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več pozornosti in kako uravnotežena bo nji-
hova politika pomoči. Kategoriji sicer nista 
popolnoma ločeni, saj pomoč posameznikom 
posredno napaja gospodarstvo in obratno. Tak 
primer so bili turistični boni, ki jih je sprejela 
prejšnja vlada, kjer se je preko posameznikov 
krepila turistična panoga.

V prejšnjih dveh letih so bili ukrepi pretežno 
dveh vrst - pomoč gospodarstvu in predvolilni 
bombončki za posameznike. Taka politika je 
bila jasno začrtana že takoj ob začetku prvega 
vala epidemije. Podjetniki so se lahko druži-
li po gostilnah in hotelih, medtem ko so bili 
ostali obsojeni na pohajanje med občinskimi 
mejami. Upokojenci kot največja volilna baza 
so se sicer lahko razveselili enkratnih dodat-
kov v času epidemije. Tega so bili deležni ne 
glede na to, da so bili populacija z najmanjšim 
izpadom prihodka. Enkratni solidarnostni do-
datki so pred volitvami pač učinkovitejši od 
resne pokojninske reforme, ki bi upokojencem 
zagotovila dostojne pokojnine. Boni in dodatki 
prejšnje vlade so svoj neslavni konec dočaka-
li v obliki slušalk za šolarje in dolgih vrst za 
tečaje digitalizacije za starejše.

Nova vlada ima pri izbiri smeri proste roke. 
Zaenkrat deluje, kot da se je pri blaženju posl-
edic energetske krize odločila za uravnoteženo 
politiko. Sprejela je tako zakon, ki gospodarst-
vu pomaga pri višjih cenah elektrike, kot tudi 
zakon o energetskem dodatku za najranljivejše. 
Podobno politiko bomo najverjetneje spreml-
jali tudi vnaprej. Od gospodarstvenika, ki vodi 
levosredinsko vlado, bi težko pričakovali kaj 
drugega. Večja uganka je, kako se bo premier 
odzval, če se resnično ponovi velik val okužb, 
ki bo zapolnil bolnišnične kapacitete. 

Mario Fafangel, vodja posvetovalne 
skupine za spremljanje virusa SARS-CoV2, je 
sicer predstavil dve fazi ukrepanja, kjer prva 
temelji pretežno na priporočilih, druga pa na 
obveznostih. A meje, ko prva faza preide v dru-
go posvetovalna skupina, ni natančno določila. 
Posledično obstaja velika možnost, da bo ta 
odločitev na koncu v rokah vlade in samookli-
canega epidemiologa Roberta Goloba. 

Če sta nas zadnji dve leti česa naučili, je to 
spoznanje, da politika, tudi v zdravstveni krizi, 
pač odloča politično in pragmatično. Bolj kot 
številke okuženih so pomembne številke pod-
pore vladi v javnomnenjskih anketah. Bolj kot 
dnevi izolacije, pa dnevi do naslednjih volitev. 

Jesen bo ponovno prinesla hladnejše 
dni. Ti so sicer vsako leto toplejši, a 
zaenkrat še ne toliko, da ne bi s seboj 
prinesli prehladov in potrebe po ogre-

vanju bivanjskih prostorov. Zdi se, da bosta ti 
dve popolnoma običajni stvari letos predstav-
ljali večji zalogaj kot običajno. Ogrevanje in 
prehladi se bodo prevedli v vrtoglave račune 
in polne bolniške postelje. To smo že zdavnaj 
sprejeli kot dejstvo. Če posameznemu državl-
janu ob tem ostane le nošnja maske in zapiran-
je radiatorja, je odgovornost vlade in prvega 
med ministri večja. Vlada je tu, da vlada. 

Sreča Roberta Goloba je, da izhaja iz en-
ergetike in bi vsaj teoretično na tem področju 
moral imeti manj težav. V predvolilnih soočen-
jih je jasno predstavil rešitve, ki bi jih kot pred-
sednik vlade implementiral. Realnost po volit-
vah je sicer pogosto drugačna, saj so potrebna 
koalicijska usklajevanja. Gibanje Svoboda ima 
od resorjev, ki pokrivajo delo, gospodarstvo in 
energetiko, samo slednjega, zato je ukrepanje 
odvisno tudi od koalicijskih partnerjev. Njegov 
največji problem tako ne bi smel biti poznavan-
je tematike.

Nekoliko več težav bi lahko povzročil vlad-
ni pristop pri reševanju zdravstvene krize, ki se 
obeta. Število okuženih je sicer nekoliko nižje 
kot pred enim mesecem, a z jesenjo se bo to 
najverjetneje spremenilo. Gibanje Svoboda, 
ki je volitve osvojilo in premočno zmagalo z 
jadranjem tako na antijanšističnem kot na an-
ticepilskem valu, bo v vsakem primeru imelo 
težave. Če bo zdravstveno krizo ignoriralo, 
bo imelo težave s funkcionalnim zdravstvom, 
daljšanjem čakalnih vrst, vse več bolniškimi 
odsotnostmi in pomanjkanjem delovne sile. Če 
pa bo začelo z uvajanjem ukrepov, za katere se 
je v času predvolilne kampanje Robert Golob 
zaklinjal, da jih nikoli več ne bo, bo razjezil del 
volilne baze. Na njegovi strani je narava evolu-
cije virusa, ki ga dela vedno bolj endemičnega. 
Zaenkrat se zdi, da na ugoden razplet sam po 
sebi čaka tudi Robert Golob.

Dve ločeni krizi, ki se napovedujeta za 
jesen, pa je mogoče obravnavati z enotnim 
principom. V primeru zdravstvene krize lah-
ko pomoč razdelimo na tri kategorije - zdra-
vstvo, posamezniki in gospodarstvo. V prim-
eru energetske krize pa se pomoč zreducira 
na posameznike in gospodarstvo. Vlada se 
bo tako morala odločiti, komu bo namenila 

Blaž Omahen

Kriza 
    prioritet

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo
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trjen. Zanimivo bo videti, ali se bodo tako kot 
glede fi nanciranja razgradnje stare jedrske el-
ektrarne strinjali glede fi nanciranja nove. Nov 
blok JEK bi bil ravno v teh časih energetske 
krize pomemben prispevek za dolgoročno pre-
prečevanje podobnih kriz.

Prvega septembra pa se niso končale le par-
lamentarne počitnice, temveč je začel teči tudi 
rok za zbiranje podpisov za trojni referendum, 
kar je še ena ovira, na kateri SDS upa, da se bo 
vladna koalicija spotaknila. Za zbiranje trikrat 
po 40 tisoč overjenih podpisov imajo pred-
lagatelji 35 dni časa. Na referendumih se ne bo 
odločalo le o zakonih o vladi, RTV in dolgo-
trajni oskrbi, temveč se bo merila tudi podpora 
vladi. Predvsem je za razmerja znotraj koalici-
je pomemben zakon o vladi. Brez njegove uvel-
javitve bi vsaj še eno leto Levica ostala brez 
resorja in tako s pol manj ministri v vladi kot 
SD, čeprav se njuna moč v parlamentu razli-
kuje le za dva poslanca. Navdušena ne bi bila 
niti Alenka Bratušek, ki je stranko zamenjala 
za ministrski resor, do katerega zaradi referen-
dumske pobude še ni prišla.

Vladna koalicija se sploh še ni dobro na-
vadila vladnih soban pa jo že čakajo preizkusi, 
s katerimi se vlade običajno ne soočijo tako 
hitro. Prejšnjo vlado je res pričakala zdravst-
vena kriza, a se ji hkrati ni bilo treba ukvar-
jati s tremi referendumi in dvojimi volitvami. 
Uspešnost na njih bo bistveno zaznamovala 
prihodnja štiri leta vladanja oziroma manj, če 
bodo vladi volivci že sedaj obrnili hrbet. Pred-
vsem pa bo vse to bolj kot za manjši koalici-
jski partnerici resen preizkus za premierja in 
stranko Gibanje Svoboda.

Jesenski 
izzivi 

koalicije
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Skupaj s šolarji, ki so se prvega sep-
tembra vrnili v šolske klopi, so se v 
poslanske klopi uradno vrnili tudi 
poslanke in poslanci. Dejansko so 

s poslanskimi obveznostmi začeli že konec 
avgusta na izredni seji, na kateri so sprejeli 
zakon, ki znižuje DDV nekaterim energen-
tom. Tudi izredna seja ta teden je potekala na 
zadnji dan parlamentarnih počitnic in je bila 
prav tako v veliki meri namenjena blaženju 
draginje. Poleg predloga novele zakona o varst-
vu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki 
omogoča povračilo stroškov ljudem, ki sode-
lujejo pri zaščiti in reševanju, so obravnavali 
še predlog zakona za odpravo posledic draginje 
za najranljivejše prebivalce ter predlog zakona 
o pomoči gospodarstvu zaradi višjih cen elek-
trike in zemeljskega plina. 

Energetska kriza in draginja, ki jo ta 
prinaša s seboj, bo jeseni očitno zasenčila 
ostale teme in bo tako prva resna preizkušn-
ja za vlado Roberta Goloba. Tega se zelo do-
bro zaveda tudi opozicija, ki ne bo zamudila 
priložnosti za kritiko vladnih ukrepov. Prva 
opozicijska stranka SDS je že sklicala izred-
no sejo odbora za kmetijstvo, na kateri bodo 
razpravljali o pomoči kmetijstvu zaradi suše in 
dvigu cen energentov ter ostalih surovin na po-
dročju kmetijstva. 

Odbor za infrastrukturo bo naslednji teden 
opravil drugo obravnavo predloga zakona 
o javnem skladu za fi nanciranje razgradnje 
krške nuklearke in odlaganja njenih odpadkov. 
Predlog zakona je SDS v proceduro vložil v 
množičnem zasipanju koalicije z zakonskimi 
predlogi ob začetku mandata. Zakon je bil na 
plenarnem zasedanju kljub temu soglasno po-

RAZGLEDNICE
Prosim pospravljaj za sabo. PulaPogled na Koper. Foto: Jelka Šimenc

In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Kalvarija, 
so ga tam razpeli na cerado. (Lk, 23:33)

Pozdrav iz mojega novega doma - 
Študentskega doma Rožna dolina, 
Ljubljana. P.S Ne povejte mami.

Ste tudi sami pos-
neli kako zanimivo, 
nenavadno ali lepo 

fotografi jo? Delite jo z 
nami in jo pošljite na: 
razglednice@megafon.si 

Sprejemamo tudi 
elektronska sporočila.
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Čakajoči na avtobus 
vendarle dočakali

Jan Bednarik 
txt&foto

Da je bila izgradnja nove 
avtobusne postaje potreb-
na, če ne nujna, ni dvoma. 

Dovolj si je v spomin priklicati 
podobo stare postaje, ki je s svo-
jim izgledom prejkone potnike 
odvračala od uporabe javnega 
potniškega prometa. 

Je pa otvoritev nove postaje potekala v ob-
dobju, ko se vedno več ljudi zaveda uporabe 
javnega potniškega prometa ali z besedami 
župana koprske občine Aleša Bržana: »Število 
uporabnikov se povečuje navkljub strahovom, 
da je tega premalo in verjetno je tega še pre-
malo, je pa vseeno vedno boljše in ljudje se za-
vedajo prednosti uporabe javnega potniškega 
prometa.«

Nova postaja se ponaša s 14 peroni, ki so 
jih za zaščito pred vremenskimi vplivi umestili 
pod elipsasto nadstrešnico (formo nadstrešnice 
je narekoval razpoložljiv prostor za gradnjo). Da 
bi zaščita zares delovala, dežne kaplje namreč 
ne padajo zgolj pravokotno na tla, ampak nan-
je vpliva tudi veter, so zunanje klopi opremili 
s stekleno zaščito. Tik poleg postaje se nahaja 
pritlični objekt s čakališčem, blagajnami za na-
kup vozovnic, toaletnimi prostori in gostinsko 
ponudbo. Na pot se je namreč treba odpraviti 
s polnim trebuhom. Sama vrednost naložbe je 
znašala okvirno 2,3 milijona evrov, od tega je 
več kot milijon evrov občina pridobila iz naslo-
va mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. V 
okviru naložbe je občina uredila še postajo za 
mestna kolesa, parkirišče s tremi mesti za krat-
kotrajno parkiranje avtobusov in deset posta-
jališč za taksi vozila, kar omogoča kombiniranje 
različnih prevoznih sredstev.

»Nova avtobusna postaja ni le sodobna, 
funkcionalna in prijazna, je tudi temelj mul-
timodalnega vozlišča prihodnosti, ki ga mora 
zasnovati vsako ambiciozno evropsko mesto. 
Na tem območju želimo zagnati srce potniške-
ga prometa mesta, ki bo potnicam in potni-
kom ponudilo možnost kombiniranja različnih 
prevoznih sredstev. Avtobusa in vlaka, javnega 

Novo avtobusno postajo namreč. Koprska občina se po novem ponaša 
s sodobno avtobusno postajo.

LOKALNO

Nagovor župana Mestne občine Koper Aleša Bržana
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potniškega prometa in mestnih koles, središče 
mesta pa približati tudi z brezplačnimi vožnja-
mi z električnimi vozili, ki smo jih vpeljali v tem 
mandatu,« je ob otvoritvi postaje povedal župan 
Aleš Bržan in dodal: »Danes zato ne odpira-
mo le novega objekta, ampak novo poglavje 
naše mobilnosti. Vstopamo v prihodnost, ki bo 
javnemu potniškemu prometu bolj prijazna, ki 
nas ne bo na vsakem koraku dušila z izpušnimi 
plini in ki nas bo na cilj pripeljala bolj udobno 
in hitreje.«

Mestna občina Koper je koncesijsko pogod-
bo za izvajanje gospodarske javne službe izva-
janja storitev upravljanja in vzdrževanja avto-
busne postaje sklenila s podjetjem Arriva d. o. 
o. Njen direktor Bo Erik Stig Karlsson, je prav 
tako nagovoril zbrane in  izrazil prepričanje, 
da bo nova avtobusna postaja dala velik zagon 
javnemu potniškemu prometu.

Ob tem velja izpostaviti, da je občina novo 
avtobusno postajo začela graditi v časih epi-
demije, prekinjenih dobavnih verig ter poman-
jkanja delovne sile in gradbenih materialov, pa 
vendarle uspela. 

Izgled nove avtobusne postaje vseeno kazi 
poleg stoječa železniška postaja. Vendar ta ni v 
domeni občine, ampak Slovenskih železnic, s 
katerimi »so že bili v kontaktu in čakajo (Slov-
enske železnice op.a.) na pravi trenutek, da se 
lotijo prenove.« 

Železniška postaja nujno potrebuje obno-
vo, pa ne samo zato, da se bo skladala z novo 
avtobusno postajo. Glede na stanje slovenskih 
železnic in vnemo ter hitrost, s katero se loteva-
jo modernizacije železnic, se poraja vprašanje, 
kdaj bo pravi trenutek za prenovo koprske posta-
je sploh prišel. Razlika v povprečni hitrosti vla-
kov, sodeč po podatkih inprimerjavi hitrosti vla-
kov leta 1910 in danes, je zgolj 14 oziroma 21 
km/h. Po tem podatku sodeč, se ne vprašujemo 
več po tem, kdaj bomo prenovo dočakali, ampak 
ali jo sploh bomo.

Slavnostni prerez traku, župan in  direk-
tor Arrive, d.o.o. Bo Erik Stig Karlsson

Otvoritev postaje je potekala ob spremljavi Pihalnega orkestra Koper

Pomena nove avtobusne postaje se zaveda tudi bivši župan“
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Neodvisni obalni radio 
NOR nima cenzure. V 
poletni edicije Weltraum 

- oddaje o prostoru je imel v 
času velikih požarov priložnost 
spregovoriti z naravovarstveni-
kom Robertom Turkom. 

Pogovor je Turk odprl z dejstvom, da je v 
četrtek, 28. julija človeštvo porabilo vse nar-
avne vire za leto 2022. Požari, poplave, ujme, 
pomanjkanje pitne vode v priobalnem pasu. 
Vse to in še več postaja stalnica našega vsak-
dana. Da s prilagajanjem nimamo več časa, ker 
nimamo namakalnih sistemov, drugačne vodne 
oskrbe in ozaveščenosti ljudi, je realnost nove-
ga sveta.

Turk poudarja, da ljudi zanima le še indi-
vidualizem na eni in potrošništvo oziroma po-
tratništvo na drugi strani. Ljudi lahko navduši-
mo le še ob odprtju novega trgovskega centra. 
Slednji pa se ne odpirajo nujno, ker bi trgovci 
z njimi služili, temveč predstavljajo kupno do-
bro. Investitor ima v lasti parcelo, ki jo lahko 
kadarkoli proda za ogromne vsote denarja. V 
Kopru se izvajajo različni posegi brez resnega 
družbenega dogovora, saj je mesto že desetlet-
je in več brez občinskega prostorskega načrta. 
Kaj pomeni narava v mestu, nam je povedal 
Robert Turk.

Kaj se zgodi z naravo ob požaru?
Z naravo se ob požaru ne zgodi nujno nekaj 

slabega, veliko je odvisnega od posameznega 
ekosistema. V veliko primerih so požari celo 
pogoj, da nek ekosistem preživi in dolgoročno 
lažje funkcionira. Primer je združba sekvoj, ki 
jim požari pomenijo regeneracijo, saj omogoči-
jo dovolj svetlobe, da lahko drevesa rastejo. S 
požarom se prostor očisti, lahko se začnejo šir-
iti invazivne tujerodne vrste, kar nikakor ni do-
bro. Na Krasu tak primer invazivne vrste pred-
stavlja pajesen. Na to vprašanje vsekakor ni 
enoznačnega odgovora. Pojavi se nova situacija 
za združbe, rastline in živali. Letošnji požari 
so bili katastrofalni za vrste, ki jim niso mogle 
ubežati. Resnici na ljubo so požari nedvomno 

KOLUMNA

Krasni novi 
svet

Boštjan Bugarič 
foto: B.B, Igor Vučič, 
fotomontaži:Avtomatik 
Delovišče

“

Porabili smo vse vire

mestih je objestno košenje trave do zeml-
jine; kaj pomeni višja trava za zadrževanje 
vode v zemlji in za biodiverziteto?

S košnjo se je postavil estetski standard, 
ki pa v kontekstu biodiverzitete predstavlja 
popolno pogubo. V tej travi ni ničesar, kar bi 
bilo sprejemljivo z vidika ohranjanja biodiver-
zitete. Na visokih travnikih se na primer zbira-
jo opraševalci, ki jih ni na pokošenih travnikih. 
S takimiin podobnimi posegi si prilagajajmo 
okolje, ki postaja sterilno in v takšnem okolju 
bomo težko preživeli. Poleg tega se pri mestnih 
ljudeh spreminja percepcija travnika in z njo 
najbrž tudi percepcija narave. Posledica tega 
je verjetno tudi to, da so novo nasutje mor-
ja pri Badaševici poimenovali naravni park. 
To ni nikakršen naravni park, gre za estetsko 
položene, natančno pokošene travne tepihe, ki 
jih je poleg vsega potrebno venomer zalivati s 
pitno vodo. Tovrstni posegi navajajo med dru-
gim tudi na nerazumno in netrajnostno rabo 
naravnih virov.

V minulih dneh smo videli, da je drža-
va dovolila Rižanskemu vodovodu Koper 
zmanjševanje biološkega minimuma kljub 
opozorilom, da bo s tem izginilo življenje 
iz Rižane; kaj pomeni biološki minimum in 
kakšne posledice bo imelo to dejanje?

Biološkemu minimumu se po novem reče 
ekološko sprejemljivi pretok. Gre za tisti pre-
tok v nekem vodotoku, ki omogoča, da nara-
vne značilnosti in procesi v vodi in obrežnem 
prostoru ostajajo nespremenjeni. To je posebej 
težko izračunati pri hudourniških vodotokih, 
kot sta Rižana in Dragonja, ki poleti presahne-
ta. Namesto zniževanja biološkega minimuma 
rek bi bilo v Istri - ob zavedanju, da imamo en 
sam vodni vir, najbrž potrebno znižati turistični 
maksimum. Nasprotno pa povečujemo število 
nastanitvenih kapacitet. V bistvu povečujemo 
porabo ob zavedanju, da nimamo dovolj vode. 
To kaže, da nimamo strateških razmislekov, kaj 
nas čaka, in odločitve ne sledijo dejanskemu 
stanju. Vsaka odločitev bi morala biti spreje-
ta v luči prilagajanja razpoložljivim virom in 
podnebnim spremembam.   

Kako bi lahko omilili učinke rabe pitne 
vode?

Z absolutnim varčevanjem, in to ne samo 
sedaj, ko je kriza. Ali je prav, da se veliko vode 
zlije v tuše? Koliko vode gre v beton pri grad-
nji? Ene stvari so nujne, druge pa ne. Razumna 
raba vode z varčevanjem in recikliranjem sivih 
voda sta bistvena ukrepa, s katerima lahko om-
ilimo učinke. Te možnosti pomenijo sistems-
ko spremembo in tudi način življenja vsakega 
izmed nas. Namesto tega zalivamo zelenice s 
pitno vodo, kar kaže, da nimamo nobene pri-
oritete. Morebiti bi morala vsaka hiša zgradi-
ti svoj vodni zbiralnik. Govoriti, da bomo po 
epidemiji koronavirusa prišli ponovno na stare 
tirnice, je zmotno, saj so nas prav te stare tir-
nice pripeljale na rob prepada. Pri vsem skupaj 
je potrebno zelo veliko dela ob dejstvu, da časa 
ni. 

Kako je možno reko Badaševico renaturi-
rati?

V kar nekaj državah je renaturacija rek 
trend, ki kaže na zavedanje o pomenu rečnih 
ekosistemov. Betoniranje strug spreminja 

obrežni svet, podtalnico in je lahko tudi vz-
rok za poplave. Protipoplavni ukrepi nikakor 
niso samo betonski zidovi. So tudi meandri, 
zadrževalniki in mokrišča, ki vodo zadržujejo, 
čistijo in obenem povečujejo biodiverziteto. Pri 
Badaševici je zelo malo prostora, ker je na eni 
strani cesta, na drugi pa objekti. Vsekakor je 
potreben drugačen pristop, rekam je potrebno 
vrniti naravni prostor. Mi pa še kar betoniramo. 

Velike betonske in kamnite površine 
tlakovanih trgov so lahko radiatorji mes-
ta; v enem od predlogov participatornega 
proračuna gre za ozelenitev mesta s per-
golami, je to realno?

To je gotovo eden od načinov zmanjševan-
ja učinkov pregrevanja mesta, a ključna so 
drevesa. Nadomestka za drevesa preprosto 
ni. Sprašujem se, kako lahko ob vedenju, kaj 
se dogaja s podnebjem, asfaltiraš ogromno 
parkirišče,  kot je tisto pred koprskim sta-
dionom in na tej površini ne zasadiš dreves. 
Naučiti se moramo, kako z manjšimi posegi 
narediti več za naravno okolje.

hujši za ljudi kot za naravo.       
 

Kako lahko reagiramo na vedno bolj suš-
na obdobja?

Nujno je, da z ustreznim prilagajanjem 
našega vsakdana reagiramo kot posamezniki, 
vendar so ključnega pomena sistemske prila-
goditve in rešitve, kjer mora svoje narediti 
predvsem politika in zatem tudi vsi družbeni 
podsistemi. 

V Kopru smo priča konstantni sečnji 
dreves; kako to vpliva na mikroklimo v 
mestu?

Drevesa so v mestih ključna, saj dajejo sen-
co, zadržujejo vodo, proizvajajo kisik, požirajo 

ogljikov dioksid, zadržujejo prašne delce. Stan-
je, ki ga spremljamo v Kopru, žal ni nikakršna 
izjema in pravzaprav je neverjetno, s kakšno 
lahkoto rušimo drevesa. Nedopustno je, da 
nastanejo arhitekturni načrti s predpostavko 
poseka dreves, kot se je to zgodilo na primer 
pri načrtovanju Levjega gradu. Drevesa so bila 
tam petdeset, osemdeset let in s posekom smo 
šli natančno toliko let nazaj. Letos smo videli, 
kaj pomeni vročina v mestu, in letošnje leto bo 
najbrž eno od hladnejših v naslednjih letih in 
desetletjih. Vsako »odraslo« drevo je v kontek-
stu ohranjanja mikroklime in prilagajanja pod-
nebnim spremembam ključnega pomena. 

Še en fenomen, ki smo mu priča po vseh 

Boštjan Bugarič in Robert Turk

Neustrezna lokacija pitnika na pokošenem travniku

Neustrezno nameščena klimatska naprava na glav-
nem pročeju Palače Barbabianca Kuppelweiser v 
Kopru

Namesto neustreznih rožnih 
aranžmajev po Kopru bi bilo bolj 
ustrezno na ta mesta postaviti 
raznovrstne dišavnice, ki ne 
potrošijo toliko vode.

Križarke vplivajo na turistifkacijo 
in s tem na izgubo identitete 
mesta. 
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Neodvisni obalni radio 
NOR nima cenzure. V 
poletni edicije Weltraum 

- oddaje o prostoru je imel v 
času velikih požarov priložnost 
spregovoriti z naravovarstveni-
kom Robertom Turkom. 

Pogovor je Turk odprl z dejstvom, da je v 
četrtek, 28. julija človeštvo porabilo vse nar-
avne vire za leto 2022. Požari, poplave, ujme, 
pomanjkanje pitne vode v priobalnem pasu. 
Vse to in še več postaja stalnica našega vsak-
dana. Da s prilagajanjem nimamo več časa, ker 
nimamo namakalnih sistemov, drugačne vodne 
oskrbe in ozaveščenosti ljudi, je realnost nove-
ga sveta.

Turk poudarja, da ljudi zanima le še indi-
vidualizem na eni in potrošništvo oziroma po-
tratništvo na drugi strani. Ljudi lahko navduši-
mo le še ob odprtju novega trgovskega centra. 
Slednji pa se ne odpirajo nujno, ker bi trgovci 
z njimi služili, temveč predstavljajo kupno do-
bro. Investitor ima v lasti parcelo, ki jo lahko 
kadarkoli proda za ogromne vsote denarja. V 
Kopru se izvajajo različni posegi brez resnega 
družbenega dogovora, saj je mesto že desetlet-
je in več brez občinskega prostorskega načrta. 
Kaj pomeni narava v mestu, nam je povedal 
Robert Turk.

Kaj se zgodi z naravo ob požaru?
Z naravo se ob požaru ne zgodi nujno nekaj 

slabega, veliko je odvisnega od posameznega 
ekosistema. V veliko primerih so požari celo 
pogoj, da nek ekosistem preživi in dolgoročno 
lažje funkcionira. Primer je združba sekvoj, ki 
jim požari pomenijo regeneracijo, saj omogoči-
jo dovolj svetlobe, da lahko drevesa rastejo. S 
požarom se prostor očisti, lahko se začnejo šir-
iti invazivne tujerodne vrste, kar nikakor ni do-
bro. Na Krasu tak primer invazivne vrste pred-
stavlja pajesen. Na to vprašanje vsekakor ni 
enoznačnega odgovora. Pojavi se nova situacija 
za združbe, rastline in živali. Letošnji požari 
so bili katastrofalni za vrste, ki jim niso mogle 
ubežati. Resnici na ljubo so požari nedvomno 

KOLUMNA

Krasni novi 
svet

Boštjan Bugarič 
foto: B.B, Igor Vučič, 
fotomontaži:Avtomatik 
Delovišče

“

Porabili smo vse vire

mestih je objestno košenje trave do zeml-
jine; kaj pomeni višja trava za zadrževanje 
vode v zemlji in za biodiverziteto?

S košnjo se je postavil estetski standard, 
ki pa v kontekstu biodiverzitete predstavlja 
popolno pogubo. V tej travi ni ničesar, kar bi 
bilo sprejemljivo z vidika ohranjanja biodiver-
zitete. Na visokih travnikih se na primer zbira-
jo opraševalci, ki jih ni na pokošenih travnikih. 
S takimiin podobnimi posegi si prilagajajmo 
okolje, ki postaja sterilno in v takšnem okolju 
bomo težko preživeli. Poleg tega se pri mestnih 
ljudeh spreminja percepcija travnika in z njo 
najbrž tudi percepcija narave. Posledica tega 
je verjetno tudi to, da so novo nasutje mor-
ja pri Badaševici poimenovali naravni park. 
To ni nikakršen naravni park, gre za estetsko 
položene, natančno pokošene travne tepihe, ki 
jih je poleg vsega potrebno venomer zalivati s 
pitno vodo. Tovrstni posegi navajajo med dru-
gim tudi na nerazumno in netrajnostno rabo 
naravnih virov.

V minulih dneh smo videli, da je drža-
va dovolila Rižanskemu vodovodu Koper 
zmanjševanje biološkega minimuma kljub 
opozorilom, da bo s tem izginilo življenje 
iz Rižane; kaj pomeni biološki minimum in 
kakšne posledice bo imelo to dejanje?

Biološkemu minimumu se po novem reče 
ekološko sprejemljivi pretok. Gre za tisti pre-
tok v nekem vodotoku, ki omogoča, da nara-
vne značilnosti in procesi v vodi in obrežnem 
prostoru ostajajo nespremenjeni. To je posebej 
težko izračunati pri hudourniških vodotokih, 
kot sta Rižana in Dragonja, ki poleti presahne-
ta. Namesto zniževanja biološkega minimuma 
rek bi bilo v Istri - ob zavedanju, da imamo en 
sam vodni vir, najbrž potrebno znižati turistični 
maksimum. Nasprotno pa povečujemo število 
nastanitvenih kapacitet. V bistvu povečujemo 
porabo ob zavedanju, da nimamo dovolj vode. 
To kaže, da nimamo strateških razmislekov, kaj 
nas čaka, in odločitve ne sledijo dejanskemu 
stanju. Vsaka odločitev bi morala biti spreje-
ta v luči prilagajanja razpoložljivim virom in 
podnebnim spremembam.   

Kako bi lahko omilili učinke rabe pitne 
vode?

Z absolutnim varčevanjem, in to ne samo 
sedaj, ko je kriza. Ali je prav, da se veliko vode 
zlije v tuše? Koliko vode gre v beton pri grad-
nji? Ene stvari so nujne, druge pa ne. Razumna 
raba vode z varčevanjem in recikliranjem sivih 
voda sta bistvena ukrepa, s katerima lahko om-
ilimo učinke. Te možnosti pomenijo sistems-
ko spremembo in tudi način življenja vsakega 
izmed nas. Namesto tega zalivamo zelenice s 
pitno vodo, kar kaže, da nimamo nobene pri-
oritete. Morebiti bi morala vsaka hiša zgradi-
ti svoj vodni zbiralnik. Govoriti, da bomo po 
epidemiji koronavirusa prišli ponovno na stare 
tirnice, je zmotno, saj so nas prav te stare tir-
nice pripeljale na rob prepada. Pri vsem skupaj 
je potrebno zelo veliko dela ob dejstvu, da časa 
ni. 

Kako je možno reko Badaševico renaturi-
rati?

V kar nekaj državah je renaturacija rek 
trend, ki kaže na zavedanje o pomenu rečnih 
ekosistemov. Betoniranje strug spreminja 

obrežni svet, podtalnico in je lahko tudi vz-
rok za poplave. Protipoplavni ukrepi nikakor 
niso samo betonski zidovi. So tudi meandri, 
zadrževalniki in mokrišča, ki vodo zadržujejo, 
čistijo in obenem povečujejo biodiverziteto. Pri 
Badaševici je zelo malo prostora, ker je na eni 
strani cesta, na drugi pa objekti. Vsekakor je 
potreben drugačen pristop, rekam je potrebno 
vrniti naravni prostor. Mi pa še kar betoniramo. 

Velike betonske in kamnite površine 
tlakovanih trgov so lahko radiatorji mes-
ta; v enem od predlogov participatornega 
proračuna gre za ozelenitev mesta s per-
golami, je to realno?

To je gotovo eden od načinov zmanjševan-
ja učinkov pregrevanja mesta, a ključna so 
drevesa. Nadomestka za drevesa preprosto 
ni. Sprašujem se, kako lahko ob vedenju, kaj 
se dogaja s podnebjem, asfaltiraš ogromno 
parkirišče,  kot je tisto pred koprskim sta-
dionom in na tej površini ne zasadiš dreves. 
Naučiti se moramo, kako z manjšimi posegi 
narediti več za naravno okolje.

hujši za ljudi kot za naravo.       
 

Kako lahko reagiramo na vedno bolj suš-
na obdobja?

Nujno je, da z ustreznim prilagajanjem 
našega vsakdana reagiramo kot posamezniki, 
vendar so ključnega pomena sistemske prila-
goditve in rešitve, kjer mora svoje narediti 
predvsem politika in zatem tudi vsi družbeni 
podsistemi. 

V Kopru smo priča konstantni sečnji 
dreves; kako to vpliva na mikroklimo v 
mestu?

Drevesa so v mestih ključna, saj dajejo sen-
co, zadržujejo vodo, proizvajajo kisik, požirajo 

ogljikov dioksid, zadržujejo prašne delce. Stan-
je, ki ga spremljamo v Kopru, žal ni nikakršna 
izjema in pravzaprav je neverjetno, s kakšno 
lahkoto rušimo drevesa. Nedopustno je, da 
nastanejo arhitekturni načrti s predpostavko 
poseka dreves, kot se je to zgodilo na primer 
pri načrtovanju Levjega gradu. Drevesa so bila 
tam petdeset, osemdeset let in s posekom smo 
šli natančno toliko let nazaj. Letos smo videli, 
kaj pomeni vročina v mestu, in letošnje leto bo 
najbrž eno od hladnejših v naslednjih letih in 
desetletjih. Vsako »odraslo« drevo je v kontek-
stu ohranjanja mikroklime in prilagajanja pod-
nebnim spremembam ključnega pomena. 

Še en fenomen, ki smo mu priča po vseh 

Boštjan Bugarič in Robert Turk

Neustrezna lokacija pitnika na pokošenem travniku

Neustrezno nameščena klimatska naprava na glav-
nem pročeju Palače Barbabianca Kuppelweiser v 
Kopru

Namesto neustreznih rožnih 
aranžmajev po Kopru bi bilo bolj 
ustrezno na ta mesta postaviti 
raznovrstne dišavnice, ki ne 
potrošijo toliko vode.

Križarke vplivajo na turistifkacijo 
in s tem na izgubo identitete 
mesta. 

Neustrezno nameščena klimatska naprava na 
glavnem pročelju Palače Barbabianca Kuppelweiser 
v Kopru
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LOKALNO

Mestna občina Koper je 
pretekli petek skupaj 
s Fundacijo za šport 

in Planinsko zvezo Slovenije 
otvorila novo plezalno steno 
za hitrostno in težavnostno 
plezanje.

Koprski plezalni center, ki ima sicer že no-
tranjo balvansko steno, je bogatejši še za zu-
nanjo plezalno steno, za hitrostno in težavnos-
tno plezanje in tako kot prvi v državi združuje 
vse tri discipline na enem mestu. 

»Koper nocoj postaja pomembno evrops-
ko plezalno središče in mesto, ki je tudi v tem 
športu sposobno gostiti tekmovanja na najviš-
ji ravni,« je ob otvoritvi nove plezalne stene 
uvodoma povedal župan Aleš Bržan.

Če je ob uspehih slovenskih plezalcev taka 
pridobitev skorajda pričakovana, sploh po ev-
foriji, ki je zajela Slovenijo, župan v nagovoru 
ponudi tudi drugo razlago, ko pravi, da je to 
eden od športov, »v katerega smo se Koprčan-
ke in Koprčani dobesedno zaljubili. Danes ob 
lepem vremenu na kraškem robu le s težavo 
najdeš naravno plezališče, ki ne bi bilo pol-
no plezalnih navdušencev. Zato sem res vesel, 
da nam je uspelo ta čudovit šport približati 
ljudem tudi v urbanem okolju,« ter dodal, da 
je »nekaj čarobnega v plezanju zdi se, da ga 
imamo ljudje nekako v krvi. S plezanjem raz-
vijamo svoje gibalne sposobnosti, vzdržljivost, 
koordinacijo, gibljivost, pridobivamo moč in 
utrjujemo temeljne vrednote naše skupnosti, 
ki so vztrajnost, disciplina in pogum. Še zlas-
ti otroci obožujejo plezanje in navdušen sem, 
da jim veselja do plezanja v Kopru nikoli ne 
bo treba izgubiti in bodo odraščali v mestu, ki 
uresničuje otroške sanje.«

Sicer pa nova plezalna stena, ki je je prim-
erljiva s tistimi v Innsbrucku ali Augsburgu, v 
dolžino meri 30 metrov ter sega kar 18 metrov 
v višino. Tako ima sedaj plezalni center v Ko-
pru po novi pridobitvi skupno 900 kvadratnih 
metrov plezalnih površin, od tega 700 kvadrat-
nih metrov obsega notranji del. Sestavljena je 
iz stene z dvema postavitvama za hitrost in 

V Kopru 
bomo 
plezali

Jan Bednarik 
foto: Martin Agostini Pregelj

večjim delom za težavnostno plezanje v dolži-
ni 26 metrov. Smeri za hitrostno plezanje bosta 
postavljeni na stolpu na levi strani stene, pri 
čemer bosta obe plezalni površini na vrhu pov-
ezani z nadstrešnico. Stena je zastavljena tako, 
da je primerna za tekmovalce svetovnega po-
kala kot tudi za rekreativne športnike.

Sama naložba je znašala približno 950.000 
evrov, od tega je plezališče 55 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev prejelo od Fundacije za 
šport.

Da je bila izgradnja nove plezalne stene 
potrebna, je potrdil tudi podpredsednik Planin-
ske zveze Slovenije Miha Habjan: »Slovenci se 
radi pohvalimo, da smo narod športnikov, mi 
na Planinski zvezi Slovenije radi poudarimo, 
da smo tudi narod pohodnikov, gornikov in 
plezalcev. Ob takem objektu se nam na obrazu 
lahko izriše le nasmeh, in to priložnost bi rad 
izkoristil za zahvalo Mestni občini Koper, da je 

Aleš Remih, predsednik fundacije za šport

Težavnostno plezanje

prepoznala to priložnost in postavila objekt, ki 
bo služil tako reprezentanci kot nam, rekreativ-
cem.« 

Gotovo je, da nova plezalna stena predstavl-
ja pomembno pridobitev za mesto, ki bo lahko 
gostilo večja mednarodna plezalna tekmovanja 
in postalo uradni pripravljalni center za slov-
ensko reprezentanco in posledično spodbujalo 
razvoj plezalne kulture in športnega turizma. 

Novo pridobitev so poleg župana, predsed-
nika Fundacije za šport in podpredsednika Pla-
ninske zveze Slovenije pozdravili tudi vrhunski 
plezalci Mia Krampl, Luka Potočar, Vita Lu-
kan, Anže Peharc, akrobatka Dana Auguštin, 
Plesna šola Fiona in skupina Šank Rock.

Sicer pa bodo vrhunski plezalci po steni 
lazili tudi v času branja tega članka, Koper bo 
namreč 2. in 3. septembra gostil 26. svetovni 
pokal v športnem plezanju. 

Megafon.si bo tam.“
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 - pregledno, razvidno, javno oz. neskrito delovanje 
nekega organa (SSKJ)

S tem modelom upravljanja s komunikacijami 
se hvalijo praktično vsi akterji tako lokalnih kot 
državnih organov. S transparentnostjo delovanja naj 
bi gradili pozitivno podobo in utrjevali zaupanje. 
Da bi bila javnost/posameznik čim bolj obveščen, 
imamo še poseben Zakon o dostopu do informacij 
javnega značaja, tako da do teh informacij lahko 
dostopa vsak, ki poda vlogo. V Izoli za to skrbi vod-
ja županovega kabineta. Tukaj pa marsikdaj nastane 
težava. Odgovori so praviloma nepravočasni, dobiš 
jih šele po vrsti urgenc, in seveda so odmerjeni po 
presoji županovega kabineta. 

Občina Izola je z naročilnico št. 22-00122 dne 
28. marca 2022 naročila podjetju Rdeči oblak 
d.o.o. iz Ljubljane izdelavo koncepta vključevan-
ja deležnikov(koncept priprave občinskega pros-
torskega načrta (OPN)). Vrednost naročila je bila 
7.025,98 evrov. Omenjeno podjetje je opravilo 10 
poglobljenih anonimnih intervjujev s »ključnimi« 
deležniki v aprilu 2022. Zakaj so se občinski urad-
niki odločili to izvesti šele po na referendumu zavrn-
jenem OPN, morda ni bistveno. Bolj pomembno je, 
da študija, plačana iz javnega denarja, ni dostopna 
kot informacija javnega značaja, ki  sem/smo jo kot 
člani Civilne iniciative – Gibanja za Izolo zaprosila 
v juniju 2022. V obrazložitvi navajajo »podatek iz 
dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organa (občine) bi 
njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju 
organa (občine)«.  O tem še ni razpravljal občins-
ki svet, ta naj bi bil seznanjen z navedeno študijo v 
septembru 2022. Vmes so bile kar 3 seje občinskega 
sveta; najbrž občinski svet z naročilom študije ni bil 
seznanjen. 

Seveda bo o tem odločal pritožbeni organ, ki 
mu je občina (kot po navadi) pritožbo poslala pre-
pozno in pomanjkljivo. Delovanja naše občinske 
uprave in župana vsekakor žal, ne morem jemati 
za transparentnega, vsaj kar zadeva OPN in vrsto 
drugih pomembnih informacij za občane. To, da je 
zgrajeno krožišče, da se gradi gasilski dom, vidimo 
vsi, koliko denarja pa je bilo dejansko porabljenega, 
pa ne razkrivajo. Tudi na spletnem portalu o pora-
bi javnega denarja plačila niso razvidna. Ali bodo 
dolgovi pričakali novo oblast? Tudi tega, da je bila 
julija nabavljena Kurjerca v slabem mesecu dni (15. 
8. 2022) udeležena v prometni nesrečipri črpalki 
OMV ne bomo prebrali v nobeni medijski novici s 
strani občine. 

Nove prerazporeditve v proračunu za prvo pollet-
je 2022 pa povedo veliko o preudarnosti »uspešne« 
občinske oblasti. Mnenja o tem so verjetno pri 
vsakem občanu različna. Uspešna ekipa bi vsekakor 
bolj prisluhnila občanom pri pripravi in sprejeman-
ju najpomembnejšega dokumenta za občino, za nas 
vse – za OPN, vendar temu ni bilo tako. Rezultat je 
bil referendum, ki so se ga udeležile vse družbene 
skupine.

 - Novka Jenko, Civilna iniciativa Gibanje za Izolo

PREJELI SMO
Transparentnost

Uvodni nagovor župana Aleša Bržana

Akrobatski ples ob novi plezalni steni
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Področje Arga v Izoli se lahko recimo spre-
meni v območje, kjer bi deloval mladinski cen-
ter, prostor za prireditve in umetnike in seve-
da tudi središče velikih dogodkov. V Izoli je 
precej zelo velikih neizkoriščenih prostorov na 
lepih lokacijah v mestu govorimo o prostorih 
nekdanjih tovarn. Zdi se mi nesmiselno, da ti 
prostori ostanejo skozi leta prazni, ampak se 
jih lahko uporabi in lahko Izoli prinesejo tudi 
prihodke.

Eden od problemov občine je poman-
jkanje delovnih mest, kar povzroča 
dnevne migracije v okoliška mesta in 
celo dlje. Včasih je bilo v Izoli kar nekaj 
večjih tovarn, ki pa so svoja vrata zapi-
rala kot po tekočem traku, s čemer so 
se izgubljala tudi delovna mesta. Ka-
kšen je vaš pogled na omenjeno prob-
lematiko?

Cilj občine, pa ne samo naše, ampak na 
sploh, bi moral biti ta, da domačini ostanemo 
in delujemo v svoji občini. Zato je pomemb-
no, da se primerna delovna mesta ustvarjajo v 
lastni občini, ne pa da hodimo delat, recimo 
v Ljubljano. Ljudje, ki najdejo službo v Lju-
bljani, tam kupijo tudi stanovanje in tam os-
tanejo. Posledično Izola postaja vikendaško 
naselje. Nekoč so bila v Izoli velika podjetja, 
ki so zaposlovala ogromno število ljudi. Vsa 
ta podjetja so na žalost Izolo zapustila in tako 
domačine prepustila novim, težkim izzivom. A 
mislim, da si tega Izolani domačini ne zasluži-
mo. Čeprav se je ekonomsko stanje kot drugod 
po svetu, tudi pri nas poslabšalo, ne smemo 
pozabiti, da še vedno sodimo k razvitim zahod-
noevropskim državam. Želim povedati, da ob-
dobje kapitalizma v tako malem in turističnem 
mestu, kot je Izola, ne sme puščati tako dras-

Pretekli referendum o 
sprejetju občinskega 
prostorskega načrta 

(OPN), ki je bil s plebisci-
tarno večino zavrnjen, ni 
le pokazal na moč civilnih 
iniciativ kot takih in pome-
na neposrednega odločan-
ja, ampak je pokazal tudi na 
posameznike, ki jim je mar 
za družbo, na posamezni-
ke, čigar interes je splošen 
in zadeva širši krog ljudi. 
Izpostavil je ljudi, ki so se 
angažirali za to, da bi bilo 
boljše drugim, in ki jim je 
pojem individualnosti tuj. 
Eden takih posameznikov je 
bil tudi Izolan Nicolo Cvetk-
ovič. 

Zakaj ste se odločili postati družbe-
no aktivni prav na referendumu o 
sprejetju OPNja?

Referendum je eden od načinov ne-
posrednega odločanja prebivalcev o tem, 
kar se dogaja v njihovem mestu, zato je 
ključnega pomena v demokratični družbi. 
V Gibanju za Izolo, ki je bilo osnovni pro-
motor referenduma o novem OPN-ju, sem 
se od samega začetka zelo dobro počutil. 
Prepoznal sem iskrene ljudi, ki nimajo 
svojih skritih interesov, ampak ljubezen in 
odgovornost do svojega mesta. Z veseljem 
sem se jim pridružil in se takoj lotil dela. 
Kot mlad Izolan ne bom ostal pasiven, am-
pak razmišljam, da bi se aktivno vključil v 
lokalno politiko, sploh po izkušnji z refer-
endumom. Ljudje morajo biti v središču 
vsega, konec koncev politike volimo za to, 
da bi zastopali interese volivcev, ne pa svoje 
lastne. S to prakso je treba prekiniti. Prav v 
tem je čar Civilne iniciative Gibanje za Izolo 
in civilnih iniciativ nasploh. So neideološke, 
niso vezane na strankarski program, ampak 
dejansko in neposredno zastopajo interese 
občanov. Ne le ozke skupine občanov am-
pak širše. Ljudje lahko še kako nekaj konk-
retnega in dobrega naredimo za svoje mesto 
samo, če se povežemo in dobro organizira-
mo. Referendum v Izoli je lep primer.

Zakaj je bil po vašem OPN na refer-

Ljudje morajo 
biti v središču

INTERVJU

Jan Bednarik
foto: osebni arhiv

endumu zavrnjen s tako večino?
OPN je strateški in zelo pomemben doku-

ment, ki ne nastaja vsako leto ali vsak mandat. 
Zato mora biti takšen dokument dobro zastavl-
jen, prinašati mora rešitve za najširši krog ljudi. 
Ljudje, ki takšen dokument pripravljajo, morajo 
imeti zaupanje ljudi in široko podporo občanov, 
ki jo pač pridobiš z dejanji. Menim, da smo bili v 
Izoli, zlasti v tekočem mandatu, občani negativ-
no presenečeni ne samo z nedogajanjem v obči-
ni, ampak tudi z raznimi aferami, ki potresajo 
občinsko vodstvo, katere smo videli v medijih. 
Gre za dejanja, ki nam ne morejo biti v ponos. Če 
imamo to v vidu, je popolnoma jasno, zakaj so 
občani na referendumu zavrnili sprejetje OPN-ja, 
enostavno sedanji lokalni oblasti ne  zaupajo več. 
Glede na vse to je razumljivo tudi, da OPN ni šel 
skozi. V Izoli se je zdela borba proti OPNju borba 
političnih veljakov proti navadnemu ljudstvu.

Za zavrnitev je bilo torej krivo nizko 
zaupanje javnosti v odločitve lokalne 
oblasti. Kaj pa je bilo v samem OPN-ju po 
vašem sporno?

Predvsem je nujno, da je OPN po meri občan-
ov, ki tukaj živimo. Stanovanja, namenjena mlad-
im družinam, so ključna za to, da se ljudi zadrži 
v svojem mestu. Prej kot pozidave z luksuznimi 
stanovanji, ki si jih domačini seveda ne more-
mo privoščiti. OPN mora predvideti prostor za 
domačine. Tako recimo ni potrebe, da se zgradi 
nov hotel v sklopu Marine, saj turisti, ki prihajajo 
z ladjami, v teh ladjah tudi spijo. Za samo mesto 
pa ne prinašajo dodane vrednosti. Turisti ne bodo 
našega mesta obiskali zaradi novega hotela, am-
pak jim je treba ponuditi zanimivo vsebino. 

Zavrnitev OPN-ja s strani občanov je 
jasen signal, da nekaj ni v redu.

 - Nicolo Cvetkovič
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Dotakniva se še turizma. Zdi se, da v 
občini, ki je nekoč gostila velike fes-
tivale, kot je bil Eurofest, prevladu-
je nekakšen turizem za upokojence. 
Menite, da je to strategija, ki bi jo 
občina morala nadaljevati ali bi mora-
li na tem področju kaj spremeniti? Bi 
lahko bila boljša turistična strategija 
nenazadnje rešitev za dodatna delov-
na mesta? 

Absolutno. Izola ima turistični potencial in 
kot taka bi se morala bolj usmeriti na priva-
bljanje turistov. Mesto je nekoč živelo od ve-
likih festivalov, kot je bil Eurofest. To so bili 
čudoviti dogodki, na katerih so sodelovali 
športniki iz vseh držav in različnih kontinentov 
in so dejansko za razliko od turistov, ki so cel 
dopust nastanjeni v hotelih, prinašali dodatno 
vrednost občini. Kot deček sem na Eurofestu 
tudi sodeloval in imam res krasne spomine. 
Ne bi si smeli privoščiti, da izgubimo takšen 
festival. Je pa turistom potrebno ponuditi vse-
bino, ki jih bo pritegnila. Poglejmo samo, kaj 
za bližnji Umag pomeni teniški ATP Turnir. 
Ko smo že pri festivalih, naj omenim še ribiški 
praznik, med katerim mesto v poletnem času 
dobesedno oživi. Takšnih dogajanj mora biti 
čim več. Potrebujemo več takšnih dogodkov, 
saj dosti pomenijo za promocijo našega mes-
ta in ne smemo dovoliti, da se ponovi primer 
Eurofest. 

V tem kontekstu je nemogoče spregledati še 
Ambasado Gavioli. Zaradi svojega imena, ve-
like kapacitete in dogodkov je bila prepoznav-
na tudi v tujini, in s tem tudi mesto. Za turizem 
je bilo zaprtje Ambasade Gavioli zelo slabo, 
ker je bil to edini subjekt, ki je privabljal ljudi 
iz tujine v Izolo predvsem mlajše generacije. 
Izgubili smo velike prepoznavne dogodke, ki 
so še kako pomembni za turizem in katerih so 
se mladi radi udeležili.

tičnih posledic v smislu zaprtja velikih indus-
trijskih tovarn. Čas je za nov razvoj. Občins-
ka samouprava mora, sploh pa v ekonomsko 
manj ugodnih obdobjih, biti bližje navadnemu 
človeku, to se od nje mora pričakovati. V Izoli 
potrebujemo nove investicije oziroma delovna 
mesta. Menim, da se je predolgo čakalo na tem 
področju. 

Ko govorim o delovnih mestih, se ne sme 
dajati prednosti samo delovnim mestom z vi-
soko dodano vrednostjo, tako bodo svoj pros-
tor našli vsi. To je način, da se politika oziroma 
socialna politika usmeri na navadnega človeka, 
potreba po tem pa je v Izoli bolj izražena kot 
prej. 

Pa vendar za odločitev ljudi, da se iz 
mesta izselijo, ni krivo samo poman-
jkanje delovnih mest, ampak tudi težko 
dostopne nepremičnine.

Mnenja sem, da OPN, če sva že govorila 
o njem, med drugim, tudi tega ni smatral kot 
prioriteto, čeprav bi bilo logično, da bi to bilo 
v ospredju. Živimo v kraju, kjer so najemnine 
nepremičnin med najvišjimi v Sloveniji. Mlad 
par si s povprečnimi prihodki ne more privošči-
ti najemniškega stanovanja. Ne potrebujemo 
nujno neprofi tnih stanovanj, potrebujemo 
stanovanja za normalno ceno, da si jih lahko 
mlajši ljudje normalno privoščimo. Tako bomo 
mlade ljudi spodbudili na njihovi razvojni poti. 
Čeprav so draga stanovanja širši problem, torej 
tudi na državni ravni, bi lahko tudi občina ve-
liko več naredila na tem področju. Diplomiral 
sem na fakulteti političnih ved v Beogradu, na 
oddelku za socialno delo in socialno politiko. 
Z namenom, da svoje znanje prelijem v prakso, 
sem se odločil, da se angažiram na tem področ-
ju. Vse, o čemer govorim, spada pod social-
no politiko, področje, na katerem se počutim 
kompetentnega.

K U L T U R N I 
NAPOVEDNIK

6. 9. ob, 10.30, Piran, Križni 
hodnik Minoritskega samosta-
na sv. Frančiška
Tartini 330 : Godalni orkester 
učencev Tržaškega glasbene-
ga konservatorija Giuseppeja 
Tartinija. 
Namenjeno učencem osnovnih in 
srednjih šol.

7. 9. ob, 20.00, Piran, Minorits-
ki samostan sv. Frančiška v 
Piranu
Tartini festival  - Ansambel 
1756, solisti Erich Hörbath, violi-
na, Christophe Coin, violončelo

8. 9. in 15. 9. ob, 19.00, Koper, 
Titov trg
JamObala
Nastop mentorjev JazzObale in vseh, 
ki se želijo pridružiti jam sessionu.

9. 9. ob, 20.00-22.00, Koper, Pot-
niški terminal Luke Koper
Simfonija Kopra
Koncert Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija

9. 9. ob, 20.00, Piran, Minoritski 
samostan
Tartini festival 
Gianpiero Zanocco, violina, Iveta 
Schwarz, violina, Konstantin Hiller, 
čembalo

11. 9. ob, 20.00, Izola, Park Piet-
ro Coppo
Koncert: Paul McHarrison Trio

11. 9. ob, 18.00, Izola, Park Piet-
ro Coppo
Mehurčki, gledališka predstava za 
otroke

15. 9. ob, 20.00, Izola, Lju-
bljanska ulica, Pri špini
Koncert :  Anbot

15. 9., Koper, Prešernov trg
Otroški festival 2022

16. 9.-18. 9., Koper
Frivolus, Festival uličnih umet-
nikov

16. 9. ob, 20.00, Park Pietro 
Coppo
Koncert: Matija Bolčina

17. 9. ob, 11.00, Koper, Krka-
vče
Krkavče – Vonj po Istri 2022

17. 9. ob, 20.00, Park Pietro 
Coppo
Koncert: Lusterdam

17. 9., 9.00-20.00, Lonka in 
Sončno nabrežje
Art sejem, umetniški in obrtniš-
ki izdelki III

Sezone so kratke, strategija našega turizma 
je 50 plus. Enkrat ko se bo dodalo vsebino, se 
bo potreba po kapacitetah povečala,  podal-
jšala se bo tudi sezona in ne bo trajala samo 
tri mesece. Zagospodarska-sejemska dejan-
ja za podjetja v času izven sezonejesenskem, 
zimskem, spomladanskem času, glede na kli-
matske podnebne spremembe, bo izvensezons-
ka vsebina še toliko bolj zaželena. 

Zelo pomembno je, da se prilagodimo 
novemu času in izzivom, če želimo biti turis-
tično prepoznavna točka. Hkrati pa to ne sme 
pomeniti, da izgubimo naš duh tradicionalne-
ga ribiškega mesta. Moral bi se izboljšati mar-
keting, saj Izola zaradi svojega tradicionalno 
mediteranskega izgleda ni videti nič slabše od 
drugih priobalnih mest v Istri. Nova strategi-
ja turističnega razvoja je tisto, kar po mojem 
mnenju primanjkuje. Moramo bi biti ustvarjal-
nejši v privabljanju turistov, to pa smo lahko 
le z mladimi, ki živijo v duhu sodobnega časa.

Izola je lepo mesto, zato se mora na prim-
eren način promovirati, tako da bodo turisti 
prisotni skozi celo leto.

Glede na to, da ste sodelovali v Civilni 
iniciativi, kako ste doživljali angažma 
mladih?

Ne tako, kot sem upal oziroma pričakoval. 
Potrebujemo večjo aktivnost in prisotnost mla-
dih ljudi na vseh področjih, zato je treba najti 
način, da se aktivirajo. Na mladih svet stoji, 
zato je v interesu družbe, da za mlade poskrbi, 
saj s tem skrbi za svojo bodočnost. Skrbi me 
energija, ki je pri mladih ni zaznati, je pa res, 
da je niti niso imeli možnosti kako pokazati. 
Mlada energija se je izgubila. Brez nje pa težko 
gledamo v prihodnost. Potrebne so mlade sile, 
mladi levi, ki se bodo borili.“
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Uroš Urbanija je izza 
kulisja medijskega 
prostora v središče 

medijske pozornosti stopil v 
času prejšnje vlade. Nekdanji 
premier, danes pa poslanec 
Janez Janša ga je imenoval 
za direktorja vladnega ura-
da za komuniciranje UKOM. 
Vodenje vladne propagande 
je vzel zelo resno. 

Vladnih sporočil ni le komuniciral z javnos-
tjo, deloval je tudi ofenzivno. Sistematično je 
napadal novinarje, ki so si drznili izraziti kri-
tiko nekdanji vladi. Danes je direktor prav teh 
novinarjev na javni televiziji. Mnogi bi rekli, 
da je bil za usluge v času vladanja nagrajen s 
pozicijo, a v resnici gre še za enega od mnogih 
umazanih poslov, ki jih Urbanija opravlja za 
Janšo.

Urbanija je bil zvest Janšev vojščak, odkar 
je ta prvič prevzel vodenje vlade. Kamorkoli je 
prišel, je prišel z jasnim ciljem - medij popol-
noma vsebinsko ter kadrovsko podrediti Slov-
enski demokratski stranki in njenemu preds-
edniku. Leta 2007, v času prve Janševe vlade, 
je postal urednik notranjepolitične redakcije in 
namestnik odgovornega urednika na STA. Kl-
jub pritiskom, ki jih je izvajal na novinarje, na 
katere so se ti odzvali s peticijo, Slovenske tisk-
ovne agencije ni mogel spremeniti v tiskovno 
agencijo SDS. Kot direktor UKOM-a se je zato 
močno trudil, da bi nalogo opravil do konca. 
Namesto da bi agencijo od znotraj spremenil, 
je šel v sistematično uničevanje od zunaj. STA, 
ki za novinarje predstavlja izjemno pomem-
ben vir informacij, je želel finančno izčrpati. 
Urbanija, ki je bil polovico mandata vlade v 
javnem sporu z direktorjem STA Bojanom Ve-
selinovičem, se je konstantno predstavljal kot 
žrtev neracionalnega direktorja. Kljub temu, 
da so poslanke in poslanci sprejeli še dodat-
no zakonsko podlago za izplačilo denarja brez 
sklenitve pogodbe, je Urbanija vztrajal pri svo-
jem tako dolgo, da se je oglasila tudi Evropska 
komisija.

Po STA je svoje medijsko lomastenje na-
daljeval na RTV, natančneje na spletnem por-
talu MMC. Tja ga je za odgovornega urednika 
predlagalo vodstvo, ki je bilo  nastavljeno v 
času prve Janševe vlade. Med drugim sta ga 
sestavljala Janši zvesta novinarja, takrat pa di-
rektorja javnega radia in televizije, Vinko Vasle 
in Jože Možina. Brez soglasja novinarjev, ki so 

poznali Urbanijeve metode in načrte, ga je na 
to mesto imenoval programski svet. Tudi tokrat 
ni šlo brez zapletov. Zaradi pritiskov na novi-
narsko neodvisnost se je eden od zaposlenih 
odločil za objavo pogovorov z njim. Urbanija 
se je v svojem slogu odzval s tožbami proti 
devetim novinarjem in generalnemu direktorju 
RTV, v katerih se je predstavil kot žrtev šikan-
iranja in sovraštva. Danes njegovo delo nadal-
juje Igor Pirkovič. 

V času druge Janševe vlade je bila Urbaniji 
dodeljena funkcija urednika informativne odd-
aje Danes na sveže ustanovljenem Planet TV. 
Urbanija je moral skrbeti za pravovernost in-
formativnega programa na televiziji, ki je bila v 
času te iste vlade ustanovljena preko Telekoma. 
Televizija danes sicer nima visoke gledanosti, 
a je še vedno trdno v skrbnih rokah desnice in 
posledičnoJanše. Tukaj se mu za vlogo žrtve ni 
bilo treba pretirano truditi, odpuščen je bil kot 
tehnološki višek. 

Počival ni niti, ko je SDS ždel v opozici-
ji. Ker jim javni in državni mediji v tem času 
niso bili dostopni, so začeli z ustanavljanjem 
svojih. Urbanija je bil eden ključnih členov pri 
vzpostavljanju televizije Nova24, ki je danes 
sinonim za Janševo medijsko hobotnico.

Z vsako opravljeno nalogo se je Uroš Ur-
banija dvignil na lestvici pomembnosti pri 
predsedniku SDS. Ko je Janša nekoliko ne-
pričakovano tretjič v roke prevzel vladne va-
jeti, je Urbanija postal direktor UKOM-a. Bolj 
kot vladna komunikacija sta ga zanimala STA 
in RTV. Ko ni uspel z uničenjem STA, je začel 
pripravljati teren za prihod na RTV. Vladna 
koalicija si je izbrala svoj programski svet, 
Urbanija pa je začel s pisanjem rednih kritik 
nepravovernih novinarjev na RTV oziroma 
medijsko analizo o poročanju RTV Slovenija, 
kot jo je imenoval sam.

Čeprav je bila Janševa koalicija na volit-
vah močno poražena, so v svojih rokah ob-
držali programski svet. Ta jim je omogočal, da 
so za novega direktorja TV Slovenija izbrali 
prav Uroša Urbanijo. Funkcijo mu vzdržuje 
zavlačevanje SDS pri sprejemanju nove RTV 
zakonodaje. Kot izurjen zavojevalec medijev 
po navodilih Janše ve, da mora ukrepati hitro. 
To je danes vidno v pritiskih na uveljavljene 
novinarje, spreminjanju programske sheme 
po meri desnice in predvsem v brezsramnem 
prezaposlovanju kadrov iz medijskega omrež-
ja SDS na javno televizijo. Nazadnje bo le še 
žrtev volivk in volivcev, ki mu bodo na referen-
dumu spisali odstopno izjavo. “

Socialni demokrati so ena na-
jstarejših političnih strank na 
Slovenskem, predvsem če v ob-

zir vzamemo njihovo pravno nasledst-
vo Zveze komunistov Slovenije. 

V času delovanja je doživela več sprememb 
imen - od Stranke demokratične prenove do 
Socialdemokratske prenove, Združene liste 
socialnih demokratov in vse do leta 2005, ko 
se je pod vodstvom zaenkrat še aktualnega 
predsednika države Boruta Pahorja stranka po-
imenovala Socialni demokrati. To ime nosi še 
danes.

SD je danes poleg največje opozicijske 
stranke SDS edina stranka, ki je v parlamen-
tu vse od leta 1990. Med strankami levo od 
sredine ima najmočnejšo in najbolj razveja-
no lokalno mrežo. Nekoliko manj uspešni so 
na državni ravni, kjer se želijo uveljaviti kot 
največja stranka levega pola. To jim je do 
sedaj uspelo le enkrat, in sicer leta 2008, ko 
je stranka pod Pahorjevim vodstvom zmagala 
na državnozborskih volitvah in sestavila vlado, 
ki pa se je končala z razpadom vladne koali-
cije ter prvimi predčasnimi volitvami. Na teh 
predčasnih volitvah je iz parlamenta izpadel 
nekdanji hegemon slovenske levice LDS, kar 
bi lahko Socialnim demokratom odprlo prosto 
pot do prevlade, do česar pa ni prišlo. Pred-
sedniki in predsednica so se pred vsakimi vo-
litvami želeli pozicionirati kot pretendenti za 
premierski položaj. Njihove sanje so se vedno 
znova razblinile, še pred volitvami, ko je v vo-
lilno tekmo vstopila nova kvaziliberalna stran-
ka. Enako se je zgodilo tudi aprila, ko je stran-
ka še leto pred volitvami računala na to, da bo 
sestavila novo vlado, a je po prihodu Roberta 
Goloba in njegovega Gibanja Svoboda potonila 
najprej v javnomnenjskih anketah, dokončno 
pa na volilni dan. Pristala je na nekaj manj kot 
7 odstotkih in prav toliko poslanskih mandatih.

Rezultat na aprilskih volitvah je bil za 
stranko drugi najslabši v zgodovini. Grenkobe 
volilnega neuspeha niso zmanjšale niti racio-
nalizacije s taktičnim glasovanjem. Jasno je, 
da je Tanja Fajon od Dejana Židana prevzela 
stranko, da jo popelje do zmage, na koncu pa je 
njegov rezultat še poslabšala. V nekaterih res-
nih demokracijah bi tak rezultat avtomatično 
pomenil odstop. Odgovornost za volilni rezul-
tat je v vodstvu stranke prevzel le podpredsed-
nik Jernej Pikalo in odstopil s tega položaja. 
Po statutu stranke državnozborskim volitvam 
sicer najkasneje v pol leta sledi volilni kongres. 
Ta bo 8. oktobra na Ptuju. Na njem bodo vo-

lili novo vodstvo stranke, vključno z glavnim 
tajnikom. To pozicijo je do sedaj opravljal De-
jan Levanič, ki velja za enega najbolj vplivnih 
članov stranke, a se za še en mandat na tem 
mestu ne bo potegoval. Volitve za to funkci-
jo, ki je sploh v tradicionalnih strankah mor-
da še pomembnejša od predsedniške, ostajajo 
v ozadju zanimanja. Glavno vprašanje je, ali 
bo Tanja Fajon ostala predsednica Socialnih 
demokratov.

Fajon je na to mesto prišla tako rekoč 
čez noč, ko je stranka ocenila, da z Dejanom 
Židanom ne more priti do preboja, ki si ga 
želi. Funkcija ji je bila podarjena pod vplivom 
evropskih volitev, kjer je stranko pripelja-
la na drugo mesto, sama pa osvojila največ 
preferenčnih glasov med vsemi kandidati na 
volitvah. Kongres je bil kljub protikandidatu 
pretežno formalnost. Jani Prednik je sicer pre-
jel slabih 30 odstotkov glasov, kar je bilo več 
od pričakovanj. Dve leti od zadnjega kongresa 
potencialna protikandidata ostajata enaka, kar 
še največ pove o stranki sami. Edini osebi, ki 
se lahko soočita, sta predsednica, ki je izgubila 
državnozborske volitve, in njen protikandidat, 
ki je že izgubil volitve za predsednika stranke. 
V dveh letih v stranki niso bili sposobni najti 
novega kandidata, ki bi bil pripravljen sprejeti 
kandidaturo. Vseeno je po zadnjih državnoz-
borskih volitvah Prednik v nekoliko boljši 
poziciji, saj je znotraj poslanske skupine prejel 
največji delež glasov v svojem okraju in več 
kot dvakrat toliko kot Tanja Fajon. Evidentira-
ni kandidati in kandidatke so do torka morali 
podati soglasja h kandidaturi.

Ne glede na to, kako se delegatke in delegati 
stranke odločijo, je SD v nemalo težavah. Nji-
hovi kadrovski apetiti znotraj koalicije so veli-
ki, njihova pogajalska moč pa majhna. SD si ne 
more privoščiti rušenja levosredinske vlade ali 
odhoda v opozicijo. Njihovo pozicijo dodatno 
slabi dejstvo, da Robert Golob za vladanje po-
trebuje le eno koalicijsko partnerko. Tanjo Fa-
jon na kongresu lahko prej kot volilni rezultat 
odnese nezadovoljstvo s kadrovanjem v držav-
na podjetja. Pogajalskih izhodišč pa tudi z 
zamenjavo vodstva ne bodo mogli spremeniti.

Na kadrovsko izpraznjenost SD-ja kaže 
tudi dejstvo, da prvič na volitvah predsednika 
države ne bodo podprli nikogar ali imeli last-
nega kandidata. Včasih je veljalo, da je pod-
pora Socialnih demokratov vstopnica v pred-
sedniško palačo. Brez njihove podpore se je do 
sedaj na vrh države namreč zavihtel le pokojni 
Janez Drnovšek. Tokrat so vsaj v prvem krogu 
zavzeli vlogo opazovalca. Ta odločitev jih je iz 
vloge resne stranke s ciljem vladati postavila v 
vlogo stranke, ki se trudi preživeti. Za zdaj se 
sicer, vsaj po javnomnenjskih anketah sodeč, 
ne zdi, da bi bili eksistencialno ogroženi, a pri 
življenju jih vzdržujejo predvsem zvesti volivci 
v starejši populaciji. Stranka je na zadnjih vo-
litvah med najmlajšimi dosegla manj kot 4 ods-
totni delež glasov. Danes ta stranka ne zmore 
predstaviti resnega predsedniškega kandidata 
ali kandidatke, niti nekoga, ki bi resno lahko 
posegel v tekmo za vodenje Ljubljane. Če ne 
bodo  hitro ukrepali, jih slej ko prej čaka usoda 
LDS in DeSUS.“

PO DOMAčE

Izza kongresa
Pia Nikolič
txt&foto

Novi ukrepi proti draginji
Ljubljana - Vlada je po drugem posvetu z 
ekonomisti in energetskimi podjetji pripravi-
la Zakon o preskrbi s plinom in interventni 
Zakon za obvladovanje kriznih razmer pri 
oskrbi z energijo. Poleg ukrepov, ki so na-
menjeni splošnemu prebivalstvu in jih je vla-
da že sprejela, bo s subvencioniranjem poma-
gala tudi gospodarstvu. Jeseni naj bi vlada 
pripravila še nove višine minimalnih življen-
jskih stroškov in na njihovi podlagi določila 
novo višino minimalne plače. STA, NB

Testi za šolarje
Ljubljana - Od ponedeljka bodo za učence, di-
jake in študente v lekarnah na voljo hitri testi 
za samotestiranje. Na voljo bo 10 brezplačnih 
testov na mesec. Stroka v prvi fazi epidem-
ije covid-19 priporoča prostovoljno samote-
stiranje na domu za posameznike, ki imajo 
znake okužbe ali so bili v stiku z okuženimi, 
v drugi fazi, ki bi nastopila ob poslabšanju 
epidemične slike pa predlagajo vsakoteden-
sko samotestiranje, ki bi bilo obvezno za vse 
šolajoče in pedagoge. STA, NB

Ropotanje vojske
Ljubljana - V razmerah hude suše in draginje 
ni ovir za vojsko, ki bo v jeseni izvedla več 
vojaških vaj. Vaja Preskok 2022 bo potekala 
na širšem območju Slovenije in na vadiščih v 
tujini. Na Gorenjskem bo potekala vaja Zvez-
da Triglava, na kateri bo v ospredju gorsko 
bojevanje. Med večjimi vajami bo tudi vaja 
Svarunov pogled, s katero bodo preverjali 
obstoječe zmogljivosti vojske. Oktobra bo 
v Koprskem zalivu in potniškem terminalu 
Luke Koper potekala vaja z imenom Lad-
ja, na Počku pa vaja Balkanskih namenskih 
zdravstvenih sil. 
STA, NB

Gneča za Pahorjev stolček
Ljubljana - Predsedniško kandidaturo na vo-
litvah, ki bodo potekale v nedeljo, 23. okto-
bra, so do zdaj napovedali Franci Kindlhofer, 
bivši zunanji minister Anže Logar (SDS), od-
vetnica Nataša Pirc Musar, diplomat Ivo Va-
jgl, župan Kočevja Vladimir Prebilič, psiho-
analitičarka Nina Krajnik, glasbenik Gregor 
Bezenšek mlajši, zastopnik Antropozofskega 
društva Slovenije Leo Trojar, predsednik Stare 
pravde Ludvik Poljanec, filozof Aleš Ernecl, 
predsednik stranke Nova socialdemokraci-
ja Andrej Magajna, ginekologinja Sabina 
Senčar, kandidat civilno-družbenega giban-
ja Zdrava družba Boris Vene in vardist Ivan 
Bolfek ter Boris Žulj, soustanovitelj stranke 
Solidarnost. 
STA, NB

Pisatelji za odprtost
Ljubljana - Društvo slovenskih pisateljev je 
vlado znova pozvalo k odprtju Ruskega kul-
turnega centra v Ljubljani. Menijo, da se je 
Slovenija z zaprtjem centra odpovedala moči 
svojih argumentov in pogledov na svet okoli 
sebe. Dodali so, da sta umetnost in kultura 
skupni vsem, in spomnili, da so celo v času 
hladne vojne kulturni centri omogočali kul-
turni pretok idej in ustvarjalnosti. STA, NB

PO DOMAčE

Janšev medi-
jski zavojevalec

Blaž Omahen

Kdo bo po novem vodil SD in ali to kaj spremeni?

Po statutu stranke državnozborskim volitvam najkasneje v 
pol leta sledi volilni kongres. Ta bo 8. oktobra na Ptuju
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Uroš Urbanija je izza 
kulisja medijskega 
prostora v središče 

medijske pozornosti stopil v 
času prejšnje vlade. Nekdanji 
premier, danes pa poslanec 
Janez Janša ga je imenoval 
za direktorja vladnega ura-
da za komuniciranje UKOM. 
Vodenje vladne propagande 
je vzel zelo resno. 

Vladnih sporočil ni le komuniciral z javnos-
tjo, deloval je tudi ofenzivno. Sistematično je 
napadal novinarje, ki so si drznili izraziti kri-
tiko nekdanji vladi. Danes je direktor prav teh 
novinarjev na javni televiziji. Mnogi bi rekli, 
da je bil za usluge v času vladanja nagrajen s 
pozicijo, a v resnici gre še za enega od mnogih 
umazanih poslov, ki jih Urbanija opravlja za 
Janšo.

Urbanija je bil zvest Janšev vojščak, odkar 
je ta prvič prevzel vodenje vlade. Kamorkoli je 
prišel, je prišel z jasnim ciljem - medij popol-
noma vsebinsko ter kadrovsko podrediti Slov-
enski demokratski stranki in njenemu preds-
edniku. Leta 2007, v času prve Janševe vlade, 
je postal urednik notranjepolitične redakcije in 
namestnik odgovornega urednika na STA. Kl-
jub pritiskom, ki jih je izvajal na novinarje, na 
katere so se ti odzvali s peticijo, Slovenske tisk-
ovne agencije ni mogel spremeniti v tiskovno 
agencijo SDS. Kot direktor UKOM-a se je zato 
močno trudil, da bi nalogo opravil do konca. 
Namesto da bi agencijo od znotraj spremenil, 
je šel v sistematično uničevanje od zunaj. STA, 
ki za novinarje predstavlja izjemno pomem-
ben vir informacij, je želel finančno izčrpati. 
Urbanija, ki je bil polovico mandata vlade v 
javnem sporu z direktorjem STA Bojanom Ve-
selinovičem, se je konstantno predstavljal kot 
žrtev neracionalnega direktorja. Kljub temu, 
da so poslanke in poslanci sprejeli še dodat-
no zakonsko podlago za izplačilo denarja brez 
sklenitve pogodbe, je Urbanija vztrajal pri svo-
jem tako dolgo, da se je oglasila tudi Evropska 
komisija.

Po STA je svoje medijsko lomastenje na-
daljeval na RTV, natančneje na spletnem por-
talu MMC. Tja ga je za odgovornega urednika 
predlagalo vodstvo, ki je bilo  nastavljeno v 
času prve Janševe vlade. Med drugim sta ga 
sestavljala Janši zvesta novinarja, takrat pa di-
rektorja javnega radia in televizije, Vinko Vasle 
in Jože Možina. Brez soglasja novinarjev, ki so 

poznali Urbanijeve metode in načrte, ga je na 
to mesto imenoval programski svet. Tudi tokrat 
ni šlo brez zapletov. Zaradi pritiskov na novi-
narsko neodvisnost se je eden od zaposlenih 
odločil za objavo pogovorov z njim. Urbanija 
se je v svojem slogu odzval s tožbami proti 
devetim novinarjem in generalnemu direktorju 
RTV, v katerih se je predstavil kot žrtev šikan-
iranja in sovraštva. Danes njegovo delo nadal-
juje Igor Pirkovič. 

V času druge Janševe vlade je bila Urbaniji 
dodeljena funkcija urednika informativne odd-
aje Danes na sveže ustanovljenem Planet TV. 
Urbanija je moral skrbeti za pravovernost in-
formativnega programa na televiziji, ki je bila v 
času te iste vlade ustanovljena preko Telekoma. 
Televizija danes sicer nima visoke gledanosti, 
a je še vedno trdno v skrbnih rokah desnice in 
posledičnoJanše. Tukaj se mu za vlogo žrtve ni 
bilo treba pretirano truditi, odpuščen je bil kot 
tehnološki višek. 

Počival ni niti, ko je SDS ždel v opozici-
ji. Ker jim javni in državni mediji v tem času 
niso bili dostopni, so začeli z ustanavljanjem 
svojih. Urbanija je bil eden ključnih členov pri 
vzpostavljanju televizije Nova24, ki je danes 
sinonim za Janševo medijsko hobotnico.

Z vsako opravljeno nalogo se je Uroš Ur-
banija dvignil na lestvici pomembnosti pri 
predsedniku SDS. Ko je Janša nekoliko ne-
pričakovano tretjič v roke prevzel vladne va-
jeti, je Urbanija postal direktor UKOM-a. Bolj 
kot vladna komunikacija sta ga zanimala STA 
in RTV. Ko ni uspel z uničenjem STA, je začel 
pripravljati teren za prihod na RTV. Vladna 
koalicija si je izbrala svoj programski svet, 
Urbanija pa je začel s pisanjem rednih kritik 
nepravovernih novinarjev na RTV oziroma 
medijsko analizo o poročanju RTV Slovenija, 
kot jo je imenoval sam.

Čeprav je bila Janševa koalicija na volit-
vah močno poražena, so v svojih rokah ob-
držali programski svet. Ta jim je omogočal, da 
so za novega direktorja TV Slovenija izbrali 
prav Uroša Urbanijo. Funkcijo mu vzdržuje 
zavlačevanje SDS pri sprejemanju nove RTV 
zakonodaje. Kot izurjen zavojevalec medijev 
po navodilih Janše ve, da mora ukrepati hitro. 
To je danes vidno v pritiskih na uveljavljene 
novinarje, spreminjanju programske sheme 
po meri desnice in predvsem v brezsramnem 
prezaposlovanju kadrov iz medijskega omrež-
ja SDS na javno televizijo. Nazadnje bo le še 
žrtev volivk in volivcev, ki mu bodo na referen-
dumu spisali odstopno izjavo. “

Socialni demokrati so ena na-
jstarejših političnih strank na 
Slovenskem, predvsem če v ob-

zir vzamemo njihovo pravno nasledst-
vo Zveze komunistov Slovenije. 

V času delovanja je doživela več sprememb 
imen - od Stranke demokratične prenove do 
Socialdemokratske prenove, Združene liste 
socialnih demokratov in vse do leta 2005, ko 
se je pod vodstvom zaenkrat še aktualnega 
predsednika države Boruta Pahorja stranka po-
imenovala Socialni demokrati. To ime nosi še 
danes.

SD je danes poleg največje opozicijske 
stranke SDS edina stranka, ki je v parlamen-
tu vse od leta 1990. Med strankami levo od 
sredine ima najmočnejšo in najbolj razveja-
no lokalno mrežo. Nekoliko manj uspešni so 
na državni ravni, kjer se želijo uveljaviti kot 
največja stranka levega pola. To jim je do 
sedaj uspelo le enkrat, in sicer leta 2008, ko 
je stranka pod Pahorjevim vodstvom zmagala 
na državnozborskih volitvah in sestavila vlado, 
ki pa se je končala z razpadom vladne koali-
cije ter prvimi predčasnimi volitvami. Na teh 
predčasnih volitvah je iz parlamenta izpadel 
nekdanji hegemon slovenske levice LDS, kar 
bi lahko Socialnim demokratom odprlo prosto 
pot do prevlade, do česar pa ni prišlo. Pred-
sedniki in predsednica so se pred vsakimi vo-
litvami želeli pozicionirati kot pretendenti za 
premierski položaj. Njihove sanje so se vedno 
znova razblinile, še pred volitvami, ko je v vo-
lilno tekmo vstopila nova kvaziliberalna stran-
ka. Enako se je zgodilo tudi aprila, ko je stran-
ka še leto pred volitvami računala na to, da bo 
sestavila novo vlado, a je po prihodu Roberta 
Goloba in njegovega Gibanja Svoboda potonila 
najprej v javnomnenjskih anketah, dokončno 
pa na volilni dan. Pristala je na nekaj manj kot 
7 odstotkih in prav toliko poslanskih mandatih.

Rezultat na aprilskih volitvah je bil za 
stranko drugi najslabši v zgodovini. Grenkobe 
volilnega neuspeha niso zmanjšale niti racio-
nalizacije s taktičnim glasovanjem. Jasno je, 
da je Tanja Fajon od Dejana Židana prevzela 
stranko, da jo popelje do zmage, na koncu pa je 
njegov rezultat še poslabšala. V nekaterih res-
nih demokracijah bi tak rezultat avtomatično 
pomenil odstop. Odgovornost za volilni rezul-
tat je v vodstvu stranke prevzel le podpredsed-
nik Jernej Pikalo in odstopil s tega položaja. 
Po statutu stranke državnozborskim volitvam 
sicer najkasneje v pol leta sledi volilni kongres. 
Ta bo 8. oktobra na Ptuju. Na njem bodo vo-

lili novo vodstvo stranke, vključno z glavnim 
tajnikom. To pozicijo je do sedaj opravljal De-
jan Levanič, ki velja za enega najbolj vplivnih 
članov stranke, a se za še en mandat na tem 
mestu ne bo potegoval. Volitve za to funkci-
jo, ki je sploh v tradicionalnih strankah mor-
da še pomembnejša od predsedniške, ostajajo 
v ozadju zanimanja. Glavno vprašanje je, ali 
bo Tanja Fajon ostala predsednica Socialnih 
demokratov.

Fajon je na to mesto prišla tako rekoč 
čez noč, ko je stranka ocenila, da z Dejanom 
Židanom ne more priti do preboja, ki si ga 
želi. Funkcija ji je bila podarjena pod vplivom 
evropskih volitev, kjer je stranko pripelja-
la na drugo mesto, sama pa osvojila največ 
preferenčnih glasov med vsemi kandidati na 
volitvah. Kongres je bil kljub protikandidatu 
pretežno formalnost. Jani Prednik je sicer pre-
jel slabih 30 odstotkov glasov, kar je bilo več 
od pričakovanj. Dve leti od zadnjega kongresa 
potencialna protikandidata ostajata enaka, kar 
še največ pove o stranki sami. Edini osebi, ki 
se lahko soočita, sta predsednica, ki je izgubila 
državnozborske volitve, in njen protikandidat, 
ki je že izgubil volitve za predsednika stranke. 
V dveh letih v stranki niso bili sposobni najti 
novega kandidata, ki bi bil pripravljen sprejeti 
kandidaturo. Vseeno je po zadnjih državnoz-
borskih volitvah Prednik v nekoliko boljši 
poziciji, saj je znotraj poslanske skupine prejel 
največji delež glasov v svojem okraju in več 
kot dvakrat toliko kot Tanja Fajon. Evidentira-
ni kandidati in kandidatke so do torka morali 
podati soglasja h kandidaturi.

Ne glede na to, kako se delegatke in delegati 
stranke odločijo, je SD v nemalo težavah. Nji-
hovi kadrovski apetiti znotraj koalicije so veli-
ki, njihova pogajalska moč pa majhna. SD si ne 
more privoščiti rušenja levosredinske vlade ali 
odhoda v opozicijo. Njihovo pozicijo dodatno 
slabi dejstvo, da Robert Golob za vladanje po-
trebuje le eno koalicijsko partnerko. Tanjo Fa-
jon na kongresu lahko prej kot volilni rezultat 
odnese nezadovoljstvo s kadrovanjem v držav-
na podjetja. Pogajalskih izhodišč pa tudi z 
zamenjavo vodstva ne bodo mogli spremeniti.

Na kadrovsko izpraznjenost SD-ja kaže 
tudi dejstvo, da prvič na volitvah predsednika 
države ne bodo podprli nikogar ali imeli last-
nega kandidata. Včasih je veljalo, da je pod-
pora Socialnih demokratov vstopnica v pred-
sedniško palačo. Brez njihove podpore se je do 
sedaj na vrh države namreč zavihtel le pokojni 
Janez Drnovšek. Tokrat so vsaj v prvem krogu 
zavzeli vlogo opazovalca. Ta odločitev jih je iz 
vloge resne stranke s ciljem vladati postavila v 
vlogo stranke, ki se trudi preživeti. Za zdaj se 
sicer, vsaj po javnomnenjskih anketah sodeč, 
ne zdi, da bi bili eksistencialno ogroženi, a pri 
življenju jih vzdržujejo predvsem zvesti volivci 
v starejši populaciji. Stranka je na zadnjih vo-
litvah med najmlajšimi dosegla manj kot 4 ods-
totni delež glasov. Danes ta stranka ne zmore 
predstaviti resnega predsedniškega kandidata 
ali kandidatke, niti nekoga, ki bi resno lahko 
posegel v tekmo za vodenje Ljubljane. Če ne 
bodo  hitro ukrepali, jih slej ko prej čaka usoda 
LDS in DeSUS.“

PO DOMAčE

Izza kongresa
Pia Nikolič
txt&foto

Novi ukrepi proti draginji
Ljubljana - Vlada je po drugem posvetu z 
ekonomisti in energetskimi podjetji pripravi-
la Zakon o preskrbi s plinom in interventni 
Zakon za obvladovanje kriznih razmer pri 
oskrbi z energijo. Poleg ukrepov, ki so na-
menjeni splošnemu prebivalstvu in jih je vla-
da že sprejela, bo s subvencioniranjem poma-
gala tudi gospodarstvu. Jeseni naj bi vlada 
pripravila še nove višine minimalnih življen-
jskih stroškov in na njihovi podlagi določila 
novo višino minimalne plače. STA, NB

Testi za šolarje
Ljubljana - Od ponedeljka bodo za učence, di-
jake in študente v lekarnah na voljo hitri testi 
za samotestiranje. Na voljo bo 10 brezplačnih 
testov na mesec. Stroka v prvi fazi epidem-
ije covid-19 priporoča prostovoljno samote-
stiranje na domu za posameznike, ki imajo 
znake okužbe ali so bili v stiku z okuženimi, 
v drugi fazi, ki bi nastopila ob poslabšanju 
epidemične slike pa predlagajo vsakoteden-
sko samotestiranje, ki bi bilo obvezno za vse 
šolajoče in pedagoge. STA, NB

Ropotanje vojske
Ljubljana - V razmerah hude suše in draginje 
ni ovir za vojsko, ki bo v jeseni izvedla več 
vojaških vaj. Vaja Preskok 2022 bo potekala 
na širšem območju Slovenije in na vadiščih v 
tujini. Na Gorenjskem bo potekala vaja Zvez-
da Triglava, na kateri bo v ospredju gorsko 
bojevanje. Med večjimi vajami bo tudi vaja 
Svarunov pogled, s katero bodo preverjali 
obstoječe zmogljivosti vojske. Oktobra bo 
v Koprskem zalivu in potniškem terminalu 
Luke Koper potekala vaja z imenom Lad-
ja, na Počku pa vaja Balkanskih namenskih 
zdravstvenih sil. 
STA, NB

Gneča za Pahorjev stolček
Ljubljana - Predsedniško kandidaturo na vo-
litvah, ki bodo potekale v nedeljo, 23. okto-
bra, so do zdaj napovedali Franci Kindlhofer, 
bivši zunanji minister Anže Logar (SDS), od-
vetnica Nataša Pirc Musar, diplomat Ivo Va-
jgl, župan Kočevja Vladimir Prebilič, psiho-
analitičarka Nina Krajnik, glasbenik Gregor 
Bezenšek mlajši, zastopnik Antropozofskega 
društva Slovenije Leo Trojar, predsednik Stare 
pravde Ludvik Poljanec, filozof Aleš Ernecl, 
predsednik stranke Nova socialdemokraci-
ja Andrej Magajna, ginekologinja Sabina 
Senčar, kandidat civilno-družbenega giban-
ja Zdrava družba Boris Vene in vardist Ivan 
Bolfek ter Boris Žulj, soustanovitelj stranke 
Solidarnost. 
STA, NB

Pisatelji za odprtost
Ljubljana - Društvo slovenskih pisateljev je 
vlado znova pozvalo k odprtju Ruskega kul-
turnega centra v Ljubljani. Menijo, da se je 
Slovenija z zaprtjem centra odpovedala moči 
svojih argumentov in pogledov na svet okoli 
sebe. Dodali so, da sta umetnost in kultura 
skupni vsem, in spomnili, da so celo v času 
hladne vojne kulturni centri omogočali kul-
turni pretok idej in ustvarjalnosti. STA, NB

PO DOMAčE

Janšev medi-
jski zavojevalec

Blaž Omahen

Kdo bo po novem vodil SD in ali to kaj spremeni?

Po statutu stranke državnozborskim volitvam najkasneje v 
pol leta sledi volilni kongres. Ta bo 8. oktobra na Ptuju

Blaž Omahen
foto: Pia Nikolič
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Pia Nikolič
foto: FB

Kaj (si) 
dovolimo?

Toleranca do 
spolnega nasilja

DRUŽBA

»Z        ahteval je, da se 
uležem na tla in je 
hodil obut s čevl-

ji po mojem telesu, neozira-
je se na bolečino. Nositi sem 
morala pasjo ovratnico in 
hoditi po njegovem stanovan-
ju kot žival-psica ter obvezno 
piti šampanjec s pasje sklede. 
Privezoval me je na stol in bičal, 
medtem ko sem ga morala oral-
no zadovoljevati...

... Uriniral mi je po obrazu in telesu, 
polival vroč vosek po telesu, porival steklenico 
šampanjca v vagino,...« je v ovadbi za okrožno 
javno tožilstvo zapisala ena od žrtev nedav-
no preminulega umetnika Romana Uranjeka, 
katerega deviantno spolno življenje in preda-
torstvo je v javnost pricurljalo šele ob razkritju 
afere Smodej, tudi po zaslugi novinarke Maje 
Megla. 

Uranjek in Smodej naj bi bila prijatelja. 
Skupaj naj bi organizirala zabave, na katerih 
sta najraje izjemno mladim dekletom v pijačo 
podtikala mamilo GHB ter jih nato spolno iz-
koriščala. Priče, ki želijo ostati anonimne, pa 
so poročale tudi o zabavah, ki se niso doga-
jale pri njima doma, a so se vseeno končale s 
krvavimi posteljami gostiteljev. Misleč, da gre 
za sporazumno fetišistično dejanje, so se mno-
gi pri tem obrnili proč.

Dušana Josipa Smodeja, o katerem smo 
pisali že v prejšnji številki, so nekateri na kul-
turni sceni res poznali in to ni nič nenavad-
nega. Nenazadnje je večina kulturnih delavcev 
nastanjena v Ljubljani in vse bolj omejeno šte-
vilo negentrifi ciranih prostorov v prestolnici, 
posameznike sili v druženje na istih lokacijah. 
Ker je bil Smodej, v zadnjem času na kulturni 
sceni preimenovan v Zlodej, producent dogod-

kov Fotopuba na Tivolski cesti v Ljubljani, 
je v njegovi bližini verjetno stal že vsak od 
obiskovalcev tega prostora. Fotografi je, na 
katerih stoji ob boku s sedanjo kulturno min-
istrico Asto Vrečko ali ministrom za delo 
Luko Mescem, so desničarska trobila in 
vplivneži z velikim veseljem že podelili med 
zveste sledilce. Z njimi želijo dokazati, da sta 
predstavnika Levice sodelovala pri Smode-
jevih domnevnih obredih, pri čemer gre za 
osebnostne napade s politično agendo in ne 
poglobljene analize, ki bi lahko preprečile 
podobne dogodke v prihodnosti. Na Twiter-
ju tako lahko beremo o »izrojeni kulturniški 
sceni« in podobnem, s čimer želijo dokazati, 
da je karkoli povezano z levo politično opci-
jo, neprimerno in da je vse povezano z des-
no politično opcijo, primerno samo zato, ker 
je tradicionalnejše in konzervativno. A prav 
tradicionalno razumevanje moške spolne 
vloge je tisto, ki je pripeljalo do spolnih zlor-
ab v tem primeru. Moški so lahko do nedolgo 
nazaj in ponekod še danes z ženskami  delali 
kot s predmeti in za to niso bili sankcionira-
ni. Pravzaprav je družba to celo spodbujala 
in podpirala. Spolni predatorji to z veseljem 
izkoriščajo, saj so ženske po njihovo namen-
jene le njihovi zabavi.

Izkoriščanje tragedije, ki se je končala v 
kršenju pravice do nedotakljivosti lastnega 
telesa, je po eni strani postala tipična pop-
ulistična politična propaganda, po drugi pa 
odsev diskurza družbe, ki ga je v zadnjih 
dveh letih aktivno podpiral in netil premier 
Janez Janša. Še ena od značilnosti tovrstne-
ga komuniciranja z javnostjo je ta, da posa-

meznik, ki obtožbe izjavlja, svoj prst vedno 
usmeri v druge. Sam ni nikoli kriv, tudi, če 
je. Desni politični pol takšnega javnega linča 
dvolično nikoli ni spodbujal v primerih, ko 
se je izvedelo za katerega od pedofi lskih žup-
nikov. Tovrstne dokaze so raje vsakič znova 
pometali pod preprogo.

Spolna zloraba ni dogodek, s katerim bi 
se moralo ravnati na tak način, neglede na to, 
ali gre za »naše« ali »druge,« saj ni vezana na 
politično pripadnost. Primere spolne zlorabe 
lahko žal najdemo v katerikoli družbeni sku-
pini, ki se jo odločimo vzeti pod drobnogled. 
Zato je toliko pomembneje, da smo osveščeni 
kaj spolna zloraba sploh je, kako jo prijaviti in 
kako ukrepati, ko vidimo, da jo nekdo izvaja. 
Najhuje je, če ob njej ostanemo tiho. 

Govorice o zlorabljanju mladih deklet za 
spolne usluge smo lahko poslušali še za časa 
življenja do svoje smrti leta 2019 »največjega« 
ljubljanskega slikarja Zmaga Modica, ki naj 
bi prav tako izkoriščal svoj vpliv. O mobingu 
na Akademiji za gledališče, radio, fi lm in tele-
vizijo je v zadnjih dveh letih poročala tudi ig-
ralka Mia Skrbinac, ki jo je s svojim vplivom 
za spolne usluge želel izkoristiti profesor in 
igralec Matjaž Tribušon. Namesto napadov 
nanj se je takrat razvejalo spraševanje o njej, o 
žrtvi. Kar je eden od razlogov, zakaj si veliko 
deklet upa povedati svojo zgodbo z Dušanom 
Smodejem na Instagram profi lu in ne na polici-
ji. Izpovedi namreč po navadi sledijo šikan-
iranje, stigmatiziranje, diskriminacija in zas-
mehovanje žrtve, ki »da je že nekaj hotela.« 
In dekleta na zabavah so se morda res želela 
samo zabavati. Kdo pa zapoveduje, da mora-
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jo ženske ob polnoči domov in se lahko naprej 
zabavajo samo moški? Morajo dekleta, ki se 
zabavajo dlje kar sprejeti, da se lahko zbudijo z 
lisicami, zaklenjene na radiator s krvavo vulvo, 
samo zato, ker niso bile dovolj pozorne, da jim 
je nekdo v pijačo podtaknil drogo za posilstvo? 
Kdo upa stati za takšnimi besedami?

Primer Smodej je verjetno samo vrh ledene 
gore spolnih zlorab, od katerih mnoge ne dobi-
jo svojega mesta v javnosti ali sodnega epiloga 
in so posledično za vedno prikrite, ker njihovi 
storilci ali žrtve nimajo dostopa do medijev ali 
ker jih je enostavno preveč sram, da so se na 
tistih mestih sploh pojavile. Zato je še toliko 
huje, da o zlorabah niso spregovorili tisti, ki 
naj bi za njuno delovanje vedeli. Če pri dejanjih 
niso sodelovali, je možna razlaga tudi to, da so 
bili v tem času sami omamljeni in zato prihod-
nji dan niso bili prepričani v to, kar so videli, 
slišali, ali pa so to preprosto pozabili zaradi 
zlorabe alkohola ali drugih substanc.

Druga možna razlaga pa je ta, da se niso 
hoteli zameriti nekomu, ki naj bi na sceni ne-
kaj veljal. Kot že omenjeno, v Ljubljani pri-
manjkuje prostorov za kulturno produkcijo in 
zato se nihče noče zameriti tistim, ki jih lahko 
ponudijo. Smodejevo ime sicer ni bilo neo-
madeževano. Novomeški zavod LokalPatriot 
je zašel v fi nančne težave kaj kmalu zatem, ko 
je upravljanje z njim leta 2014 prevzel Smodej. 
Blagovno znamko je pri komaj 20 letih zato 
prodal naprej. Pri razvijanju festivala in nato 
platforme za fotografi jo Fotopub, ki jo je vodil, 
pa je nekje na poti izgubil vse svoje prvotne 
podanike. Žalostno je, da je ravno njegovo sla-
bo fi nančno delovanje nazadnje privedlo do 

razkritja zlorabljanja mladih žensk. Potrebno 
je bilo torej priti do problemov s sredstvi za 
preživetje neke posameznice, da je razkrila, kaj 
se je zares odvijalo v ozadju. Nam torej dost-
op do fi nanc pomeni manj kot nedotakljivost 
telesa? Smo pripravljeni sprejeti doživljenjske 
travme, povezane z našim telesom in spolno 
zlorabo, ne pa tudi tega, da bi morali spati na 
ulici? 

Po ustavi Republike Slovenije se med tema 
dvema možnostima ne bi smeli odločati. Drža-
va naj bi poskrbela za primernost stanovanj in 
za prepoved mučenja. Ker ima v svojem delo-
vanju seveda mnoge luknje, včasih na določene 
primere pozabi in jo je treba nanje spomniti. 
Policija je tako končno začela preiskovati 
primer Dušana Smodeja in pozvala žrtve, da 
svoje ovadbe podajo vsaj anonimno. Zaradi 
sramu, ki je pogost spremljevalec spolnih zlo-
rab, se večina deklet tega še ni lotila. Morda 
se bojijo, da bodo starši izvedeli, kje so se za-
drževale, ko so bile zunaj. Morda jih je strah, 
da zaradi priznanja nikoli več ne bodo morale 
dobiti partnerja, ker bodo izpadle kot »pokvar-
jena roba.« Morda pa je problem predvsem v 
tem, da v Sloveniji o spolnih zlorabah spregov-
orimo šele v najbolj ekscesnih primerih, kot 
je bila afera Baričevič. Skrajni čas je, da ne-
hamo sosedu zavidati, da ima onstran ograje 
bolj zeleno travo. Če se že toliko oziramo k 
njemu, bi se morda raje obregnili ob modrice 
na obrazu njegove žene, ki z vsakodnevno 
košnjo verjetno nimajo nobene veze. Smo tega 
sposobni? Ali bi raje, da namesto vsaka deseta 
študentka doživi spolno nasilje vsaka peta?

Od Fotopuba je po 
intervenciji uličnega 
umetnika ostal le 
Obup

Dogodek spolne zlorabe je dobro čim prej 
prijaviti pristojnim organom, v prvi vrsti 
policiji. Kako pa to opaziti pri drugih ali ob 
tem ravnati, pa nam je na kratko odgovoril 
družinski terapevt Domen Strmšnik iz Študi-
jsko-raziskovalnega centra za družino. Tam 
poleg izvajanja individualnih, zakonskih in 
družinskih terapij sodeluje pri programih 
podpore mladim, njihovim staršem in ped-
agoškem kadru. Izvaja različne delavnice 
in predavanja, aktivno pa sodeluje tudi kot 
zunanji sodelavec ljubljanske podružnice 
fakultete Sigmunda Freuda.

Kaj lahko storimo, če smo bili spolno zlo-
rabljeni?
Vsekakor ne smemo v tej stiski ostati sami. 
Nujno je, da najdemo koga, ki  mu zaupamo, 
in takoj prosimo za pomoč.

Na koga se lahko obrnemo po terapevts-
ko pomoč?
V Sloveniji je veliko organizacij, ki nudijo 
terapevtsko pomoč. Mnogi od njih  nudijo 
pomoč tudi brezplačno oziroma je le-ta so-
fi nancirana.

Kaj storiti, če nas je sram, da smo bili zlo-
rabljeni?
Občutki sramu po takšnem dogodku so nor-
malen odziv našega telesa in naše duševno-
sti na travmo, ki se nam je zgodila. Ravno 
zato je nujno, da nam v teh trenutkih nekdo 
stoji ob strani, nas pomirja in postavlja do-
godek v pravo luč. Brez občutka sramu je bil 
namreč storilec in je zanj ter za svoja dejanja 
odgovoren on. Žrtev pa potrebuje čustveno 
varen prostor, kjer bo lahko predelala sram 
ter druga boleča občutja ter podala prijavo.

Je dobro, če dogodek obdržimo zase?
O teh temah je vedno nujno spregovori-
ti. Zloraba, ki se nam je zgodila in o kateri 
ne govorimo ali jo celo potiskamo globoko 
vase, se trudimo nanjo pozabiti,… se bo 
skozi različno simptomatiko slej kot prej izra-
zila in žrtev spravljala v dodatno stisko.

Je otipavanje zadnjic na zabavi v pe-
tek zvečer tudi spolna zloraba ali »zgolj 
nedolžna šala«?
Vse, kar doživljamo kot poseg v našo intimo, 
se razume kot zloraba.

Kako lahko prepoznamo znake spolne 
zlorabe pri drugih?
Velikokrat je žrtvam zelo težko govoriti o tem, 
kaj se je zgodilo. Zato je toliko bolj pomem-
bno, da znamo pri bližnjih prepoznati spre-
membe v vedenju, doživljanju, čustvovanju. 
Rahločutnost, pogovor, izražanje skrbi in na-
klonjenosti so ključne pri pristopanju k žrtvi, 
ki se ji je zaradi izkušnje zlorabe sesul svet 
varnosti.

Kako lahko pomagamo našim bližnjim, 
če izvemo, da so bili zlorabljeni?
Pomoč bi morala biti usmerjena najprej v to, 
da žrtev pomirimo, ji damo prostor in čas, da 
lahko o svoji izkušnji govori in da ji pomag-
amo priti do spoznanja, da se ji je zgodila 
velika krivica ter da nikakor ni kriva za to, kar 
se je zgodilo. Hkrati pa ji lahko pomagamo, 
da izpelje tudi prijavo, in ji pri tem nudimo 
oporo.“
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2020 SFC prejel 338.772,75 evrov od fi zičnih 
in pravnih oseb, ki so se prijavile na razpise. Ti 
prilivi niso bili podvrženi obdavčitvi.

Nerazumljivo je tudi, da višina prijavnine, 
ki se giblje med 50 in 100 evri na posamezno 
prijavo ni odvisna torej sorazmerna, od višine 
sredstev, za katero prijavitelj zaproša, temveč 
od vrste razpisa,  na katerega se prijavlja. Pri-
javitelj, ki zaproša za sredstva za realizacijo 
projekta, v višini 800.000 evrov plača SFC-
ju za prijavo enak znesek kot prijavitelj, ki 
zaproša za desetkrat manjšo vsoto. Ob tem 
pa, kot rečeno, prijavnino plača tudi v prim-
eru nepopolne vloge. S tem si SFC zagotovi 
plačilo tudi s strani prijaviteljev, ki so oddali 
nepopolne vloge.

Za Slovenijo, kjer so javni razpisi glavni vir 
fi nanciranja avdiovizualne produkcije, s tem pa 
potencialnega prihodka fi lmskih ustvarjalcev 
za opravljeno delo, je to neobičajen ukrep, ki 
ga ne poznajo skoraj v nobeni evropski državi. 
Gre za nenavaden mehanizem dopolnjevanja 
proračuna javne institucije s sredstvi delavk in 
delavcev s področja, kamor se pretaka davko-
plačevalski denar.

Odločitev za tovrstno zaračunanje pri-
javnin je na podlagi fi nančnih zmožnosti ter 
tveganj najbolj prizadela tiste, ki v času razvo-
ja fi lmskega projekta in priprav na javni razpis 
do odobrene in prejete prve fi nančne podpore v 
večini nosijo največje breme: režiserji, scenar-
isti, animatorji, direktorji fotografi je. Sabina 
Đogić pravi, da je v letnem poročilu SFC za 
leto 2020 (za leto 2021 še ni na voljo) zapisa-
no: »Stroške dela za ostale zaposlene agencija 
krije iz drugih prihodkov, ustvarjenih z oprav-
ljanjem javne službe, ki agenciji nalagajo šte-
vilne dodatne aktivnosti za pridobivanje teh 
sredstev. Vir javnih prihodkov agencije, s kat-
erimi krije plače dodatnih zaposlenih javnih 
uslužbencev, so prav tarife agencije.« Prijavni-
na je torej utemeljena s fi nanciranjem plač za 
dodatno zaposlene na SFC.

Na spletu je na voljo peticija, v kateri avtorji 
trdijo, da uvedba prijavnine omejuje in ohranja 
neenakopraven dostop prijaviteljev do javnih 
sredstev Republike Slovenije. SFC pozivajo, 
naj Ministrstvu za kulturo posreduje predlog 
za ukinitev tarife in zagotovi demokratičen 
prostor za avdiovizualno produkcijo, kjer 
bodo imeli fi lmski ustvarjalci in produkcijske 
hiše enakopraven dostop do javnih sredstev, 
namenjenih fi lmu. »Institucija v tem primeru 
ni več javna, ampak izvaja prisilno izterjavo 
določene skupine državljanov, ki v zameno za 
fi nanciranje ne uživajo privilegijev solastništ-
va,« pravi Sabina Đogić in poudarja ključni 
problem takšnega načina fi nanciranja, saj 
gre  za »obdavčenje« določenega dela popu-
lacije, zaradi česar SFC izgublja značaj javne 
institucije, saj plačniki pri tem niso deležni 
nikakršne kompenzacije za svoj prispevek k 
solventnosti SFC.

Filmska avtorica Sabina 
Đogič je nedavno na 
svojem Facebook pro-

fi lu razkrila, da je za prijavo 
na razpis Slovenskega fi lm-
skega centra (SFC) morala 
plačati 100 evrov z zapove-
danim enodnevnim rokom za 
plačilo prijavnine. 

Vprašali se boste, zakaj bi morala plačati 
za prijavo na javni razpis javne agencije, ki 
prejema denar za svoje delovanje iz proračuna. 
Račun je prejela za prijavo kratkega dokumen-
tarnega fi lma Elegija svobodi, in še preden bo 
prijavo obravnavala pristojna komisija, so ji pri 
SFC izstavili račun. Plačilo prijavnine torej ni 
odvisno od uspešnosti prijavljenega projekta. 
Denarja ne bo dobila povrnjenega niti v pri-
meru, če projekt zaradi nepopolne vloge sploh 
ne pride pred komisijo. Za morebitno dopol-
nitev vloge pa bo morala plačati še dodatnih 
25 evrov neglede na to, ali jo kasneje pravilno 
dopolni. 

Kulturni delavci torej preko plačila tarif 
delno fi nancirajo delovanje javne agencije, da 
bi, paradoksalno, ta lahko izvajala svojo pri-
marno nalogo: podeljevanje javnih sredstev 
prijaviteljem, svojim sofi nancerjem. Mnogo 
prijaviteljev, razumljivo, ne prejme sredstev iz 
naslova odobrenih projektov, saj jih je mnogo 
več kot je možnih prejemnikov. 

Po ocenah Sabine Đogić prejme javna sred-
stva iz javnih razpisov SFC približno 5 do 10 
odstotkov prijaviteljev. SFC je osrednja javna 
institucija, ki fi nancira produkcijo sloven-
skih fi lmov in glavni vir prihodka za fi lmske 
delavce in samozaposlene na področju fi lma. 
Če sledimo zgoraj opisani logiki vstopne tar-
ife, t. i. prijavnine plačujejo podplačani fi lmski 
delavci, ki iz »ljubezni do fi lma« vlagajo denar 
v svoj bodoči projekt, za katerega pa ni gotovo, 
ali bo fi nančna sredstva sploh prejel, kot po-
jasnuje Đogić in dodaja, da je včasih potrebno 
čakati več let, da je projekt sprejet v fi nanciran-
je, saj so razpisi za določene fi lmske zvrsti le 
enkrat letno. 

Slovenski fi lmski center je fi nanciran s 
strani davkoplačevalcev oziroma državnega 
proračuna. Sredstva vsako leto prejme od Min-
istrstva za kulturo po podpisu pogodbe. Leta 
2012 je zaradi vladnega zmanjšanja sredstev, 
namenjenih za zaposlene na SFC, z Zakonom 
za uravnoteženje javnih fi nanc (ZUJF) uvedel 
dve vrsti tarif v primeru javnih razpisov. Prva 
je že omenjena tarifa za izvedbo razpisa oziro-
ma prijavnina, ki jo prijavitelj plača ob sami 
prijavi na javni razpis. Druga je tarifa ob sklen-
itvi pogodbe, ki jo mora prijavitelj plačati, ko 
je projekt že izbran. Ta je vezana na admin-
istrativne stroške, kar pomeni, da uspešni pri-
javitelj delno vrne javna sredstva SFC-ju takoj 
po njihovem prejemu.  Po podatkih tajništva 
SFC je iz naslova obeh tarif v obdobju 2015-

Simon Smole

“

Javni 
denar 
sveta 

vladar

KULTURA

Politika 
plačevanja 

prijavnin 
za javne 
razpise
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Po več kot dvajsetletni 
festivalski zgodovini v 
Sotočju bodo, kot vse 

kaže številni festivali, ostali 
brez glavnega prizorišča. 
V odloku, ki ga je 30. junija 
sprejel tolminski občinski 
svet piše, da v letu 2023 na 
območju Sotočja ne bo festi-
valskih prizorišč. 

Organizatorji mednarodnih glasbenih festi-
valov: Sajeta Art & Music Festival, Punk Rock 
Holiday, Overjam More Than Reggae Festi-
val in Butik Festival so na tolminsko občino 
naslovili javno pismo, v katerem so izrazili 
zaskrbljenost za svoj obstoj. Med drugim so 
zapisali: »do zdaj so sicer vse ankete javnega 
mnenja kazale podporo festivalom v takšni ob-
liki, kot so potekali dosedaj, a se občina Tol-
min očitno bolj ozira na devet odstotkov pre-
bivalcev, ki festivalom nasprotujejo.« 

V spletni anketi Posoškega razvojnega cen-
tra se je proti festivalom nedvoumno res opre-
delilo zgolj devet odstotkov anketirancev. An-
keta, ki jo je pripravila Fakulteta za uporabne 
študije, pa je pokazala, da prebivalci Tolmina 
festivalsko sezono vidijo kot dejavnik, ki pozi-
tivno vpliva na stanje tolminskega gospodarst-
va. Občinska oblast odgovarja, da brani interes 
lokalne skupnosti in okolja, saj naj bi festivals-
ki turizem onesnaževal območje Sotočja, hrup 
glasbenih skupin pa kalil mirno bivanje krajan-
ov. Na občini v nasprotju z večino prebivalcev 
Tolmina na festivale ne gledajo kot na pozi-
tiven gospodarski dejavnik. Edini neposredni 
občinski prihodek je festivalska taksa. Glede 
na dostopne podatke je občina za sedem izve-
denih festivalov leta 2019 obračunala skupaj za 
44.500 evrov festivalske takse. 

Organizatorji festivalov in občina so za le-
tošnje poletje dosegli kompromisni festivalski 
režim, prost dostop do Sotočja med 6. in 18. 
uro. Festivali so lahko na tem območju izvajali 
program, hkrati pa so bili odgovorni za var-
nost in čistočo. Za naslednje leto še ni jasno, 
če pride v poštev podoben kompromisni režim, 
o tem bodo občinski svetniki odločali jeseni, 
torej pred jesenskimi lokalnimi volitvami. A 
možnosti so slabe. Dolgoročna perspektiva 
festivalskega življenja ob Soči bo očitno podre-

jena takratnemu pridobivanju volilne podpore, 
tudi za ceno kratkoročnih populističnih rešitev. 
Povsem možno je, da bo končno odločitev 
sprejel šele nov sklic občinskega sveta.

Podžupanja v funkciji županje Maša Kla-
vora trdi, da so sprejetje sklepa, da se ukine 
Sotočje kot festivalsko prizorišče, predlagali 
že pred letošnjo sezono, da bi organizatorjem 
pravočasno sporočili stališče lokalne skupno-
sti do festivalskega režima v naslednjem letu. 
Občina je letos izvedla  meritve hrupa ter ob-
likovala posebno delovno skupino, ki je sprem-
ljala izvajanje določil letošnjega festivalskega 
režima, na podlagi ugotovitev pa bo lahko 
podala predloge glede režima v prihodnje.  A 
meritve hrupa ne bodo odločilne, v idejni zas-
novi za celostno ureditev Sotočja je bil namreč 
kot najboljši predlog izbran interpretacijski in 

na izguba izvornega prizorišča. Kljub temu, da 
si organizatorji težko predstavljajo izvedbo fes-
tivala nekje drugje, pravijo, da bodo, ne glede 
na lokacijo nadaljevali, saj bi bila velika škoda 
prekiniti četrtstoletno tradicijo. Vodja Punk 
Rock Holiday Andrej Sevšek pravi, da Punk 
Rock Holiday na Sotočju uprizarja celoten 
dnevni program, v katerem predstavlja najo-
betavnejše zasedbe iz Evrope in širše. Namen 
odra na plaži je, da se manj prepoznavne za-
sedbe predstavijo čim širši množici obiskov-
alcev, ki preživlja dan na Sotočju. Če bodo 
primorani celoten program seliti na prizorišče 
glavnega odra, bodo mlade skupine izgubile 
vso pozornost, saj je njihov repertoar deležen 
pozornosti ravno zaradi prizorišča. Ni pa še 
jasno kako in kje se bo odvil festival naslednje 
leto. Na družbenih omrežjih sicer optimistično 
najavljajo festival na istem mestu tudi v pri-
hodnjem letu, prodaja vstopnic se bo začela že 
septembra.

Dolgoročnejša rešitev glede izvajanja fes-
tivalov na Sotočju bo jasna, ko bo izvoljena 
nova sestava občinskega sveta po letošnjih 
lokalnih volitvah. Takrat bo obravnavana in 
sprejeta razvojna vizija širšega območja So-
točja in načrt razvoja občine Tolmin do leta 
2030. Člani delovne skupine, ki pripravljajo te 
strateške dokumente, namreč niso naklonjeni 
festivalskemu turizmu, ki naj bi privabljal niz-
kocenovne turiste, ki se držijo zgolj festivalske-
ga območja in ne koristijo lokalnim turističnim 
ponudnikom. Smernice za razvoj tolminskega 
turizma, ki jih pripravljajo, pa sledijo dom-
nevnemu ekonomskemu interesu kraja, ki za-
jema privabljanje mirnejših, premožnejših in 

V Tolmin na 
sir in vino
Simon Smole
foto: wiki

“

Saga o koncu festivalskega dogajanja 
na Sotočju

kompetenčni center, ki ne predvideva, da bi se 
lahko festivali še izvajali kjerkoli na širšem ob-
močju Sotočja. Kljub večkrat ponovljenim iz-
javam, da si občina Tolmin želi obdržati festi-
vale, lahko nedavno sprejet sklep in dolgoročne 
prostorske načrte razumemo kot napoved kon-
ca festivalov v Tolminu. Občina je omejila tudi 
število obiskovalcev na dogodkih ob reki na 
pet tisoč, kar pomeni, da MetalDays, verjetno, 
če ne bodo radikalno spremenili formata festi-
vala, nima več prihodnosti na Sotočju.

Festival Sajeta se je sprijaznil, da jih od pri-
hodnjega leta zelo verjetno na Sotočju ne bo. 
Glede na to, da gre za prvi festival, ki je to lok-
acijo odkril širnemu svetu, je to za njih tragič-

za lokalno kulinariko, še posebej sir in vino, 
zainteresiranih turistov. Delovna skupina za 
monitoring festivalov, ki je preverjala letošnjo 
izvedbo, še ni podala poročila o glasnosti in 
smetenju na prizorišču. Glede na to, da je de-
lovno skupino ustanovila občina, lahko le upa-
mo, da jih ne premami obet navala premožnih 
ljubiteljev lokalne kulinarike in bodo v poroči-
lu priporočili brezkompromisno končanje fes-
tivalskih dejavnosti. Možnosti ohranitve vsaj 
delno odprtega Sotočja ostajajo do jeseni na 
mizi, takrat bo politični interes lokalnih velja-
kov odločil, v katero smer bo krenil tolminski 
turizem.
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jivem delovnem razmerju in ne uživajo polnih 
delavskih pravic. Kurirji pri dostavljalskih 
platformah še vedno niso v rednih delovnih 
razmerjih, četudi pogosto izpolnjujejo vse 
pogoje za to, temveč delajo v različnih oblikah, 
večina prek s.p. in študentske napotnice. Poleg 
tega se pri tem delu ves čas pojavljajo nesreče, 
ki so posledica načina dela. Prisiljeni so hitro 
dostavljati nestrpnim in lačnim strankam, zato 
ne preseneča, da vsak dan naredijo na desetine 
prekrškov cestnoprometnih predpisov. Dokler 
bo dostava hrane v mestnem jedru popularna 
razvada stanovalcev, bodo po centru najlepše-
ga mesta na svetu brzela oštevilčena kolesa.

Vprašanje, ki se ob vsem tem zastavlja, je, 
na kateri pravni podlagi lahko občina s podjet-
jema sklene takšne vrste dogovor, ki lahko vodi 
v kršitve delovne zakonodaje in lažne prijave 
policiji? Goran Lukić iz Delavske svetovalnice 
je izpostavil, da gre za zgolj džentelmenski 
dogovor. To potrjuje tudi županovo javno izsil-
jevanje, da če se dogovor ne bo spoštoval, mu 
ostane le možnost, da gre na sejo mestnega 
sveta in s sklepom prepove dostavo hrane z vo-
zili v središču mesta. In nobenemu nič.  Zoran 
Jankovič je očitno nadležno vztrajen politični 
in sodni fenomen. Za sabo pušča ruševine od 
Mercatorja, Bežigrajskega stadiona, Tovarne 
Rog do Športnega centra Stožice. Na sodišču 
mrgoli ovadb za taiste objekte, ampak ljudje 
ga imajo vseeno radi. Zdi se jim, da je prav 
on človek, ki je sposoben nekaj narediti. Na 
prihajajočih lokalnih volitvah bo spet vse pre-
pričeval, da so vse te ruševine in ovadbe zgolj 
postranska škoda njegove brezpogojne pre-
danosti Ljubljančankam in Ljubljančanom. “

DRUžBA

Vedno so 
krivi 
kolesarji

Simon Smole
foto: pixnio

Ljubljanski župan Zoran 
Janković je skupaj s 
predstavnikoma podjetij 

Wolt in Glovo nedavno pred-
stavil rešitev problema pre-
hitrih dostavljavcev hrane, ki 
hitijo po pešcem namenjen-
em centru mesta. Po novem 
bodo zato morali vsi dostavl-
javci na vidnem mestu nositi 
številke.

Na za nekatere okrutno odločitev so se 
zvalili različni odzivi, ki vključujejo ostre kri-
tike. Oglasili so se tudi iz Sindikata Mladi plus, 
kjer so skupaj s kurirji in kurirkami Wolta in 
Glova sestavili predloge konkretnih sprememb 
in izboljšav za njihov položaj. Med zahteva-
mi so v prvi vrsti odstop od dogovora Wolta 
in Glova z Mestno občino Ljubljana glede 
številčenja kurirjev in kurirk, nad tem pred-
logom so namreč zgroženi. Med najpomemb-
nejšimi zahtevami kurirjev in kurirk je takojš-
na zaustavitev reaktivacije že obstoječih Wolt 
partnerjev oziroma tako imenovanih kurirjev 
povratnikov. Preveliko število kurirjev namreč 
situacijo, kot trdijo, samo poslabšuje. Zahteva-
jo povišanje osnove za dostavo na 3,50 evra in 
dodatek na kilometre glede na realno razdaljo, 
ki so jo doslej računali glede na zračno razdal-
jo. 

Večina dostavljalskih služb ima namreč 
plačni model, po katerem je plačilo pogojeno 
s hitrostjo dostave. Pri tem so nekateri kurir-
ji, ki sicer delajo največ, prikrajšani za nekaj 
100 evrov mesečno. Delavci tako niso plačani 
za delovno razpoložljivost, pač pa opravljeno 
delo, ki ga morajo opravljati čim hitreje. Od 
hitrosti dostave je odvisna tudi možnost prido-
bitve dela v prihodnje. Pozivajo tudi k dodat-
ku za obrabo sredstev in dnevni dodatek za 
malico, in sicer v višini minimalno zakonsko 
določene vsote, ki znaša 4,94 evra. Generalni 
direktor Wolta Slovenije je na tiskovni konfer-
enci, na kateri so z županom napovedali nov 
ukrep, dejal, da je povprečni zaslužek dostavl-
javca 11 evrov na uro, najboljši pa po njegovih 

besedah zaslužijo več tisoč evrov na mesec. 
»To je fl eksibilno delo in mnogi dostavljavci si 
ne bi želeli biti zaposleni, tudi če bi imeli to 
možnost,« je prepričano zatrdil. 

V odzivu na kritike, ki jih je deležno ošte-
vilčenje kurirk in kurirjev, je župan Janković 
na isti tiskovni konferenci med drugim predla-
gal, naj se namesto obračunavanja plačila glede 
na število dostav zviša postavka za dostave v 
središču mesta. Gre za nonšalanten in kratkov-
iden predlog, saj se na ta način konkurenčnost 
med zaposlenimi poleg števila in hitrosti do-
stav seli še na fi nančno favorizirano mestno 
območje, kar bo povzročilo še večji kaos. 
Janković in vodstvo Wolta in Glova niso jasno 
opredelili, na podlagi česa točno bodo kurir-
ji in kurirke sankcionirani v primeru prijave. 
Kdo bo zagotovil, da ne bo prihajalo do sankcij 
v primeru neupravičenih ali celo lažnih prijav? 
Na kakšni zakonski podlagi bodo sankcionirali 
prijavljene kršitve, za katere ne bodo obstajali 
dokazi, da so se res zgodile? 

Stranka Levica je prebivalce Ljubljane poz-
vala, da v ovajanju ne sodelujejo, ampak raje 
podprejo prizadevanja tistih, ki se trudijo za red-
no zaposlitev dostavljavcev. Verjetno bo kazen 
za določeno »številko« pomenila, da se kurirja 
ali kurirko kaznuje tako, da jo odklopijo iz de-
lovne aplikacije oziroma jo dajo v mirovanje. 
S tem jim preprečijo možnost dela in zaslužka. 
Ljubljančani bi s prijavo posredno prispevali k 
zmanjševanju delavskih pravic in zaslužka že 
tako izkoriščanih nestalno zaposlenih. Bolj kot 
sramotno oštevilčenje, ki spominja na identifi k-
acijske številke zapornikov, je sporno izvajanje 
nadzora nad ljudmi, ki so v težkem, nezanesl-

Odzivi na oštevilčenje 
kurirk in kurirjev 



19T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 0  -  2 .  s e p t e m b e r  2 0 2 2

Danes živimo v svetu 
vizualne kulture. 
Podobe nas ves čas 

nagovarjajo. Razvoj digitalne 
tehnologije, računalništva, 
mobilne telefonije in inter-
netnih medijev, ki smo mu 
priča v zadnjih desetletjih, je 
dodobra zaznamoval celotno 
kulturo. 

Zaradi prenasičenosti z vizualnimi podo-
bami se zmožnost kritičnega vrednotenja 
zmanjšuje. Moderna družba se je oblikovala z 
vzponom potrošniške družbe in ima posledič-
no narcistični značaj. Poleg nenehnega ukvar-
janja posameznika s samim seboj je vse bolj 
normalno, da nas privlačijo vse plati življen-
ja drugih. Zanima nas, kaj se dogaja z njimi, 
sosedi, Facebook prijatelji, bivšimi sošolci, 
tudi zato, ker si sami želimo biti objekt njiho-
vega pogovora. Naša življenja so z vzponom 
novih tehnologij z vsakim dnem bolj javna in 
razkrita, kar zveni kot nočna mora. Vendar pa 
je publika bistvena za premagovanje negot-
ovosti, ki jo v sebi nosi sodobni človek, zato 
lahko sklepamo, da so prav socialna omrežja 
okolja, v katerih lahko preizkušamo različ ne 
identitete, podobe in geste. Z njihovo pomočjo 
ustvarjamo javno identiteto, ki pa je pogosto 
povsem drugačna od tega, kar v resnici smo. 

Opazovati in biti opazovan je zgodovins-
ko izkazana potreba družbenih bitij. Prepros-
to povedano ljudje si želijo popestriti lastno 
življenje z opazovanjem življenja drugih. 
Spomnimo se na gladiatorske igre v starem 
Rimu ali na popularnost pornografi je. Konec 
19. stoletja so si Parižani v živalskem vrtu 
lahko ogledovali predstavnike »divjih ljud-
stev«. Nube, Bušmane, Somalijce, Dahomejce, 
Araukane, Ašante, Eskime in druge. Podobne 

razstave so takrat prirejali tudi drugod po Ev-
ropi in v ZDA, vse pa so bile dobro obiskane 
in donosne atrakcije. Zdi se, da zanimanje za 
tovrstne »razstave« izhaja iz fascinacije z opa-
zovanjem divjih živali v ujetništvu, ki je že sto-
letja razvedrilna človekova dejavnost. Seveda 
predstava o živalih in njihovem obnašanju, ki 
jo dobi obiskovalec živalskega vrta, ni nič bolj 
realna od tiste, ki mu jo posreduje televizija. 
Ključno je to, da v živalskem vrtu lahko vidi-
mo žive živali. In četudi je vsakemu obiskoval-
cu jasno, da žival gleda izza ograje in da ne gre 
za srečanje v divjini, ni odveč poudariti, da to 
zavedanje ne spremeni dejstva, da iz tega, kar 
vidi v živalskem vrtu, sklepa na realnost. Prav 
prikaz realnosti je namreč tisto, za kar si žival-
ski vrtovi najbolj prizadevajo, kar legitimira 
njihovo izobraževalno vlogo in jih dela najbolj 
privlačne za obiskovalce. Vendar pa so živalski 
vrtovi natančno kontrolirana okolja, prirejena 
očesu opazovalca. 

V resničnostnem šovu ne gre za to, da bi 
z ljudmi ravnali kot z živalmi. Čeprav se tako 
mnogokrat zdi, gre za to, da se udeležence 
kakor živalske vrste izoblikuje po vnaprej 

in prijatelji. Drugi razlog pa je bil, da si po na-
pornem dnevu želijo sprostitve in odklopa. Če 
smo ljudje resničnostne oddaje na začetku le 
gledali in o njih razpravljali, lahko danes v njih 
sodelujemo. Na primer z izražanjem mnenj na 
družbenih omrežjih, glasujemo lahko za zma-
govalce in tako dalje. Prav kmalu pa se bomo 
lahko zaradi napredne tehnologije še bolj ak-
tivno vpletli vanje, recimo s holografsko tele-
vizijo. Gre za tehnološko posredovano širjenje 
spektakla v zasebnost ljudi. 

Spomnimo se najbolj popularnih oddaj s 
slovenskih televizij, recimo Trenj in Piramide. 
Šlo je za televizijski formi, ki se poslužujeta 
»zabavljaške« tehnike pripovedovanja z izrazi-
to personalizacijo, melodramatizacijo doga-
janja. Značilen je opazovalno-nadzirajoči stil 
snemanja. V ospredju so dramatične človeške 
zgodbe in osebne izpovedi. Oddaji prisegata 
na intimno retoriko in na besedne obračune, 
ki preizkušajo sogovornike v maniri; kdo bo 
zdržal dlje, kar gledalce neznansko zabava in 
jim hkrati zagotavlja občutek distance, ki ga 
ustvarja posredovanost televizijske podobe.

Danes je povesem normalno, da ljudje 
dvomijo v kakršnokoli resnico in resničnost. 
Zdi se jim samoumevno, da so novice na tele-
viziji prilagojene in manipulirane. Gre za pos-
ledico širšega premika v načinu, kako danes 
razumemo tehnološko posredovano realnost. 
Lahko rečemo, da so ljudje danes bolj oza-
veščeni in zato manj nagnjeni k temu, da bi ver-
jeli vsemu, kar vidijo in slišijo. A za družbo je 
problematično, da danes ni več samoumevno, 
da sploh še obstaja objektivna resničnost. Prav 
zato lahko nastajajoča množica uporabnikov 
na socialnem omrežju iz nič ustvari pripoved 
o usodi določene osebe ali virtualni dogodek z 
realnimi učinki, saj ni zavezana vrednostnemu 
kriteriju resnice. Sledi samonanašajočemu vir-
tualnemu principu všečnosti in viralnosti.

Voajerizem 
v času 
novih 
medijev
Življenje, v katerem 
vsakdo gleda, ker vsak 
igra in vsak igra, ker 
vsakdo gleda

Simon Smole
foto: pixabay

“

Zanima nas, kaj se dogaja z njimi, 
sosedi, Facebook prijatelji, bivšimi 
sošolci, tudi zato, ker si sami želi-
mo biti objekt njihovega pogovora.

zamišljeni podobi občinstva. Resničnostni šov 
uporablja anonimneže za uprizoritev spektak-
la, zato je potrebno v isti prostor spraviti ljudi 
različnih specifi čnih psiholoških profi lov in 
zanetiti konfl ikt. Sociolog z univerze v Ohiu 
Steven Reiss je pred časom anketiral Amer-
ičane in jih vprašal, zakaj so jim resničnostne 
oddaje tako zelo ljube. Večina je odgovorila, da 
so oddaje izvrstna tema pogovorov s sodelavci 
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PO SVETU

Nedavni vročinski valovi, 
ki so zajeli večje dele 
Evrope, so mnogim preb-

ivalcem njenih mest ponudili 
vpogled v to, kaj ta mesta čaka 
v danes že neizbežni prihodnos-
ti globalnega segrevanja. 

Z namenom preprečitve njegovih najhujših 
posledic imajo oblasti v Parizu do leta 2026 
poleg obstoječih 200.000 dreves namen po-
saditi še 170.000 novih. Poleg tega imajo vz-
postavljen tudi sistem natančnega nadzora in 
spremljanja posameznih dreves v mestu. 

Čeprav se mestne oblasti hvalijo, da je 
Pariz ena od najbolj gozdnatih prestolnic v Ev-
ropi, so med zadnjim vročinskim valom tem-
perature asfalta pred opero Garnier dosegale 
56 stopinj Celzija. Poleg visokih temperatur 
pa se mesto sooča tudi z onesnaženjem zraka, 
pri čemer je v ospredju pariška obvoznica, ki 
je znana po prometnih zastojih in okoli katere 
živi 500.000 prebivalcev. Kljub relativno ve-
likemu številu dreves se ta v mestu nahajajo 
predvsem v parkih, medtem ko drugod vlada 
pomanjkanje, ki botruje vročinskim otokom, in 
nizki kvaliteti ozračja. Tudi pokritost mesta z 
drevesi ne dosega niti 10 odstotkov, kar je manj 
kot mnoga mesta po svetu, ki dosegajo tudi po 
20 in več odstotkov.

Pariška županja Anne Hidalgo iz vrst So-
cialistične stranke že več let pripravlja pro-
grame in projekte, ki naj bi Pariz v bližnji 
prihodnosti spremenili v zeleno in ogljično 
nevtralno prestolnico. Tako je mestna oblast 
leta 2016 pričela s projektom Pariz diha, ki 
omejuje rabo avtomobilov v mestu in spodbu-
ja rabo javnega prevoza ter kolesa. Kolesarsko 
mrežo naj bi tako radikalno razširili in opremi-
li, pri tem pa sledili principu »15-minutnega 

Zgledna fl ora 
srednje Evrope

Dileme 
pariške 
ozelenitve

Izidor Barši
foto: zajem zaslona

mesta,« ki je urbanistično urejeno na način, da 
imajo prebivalci vso osnovno mestno infras-
trukturo v dosegu 15-minutne hoje. 

Poleg tega je tu tudi omenjeni cilj ozel-
enitve, ki poleg sajenja dreves vključuje tudi 
zelene fasade in strehe, nove zelene površine, 
program spodbujanja biotske raznovrstnosti 
ter ozelenitev obvoznice in nekaterih vpadnic. 
Program za spremljanje posameznih dreves ob-
staja že od leta 2007, ko se je Pariz prvič preus-
meril v okoljsko zaveden urbanizem, leta 2014 
pa je bil popolnoma prenovljen in digitali-
ziran, tako da je mogoče vsa drevesa v mestu 
spremljati v realnem času. Vsakemu drevesu je 
pripisana digitalna identiteta, ki vključuje po-
datke o datumu sajenja, zalivanju, obrezovanju 
in zdravstvenem stanju. Drevesa so torej indi-
vidualno nadzorovana, približno petini pa bi-
ološke funkcije enkrat letno preverijo gozdar-
ski strokovnjaki. Vsaka odstranitev oziroma 
posek je označen in ima naveden razlog, kar 
lahko na digitalni karti spremlja tudi javnost. 

Ideja ozelenitve temelji na znanstveno pre-
verjenih ugotovitvah glede širokega dobrode-
jnega vpliva, ki ga drevesa imajo na mesta in 
življenja njihovih prebivalcev. Z blokiranjem 
kratkovalovne radiacije in preprečevanjem izh-
lapevanja vode močno nižajo temperature. Z 
vsrkavanjem ogljikovega dioksida pripomore-
jo k hlajenju in manjši onesnaženosti zraka ter 
ustvarjajo za človeka prijetno mikroklimo. Ko-
reninski sistem služi absorpciji vode pri obil-
nem deževju in s tem pomagajo preprečevati 
poplave. Nudijo zatočišče živalim ter izboljša-
jo kvaliteto zemlje, pripomorejo pa tudi pro-
ti vizualnemu in zvočnemu onesnaženju ter s 
tem znižujejo stresnost življenjskega okolja za 
ljudi. 

A naštevanje kvalitet ozelenitve, ki jih 

pariške oblasti kombinirajo z množico številk, 
ki naj bi impresionirale, ne zadostuje za de-
janske učinke. Reuters tako poroča, da mestni 
velikopotezni načrti v marsikaterem primeru 
pravzaprav delujejo proti svojim ciljem. Ak-
tivisti namreč opozarjajo, da oblast zavoljo 
preoblikovanja mestne pokrajine seka stara 
drevesa in sadi nova. Težava pa je v tem, da 
slednja še leta ali celo desetletja ne bodo mogla 
opravljati enake funkcije kot več desetletij stara 
drevesa. Eno samo staro drevo naj bi namreč 
bilo primerljivo z več kot 150 novimi. Poleg 
tega mlada drevesa niso zelo odporna ne proti 
poplavam niti proti vročini in jim grozi, da teh 
ne preživijo. 

V preteklih letih se je v Parizu rodilo civil-
no gibanje, ki vključuje aktiviste, arhitekte, ur-
baniste ter druge prebivalce mesta, ki naspro-
tujejo poseku obstoječih dreves in s svojimi 
akcijami opozarjajo na dvolične prakse mest-
nih oblasti. Mestni urbanisti na kritike odgo-
varjajo, da je tudi za zeleni razvoj potrebno 
posekati nekaj dreves. Thomas Brail, ki je leta 
2019 ustanovil Nacionalno skupino za spreml-
janje dreves (GNSA), je nekaj tednov v začetku 
poletja preživel v krošnji 200 let stare platane 
v parku pod Eiff lovim stolpom. Privezan na 
njene veje je gladovno stavkal v protest proti 
načrtu, da se drevesa v parku podre v imenu 
»urbanega razvoja,« ki bi tam namesto dreves 
postavil stojnice za turiste.

Projekti urbane ozelenitve so tako nedvom-
no vse bolj potrebni, a pri tem je potrebno ime-
ti v mislih, da so tako podnebne težave, ki so že 
tu, kakor ekosistemi, ki ji želimo vzdrževati ali 
vzpostaviti kompleksni, zato za kvaliteten izid 
ne zadostujejo splošne in velikopotezne rešitve, 
ki lepo izgledajo le v uradnih katalogih.“
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vetniki, ki so trdili, da je Trump redno odnašal 
dokumente na svoje posestvo in za te potrebe 
sprejel uredbo o avtomatični spremembi nji-
hovega statusa v primeru prenosa. Vsi komen-
tatorji kot tudi nekdanji Trumpovi sodelavci se 
strinjajo, da je ta trditev popolna izmišljotina.

Osrednja obramba, ki jo je Trump želel up-
orabiti tako v primeru manjkajočih dokumen-
tov kakor v primeru oviranja mirne predaje 
oblasti, je t. i. izvršni privilegij. Gre za pravico 
predsednika Združenih držav in drugih članov 
izvršne veje oblasti, da določene medsebojne 
komunikacije ne delijo z javnostjo ali celo z 
drugimi vejami oblasti, v kolikor je možno 
ugotoviti, da bi razkritje zaupne komunikaci-
je ogrozilo vladne funkcije. Med pravnimi 
strokovnjaki se je razvila debata, ali se na ta 
privilegij lahko sklicuje nekdanji predsednik 
oziroma predsedniški kandidat, in kljub temu, 
da so nekateri trdili, da je to mogoče, je končna 
sodba vendarle v škodo Trumpu, saj se ta priv-
ilegij primarno nanaša na obstoječega predsed-
nika, ki ima tudi moč njegovega uveljavljanja 
ali odvzemanja. 

Zadnji Trumpovi poskusi izmikanja ob-
tožbam nakazujejo večjo mero panike v 
njegovem štabu. Ameriški mediji poročajo tudi 
o težavah pri vzpostavitvi odvetniške ekipe, saj 
jo je glede na nedavne dogodke mnogo pravnih 
svetovalcev zapustilo, novi pa prihajajo in 
odhajajo. Zanke se ožijo in obtožbe so prido-
bile tako visoko stopnjo resnosti, da se zdi, da 
miši zapuščajo ladjo. Že oktobra se obetajo 
prvi sodni procesi, ki bodo potekali pred po-
roto. Trump seveda še vedno ima trdno jedro 
svojih podpornikov, a ti morajo že tako ukrivl-
jeno realnost zdaj kriviti do nerazpoznavnosti, 
da uspejo razvoj dogodkov prilagoditi trum-
povski leči, zato so idejno in politično vse bolj 
obrobni. Navsezadnje pa je Trumpov padec 
interes velikega dela političnega esteblišmenta 
Združenih držav, v katerega sodi tudi marsikat-
eri član Republikanske stranke. “

Čeprav je bil Donald Trump 
na volitvah novembra 
2020 poražen, se Amer-

ičani ne morejo otresti ne njega 
ne posledic njegovega predse-
dovanja. 

Proti Trumpu poteka kopica preiskav 
in sodnih postopkov, ki se tičejo njegovega 
delovanja za časa predsedništva, dogodkov pri 
prenosu oblasti, ki so kulminirali v šestojan-
uarskem napadu na Kapitol, ter kršenja pred-
pisanih postopkov po predaji predsedništva. 
V najnovejši preiskavi je bilo na zahtevo Up-
rave državnega arhiva na Trumpovem posest-
vu Mar-a-Lago na Floridi zaseženih 11 škatel 
državnih dokumentov, ki se tičejo tudi nacion-
alne varnosti in nosijo oznake zaupnosti oziro-
ma stroge tajnosti. 

Trumpovo razmerje s sodišči je bilo vedno 
zelo bližnje. Do leta 2016 je bil po raziskavi 
USA Today vpleten v 3500 pravnih postopkov, 
kar je rekord med ameriškimi predsedniki. To 
je deloma posledica njegovega ozadja v gosp-
odarstvu, specifi čno v trgovanju z nepremični-
nami, kjer so sodni postopki stalnica. A v 
primerjavi z drugimi poslovneži je Trump še 
vedno v velikem vodstvu po številu postopkov, 
zato komentatorji poudarjajo, da so sodni post-
opki zanj sredstvo, s katerim ustrahuje svoje 
tekmece. 

Za časa njegovega predsedovanja pa se 
je nanj zgrnilo več hujših obtožb, od katerih 
so nekatere pripeljale do sodnih postopkov. 
Omembe vredne so tožbe, ki se tičejo dom-
nevnih spolnih zlorab, ki Trumpa povezujejo 
z Jeff reyjem Epsteinom, medtem ko se najbolj 
aktualne obtožbe poleg že omenjenih tičejo 
še davčnih nepravilnosti njegovih podjetij ter 
poskusov neposrednega vmešavanja v volilne 
rezultate.

Trump že napoveduje ponovno predsed-
niško kandidaturo leta 2024 in v tem pogledu 
mu lahko najbolj škodujeta dve obtožbi. Prva 
je glede njegove vloge pri nasilju 6. januarja 

Izidor Barši
ilustracija: Jernej Žumer

in poskusu preprečitve mirne predaje oblasti. 
Posebna komisija, ki preiskuje dogajanje, je 
Trumpova dejanja označila za kriminalna, pri 
čemer  je omenila tudi, da je potencialno šlo za 
obliko poskusa državnega udara.

Druga preiskava pa se je zaostrila na zač-
etku avgusta, ko so agenti FBI na Trumpovem 
posestvu zasegli večjo količino dokumentov, ki 
bi jih zakonsko po prenehanju mandata nujno 
moral predati državnemu arhivu. Slednji je že 
marca preteklega leta, dva meseca po prenosu 
oblasti, ugotovil, da Trump ni predal nekaterih 
pomembnih dokumentov. Letošnjega januarja 
so tako s posestva Mar-a-Lago prejeli že 15 
škatel dokumentov, od katerih so nekateri im-
eli zaupen status. Sprožili so preiskavo in maja 
odnesli še nekaj zaupnih dokumentov, pridobi-
li pa so tudi posnetke s kamer. Na podlagi tega 
je nato FBI izvedel svojo avgustovsko preiska-
vo, ki naj bi med drugimi odkrila tudi strogo 
zaupne dokumente, ki se nanašajo na ameriško 
nuklearno orožje.

Trump je z odtujitvijo in nepredajo doku-
mentov svojega predsedovanja nedvomno kršil 
Zakon o predsedniškem arhivu, ki opredelju-
je vse te dokumente kot javno last ter strogo 
določa postopke, po katerih se z njimi ravna. 
Sodni nalog, ki je bil nekaj dni po policijski 
akciji predan javnosti v pogled, pa odkriva, 
da je Trump pod preiskavo zaradi odstranitve 
in uničenja dokumentov, oviranja pravice ter 
kršenja Zakona o vohunjenju. Po slednjem sta 
bila med drugimi obtožena tudi žvižgača Chel-
sea Manning in Julian Assange. Obsodba v teh 
primerih lahko rezultira tudi v zaporni kazni.   

Reakcije Trumpa in njegovih odvetnikov 
do sedaj niso bile konsistentne. Trump je tako 
zatrdil, da gre za politično gonjo proti njemu in 
njegovi najavljeni kandidaturi za naslednje vo-
litve, da so bili dokazi podtaknjeni in da v pol-
nosti sodeluje s preiskovalci. Trdil je tudi, da je 
bil status vseh dokumentov, ki jih je prinesel 
na posestvo, spremenjen v javnega. To so v 
nadaljevanju poizkušali utemeljiti njegovi od-

Donald Trump 
v labirintu 
obtožb
Koliko pristojnosti ima 
(nekdanji) predsednik ZDA?
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Med najbolj glasnimi kritika-
mi lanskega ameriškega 
umika iz Afganistana je bilo 

slišati glasove bork in borcev za 
pravice žensk, ki so opozarjali, 
kakšne posledice za Afganistanke 
prinaša vzpostavitev talibanske 
oblasti. 
Te bojazni so se kmalu uresničile. 

Dekletom so kljub začetnim obljubam kma-
lu omejili dostop do primarnega izobraževanja 
in popolnoma prepovedali vse oblike višjega 
izobraževanja, ženskam onemogočili dostop 
do dela ter jih skoraj popolnoma izključili iz 
javnega prostora. 

Skupina izvedencev Združenih narodov je 
pred nekaj tedni podala izjavo na temo stanja 
človekovih pravic v Afganistanu, kjer je pose-
bej izpostavila skrajno slabe razmere, kar se 
tiče žensk in deklet: »Od avgusta 2021 smo 
bili priča obilici kršitev človekovih pravic s 
strani talibanov, pri čemer še posebej izstopa 
njihov skoraj popoln izbris in sistematično za-
tiranje žensk in deklet v družbi. Nikjer na svetu 
ni bilo tako razširjenega, sistematičnega in 
vseobsegajočega napada na pravice žensk in 
deklet – vsak aspekt njihovih življenj je omejen 
pod preobleko moralnosti in prek instrumen-
talizacije religije.« 

V enem letu talibanske oblasti, ki je prines-
la vse večjo represijo, so se odvijali tudi števil-
ni protesti, med njimi mnogo protestov žensk. 
Zahteve protestnic so obsegale vključitev 
žensk v vladne strukture, ukinitev prepove-
di sekundarnega izobraževanja za dekleta ter 
nasprotovanje ostalim omejitvam, vključno z 
omejitvijo razdalje, ki jo lahko ženske opravijo 
same zunaj svojega doma. Protesti so bili ved-
no znova nasilno razgnani, pojavljale so se tudi 
smrtne žrtve, nasilje varnostnih sil pa se je v 
začetku tega leta stopnjevalo, kar je pripeljalo 
do februarskega konca številčnega protestnega 
gibanja. 

Glede na vsaj navidezno vzročno poveza-
vo med ameriškim umikom in poslabšanjem 
pravic žensk si je mogoče zastaviti vprašanje 
razmerja med človekovimi pravicami oziroma 
pravicami žensk ter ameriškim imperializ-
mom. Ta se namreč v mnogih, če ne kar vseh 
primerih svoje agresije rad sklicuje na obram-
bo dotičnih vrednot. Ali feminizem in ameriš-
ki imperializem torej hodita z roko v roki? 

Pogledamo lahko nedaven primer v sosed-
njem Iranu. Iransko ministrstvo za kulturo, ka-
terega naloga je tudi usklajevanje kulturnih ter 

Zračni ščit čez Evropo?
Praga – Nemški kancler Olaf Scholz je v 
ponedeljek napovedal obsežne večletne inves-
ticije v nemško zračno obrambo, kar naj bi 
vodilo v večjo varnost vse Evrope. Trdi, da je 
EU pri tem v zaostanku, zračna obramba pa 
bo oblikovana tako, da se bodo lahko vključile 
tudi ostale države. Scholz je v govoru podprl 
tudi idejo francoskega predsednika Macrona, 
da bi se Uniji pridružilo še šest držav Zahod-
nega Balkana, Moldavija, Gruzija in - kajpak 
- Ukrajina. 
DPA, NB

Rusi in EU vize: da ali ne?
Bruselj – Države članice se po odpovedi viz 
ruskim uradnikom pripravljajo še na oteževan-
je pridobitve vizuma ruskim državljanom. 
Prepoved ali omejevanje viz najbolj podpirajo 
Češka, Finska in Estonija, ki sicer v določeni 
meri to že izvajajo. Nemčija je (kot Slovenija) 
glede vprašanja zadržana, da to »ni dobra ide-
ja«, pa je izjavil tudi visoki zunanjepolitični 
predstavnik EU Josep Borrell. Pogovori sicer 
še potekajo. DPA, NB  

Vroči Tajvan
Peking – Kitajske oblasti so nedavno plovbo 
dveh ameriških vojnih ladij čez Tajvansko oži-
no označile za provokacijo in sabotažo miru v 
regiji in ZDA ponovno pozvale k spoštovanju 
politike »ene Kitajske«. Washington sicer trdi, 
da je »rutinska« plovba v skladu z mednarod-
nimi pravili. Incident je po obisku predsednice 
predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, 
ki je tja prišla z vojaškim spremstvom, še pov-
ečal napetosti med ZDA in Kitajsko. DPA, NB 

Nestrpna Srbija
Beograd - Več tisoč ljudi je v nedeljo med 
cerkveno praznično procesijo protestiralo proti 
Paradi ponosa, ki naj bi potekala 17. septem-
bra. Oblasti so sicer napovedale, da bodo para-
do prestavili ali odpovedali, domnevno zaradi 
pomanjkanja policistov, ki jih potrebujejo za 
preprečevanje nasilja na Kosovu. Organizator-
ji parade trdijo, da lahko parado odpovejo le 
sami, oblasti pa očitajo preusmerjanje pozor-
nosti. Europride od leta 1992 izmenično pote-
ka v različnih evropskih prestolnicah, Srbija pa 
naj bi bila njegova prva postaja v južni Evropi. 
STA, NB

Nikoli več! 
Rostock – Več tisoč ljudi je minulo nedeljo v 
predelu Rostock-Lichtenhagen opozorilo na 
nasilje, ki so ga tam pred 30 leti zanetili skra-
jni desničarji. V največjem pogromu po 2. 
sv. vojni, uperjenim proti vietnamski in rom-
ski skupnosti, je več sto neonacistov štiri dni 
napadalo vse »ne-Nemce« in policijo. Med 
drugim so zažgali tudi prenatrpano zavetišče v 
11-nadstropni stolpnici, kjer so se zbirali mi-
granti, saj jim mesto ni ponudilo niti vode in 
strehe nad glavo. Oblasti so se na ekstremis-
tično nasilje odzvale zelo mlačno. Več indicev 
kaže, da naj bi napade tiho podpirale, med 
drugim so sodišča več let zavlačevala postopke 
proti skrajnim desničarjem. DPA, NB

PO SVETU

religijskih norm, zakonodaje in javnega pros-
tora, naj bi po predvajanju dveh televizijskih 
oglasov za sladoled Magnum oglaševalskim 
agencijam v državi sporočilo, da na podlagi 
zakona »o hidžabu in čistosti« prepovedu-
je vsakršno nastopanje žensk v reklamah. 
Prvi oglas prikazuje žensko v avtomobilu ter 
vleče vzporednice z ljubezenskim pobegom na 
skrivno mesto v naravi, le da tisto, kar jo čaka 
na sovoznikovem sedežu, ni moški, temveč sl-
adoled. Drugi oglas pa z vzporejanjem podob 
ženske, ki se oblači, ter podob nanašanja pre-
livov na sladoled enači žensko s slednjim. 

Kontroverzna oglasa naj bi po mnenju min-
istrstva »promovirala nemoralnost« ter instru-
mentalizacijo žensk, kar je v nasprotju z načeli 
islama. Prepoved naj bi tako bila del splošnega 
povišanja aktivnosti moralne policije, ki na-
dzoruje predvsem primerno uporabo hidžaba v 
javnosti. Kolikor je tovrsten policijski in moral-
ni nadzor nedvomno problematičen z mnogih 
vidikov, pa problematizacija prepovedi nasto-
panja žensk v reklamah ne doseže kritičnega 
učinka, ki bi ga morda želela. Prej je videti, da 
zavzema vlogo v reprezentaciji zatiralske nar-
ave iranske oblasti za zahodno publiko. 

Potrditev tega lahko vidimo v dejstvu, da je 
novico o prepovedi v javnost prvi posredoval 
Radio Farda, ki je perzijska podružnica Radia 
Svobodna Evropa, ki ga fi nancira ameriška 
vlada. Namenjen je širjenju ameriške propa-
gande med prebivalci držav, katerih oblasti so 
v očeh Združenih držav njim sovražne. Izvorni 
članek omenja, da se je na spletu pojavilo ak-
tivistično gibanje proti iranski moralni policiji, 
a če sledimo navedenemu heštegu (ključniku) 
na Twitterju, ugotovimo, da je ključni profi l za 
širjenje tega heštega iranska disidentka Masih 
Alinejad, ki živi v New Yorku in dela za Ra-
dio Farda. Obenem pa lahko ugotovimo tudi, 
da je dotični članek le en od večih, ki govorijo 
o nasprotovanju žensk iranskim oblastem in so 
se pojavili v času, ko potekajo pogajanja med 
Bidenovo administracijo in Iranom o ponovni 
vzpostavitvi t. i. iranskega nuklearnega dogov-
ora. 

V tem kontekstu se namreč v istem času 
vrstijo medijski pozivi h »kampanji maksi-
malnega pritiska na Iran«. Ni torej težko pre-
poznati motivacije: četudi so opozorila glede 
pravic žensk v Iranu morda upravičena, je 
smoter trenutnega mednarodnega žarometa na 
iranske reklame za sladoled del geopolitične 
igre na ravni javnega mnenja. “

Pravice žensk na 
Bližnjem vzhodu
Od Afganistana do Irana tudi protesti ne pomagajo
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Wiener Linien, dunajsko podjetje za javni prevoz, želi od leta 
2024 z javnim prevozom dostavljati tudi pakete. Z začetkom 
pandemije je močno narasla popularnost spletnih nakupov in 

samo na Dunaju je bilo leta 2021 dostavljenih kar 113 milijonov paketov, 
kar predstavlja veliko logistično in okoljevarstveno breme za mesto. V 
odgovor mesto razvija nov solidarnostni sistem dostave »Öffi  -Packerl,« 
ki bo omogočal potnikom na mestnih tramvajih, da spotoma pomagajo 
z dostavo. 

Na strateško določenih tramvaj postajah naj bi v prihodnosti stali pa-
ketomati na sončne celice, kjer bi potniki s pomočjo aplikacije lahko 
prevzeli pošiljke, ki »potujejo« v pravo smer, in jih odložili na svoji ciljni 
postaji. Tak pristop bi zmanjšal toplogredne emisije dostave za dvajset 
odstotkov, cestno infrastrukturo pa razbremenil za deset odstotkov. Pro-
jekt je bil potrjen pretekli teden po tem, ko je študija izvedljivosti poka-
zala velik interes med dunajskimi uporabniki javnega prometa, sistem pa 
bo testiran tudi na podeželju Zgornje Avstrije. “

SOSEŠČINA

Kaja Šeruga
foto: vienna.at

S tujim paketom 
na tramvaj 

Saša Paprić

“

Predlog načrta zakona o pomorskem dobru in morskih lu-
kah je razburkal mirno morje ob koncu turistične sezone. 

Pri Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo trdi-
jo, da ni dvoma o tem, da bo omenjeni zakon omogočil številne 
zlorabe pomorskega dobra in da bodo v skladu z zakonom enote 
lokalne samouprave dobile večja pooblastila in bodo lahko same 
določale namembnost plaž. Opozicija navaja, da bo ta zakon dal 
tudi možnost podajanja izključnih koncesij.

Izključne koncesije bi lahko omogočile, da se plaže ogradi 
in se vhod nanje zaračuna, kar do sedaj ni bilo pravilo, ampak 
izjema. Na Hrvaškem trenutno obstaja le 18 plaž, ki so ograjene 
in na katerih je dovoljeno zaračunavati vstopnino. 

Podobna situacija se odvija v Italiji, kjer je polovica peščenih 
plaž podvržena koncesionarjem. V Grčiji, kjer so plaže smatrane 
kot javno dobro, pa so pretenciozni posamezniki prav tako našli 
načine, kako lahko plaže privatizirajo s pomočjo večjih pristo-
jnosti lokalnih oblasti. Čeprav pod oznako javnega dobrega ra-
zumemo tisto, kar je na voljo za uživanje vsem, od namer za na-
daljnje izkoriščanje in komercializacijo obale ne bodo odstopili 
predvsem ne v luči prihajajoče ekonomske krize. Kako se bo to 
odražalo v odnosu do domačega prebivalstva, ki večinoma ne 
dopustuje izven svojega mesta, bomo še videli. Pogosti slučaji 
korupcije lokalnih oblasti in navedeni primeri iz Grčije pri tem 
ne zvenijo obetavno za denarnice hrvaškega prebivalstva. Vsaj ne 
za tiste, za katere je poletni dopust do sedaj izgledal le kot branje 
Alana Forda na najbližji plaži.

Plaže za 
bogate in 
plaže za revne
Nov zakon, ki bo morda omogočil 
ograjevanje in plačevanje uživanja 
na plaži
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Betonsko ploščad, ki jo obdajajo muzeji, na sredini krasi travnat 
hribček. Vedno večje drevo nekje na sredini, na desni strani, vse 
bolj zakriva pogled na platno, ki se bohoti na dnu zelenice. Tak-

tično se je zato bolje usesti predenj, pa še zvok se bo slišalo bolje, saj 
po ploščadi že od ranega popoldneva skejterji s svojimi deskami glasno 
udarjajo ob tla.

Končno je večer in načeloma se ob pol devetih - upoštevajoč klasično 
nekajminutno zamudo - začne prvi programski sklop mednarodnega 
festivala kratkih fi lmov. Obiskovanje projekcij na ploščadi Slovenskega 
etnografskega muzeja se je v življenja ljubljanskih slehernikov že dodo-
bra usidralo. Publika je stalna in številčna, kar malo manj drži za fi lmske 
programe, ki se v zgodnejših urah odvijejo v Kinodvoru in Slovenski 
kinoteki. Četudi se je letos festival odvil en teden prej kot po navadi, se 
to pri obisku ni poznalo. Mogoče so se s spremembo datuma organiza-
torji želeli izogniti morebitnim nenadnim ohladitvam, ki so premražene 
gledalce preganjale iz travnika v prejšnjih letih, čeprav se festival odvija 
avgusta.

Vsako leto se kakšen gledalec od svojega sedišča poslovi tudi prosto-
voljno, saj mnoge zmotijo eksperimentalni ali umetniški kratki fi lmi, ki 
jih večina ni navajena gledati. Tako kot pravijo gurmani, se je potrebno 
tudi na določeno obliko umetnosti šele navaditi. Kar bo morda razlog, 
da ste se sami odpravili domov, ker: »Kdo bi pa sploh lahko gledal, kako 
eni mulci pol ure hodijo v morje?« bo morda po odločitvi žirije v resn-
ici zmagovalni fi lm. (Anekdota se je po resničnih dogodkih recenzentki 
pripetila pred nekaj leti.) Letos so žirijo sestavljali Aleksandra Ławska, 
Sunčica Ana Veldić in stari znanec slovenskih fi lmskih delavnic in fes-
tivalov, dokumentarni režiser Želimir Žilnik, ki je na festivalu predstavil 
tudi nekaj svojih umetnin. 

Poleg tekmovalnega programa kratkih fi lmov s področja bivše Ju-
goslavije in tekmovalnega programa slovenskih ustvarjalcev sta urnik 
tradicionalno začinila tudi programa evropskih fi lmov z velikih festi-
valov EFA Shorts in program starejših fi lmov iz zakladnice Slovenskega 
fi lmskega arhiva. 

Menda zaradi slabšega rezultata na javnem razpisu je FeKK pos-
tregel z nekaj manj obfestivalskimi druženji kot običajno. Vseeno se je 
brskalo po spletu v sklopu internetne arheologije, prisluhnili smo lah-
ko tudi koncertu indie pop skupine Masaž. Strokovni program pa se je 
tokrat iz SCCA večinoma preselil v ŠKUC.

Odkar so kratki fi lmi skoraj izginili iz RTV in je vse težje dobi-
ti fi nanciranje zanje iz javnih razpisov, FeKK pravzaprav pridobiva na 
pomenu. Kratki fi lmi namreč niso le gojišče mladih talentov, ampak so 
lahko tudi eksperiment, preizkus za daljše delo, preblisk, lansiranje ide-
je itd. Kako težko je včasih kaj povedati »na kratko« namesto v dolžini 
celovečernega fi lma, pa naj vam pove kar ta zgornja soseda.

GLASBA

Vsako leto se pod okriljem Radia Študent na maraton koncertov 
po slovenskem klubovju odpravi šest mladih ali vsaj neuvel-
javljenih glasbenih izvajalcev. Klubski maraton je za izbrance 

že dvaindvajset let zelo dobra izkustvena pustolovščina, ki glasbeni-
kepripravi na strnjene nastope tako na večjih kot tudi manjših odrih ter 
pred številčnejšo publiko ali zgolj nekaj poslušalci. Turneja v tej luči 
pripravlja mlado generacijo glasbenikov na čim več situacij. In to zas-
tonj! Radio poskrbi tudi za potne stroške, promocijo, studijski koncert 
v živo, snemanje dveh skladb ter vsakoletno izdajo kompilacije vseh se-
zonskih izbrancev. Za piko na i pa se turneja vedno zaključi v prestolnici 
na večjem odru na Metelkovi. Letos je tako imenovani fi nale potekal v 
Gala Hali, čeprav je oznaka fi nale zgolj navidezna in šest izvajalcev ne 
tekmuje, temveč so že ob izboru vsi zmagovalci.

Kot vsa leta se je fi nale zvrstilo pred nabito polnim odrom na let-
nem vrtu omenjenega kluba. Številčnost poslušalstva je že tradicionalno 
velika, saj je publika vajena priti na dogodek in preveriti ter podpreti 
vsakoletno bero. 

Na odru sta se najprej zvrstili najmlajši, a tudi najbolj izvirni zasedbi 
projekta letos. Trio eksperimentalnih rokerjev Bibliban, ki je bil tudi 
letošnji zmagovalec Špil lige, udejanja prav poseben najstniški angst. 
Z energično prezenco na odru pa so pravo nasprotje mladi glasbenici 
Kiki, ki kljub popoidnim umirjenim pesmim, pospremljenim s kitaro 
in dvema spremljevalnima vokaloma, drži prav podobno intenzivno 
navzočnost.

Za prvo bolj plesno vzdušje je poskrbel kvartet Masaž, ki je delil 
svoje spevne groovy melodije, še bolj skakajoče pa se je publika odzvala 
na besen elektronsko-raperski tandem Primal Alchemy, ki se zdi kot od-
sev vsakdanjih grozot v tekstu in zvoku. Za zaključek večera je nastopil 
sfriziran, a še vedno robusten četverec Decair, pred njim pa je največ 
odziva požel trendom najbolj sledeč in med mladimi najbolj priljubljen 
LSDS collective. Presečišče trapa, hiphopa, elektronike in še nekaterih 
zvrsti je na oder zvabilo tudi nekatere druge izbrance letošnjega mara-
tona. Prav slednje pa lahko vzamemo kot enega najlepših simptomov 
in tudi namenov maratona. Namreč, da se ob različnih kombinacijah 
izvajalcev na turneji mladi glasbeniki tudi kolektivno povežejo in to ne 
glede na zvrst, ki jo igrajo. Turneja je namreč polna nasprotij in razno-
likosti, pri čemer se prej kot kateremukoli žanru da prednost mlademu 
kvalitetnemu potencialu in zvedavosti.

Brigita Gračner
foto: Izak Kermc, Radio Študent

“

Klubski maraton 2022 2022 
(Finale maratona, 26. 8. 2022, 
Klub Gala Hala, AKC Metelkova) 

“

Pia Nikolič
foto: inyourpocket

Enega kratkega!
(FeKK - Festival kratkih Kraken, 15.-20. 8. 
2022)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Po uvodnih krogih v angleški Premier ligi 
se vremena jasnijo. Začetne zmage na-
jboljših nakazujejo zanje dobro sezono. 

Vsa post-počitniška razočaranja se s pospeškom 
nagibajo k sklepom dveh značajev: bodisi bodo 
vsi ti zdrsi kmalu pozabljeni, saj jih bodo nado-
mestili vzpodbudni izidi, bodisi bodo v primeru 
slabših ekip, ostali stalnica.

Med taktičnimi novostmi zaenkrat izstopa 
ideja Jürgena Kloppa. Nemec je temeljno raz-
porejanje in gibanje svojih ofenzivcev prila-
godil pomlajeni zasedbi. Hkrati s tem je novi 
Liverpoolov as Darwin Nūnéz hitreje prevzel 
hiper-napadalno miselnost, ki krasi vsa Klop-
pova moštva. Novinec Nūnéz in Mohamad 
Salah kot standardna nevarnost za Liverpoolove 
nasprotnike po novem pravilu v prazen pros-
tor bežita sinhrono. V odvisnosti od situacije 
se Liverpoolova golgeterja odločata, ali bosta 
svoja tesna branilca zvabila narazen ali pa ju/
jih nemara poskušala celo zaplesti ter na račun 
tega izsiliti tisti delec sekunde več, ki ga nato 
v izteku akcije, to je že po pobegu oziroma ob 
soočenju z nasprotnikovim vratarjem nujno po-
trebujeta. 

Shematski prikaz početja Liverpoolovih na-
padalcev ponuja zelo elipsaste oblike. Podobno 
odlično naučen in tudi že uigran občasno delu-
je par Nūnéz-Díaz. Krilni napadalec Luis Díaz 
morda še ni tako hiter kot preverjeni Salah, toda 
Kolumbijec, ki je Liverpool okrepil na začetku 
koledarskega leta, je v primerjavi z Egipčanom 
občutno bolj spreten ob vodenju oz. ob preigra-
vanju na širšem prostoru. Gibanje, ki pogosto 
spominja na manevre iz umetnostnega drsanja 
ob drugem zaporednem remiju na tekmi proti 
Crystal Palaceu ni zaživelo v polni meri. Na tis-
ti tekmi je bil izključen prav Urugvajec Nūnéz. 
Se je pa nekaj zelo podobnega pokazalo ob gos-
tovanju Crystal Palace pri Manchester Cityju. 
Pep Guardiola je začasno prevzel zamisel ko-
lega Kloppa. Z nenehnimi poskusi usklajenega 
gibanja prve napadalske linije v času, ko je žoga 
šele na poti v napadalno fazo, je Manchester 
Cityju uspelo rezultatsko nekaj nevsakdanjega. 
Obračun na Etihadu ni vključeval rdečih karton-
ov. Je pa začetni zaostanek z 0:2 zagotovo ne-
varno početje. Kajti za veliki preobrat in končno 
zmago s 4:2 je aktualni angleški prvak porabil 
izjemno veliko moči. Poleg tega nima vsaka ek-
ipa Bernarda Silve, ki je še enkrat potrdil svo-

jo tehnično superiornost, pa tudi iznajdljivost 
praktično na ravni Lea Messija. K temu je po-
trebno dodati še, da bi se kaj lahko primerilo, da 
bi Crystal Palace ob odmoru vodil že z 0:3,  to 
je preprečila sodniška odločitev ob razveljavitvi 
zadetka Jordana Ayewa. Ta je v mrežo lahkot-
no pospravil nerodno podajo domačega vratarja 
Emersona. Namreč, Edersonovo balinarsko dis-
tribucijo je res plaho zmotil Odsonne Édouard 
- in sodnik je naposled dosodil prekršek v City-
jevo korist. Drugi ključni lik na zanimivem 
obračunu pa je bil trojni strelec Erling Haaland. 
V času, ko so Londončani že bolj glasno lovi-
li sapo, je Norvežan v svojem prepoznavnem 
super-prodornem slogu in taktično povsem 
starošolsko kruto opravil z gosti iz Londona ter 
tako stvari postavil na pričakovano mesto.

V prvenstvo je izjemno uspešno vstopil 
Arsenal. Trenutno vodilni na premierligaški 
lestvici so obetali že med poletnimi pripra-
vami. Ekipa je dobro uravnotežena. Kot zelo 
zanesljiv je izstopal branilec William Saliba. 
Malo manj zanesljiv, zato pa toliko bolj boje-
vit deluje Francozov defenzivni partner Gabriel 
Magalhāes. Gotovo pa sta najbolj zaznavni Ar-
senalovi pridobitvi Gabriel Jesus kot napadalna 
špica in branilec ali raznovrstni vezist Olesandr 
Zinchenko (oba sta prispela iz Manchester City-
ja). V odlično formo je lanske izkušnje pretopil 
Norvežan Martin Ødegaard, ki se je kot novi 
kapetan topničarjev svojih nalog loteval še bolj 
predano. Na vsaki od dosedanjih tekem je bil 
izjemen tudi vratar Aaron Ramsdale. Arsenal 
ima to srečo, da svoj prvi težji obračun pričaku-
je šele v 6. krogu - gostovanje pri prebujenem 
Manchester Unitedu - in nato na začetku okto-
bra, ko se v slovitem severnolondonskem derbi-
ju udari s Tottenhamom. 

Se pravi realno vrednost in prebojnost, 
nenazadnje pa tudi Arsenalovo morebitno pri-
javnico za vrh lestvice bo Mikael Arteta s svojo 
ekipo izpolnil šele po devetih odigranih krogih. 
Kako se bodo dosedanji Arsenalovi goreči ofen-
zivni poskusi obnesli ob trku z bolj kakovostnim 
personalom in precej bolj čvrsto tekmovalno 
paradigmo, pa za zdaj ostaja skrivnost. Če bo 
Arsenal vsaj z remijem prebrodil pričakovano 
protinapadalno nevihto na Old Traff ordu - celo 
Liverpool je pred tedni ni - se tretji najbolj tro-
fejni angleški nogometni znamki resnično obeta 
vnovična renesansa.

Elipsasta 
napadalna 
koreografi ja  
Brutalno ofenzivna taktika 
zdravega duha 

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Nordijska 
kombinacija 
v avgustu

Na prvi posamični tekmi poletne velike na-
grade 2022 v nemškem Oberwiesenthalu 
je v nordijski kombinaciji slavila Ema Vola-
všek, ki je tako poskrbela za prvo sloven-
sko zmago na najvišjem nivoju tekmovan-
ja v tej disciplini. Prve točke v karieri je s 
23. mestom osvojil Gašper Brecl.

Šampion doma, 
podmladek na Fin-

skem
Medtem ko je več tisoč navijačev v Maribo-
ru pozdravljajo prvega motokrosista sveta 
Tima Gajserja, je podmladek tekmoval na 
mladinskem svetovnem prvenstvu na Fin-
skem. Mladi slovenski motokrosisti se na 
njim tuji mehki podlagi niso posebej izka-
zali Še najbolje se je odrazal Tai Vidović s 
30. mestom.

Rolanje 
v prestolnici

Tretji mednarodni polmaraton v hitrost-
nem rolanju, ki je konec meseca potekal v 
Ljubljani, sta najbolj zadovoljna zapustila 
Italijan Matteo Barison in Nizozemka Ber-
ber Vonk Noraly, ki sta slavila na 21-kilo-
metrski preizkušnji. Polmaraton je dal tudi 
nova slovenska prvaka, to sta postala Pe-
ter Knez in Ana Odlazek.

Liga prvakinj 
brez Slovenk

Nogometašice None Pomurja Beltincev 
letos ne bodo igrale Lige prvakinj, po-
tem ko so na turnirju v Radencih zasedle 
končno tretje mesto, vstopnico za najvišjo 
raven tekmovanja pa so dvignile Islandke 
nogometnega kluba Valur iz Reykjavika.

Teniška smetana 
na Obali

Portorož bo še drugo leto zapored gostil 
teniški turnir WTA, ki bo potekal med 11. 
in 18. septembrom. V prvi prijavi sta na-
jbolj zveneči imeni letošnja zmagovalka 
Wimbledona Jelena Ribakina in lanska 
zmagovalka Rolanda Garrosa Barbora 
Krejčikova.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: quotepark, middleeastmonitor, siol, wiki 

EXS - PRESS

Migranti v EU: 
Imeli bomo 
vlado 
v izgnanstvu

ZDA protestirajo: 
Scholz naj gre 
nazaj  v šolo  

>>> Okoljski aktivisti opozarjajo, da je čedalje več 
rastlin, iz katerih pridobivajo sojo, vzgajanih v brutal-
nih in nemoralnih okoliščinah. Posamezne bilke poveči-
ni namreč bivajo v neživljenjskih, natrpanih prostorih 
z malo svetlobe, poleg tega pa so tarča nasilnega, 
psihološkega, spolnega in verbalnega nasilja. Aktivisti 
so svetovne vlade pozvali, naj temu naredijo konec ter 
da nemudoma postavijo mednarodnega predstavnika v 
Združenih narodih.  PRESS

>>> Nedavna obsodba »neo-imperialistične avtokracije« nemške-
ga kanclerja Scholza je med ameriškimi politiki dvignila precej pra-
hu. Besede Nemca so bile sicer namenjene Rusiji, a so se očitno v 
njih prepoznale tudi ZDA. Urad za zunanje zahteve je od nemškega 
kanclerja zato zahteval, da sploh v luči nemške zgodovine uporablja 
pravilne izraze: Rusija je »fašistični agresor,« ZDA pa »demokratični os-
voboditelj«. PRESS 

>>> Medtem ko slovenska trda desnica in mehka 
levica bijeta ideološki boj glede pokopa žrtev povo-
jnega nasilja na Žalah, se je preiskovalno-novinar-
ski oddelek Ropotala dokopal do presenetljive teze: 
pod balističnim obmetavanjem s tem, kdo dejans-
ko nosi odgovornost za žrtve, se skriva popolnoma 
banalen, ekonomski razlog, ki ga najdemo v ceniku 
pokopališča Žale. Te namreč za enojen grob raču-
najo do 38 evrov oziroma 57 evrov za spominsko 
ploščo, glede na število žrtev pa bi se torej višina na-
jema (letno) gibala okoli 500 tisoč evrov. Šele visok 
znesek naj bi bil razlog za ideološki spor. Čeprav so 
pokojni večinoma prisegli k »Bogu, Hitlerju in domo-
vini,« zneska ne želi plačati niti Cerkev, niti Nemčija, 
niti tamkajšnji skrajni desničarji, plačila pa se otepa-
jo tudi potomci NOB in ljubljanska občina. Vse vple-
tene - vključno z Žalami - pa je obsodila Spomenka 
Hribar, češ da kršijo pieteto pokojnih. PRESS

KDO BO PLAČEVAL 
GROBOVE ?
Razkrivamo ozadje spora

Se bodo pokojni že drugič znašli v breznih?

>>> »Britancem ne bo več treba škiliti in obračati obra-
zov k oblakom, ko bodo skušali razvozlati komplicirane 
francoske izraze, kot so ’tres bien’ in ’mon ami’,« je ob 
ukrepu, ki odpravlja vse francoske izraze, pojasnil min-
ister za brexit Jacob Ress-Mogg, pri tem pa dodal, da 
bodo vse »te trapaste francoske izraze poslali tja kamor 
spadajo, nazaj čez Rokavski preliv«. Britanci so presreč-
na, saj si obetajo lažje spremljanje televizije, pri tem pa 
je  javnost popolnoma prezrla opozorila  lingvistov, da že 
kakih tisoč let kar 75 % angleških izrazov prihaja iz fran-
coskega jezika. Po njihovih izračunih naj bi popravljanje 
in urejanje medijskih objav in drugih, tudi zgodovinskih 
tekstov državo stalo do sto milijonov funtov letno. PRESS

>>> Organizacija Migranti v EU (MEU) je sporočila, da bodo ustanovili 
vlado v izgnanstvu. Ta naj bi imela sedež v francoskem Calaisu, ses-
tavljena pa bi bila po vzoru bruseljskega parlamenta. Koalicijo trenutno 
sestavljajo afganistanski, maroški in sirijski migranti, večji del opozicije 
pa sestavljajo Ukrajinci in Hrvati. Seje bodo komemorativno potekale 
na napihljivih čolnih, omenja se tudi belokranjske gozdove. Sicer pa so 
napovedali obsežne reforme na področju delavskih pravic, varnosti v 
prometu in debirokratizacijske ukrepe. PRESS 

>>> Meteorološki podatki razkrivajo, da je obstrelje-
vanje največje jedrske elektrarne Zaporožje pogojeno 
predvsem z obračanjem vetra: ko piha proti zahodu, 
streljajo Rusi, ko piha proti vzhodu, raketirajo Ukrajinci. 
PRESS

>>> Mnenjski voditelj Boris Tomašič je domnevno na 
dopustu na hrvaški obali napadel nekega lastnika psa. 
Po poročanju očividcev je nič kriv pes prišel zgolj povo-
hat Tomašiča, lastnik pa je nato psa opozoril z besedami 

»fuj, fuj«. Te besede po navadi psa odvračajo, a se je 
Tomašič odzval s fi zičnim in verbalnim napadom na 
lastnika. Epiloga na sodišču še ni, saj ni jasno, »kdo 
laže«. PRESS

>>> V nedavni propagandi slovenske vojske, ki 
novači morebitne rekrute, so izpostavili, da je »biti 
vojak« edini poklic, pri katerem se gre »od besed 
k dejanjem«. Še dobro, da to ne drži za policijo, 
zdravnike, inšpektorje, gradbenike in kriminalce. 
PRESS

Foto: odmor za malico marksistične frakcije, Calais, Francija

Post-brexit:  Britanci 
bodo po EU 
opustili še 
francoske
 izraze
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 8. septembra 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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