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Zgodovina je najboljša učiteljica, pravi ljudski pregovor, ki se ga očitno ne držimo več. Kljub svežim brazgotinam, ki 
opozarjajo na zlom svetovnih finančnih trgov leta 2008 zaradi nekontroliranega vlaganja v gradbeništvo in ne-

premičnine, se tako javni proračuni kot zasebni kapital v Sloveniji še vedno osredotočajo pretežno na kvadratne metre in 
nepremičninsko rento. Najbolj plastično se to kaže v prestolnici, ki sicer slovi po znamenitih osmih urbanistično dovršenih 
soseskah iz prejšnjega sistema, a je demokratična prenova zamenjala načrtovanje urbanih sosesk primernih za bivanje 
in življenje občanov za načrtovanje profitabilnih posameznih infrastrukturnih enot in luksuznih - recimo temu - sosesk, 
ki poleg parkirišč ne premorejo nič spremljevalnega programa za javno rabo kot so izobraževalni, rekreativni in socialni 
prostori.

Športna igrišča v Sloveniji so po vzoru ZDA, kjer se je ta 
trend razrasel že pred desetletji, vedno pogosteje obdana 

z visoko ograjo. Razmejevanje prostorov obiskovalcem spo-
roča, da jim je igrišče dano v uporabo le za točno določen 
namen športa, ne pa tudi za zgolj druženje ob njem. Spo-
roča, da ne gre za skupno družbeno lastnino, ampak da za 
prostorom obstaja lastnik, četudi sta to država ali mesto. 
Sporoča, da boste morali, če lastnik nekega dne ne odpre 
prostora, svojo potrebo po športu izživljati drugje, najverjet-
neje v notranjosti kakšnega plačljivega prostora. (Nadalje-
vanje na str. 5.)
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Protiurbanistična strategija

Javni prostor išče nadomestne prostore
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Referendum

KOPER. Čez dober teden (10. oktobra 2021) 
bodo v Kopru na občinskem referendumu 

odločali o tem, kaj zgraditi na območju 
Toncity. 

Občinski svet je na seji dne 23. junija 2021 sprejel odlok 
o veljavnosti prostorskih aktov na urbanem območju 
»Barka« (med Ferrarsko ulico in Luko Koper), s čimer so 
omenjenemu  območju povrnili namembnost stanovan-
jske gradnje -  kot to sicer že več kot 30 let predvideva 
državni prostorski načrt. Z omenjenim odlokom je predv-
idena tudi gradnja enotnega zdravstvenega doma. Tre-
nutni ima ordinacije in laboratorije razpršene po celem 
mestu. 

Občinskega odloka ne podpirajo vsi. Civilna iniciativa 
»Parka ne damo« zbrana okoli bivšega koprskega župa-

na Borisa Popovića po pisanju Primorskih novic vztraja pri 
Popovićevi ideji o gradnji kar 365 metrov visoke stolpnice, ki 
bi bila »višja od bližnjega Markovca in z vrha katere bi bilo 
moč videti Benetke«. Okoli stolpnice bi zasadili veliko dreves 
na okoliških zelenih površinah. Po slikovnih gradivih v zvezi 
z njihovo idejo in izjavami njihovih predstavnikov je jasno 
razvidno, da si želijo izkopa morskega kanala za plovbo pot-
niških križark okoli mesta. V ta namen bi bilo med drugim 
potrebno odstraniti velik del koprskega pristanišča (Luke Ko-
per) in uničiti naravni rezervat Škocjanski zatok. 

Lastniki zemljišč na območju, ki ga ureja občinski odlok 
v dogovoru z občino, načrtujejo na zemljiščih - znanih pod 
imenom Toncity - izgradnjo 300 stanovanj z veliko zelen-
imi površinami. Trdijo, da bo v njihovi stanovanjski soseski 
zasajenih več dreves kot jih predvideva park prej omenjene 
civilne iniciative. Ob tem poudarjajo, da bo izgradnja stano-
vanjske soseske mestu Koper »omogočila pridobitev dodat-
nih sodobnih javnih in zasebnih storitev, ki jih staro mesto 
potrebuje, vendar nima«. Ob tem bi bila občinska blagajna 
deležna priliva okoli 12 milijonov evrov na račun komunal-
nih dajatev. 

V sredo je na tiskovni konferenci župan mestne občine 
Koper Aleš Bržan (Lista AB) dejal, da bi z izgradnjo stanovan-
jske soseske vsaj delu občank in občanov omogočili rešitev 
stanovanjske stiske v mestu. Po študiji Urbanističnega inšti-
tuta RS, na katero se sklicuje tudi vodstvo občine, v Kopru 
primanjkuje preko 2800 stanovanj. 

Kaj je za mesto Koper in tamkajšnje prebivalce boljše? 
Odgovor na to bodo vsekakor dali sami. Ta bi moral biti pos-
ledica dobre obveščenosti o zadevi in ne skopih izjav ene ali 
druge strani. 

Od javne predstavitve ideje takratnega župana Popo-
vića dalje, ki jo je predstavil leta 2014 z izbranimi idejnimi 
rešitvami, si je strokovna javnost enotna - Koper še zdaleč ni 
primeren za takšno stolpnico. Ob predstavitvi idejnih rešitev 
stolpnice leta 2014 je takratna predsednica Zveze društev 
arhitektov Slovenije Maja Ivanič za časnik Delo dejala: “To 
so fantazijski projekti, ki si jih privoščijo župani, da nabira-
jo glasove za volitve. So popolnoma nesmiselni in nerealni. 
Koper že ima veliko več kvalitet in ne potrebuje dodatne 
stolpnice. Nenehno uničujemo našo identiteto s projekti, ki 

z regionalno identiteto nimajo ničesar (nekakšni Disneylandi 
in City Parki).”

Že enostavna ocena stroškov da hitro vedeti, da gradnje 
365 metrov visoke stolpnice ni moč niti dobro začeti brez 
vsaj 300 milijonov evrov. In to v razmerah, ko tuja gradbena 
podjetja gradijo vse zahtevnejše objekte - tudi bistveno manj 
zahtevne od tovrstne stolpnice. Upoštevajoč to je napoved so 
otvoritve novih delavnih mest pri gradnji stolpnice v Kopru 
domačinom bolj slaba tolažba, saj tudi na manjših gradbiščih 
prevladujejo tuji delavci na začasnem delu v Sloveniji.

Glede na to, da je letni proračun MO Koper zastavljen na 
približno 70 milijonov evrov, bi odločitev za gradnjo stolp-
nice pomenila, da mora občina samo za izgradnjo stolpnice 
nameniti vse načrtovane prihodke v naslednjih petih letih – 
ne da bi pri tem en sam cent porabila za zagotavljanje komu-
nalnih in drugih storitev (občinska uprava, uradi, vrtci, šole, 
knjižnice, zdravstvene ustanov …) za obdobje petih let. Kar 
seveda ni izvedljivo niti teoretično. 

Zanimivo pri nasprotnikih občinskega odloka je tudi to, 
da stolpnica ne bi predstavljala največjega stroška pri izgrad-
nji njihovega »parka«. Plovni kanal, namenjen plutju pot-
niških križark, ki bi staremu jedru povrnil obliko otoka in 
ga odrezal od celine, bi – to je jasno tudi laikom – občino stal 
preko milijardo evrov. 

Na eni strani civilna iniciativa pod mentorstvom nekdan-
jega župana Popovića zagovarja megalomansko transfor-
macijo Kopra, ki bi v občinski blagajni pustila vsaj milijardno 
luknjo, na drugi strani pa bi s potrditvijo občinskega odloka 
delu koprskih družin rešili stanovanjsko stisko in v občinsko 
blagajno prejeli vsaj 12 milijonov evrov komunalnih prispe-
vkov.

S primerjavo vpliva realizacije ene ali druge opcije na 
občinske finance je jasno, da niti najbolj zagreti zagovorniki 
parka s stolpnico v Kopru ne znajo pojasniti, kje bi občina naš-
la preko milijardo evrov za njegovo izgradnjo, medtem ko bi 
stanovanjska soseska mestu in občini prinesla tako finančne 
kot splošne koristi. Samo od sebe se zastavlja vprašanje, ali 
si civilna iniciativa res prizadeva za izgradnjo parka ali pa ji 
to služi za zakritje pravega cilja – to je preprečitev stanovan-
jske gradnje na enem izmed redkih zemljišč v Kopru, ki ga 
nekdanji župan Popović ni uspel spraviti pod okrilje podjetja 
Grafist.

Jasno je, da bi zavrnitev občinskega odloka na referen-
dumu občino prikrajšala za dohodke od komunalnih prispe-
vkov. Po preliminarnih ocenah bi občinska blagajna ostala 
brez kar dvanajstih milijonov. Vzporedno s predhodnim se 
postavlja tudi vprašanje, kdo bi največ zaslužil v primeru za-
vrnitve občinskega odloka.

Uredništvo

Za park s 300 stanovanji
ali za 300-metrsko stolpnico s parkom?
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Družba
Knjižnica, ki se je ideološko opredelila, 

ker se ni hotela opredeliti

Ormož. V ormoškem klubu Unterhund so pretekli mesec 
gostili filmski dogodek, ki mu je sledila okrogla miza. Na 
- do zadnjega kotička natrpani - projekciji so si obiskoval-
ci ogledali film Dnevnik Dijane Budisavljević o ženski, ki 
je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila 
na tisoče otrok. Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, 
ki je organizatorjem sprva obljubila sodelovanje, se je 
soorganizaciji nazadnje odpovedala, ker »se ideološko ne 
opredeljuje,« kot je zapisala na Facebooku. Z naknadnim 
umikom iz organizacije dogodka, na katerem so spregov-
orili o akcijah proti fašizmu med najbolj uničujočo vojno 
preteklega stoletja, pa je knjižnica storila ravno nasprot-
no od tega, kar je zapisala. 

 

Unterhund je drugi najstarejši alternativni klub v Sloveni-
ji. Po letih ga prekaša samo še ilirskobistriški Mladinski 

klub Nade Žagar (MKNŽ). V svoji več kot tridesetletni zgodo-
vini je v kleti ormoškega gradu, kjer se nahaja, gostil mnoge 
glasbene skupine mednarodnega slovesa iz alternativnega 
podtalja, kreativne delavnice, Grossmannov festival fan-
tastičnega filma in vina ter njegovega mlajšega brata - stri-
povski festival, poslušalnice, bitke bendov, večere kratkih in 
celovečernih filmov vseh vrst, okrogle mize, predavanja, gle-
dališke predstave, zabave, literarne večere in druge dogodke. 
Dogajanje je od nekdaj privlačilo obiskovalce iz bližnjih in 
daljnih mest in vasi, neredko so se oglasili tudi gosti iz tujine. 

 Enega od takšnih dogodkov so člani kluba skupaj z listo 
Gradimo prihodnost skupaj (GPS) priredili na zloglasni ena-
jsti september. Srečanje so poimenovali Kritični kotiček: Pon-
ovno bujenje ideologij zla. Pred okroglo mizo so predvajali 
film Dnevnik Dijane Budisavljević, ki je nekakšen balkanski 
Schindlerjev seznam. Igrano-dokumentarni film je nastal po 
knjigi spominov žene uglednega zagrebškega zdravnika, ki 
leta 1941 izve, da ustaški vojaki pravoslavne ženske in otroke 
zapirajo v taborišča, kjer umirajo od vseh vrst bolezni in 
lakote. Zato s prijatelji organizira kampanjo kar iz zavetja 
svojega stanovanja. Z njo iz taborišč reši več kot deset tisoč 
otrok, ki so ji za herojska dejanja še danes globoko hvaležni. 
Film je postal veliki zmagovalec Puljskega filmskega festiva-
la, pred časom pa so ga predvajali tudi na Televiziji Slovenija. 
A vendar je bil za direktorico Knjižnice Franca Ksavra Meška 
Ormož film skupaj z okroglo mizo preveč ideološki. Na naše 
vprašanje o tem, katera ideologija je bila za knjižnico pri tem 
tako moteča, da so morali odpovedati sodelovanje, direktori-
ca žal ni odgovorila.

 Projekciji je sledila okrogla miza z gosti. Na njej so 
sodelovali Silvestar Mileta, predavatelj zgodovine hrvaške-
ga filma na Filozofski fakulteti v Zagrebu, Vesna Vuk Godi-
na, profesorica socialne in kulturne antropologije na mari-
borski Filozofski fakulteti in na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani in Svetlana Slapšak, literarna zgodovinarka, an-
tropologinja in klasična filologinja. Prominentni gosti, ki v 
te kraje redkeje zaidejo, so pripomogli k številčnemu obisku. 
Po besedah organizatorja je dvorana ostala polna do konca 
okrogle mize in ne le do konca projekcije.

 Na uspešen dogodek pa je že pred samo izvedbo legla 
senca političnih spletk. Ormožani so se nekega jutra zbudili 
v mesto, polepljeno s plakati. Na plakatih so bili kot organi-
zatorji dogodka navedeni GPS, klub Unterhund in knjižnica 
v Ormožu. Čeprav se je zdelo, da je bilo vse že domenjeno, 
so organizatorji kmalu dobili klic direktorice knjižnice, ki 
je zahtevala, da z že natisnjenih plakatov odstranijo njiho-

vo ime. Sama nam je dogodek razložila z zamudo, saj naj bi 
»prvo sporočilo spregledala.« Ko smo jo opomnili, da je po 
zakonu določen rok za odgovor že davno zamudila, nam je 
vendarle odgovorila, da je bila, ko se je za dogodek dogov-
arjalo, sama odsotna. Sodelavci knjižnice naj bi v dogodek 
zmotno privolili, ker naj bi predvidevali, da gre za dogajanje 
v sklopu praznovanja Krajevne skupnosti Ormož, pa temu 
ni bilo tako. »Tako sodelavcem ni bilo sporno in so gospodu 
Miličiću tudi ta dan poslali naš logotip. Šele v ponedeljek, 6. 
9. so sodelavci zasledili, da je bil tudi javno objavljen,« razla-
ga direktorica knjižnice Milica Šavora. Tri dni zatem se je na 
Facebook strani knjižnice pojavil še zapis, v katerem je bilo 
razloženo, zakaj naj bi se knjižnica umaknila iz soorganizaci-
je: »Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož kot javni zavod 
s področja kulture podpira kritično presojanje, razmišljanje 
in svobodo izražanja različnih mnenj o kulturnih, družbenih 
in političnih temah, a se ideološko ne opredeljuje.« Kot že 
omenjeno, katera naj bi bila moteča ideologija direktorica ni 
razjasnila. Organizatorji so namreč zapisali, da je dogodek 
»organiziran kot opomin na bujenje ksenofobije, rasizma, 
homofobije, šovinizma, islamofobije ... Vsem tistim, ki se do 
sedaj niso odločno odzvali na relativizacijo in revizionizem, 
povezan s fašizmom in nacizmom. Poleg tega bo dogodek 
imel učni karakter, saj bodo na njem sodelovali dijaki iz Gim-
nazije Ormož.«

Kar se je zdelo direktorici pretveč ideološko, so na gim-
naziji razumeli kot lekcijo iz zgodovine. Zato se pojavljajo 
utemeljeni sumi, da je za odločitvijo direktorice stala politika. 
Milica Šavora je namreč na svoje direktorsko mesto leta 2018 
prišla z dvanajstimi od dvajset glasov občinskih svetnikov. 
Vseh dvanajst pa je pripadnikov strank trenutne koalicije, od 
tega štirje prihajajo iz NSi, trije iz DeSUS, dva iz SMC, en iz 
liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije in dva iz SDS, vključno 
z županom občine Ormož Danijelom Vrbnjakom. 

V primeru, da je šlo za politično odločitev, ne bi bili pre-
več presenečeni. Praksa trenutnih koalicijskih strank med 
drugim temelji na zgodovinskem revizionizmu in sovraštvu 
do antifašizma, ki ga celo namerno napačno zapisuje z veliko 
začetnico. Odločitev knjižnice, da se soorganizaciji odpove, je 
glede na njeno razlago dosegla prav nasprotno. S tem, ko se 
je knjižnica izjavila, da noče sodelovati in vljudno prosila, da 
jih »ne povezujete z dogodkom,« je hkrati izjavila, da naspro-
tuje dogodkom, ki spominjajo na zgodovinsko preverljiva de-
jstva in nasprotuje antifašizmu. Torej je na strani fašizma. In 
to v mestu, ki se je kot prvo javno opredelilo, da v njem varde 
niso zaželjene.

 
Pia Nikolič

Foto: Vid Voršič/GPS
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Tudi nemška protestantska etika
se lahko zlomi 

Krščanska moralna drža med drugim narekuje, naj ljudje 
ne kradejo in ne lažejo. Včasih pa se tudi pri največjih 

svetnikih, ki poskušajo manifestirati te vrednote, zalomi. V 
državah z močnimi pravnimi okviri pa akterji, ki prekršijo 
norme, za katere se zavzemajo in jih propagirajo, ne odidejo 
zgolj k spovedi, temveč tudi pred sodišče. Poglejmo si prim-
er, kako so se odzvali nemški krščanski demokrati, ko so jih 
zalotili pri “lomljenju” lastne etike. Ne bi škodilo, če bi kdo 
od slovenskih krščanskih demokratov sledil zgledom svojih 
ideoloških prijateljev iz zrelejših demokracij, glede na to, 
da se radi zgledujejo po njih na ostalih področjih. Slovenska 
javnost bi bila verjetno brez sape, če bi visoki predstavniki 
NSi-ja ravnali podobno, kot je v aferi, o kateri boste brali v 
naslednjih minutah, odreagirala Merklova. Namesto da poli-
tiki v Novi Sloveniji tiščijo glavo v pesek pri aferah, ki jih pro-
ducira SDS, bi se lahko spomnili na temelje, na katerih stojijo 
- vsaj v teoriji. Dragi člani stranke NSi, učite se od Merklove 
in ostalih krščanskih demokratov iz Nemčije - za zgled pa si 
lahko vzamete (pravzaprav si lahko vzamemo vsi) naslednji 
primer. 

Po bolj ali manj stabilni, skoraj dve desetletji dolgi, vla-
davini krčanskih demokratov so nemški državljani konec 
septembra odšli na volišča. Ker Nemci prisegajo na stabil-
nost, ne preseneča dejstvo, da si vodilno politično vlogo že od 
rojstva Zvezne republike Nemčije delijo socialni ter krščans-
ki demokrati. Obojni odsevajo protestantsko etiko, ki je v 
Nemčiji prisotna že vrsto let. Vendar je predhodnik Angele 
Merkel, Helmut Kohl - rekorder v dolžini mandata -, v de-
vetdesetih letih dokazal, da je človeški pohlep včasih lahko 
večji od še tako močne etike. Pravzaprav lahko govorimo o 
pohlepu, ki je postal odskočna deska za uspešno kariero An-
gele Merkel. 

“Donacijska afera”, ki je postala javnosti znana leta 1999, 
je močno zamajala temelje zaupanja v nemške krščanske 
demokrate ter njihovega voditelja Kohla. Glede na raziska-
vo, opravljeno na inštitutu Allensbach mesece pred razkrit-
jem afere, so krščanski demokrati uživali kar 45 % podporo 
na hipotetičnih volitvah; ko so enako raziskavo opravili leto 
kasneje, je njihova priljubljenost padla na zgolj 31 %, kar 
pa je bil tudi eden izmed glavnih razlogov, da se je stranka 
po volitvah leta 1998 znašla v opoziciji. Za kakšno afero je 
pravzaprav šlo? 

Tik pred začetkom novega tisočletja so Nemci v medijih 
prebirali o skritih donacijah krščanskih demokratov, ki so jih 
prejemali v devetdesetih letih. Šlo je za visoke donacije, ki 
so prihajale iz tujih bank z namenom financiranja njihovega 
programa ter osebnega prestiža. Sodišče v Augsburgu je 4. 
novembra 1999 vložilo nalog za aretacijo Walterja Kiepa, ki 
je bil takrat blagajnik krščanskih demokratov. Obsodili so ga 
zaradi utaje davkov, do katere so se “dokopali” po raziskavi 
njegovih poslov z nekim nemškim preprodajalcem orožja, ki 
je takrat živel v Kanadi. Kiepa so obtožili utaje v višini ene-
ga milijona nemških mark (DM); brez izmikanja je utajo tudi 
priznal. Dan kasneje je nakazal, da je bil denar namenjen fi-
nanciranju njihove stranke. Plačati je moral varščino v višini 
500.000 DM, nato so ga izpustili. 

Helmut Kohl - nemški kancler od leta 1982 do 1998 in 
takratni predsednik stranke - je 6. novembra povedal, da za 
te donacije ni vedel, kljub temu da je finančni svetovalec nji-
hove stranke dva dni kasneje jasno povedal, kam je bil denar 
nakazan in kdo naj bi za to vedel. Angela Merkel, takratna 
generalna sekretarka, je zahtevala hitro in efektivno raziska-

vo financiranja, kar je pripeljalo do afere. 23. novembra 1999 
je tudi Kiep v televizijskem intervjuju priznal, da je vodstvo 
stranke jasno vedelo za skrivne donacije. Nemški Spiegel je 
teden dni pozneje objavil obsežen raziskovalni članek, v ka-
terem so bralci lahko spoznali dejansko razsežnost skritih 
prejemkov Kohlove stranke. Med letoma 1989 in 1991 je veja 
CDU iz nemške dežele Hessen preko tujih bank prejela don-
acije v vrednosti več milijonov DM. 

Kohl je prevzel odgovornost za afero in se državljanom 
opravičil. 16. decembra je javnosti zaupal tudi, da sta v času 
njegovega vodenja CDU na njihov račun pritekla več kot dva 
milijona nemških DM, ki pa nista bila uradno prikazana. 
Kdo so bili donatorji ni želel povedati, saj bi s tem prekršil 
svojo obljubo. Dan pred začetkom novega leta so krščanski 
demokrati izdali finančno poročilo za leto 1998, kjer je bilo 
razvidno, da so med letoma 1993 in 1996 na svoj račun prejeli 
2,3 milijona DM donacij.

Manfred Kanther - predsednik regionalne veje CDU iz 
dežele Hessen v letih med 1991 in 1998 - je potrdil obstoj 
prikritih bančnih računov, ki so jih krščanski demokrati up-
orabljali vse od leta 1983. Do leta 2000 je bilo na teh računih 
vse skupaj nekaj manj kot 20 milijonov DM. Ronald Koch, ki 
je nasledil Kantherja, je zahteval takojšnjo raziskavo vseh 
prejemkov v tej regiji, dogodek pa je označil za “zelo brutal-
nega”. Državni tožilci v Wiesbadnu so nato sprožili preiskavo 
zoper vodilne figure CDU v deželi Hessen. Deset dni kasneje 
je Koch razkril še akt pranja denarja. Leta 1983 je bilo na-
kazanih kar 18 milijonov DM iz skritih računov krščanskih 
demokratov na anonimne račune v Švici, ki so najverjetneje 
pripadali pripadnikom stranke. 28. februarja 2001 so državni 
tožilci iz Bonna zaključili preiskavo zoper Kohla - ta je moral 
plačati finančno kazen v višini 300.000 DM. Prav tako mu je 
bil odvzet naziv častnega člana stranke krščanskih demokra-
tov. 

Afera je pretresla nemško javnost, saj so ljudje dolga leta 
verjeli v lojalnost izvoljenih politikov. Sam škandal je kata-
pultiral Merklovo - verjetno zaradi pokončne in moralne 
drže - med najbolj priljubljene nemške politike. To, da je ob-
sodila lastne nadrejene v stranki ter tudi sama zahtevala ra-
ziskavo prikritih donacij, je bil samo začetek njene uspešne 
kariere - kariere, v kateri z njene strani ni prišlo do zlorabe 
položaja. Vendar brez močnega pravnega okvira tudi poteze 
Merklove ne bi obrodile sadov. In če se za konec navežem na 
Slovenijo: bomo kdaj dosegli pravne standarde Nemčije? Se 
bodo naši politični akterji, ki kar akumulirajo afere - ne da bi 
za to resno odgovarjali -, javnosti kdaj opravičili in poplača-
li račune? Mar pri nas prevladuje samo baročno-krščanska 
etika, ki narekuje, da mora biti pročelje v zlatu in sijaju, v 
ozadju pa je lahko največja beda? Očitno se pri nas res cedi 
med - vendar v ustih, v srcu pa se nahaja žolč. Nemški poli-
tiki, vključeni v afero, so med pravnimi postopki že izkusili 
“bolečino” žolčnih kamnov. 

Mark Beukovič

Foto: Hungary Today
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Javni prostor išče nadomestne prostore

Podobno se prestrukturiranje javnega prostora kaže v ved-
no manjšem številu klopi, ki jih ponekod izpred blokov 

celo odstranjujejo, da »ne bi tam posedali neki neznanci,« kot 
se je izrazila gospa pred enim od blokov v Zupančičevi jami, 
ki nam je povedala, da jo moti, če se »ljudje družijo zunaj«. A 
prav to naj bi bil namen javnega prostora - da se lahko tam 
družijo in preživljajo čas ljudje iz vseh družbenih položajev. 
Najbolje izkoriščen javni prostor je tisti, kjer družbena hi-
erarhija na videz izgine, kjer se lahko vsak druži in sreča z 
vsakim pod istimi pogoji.

S prilagoditvami, kot so brezplačne vstopnice za brez-
poselne, upokojence, mlade do določenega leta in podobnim, 
poskušajo status javnega prostora vzdrževati tudi javne kul-
turne institucije. Zaenkrat že uveljavljenim državnim insti-
tucijam to uspeva, vendar je le vprašanje časa, kdaj bodo 
morale svoj prostor prepustiti bolj profitnim področjem, v 
katerega jih nenehno silijo neoliberalne politike. V Ljubljani 
je podrejanje profitu skozi leta vse bolj očitno. MOL to vztraj-
no zanika, hkrati pa se na ves glas hvali z novo veliko razstav-
no dvorano, s projektom, za katerega je Blaž Peršin, direktor 
Muzeja in galerij Mesta Ljubljana dejal, da ga »več kot štir-
ideset let ni bilo takega, odkar so zgradili Cankarjev dom.« 
Govoril je seveda o Cukrarni, edinem novem samostojnem 
kulturnem objektu v Ljubljani v zadnjih nekaj desetletjih. Ed-
inem plusu, ki ne more nadomestiti neštetih minusov, ki so v 
tem času nastali na vseh področjih kulture.

Eden novejših primerov je umanjkanje nove večnamen-
ske dvorane, ki naj bi jo zgradili na območju nekdanjega 
Kolizeja, kjer se danes gradi rezidenca Schellenburg. Minis-
trstvo za kulturo je v tem primeru ugodilo lastnici zemljišča, 
družbi Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o., hčerinskemu podjetju 
Anderličeve skupine Reitenburg, da lahko namesto izgradn-
je večnamenske kulturne dvorane v prvem in drugem nad-
stropju kompleksa dovoli izplačilo odškodnine v višini 1,5 
milijona evrov. Še konec leta 2019 je tedanji minister za kul-
turo Zoran Poznič vztrajal pri dvorani s pojasnilom, da zave-
za ureditve dvorane izhaja iz veljavnega kulturnovarstvene-
ga soglasja za odstranitev izvirne stavbe Kolizeja.

Medtem ko več kot mesec dni poslušamo o eni novi ve-
liki razstavni dvorani, (ki bi morala biti še veliko več, če bi 
sledili prvotnim načrtom) se površine mesta Ljubljana umi-
kajo novim parkiriščem in luksuznim gradnjam, kot so že 
omenjeni Kolizej, pa še gradbišča na Kolodvorski, Masaryko-
vi, Nazorjevi, Celovški in Slovenski, če jih naštejemo le nekaj. 
Samo v prejšnjem tednu so občinski svetniki potrdili gradnjo 
več kot 700 novih stanovanj, ki ne bodo neprofitna, za ob-
močje pa »obstaja vrsta zadržkov, med drugim je ena od par-
cel zaradi bližine ceste in obvoznice obremenjena s hrupom, 
ležijo pa tudi na poplavnem območju.« Poleg tega se pred-
videva še gradnja velikega nakupovalnega središča, ki jih v 
Ljubljani resnično ne manjka.

Posamezniki, ki izražajo skepso glede urbanističnih načr-
tov, so v Ljubljani radi utišani z besedami: »Saj bo kultura 
kmalu dobila še Center Rog,« ki pa prav tako ne bo zadovol-
jeval vedno večjih potreb, ki jih povzroča prostorska stiska 
ljubljanskih kulturnikov. Veliko kulturnih delavcev se v Lju-
bljano načeloma seli zaradi boljših produkcijskih pogojev in 
zaradi scene, zaradi bolj odprte družbe, zaradi možnosti ki 
jih v manjših krajih večkrat nimajo. Center Rog pri tem ne 
bo naredil velike spremembe. Nekaj prostorov naj bi sicer 
namenili prav kulturnim društvom, ki se zdaj večinoma 
stiskajo po majhnih kamrah različnih javnih stavb, a so zas-
novani tako, da jih bodo potisnili v še bolj prekaren položaj. 
Nek »veleum«, ki je sodeloval pri načrtovanju Centra Rog, 

naj ostane neimenovan, saj naj bi se od projekta pred časom 
umaknil, je zatrjeval, da bodo društva vesela, če za dve leti 
dobijo nek prostor. Ob vprašanju, ali ne bo to povzročilo 
samo še večje prekarnosti že tako najbolj ‘’prekariziranega’’ 
dela ljudstva, ker so selitve na vsaki dve leti velik zalogaj in si 
ljudje ponavadi želijo določene stabilnosti, pa je odgovoril le 
z zamahom z roko. Ljubljanski kulturni delavci se bodo lahko 
- kot zaenkrat kaže - glede Centra Rog še najbolj veselili more-
bitne občasne uporabe tridimenzionalnega tiskalnika, ki je 
že zdaj na voljo v RogLabu. Do končne izgradnje pa ne more 
nihče obljubiti, da se ne bodo načrti še enkrat spremenili in 
bodo tudi tam nastala luksuzna stanovanja, kot so si to želeli 
leta 2016, ko so se uporabniki tedaj še Avtonomne tovarne 
Rog uprli z barikadami.

Vprašanja o prihodnosti prostorov za kulturo v Ljubljani 
se s tem ne bodo zaključila. Odprto in vedno bolj pereče je 
vprašanje, kam se bo preselilo združenje za interdisciplinar-
no, neodvisno sodobno umetniško produkcijo Cirkulacija 2, 
ki se trenutno nahaja v podhodu Ajdovščina. Leta 2023 naj 
bi tam že zaključili z gradnjo podzemnega kinematografske-
ga minipleksa, podružnice mestnega kina Kinodvor. Ob tem 
ne pozabimo, da se je Cirkulacija 2 v podhod komaj dodobra 
naselila, po tem ko so jo novi lastniki nekdanje Tobačne to-
varne postavili pred dejstvo, da bodo morali za isti razpada-
joči prostor po novem plačevati nekajkrat višjo ceno, samo 
zato ker se je zamenjal lastnik. Podobno se je zgodilo veliko 
drugim najemnikom prostorov v Tobačni, ki si niso mogli 
privoščiti najemnine po zahtevi novih lastnikov, ki stavbe 
pred povišanjem cen niso niti prenovili. Še vedno ostaja pol-
na pregradnih sten iz knaufa in škripajočega parketa.

Med stavbami, ki še čakajo na gradbene posege, najdemo 
tudi Narodno in univerzitetno knjižnico. Pri njej ne gre toliko 
za prenovo, kot za več kot tridesetletno čakanje na nov objekt 
NUK 2. V sorodni situaciji sta se znašla tudi Prirodoslovni in 
Narodni muzej, katerih čakanje na nove prostore se prav tako 
vleče že več kot desetletje. Njun prostorski problem hočejo na 
Ministrstvu za kulturo zdaj delno rešiti s selitvijo v prostore 
Metelkove 6, s čimer bi povzročili nov prostorski problem 23 
drugih organizacij, ne bi pa dokončno rešili prostorske stiske 
muzejev, saj je površina Metelkove 6 zanje premajhna.

Pogled po celotni Sloveniji razkriva, da se trend ukinjanja 
javnih ali poljavnih prostorov kulture v zadnjih desetih le-
tih kaže povsod. V Ljubljani MOL po novem steguje lovke po 
galeriji grafitov ter košarkarskem in odbojkarskem igrišču na 
AKC Metelkova mesto, zato da bi tam lahko stal prizidek host-
la Celica, s katerim upravlja Ljubljanski grad. Mar ta želja 
podpre argument, da MOL ne išče poti do dodatnega zasluž-
ka? Bo prizidek samo lopa za skladiščenje? V Mariboru je 
prav tako z občine prišla ideja, da bi celoten Mladinski center 
Pekarna preselili v zapuščene tovarne v predmestju, misleč, 
da se lahko avtonomno cono preseli, kot se preseli podnajem-
nika, ki ga imamo dovolj. Poleg tega so se v zadnjih nekaj le-
tih zaprli še drugi samonikli bolj ali manj avtonomni kulturni 
prostori, ki so nastali iz potrebe po kulturi in umetnosti, pa 
jih je premagal pohlep po profitu. Vsaka regija v Sloveniji je 
v kratkem doživela takšen propad lokalne scene, naj gre za 
novomeški Sokolc, Argo Izola, Inde Koper, CMAK Cerkno ali 
kakšen drug prostor, ki je zapolnjeval porajajoče se potrebe 
po nečem, kar se lahko udejanji v javnosti dostopnemu pros-
toru, ne pa v za javnost zaprtih elitnih prostorih s katerimi 
upravlja peščica in katerih namen je - pa če je še tako prikrit 
- povečevanje dobička in bogatenje denarnice namesto bo-
gatenja duha.

Pia Nikolič
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Na Koprskih ulicah smo spraševali ljudi 
kako so zadovoljni s svojo stanovanjsko 

situacijo in, ali razmišljajo o nakupu 
stanovanja. Kar nekaj vprašanih je 

stanovanje podedovalo od svojih staršev 
ali starih staršev, nekateri so ostali doma, 

nekaj jih je stanovanje kupilo, veliko pa 
jih živi v najemu. Tistim, ki se soočajo 
z najemom ali nakupom stanovanja na 

Obali, ni lahko. 

Kako ste zadovoljni s svo-
jo stanovanjsko situacijo. 
Razmišljate o nakupu sta-
novanja ali hiše? 

Jaz sem še pri starših, ker 
študiram v Kopru. Vem pa, 
da veliko mojih kolegov, ki 
so iz Kopra in študirajo v Lju-
bljani, ni našlo nobenega sta-
novanja za najem. O nakupu 
še ne razmišljamo. (Nika, 23 
let)

Midva sva sicer v lastnem 
stanovanju. Na splošno pa 
misliva, da je na Obali težko 
priti do lastnega stanovanja, 
ker so predraga. (Karin 32, 
Marko 34)

Jaz sem v najemu pri svo-
jem najboljšem prijatelju, ki 
ima apartmaje. (Eva, 30 let)

Sem podnajemnik. Na-
jemniško stanovanje je zelo 
težko najti. Poleti zaradi 
turistov, čez leto pa tudi 
zaradi študentov in samskih 
delavcev, ki potrebujejo nas-
tanitev. Jaz imam družino in 
smo kar težko našli družini 
ustrezno stanovanje. (elena, 
43 let)

Jaz sem študentka, moj 
mož ima s. p. Rabila sva pol 
leta, da sva prišla do stano-
vanja. Na mesec plačujeva 
450 evrov za 30 m2 (garson-
jera) brez stroškov. Stano-
vanje ni luksuzno, je skrom-
no opremljeno. To je bilo 
pred korono … jaz sem sicer 
dosegla, da nama najemnine 
ni zvišal, a kolikor spreml-
jam cene istih stanovanj, ki 
sem jih gledala že pred kor-
ono, opažam, da so za isto 
stanovanje zvišali ceno do 
200eu/mesec. Sobe in stano-
vanja so bila dosti ceneje kot 
so zdaj, ker se veliko ljudi uk-
varja z oddajanjem za dodat-
ni zaslužek. Najbolj me jezi, 
da tu ljudje oddajo samo do 
aprila ali konec maja zaradi 
turistične sezone; če nimaš 
sreče, da najdeš dolgoročni 
najem, enostavno ne veš kam 
lahko greš za te tri mesece. 
Danes je cena – tudi za gar-
sonjero - od 600, 750 evrov 
naprej. Osebno moram reči, 
da sem razočarana. Moja iz-
kušnja pri iskanju je, da na-
jemodajalci želijo videti po-
godbo o zaposlitvi in, da ne 
želijo družin; če imaš otroka, 
si torej ranljiva skupina pri 
iskanju najemniškega stano-
vanja. (Daša, 22 let)

Živim v lastnem stano-
vanju. (Nina, 36 let)

Jaz sem doma še vedno 
zato, ker primanjkuje stano-
vanj po neki normalni ceni. 
Vse je zelo drago na Obali, 
primerljivo z Ljubljano bi 
rekla. Menim, da si večina 
od mojih kolegov ne more 
privoščiti nakupa lastnega 
stanovanja. (Eva, 27 let)

Zdaj grem v najem. Nak-
up? S čim? (Maruša, 32 let)

Jaz pa imam lastno stano-
vanje, no, od staršev je in ne 
plačujem najemnine. (Eni, 33 
let)

Midve imava srečo in 
imava lastno stanovanje. 
(Andreja, 37 let in Simona, 
33 let)

V hiši pri starših sva si 
opremila svoj bivalni pros-
tor. (Nataša, 36 let)

S fantom sva imela srečo, 
saj sva našla ugodno stano-
vanje v Kopru; starši, ki so 
dobro stoječi, so nama po-
magali pri ari, midva pa sva 
vzela kredit. Tako, da sva 
prišla do stanovanja, oba sva 
tudi redno zaposlena. (San-
da, 34 let)

Jaz sem podedovala hiško 
od svojih starih staršev. 
(Anka, 37 let)

Midva imava svojo hišo 
izven Kopra. (Lea 33 let, Tim 
36 let)

Stanovanjska situacija na Obali
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Nova strankarska realnost

˝Pošast hodi po Evropi˝, je z znamenitimi besedami, ki so 
se  razvodenele v puhlico, Karl Marx otvoril Komunistični 
manifest. A današnja pošast ni komunizem, gre za pošast 
anticepilstva. Vse moči stare Evrope so se združile za sve-
to gonjo proti tej pošasti, papež in predsednik Evropske 
komisije, Macron in Le Pen, francoski radikali in nemški 
policaji. V vseh večjih evropskih prestolnicah vznikajo in 
se širijo protesti proti cepljenju, ukrepom za zajezitev šir-
jenja virusa in tudi proti nacionalnim vladam, ki naj bi po 
prepričanju protestnikov sorežirale epidemijo koronavi-
rusa, ljubkovalno poimenovano plandemija COVID-1984. 
Naj anticepilske domislice sprožajo še toliko nasmehov v 
brk, v luči prihajajočega supervolilnega leta pri nas ne 
moremo spregledati politične moči te pošasti - v deželnih 
volitvah Zgornje Avstrije je denimo anticepilska stranka 
Ljudje-svoboda-temeljne pravice prejela tri poslanske 
mandate. 

Razlog, da mnogi volivci v političnih kandidatih iščejo pro-
ticepilsko rešitev in obratno (da vznikajo proticepilska 

politična združenja, kot so v Sloveniji Resni.ca ali Maske dol, 
številne že uveljavljene politične stranke pa poskušajo val 
proticepilstva zajahati), se zdi očiten. Epidemija je zadnje leto 
in pol glavni dejavnik politične realnosti, zato je polarizacija 
družbe glede razlogov in načinov reševanja krize pričakova-
na. A z ugotovitvijo na prvo žogo se ne moremo zadovoljiti. 

Najprej moramo ugotoviti, da za razliko od dosedanjih 
polarizacij na tako imenovanem demokratičnem zahodu, 
ko so politični poli uporabljali bolj ali manj čvrste ekon-
omsko-politične teoretske zasnove, ki so podkrepila nji-
hova načela, trenutni vzhajajoči pol anticepilstva temelji 
ravno na antiznanosti. Gre za fenomen, ki ne opisuje zgolj 
nezaupanja do znanosti in znanstvenikov, temveč na glavo 

postavlja celotno znanstveno metodo - raziskave ne pripel-
jejo do dognanja, ampak se podatki in raziskava prilagaja v 
naprej določenemu dognanju - denimo o neobstoju virusa, 
zdravilni moči ivermektina ali škodljivosti cepiv. Antiznanost 
obstaja že vsaj tako dolgo kot znanost, zato je razmah njene 
politične moči morala okrepiti kopica nekoordiniranih in po 
večini neučinkovitih političnih odločitev oblastnikov na vseh 
geografskih in družbenih ravneh, ki zaradi epidemiološke 
krize po dolgem času neposredno vplivajo na vsakdanje živl-
jenje vsakega posameznika. Svoj del olja je na ogenj seveda 
prilila tudi informacijska tehnologija, ki je ključna značilnost 
obdobja postresnice, a o zajčjih luknjah na socialnih omrež-
jih je bilo napisanega dovolj. 

Dejstvo je, da je tako močno mobilizacijo, ki jo v sever-
ni sosedi občutijo kot politični preboj v deželni zbor, pri nas 
pa v obliki izredno heterogenih in precej številčnih sredinih 
protestov, sprožilo omejevanje potrošniških pravic, kot je 
preprečevanja obiska trgovin in opravljanja storitev, pod-
krepljeno z zgoraj orisanim spletom dejavnikov - od ideologi-
je informacijske družbe, ki jo vodijo oglaševalski interesi, do 
antiznanosti, ki jo opolnomoča informacijska družba in ne-
sodelovanja ter neučinkovitosti nacionalnih vlad. 

to ne preseneča, da stranki Resni.ca na najosebnejšem 
socialnem omrežju Facebook sledi več kot dvakrat toliko vo-
lilcev kot doslej največji Slovenski demokratski stranki. Če 
na to dodamo še izredne retorično-demagoške sposobnosti 
predsednika Resni.ce Zorana Stevanovića in njegovo preteklo 
povezanost z desno stranjo državnega zbora, nas ne bi smela 
presenetiti niti morebitna dobra uvrstitev na spomladanskih 
parlamentarnih volitvah. 

Jaka Virant

Turizem spet cveti, gostilne se odpirajo,
kaj pa kultura?

Kulturni dogodki so bili v Sloveniji eni prvih, ki so jih 
vladni odloki prepovedali izvajati zaradi ukrepov proti 
širjenju covid-19. Kulturne institucije so bile zaprte ve-
liko dlje kot šole. Kulturni delavci so morali zaradi pro-
jektne narave dela večinoma vračati državno pomoč, saj 
odloki niso bili prilagojeni prekarnim delavcem. Veliko 
število delavcev še danes zapušča kulturni sektor, ker je 
epidemija, predvsem pa neprilagojeni vladni odloki, po-
dročje močno prizadela. Spremembe so že s tretjim mer-
jenjem raziskali v kreativnem centru Poligon.

Prvima dvema raziskavama je maja sledilo še tretje mer-
jenje »kako epidemija vpliva na življenje in delo slov-

enskih kulturno-kreativnih delavcev.« Od 1517 anketirancev 
jih je polovica v raziskavi sodelovala prvič. Mednje so zajeli 
širok nabor delavcev v kulturi, ki jih sestavljajo zaposleni v 
javnih in zasebnih zavodih, študentje, samozaposleni v kul-
turi, samostojni podjetniki, delavci prek avtorskih pogodb, 
zaposleni v društvih, zadrugah in neprijavljeni delavci.

Avtorji raziskave Eva Matjaž, Polona Černič in Teja Kosi 
novih problemov skoraj niso zaznali. Kot izjema se je letos 
pojavila le popolna ustavitev naročil brez možnosti alterna-
tivnih izvedb. Opazili pa so še, da se tisti problemi, na katere 
so opozarjali že ob začetku pandemije med lansko pomlad-
jo, še niso razrešili. Večina problemov se je pravzaprav še 
poglobila. Mnogi anketiranci zato verjamejo v dolgotrajne-
jše in večje učinke epidemije, kot jih je imela finančna kri-
za desetletje nazaj. Čeprav je tudi tista močno zarezala rav-
no v kulturo. Po ocenah nekaterih so se honorarji takrat v 
povprečju prepolovili. Njihova višina do danes še ni stopila 
v korak s časom, čeprav se je recesija zgodila že pred dobrim 
desetletjem.

Že prisotna revščina se zaradi neprimerne pomoči in 
občasno pretiranih vladnih ukrepov med delavci v kulturi 
samo še poglablja. Temu ne pomaga nenavadna določba, ki 
status samozaposlenih v kulturi daje samo tistim, ki dosega-
jo vrhunske dosežke, a hkrati ne smejo zaslužiti več kot cca 
20.000 evrov na leto, če želijo, da jim prispevke plačuje de-
lodajalec - Ministrstvo za kulturo. Tudi letos se zato nadaljuje 
množičen beg v tujino, zadolževanje in izguba samostojnosti 
zaradi selitev, predvsem mladih kulturnih delavcev nazaj k 
staršem.
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Prihodnost arhitekture zdaj

Beatrice Galilee je ameriška kuratorka, kritičarka in 
kulturna svetovalka, ki se je specializirala za področje 
sodobne arhitekture in dizajna. Zanimanje za prihod-
nost arhitekture jo je popeljalo na potovanje po celem 
svetu, n je odkrivala dobre arhitekturne prakse. V svoji 
knjigi Radikalna arhitektura prihodnosti predstavlja 79 
projektov arhitektov, grafičnih oblikovalcev in oblikoval-
cev videoiger, umetnikov, filmskih ustvarjalcev, znanst-
venikov in drugih, ki so se lotili trajnostnih in družbeno 
sprejemljivih projektov, ki so že zgrajeni in naznanjajo 
prihodnost.

Knjiga ne opisuje zgolj materialov, postavitve, linij ali vide-
za stavb, ki bi se dotikale izključno gradbenega sektorja 

arhitekture. O njej razmišlja družbeno skozi ideologijo Don-
ne Harraway, feministične filozofinje, ki si prizadeva, da bi 
narava spremenila način, na katerega gradimo. Vpliv njenih 
idej lahko vidimo na primer v Art Biotop Water Garden, 
umetni naravni pokrajini ob vznožju gore Nasu na Japon-
skem, ki dokazuje, kako lahko človeška intervencija izboljša 
krajino, namesto da jo uniči. Vrt sestavlja 318 dreves, zasa-
jenih ob 160 manjših ribnikih, ki predstavljajo domovanje 
neštetim miniaturnim živalskim in rastlinskim vrstam - tako 
na kopnem kot v vodi. V štirih letih gradnje so drevesa s ko-
reninami vred prestavili iz njihovega prvotnega domovanja, 
ker so tam zgradili rezidenco. Raje kot uničili so cel habitat 
prestavili drugam.

Na drugi strani sveta Galilee opisuje uspešne primere 
poskusov za zmanjšanje količine gradbenih odpadkov med 
gradnjo. Posebej omenja arhitekturna biroja Rotor iz Bruslja 
in Lacaton & Vasal iz Pariza, ki sta se razvoja na tem področ-
ju lotila zaradi dejstva, da je gradbeni sektor vzrok za 40 % 
izpustov ogljikovega dioksida na svetovni ravni. Dodatno se 
pariški biro veliko posveča projektom, ki »raje obnavljajo kot 
uničujejo« socialna stanovanja v Franciji. Slednje je bil eden 
od razlogov, da so pred kratkim prejeli prestižno nagrado 
Pritzker.

Novi  materiali so na splošno pomembni pri razmisleku 
o prihodnosti, piše avtorica. Med drugim izpostavlja etilen 
tetraflouroetilen (EFTE), vrsto lahke plastike, ki jo lahko upo-

rabljamo za ohlajanje stavb, kakršen je avditorij in kongresni 
center Plasencia v Španiji. Ob tem poudarja, da je pomemb-
no, da materiali do gradbišča ne potujejo predolgo, namesto 
tega naj arhitekti raje izkoristijo tisto, kar se najde v bližini. 
Primer iz Nigerije kaže, kako so začeli uporabljati opeke iz 
zbite zemlje in drugih materialov, ki jih najdejo na območju 
do treh milj od gradbišča. S takšnim načinom dela skrbijo za 
okolje, saj zmanjšujejo stroške in porabo med prevozom ma-
teriala in znižujejo uvoz sintetičnih materialov. Oboje lahko 
pozitivno vpliva še na znižanje stroškov gradnje.

Družbeni pogled na arhitekturo pa predlaga, da naj bi po-
skusili v prihodnosti z gradnjo razkrajati družbene razrede 
in tako pripomoči k borbi za večjo družbeno enakost. Prvi 
korak k ploščenju strukturne krivulje naj bi bil izgradnja sk-
upnostni in skupnih javnih in poljavnih prostorov. Primer 
iz Liverpoola prikazuje, kako so nekdaj zapuščeno skladišče 
prenovili v delavnice in vrt za različne skupnosti. Z ustvar-
janjem deljenih prostorov so prebivalce prisilili v pogovor, 
sodelovanje, skupno organizacijo in s tem dosegli trajnostno 
samoupravljanje na ravni lokalne skupnosti. Tako se lahko 
skupnost sama odloča o nadaljnjem delovanju na podlagi 
zaznanih potreb.

Na Haitiju so se ustvarjanja javnega prostora lotili ne-
koliko drugače. Po velikem rušilnem potresu leta 2010 so se 
odločili, da si prebivalci zaslužijo luksuzno kvaliteto javnega 
prostora, če so že zasebne nepremičnine propadle. Skupaj 
z lokalnim prebivalstvom so zgradili amfiteater, sestavljen 
iz koncentričnih krogov, s prostori za sedenje, zelenjem in 
telovadno opremo. »Ne gre za komercialni javni prostor, am-
pak gre za družben pristop do javnega prostora,« je projekt 
pokomentirala avtorica.

»Del oblikovanja boljše prihodnosti je v oblikovanju 
novih načinov tega, kako vidimo svet,« nadaljuje Galilee. Za 
konec predlaga, naj se pri mišljenju o boljši prihodnosti ne 
omejujemo. Za navdih naj nam služita fikcija in fantazija, ki 
v literaturi in filmih ustvarjata svetove, ki bi jih želeli videti. 
Hannah Beachler je tako za film Črni Panter oblikovala drža-
vo Wakanda z željo videti Senegal in Ugando takšna, kot če ju 
nikoli ne bi kolonizirali. 

Pia Nikolič
 

Raziskava ugotavlja še, da so prav najbolj izžeti delav-
ci najmanj plačani in da se jim je zaslužek med epidemijo 
najbolj znižal. Ekonomska nestabilnost gotovo veliko pri-
pomore k rezultatu, da kar dva od desetih vprašanih svoje 
psihično stanje ocenjujeta za slabo. Več kot polovica pa jih 
pozna vsaj enega, ki si želi zaradi težkih razmer oditi iz kul-
turno-kreativnega sektorja, dobra polovica o tem razmišlja 
tudi sama, 46,7% pa mora že sedaj za preživetje opravljati 
dodatne, s poklicem nepovezane dejavnosti. Več kot pol kul-
turnih delavcev prejema bruto dohodek do 1000 evrov na 
mesec, približno enakemu odstotku pa se je dohodek od zač-
etka epidemije še znižal.

Največje poslabšanje so pri Poligonu zabeležili na po-
dročju glasbe, fotografije, kulturnega in kreativnega turizma, 
uprizoritvenih umetnosti in med modnimi in tekstilnimi ob-
likovalci. Skoraj dvema tretjinama teh delavcev se je situacija 
letos še poslabšala glede na lani. Izsledki ankete zato dodatno 
opozarjajo na nezadostnost ukrepov v kulturnem sektorju. 
Delavci sami so zapiranja ocenili kot nepravična in nesora-
zmerna v primerjavi z drugimi sektorji, zato med njimi vla-
da visoko nezadovoljstvo. Pomoč je bila po njihov mnenju 

nezadostna, preveč zbirokratizirana in nejasna, najbolj naj 
bi obšla najšibkejše. Delavci vladi očitajo še nerazumevan-
je specifičnega delovanja sektorja in njegovo sistematično 
uničevanje. »Panoge visijo na nitki preživetja,« so zapisali 
v raziskavi. »Redka so podpodročja, ki letos poslujejo bolje 
kot lansko leto. To so razvoj programske opreme in računal-
niških iger, produktno in storitveno oblikovanje, arhitektura 
in oglaševanje, literarno ustvarjanje in grafično oblikovanje.«

V prihodnosti napovedujejo še več dela od doma, kar 
pomeni, da bodo delodajalci še več stroškov prenesli na 
zaposlene. Honorarji namreč ostajajo isti, medtem ko delav-
ci po novem doma plačujejo dodatne stroške, ki so jih prej 
plačevali njihovi nadrejeni, dodatka za prevoz na delo pa ne 
bodo več prejemali. Pri izboljšanju njihovega položaja ne po-
maga, da se veliko obiskovalcev prireditev zaradi kljubovan-
ja pogoju PCT raje odloči, da bodo ostali doma. Kljub temu, da 
se predstavljajo kot podporniki kulture.

 
Pia Nikolič
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Vesel sem, da se znova gradi

Milana Mandarića, tudi te dni pogosto srečujemo v Por-
torožu, kjer lovi še zadnje sončne žarke iztekajočega 

se poletja in uživa v kulinaričnih dobrotah Slovenske Istre. 
Vedno v družbi in s telefoni pri roki. Po več kot desetih le-
tih bivanja v Sloveniji si je zgradil sloves prijaznega strica 
iz Amerike, ki je v Slovenijo prišel z denarjem in velikimi 
poslovno-športnimi ambicijami in je za slovenski nogomet, 
največ za Olimpijo, zapravil veliko preveč svojega lastnega 
družinskega denarja.   

»Že dolgo mi denar ni glavna skrb in vodilo v življenju, pravi 
Mandarić. Denar je zato, da z njim delamo dobre stvari, da 
osrečimo svoje bližnje, prijatelje, znance, da olajšamo življenje 
nekomu, ki ima težave. Zame je vedno bil največji užitek, kadar 
sem naredil nekaj dobrega in videl, da je človek srečen, da mu 
je lažje, da sem mu pomagal.  Sam zadnje čase najbolj uživam, 
ko mi ne zvonijo telefoni in sedim v kakšni prijetni restavraciji 
na obali, od koder so čudoviti razgledi na sončne zahode in 
uživam v družbi prijetnih sogovornikov. Tukaj srečujem veliko 
znancev, sodelavcev, prijateljev. Ljudje imajo dejansko radi 
slovensko obalo in se radi vračajo sem. Sredina je zelo multi-
kulturna, prijetna in sproščena. Pravo mediteransko vzdušje«.  

Mandarićevi najbližji sodelavci so nam zaupali, da »stric iz 
Amerike« v teh desetih letih kolikor je v Sloveniji, poleg kupa 
denarja, ki ga je zmetal v različne projekte, ni zavrnil niti ene 
prošnje za pomoč, ne glede na to, ali so ga za pomoč prosili iz 
kakšnega humanitarnega društva, ki pomaga ljudem v stiski, 
ali pa so se nanj neposredno obrnili posamezniki, ki jim je 
življenje naložilo različna bremena. Mandarić je veliko de-
narja zaslužil v Ameriki s podjetjem Sanmina, ki je bilo med 
pionirji postavitve najbolj znanega in uspešnega poslovnega 
okolja v Silicijevi dolini. Kasneje je ta denar vlagal v športne 
posle, najprej v Ameriki, nato še v Angliji, kjer so bili prava 
uspešnica in mu prinesli še veliko denarja, ugleda in slave. 

»Vsaka slava je relativna in uspehi se sčasoma pozabijo, bolj 
pomembni so lastni občutki pri tem, kar delate «, pravi 83-letni 
poslovnež, ki še ni vrgel puške v koruzo, čeprav ga je njegova 
misija v Sloveniji že dodobra izčrpala in utrudila. »Ko nas ne 
bo več na tem svetu, se nihče ne bo spomnil našega bogastva in 
tega koliko denarja smo zaslužili in zapravili. Ljudje si zapom-
nijo odnose, prijaznost, lepo besedo, ljubezen, spoštovanje in 
razumevanje, vse drugo so le minljivi materialni simboli neke-
ga časa. Moja največja napaka je bila, da se pred prihodom 
v Slovenijo nisem bolj podrobno pozanimal o tem, kako tukaj 
funkcionirajo poslovna in druga okolja. Nočem biti kritičen do 
drugih, a dejstvo je, da precej drugače kot v Ameriki in Angliji, 
kjer sem največji del svojega življenja aktivno deloval.«  

Potem ko je z otoka prišel v Slovenijo, si je na obali am-
biciozno zastavil velike poslovne načrte.  Nakupovalna 
središča, stanovanja, hotele … V času bivšega župana Kopra, 
Borisa Popovića, je Mandarić v Kopru vložil kar nekaj svoje-
ga denarja. Kupil je nasedli projekt Ton City v želji, da dolgo 
let zanemarjeno in zaraščeno zemljišče sredi mesta spreme-
ni v živahno poslovno stanovanjsko sosesko. Kupil je tudi 
Klif, kjer je načrtoval, da bi ob dvigalu na Markovec zgradil 
še luksuzni hotel, ki bi se zlil z okoljem in bi bil še ena pre-
poznavna znamenitost mesta. 

»Veselila me je misel, da bomo še dodatno polepšali to prele-
po mesto na slovenski obali in Koprčanom zagotovili nova sta-
novanja in nakupovalni center, pravi Mandarić. Meni je bilo 
čudno slišati, da so mladi ljudje v času, ko sem pred desetimi 
leti prišel v Koper, z obale odhajali v Ljubljano. Z vsem dolžnim 
spoštovanjem do glavnega mesta in njenega župana Zorana 
Jankovića, ki ga zelo cenim, tukaj se lepše počutim, morje ust-

vari posebno čarovnijo.  Zakaj bi potem mladi Koprčani odha-
jali v Ljubljano? Nekdo mi je razložil, da zaradi boljših  pogojev 
za življenje, da je v zadnjih 20 letih primanjkovalo stanovanj 
za mlade družine, iskali so tudi boljše službe - zato so se selili. 
V tem sem videl tudi svoj motiv za investiranje.  Nakupovalno 
središče sem si predstavljal kot priložnost za zaposlitev, stano-
vanja pa kot primeren pogoj za začetek normalnega življenja 
mladih družin. Še zase sem nameraval zgraditi apartma, ker 
imam ta del Slovenije še posebej rad. Iz Anglije sem prišel na-
jprej v Koper z domotožjem in željo, da tukaj naredimo lepe 
reči tako v nogometu kot v poslu. Na žalost očitno nisem 
poznal ljudi, ki so takrat vodili Koper«. 

»Vedno se počutim žalostno, kadar me ljudje razočarajo, 
jaz kljub vsemu verjamem v ljudi in vem, da so slabi ljudje iz-
jeme. Na koncu je najbolj pomembno, ali imate mirno vest in 
kaj čutite, ko zvečer, preden se odpravite na počitek, pogledate 
v ogledalo«, pove Mandarić, ki te dni potuje v ZDA, na neka-
jdnevni obisk družini. 

V Slovenijo ga je pripeljalo domotožje, njegov oče Dušan 
mu je v času, ko je odhajal na svojo prvo poslovno misijo v 
Švico, svetoval, da raje izbere Slovenijo. Dejal je, da je Slo-
venija nekakšna jugoslovanska Švica. Te besede si je Milan 
zapomnil in Slovenijo izbral za svoje novo poslovno in šport-
no okolje na tej strani velike luže.   

»Vedno se spomnim nekega bankirja, ki me je svaril pred 
tem, češ da okoliščine v Kopru pod Borisom Popovičem niso 
najbolj varne za investiranje, da o vsem in na svoj način odloča 
samo on, da mu je pri tem malo mar za interese drugih«, pravi 
visoki sivolasi gospod, ki se je rodil v Liki, odraščal v Novem 
Sadu in kasneje svoje posle razvijal v Ameriki. In vendar je 
Mandarićeva želja prevladala poslovno previdnost, a kmalu 
je tudi sam razumel, kaj mu je bankir v resnici želel sporočiti. 

Te dni se v Kopru odloča o prihodnosti enega zemljišča v 
Mandarićevi lasti, ki ga je koprska občina na predlog tedan-
jega župana Borisa Popoviča in njegovih svetnikov leta 2018 
spremenila v park. Popović in Mandarić sta bila sprva tesna 
sodelavca, sprla sta se pri vodenju NK Koper, od tedaj naprej 
se srečujeta le še na sodiščih. Mandarić meni, da je spre-
memba njegovega gradbenega zemljišča - za katerega je imel 
gradbeno dovoljenje in je na njem že začel z gradbenimi deli 
- v park klasično nagajanje in maščevanje Borisa Popovića 
in kriminalno početje brez primere. Nova občinska oblast je 
v dogovoru z lastniki teh zemljišč pripravila načrt o bodoči 
ureditvi tega zemljišča in ponudila občanom Kopra, da o 
njem odločijo na referendumu. 

»Za zemljišče Ton City sem porabil veliko denarja, več kot 10 
milijonov evrov, občini je bilo plačano več kot 3 milijone evrov 
za komunalni prispevek, pa še stroški gradbenega dovoljenja 
in vsako leto po 80 tisočakov nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča. In potem bivši župan, samo zato, da mi naredi 
škodo, da razvrednoti moje zemljišče in vse kar sem vanj vložil, 
razglasi to za park. Pa kje je to mogoče, lepo vas prosim? Take-
ga razbojništva in take uzurpacije oblasti še nisem videl. Pa 
sem prepotoval velik del planeta. Si predstavljate, da občina 
ali kdorkoli drugi ugrabi vaš vrt, vaše dvorišče, vašo zemljo, 
hišo …  A bi vam bilo vseeno? Da vas o tem niti ne vprašajo, 
temveč o nameri preberete v medijih. Kaj šele, da vam ponudi-
jo odškodnino. Če bi bil nek park res javni interes, nekaj kar 
občani Kopra krvavo potrebujejo, bi tudi sam navijal za to. Če 
bi v ozadju bili dobri nameni, tega ne bi naredili nasilniško z 
ugrabitvijo moje lastnine. In veste kaj, mladi v Kopru bolj kot 
park rabijo službe in stanovanja, ki jih Popoviču v 16 letih 
županovanja nikakor ni uspelo zgraditi. Bogu hvala, da je on 
preteklost in da so po njegovem porazu  v Koper spet prišli res-
ni vlagatelji, ki bodo tukaj gradili«, pravi Mandarić.

Petar Damjanić 
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Festival stripa Tinta
6. - 10. 10. 2021, več lokacij 
po Ljubljani
Razstave domačih in tujih 
gostov, delavnice za velike in 
majhne, dražba, mojstrske 
delavnice (masterclass) 
in podelitev nagrad bodo 
kulminirali na velikem 
sobotnem sejmu v Kinu Šiška.

Gledališče:

8. 10. 2021, SNG Drama, 
Ljubljana
Premiera predstave 
Emigranta Slawomirja 
Mrozekaje. Gre za duhovito 
enodejanko o intelektualcu in 
fizičnem delavcu.

Koncert:

8. in 9. 10. 2021, Kranj in 
Ljubljana
Koncertni cikel Dvocikel 

bo tokrat spojil Brino 
Kren (saksofon) in Mladi 
raziskovalci.
 
Festival računalniške 
umetnosti
8. - 15. 10. 2021, več lokacij v 
Mariboru
27. Mednarodni festival 
računalniških umetnosti: 
Nevarna ideja ali 
(svetla) prihodnost? - 
Transhumanizem
 
Festival slovenskega filma
12. - 17. 10. 2021, Portorož
24. FSF se vrača v Avditorij 
Portorož, da bi predstavil 
sodobno slovensko filmsko 
produkcijo.
 
Fotografska razstava
14. 10. 2021, Galerija Photon, 
Ljubljana
Roman Bezjak: Arheologija 
nekega obdobja. Fotograf že 

več kot desetletje raziskuje 
arhitekturno dediščino 
socialističnih režimov.
 
Filmski festival za mlade
14. - 16. 10. 2021, Kinodvor 
Ljubljana
6. mednarodni filmski 
festival, ki ga pripravljajo 
mladi za mlade.

Pop opera:

18. 10. 2021, Cankarjev dom 
Ljubljana
Multimedijska pop opera o 
ameriški pesnici Sylvii Plath

Ples:

21. 10. 2021, Plesni teater 
Ljubljana
Premiera predstave Bluff/Blef, 

ki preizprašuje podobe teles 
posameznikov v družbi, ki se 
spreminjajo v tržno blago.

Koncert:

22. 10. 2021, Narodni dom 
Maribor
Druga godba: Kimmo 
Pohjonen UZone, svetovni 
inovator na harmoniki.

Koncert:

22. 10. 2021, Mostovna, Nova 
gorica
Glasbeno alternativno 
popotovanje od Ljubljane do 
Maribora z Nino Bulatovix in 
Lelee. 

Tilen Javornik
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»Garsonjera, 19,8m2, 450eur 
+ stroški. Kot najemnike iscemo 
zaposleno osebo ali par, ne studente ali 
druzine z malimi otroki. Prednost imajo 
nekadilci in vegetarijanci.«

»Od cca 15. 4. dalje bo na razpolago 
dvosobno stanovanje z balkonom, 
katero je še v fazi kompletne prenove 
(inštalacije voda, elektrika, talne obloge, 
komplet pohištvo v modernem stilu). 
Stanovanju pripadata tudi dva zaprta 
ločena prostora v kleti za skladiščenje 
in shrambo. Glede na željo najemnika 
je razpoložljiv tudi garažni box po 
dogovoru. Stanovanje ima pogled na 
simpatično sosedo ali hribe, če se vam 
soseda ne dopade.« 

»Po 10. 4. oddam v najem : V 
najem oddajam “prazno” stanovanje, 
40 kvadratov, vse opremljeno.Vsa 
bela tehnika (2 krat TV, pralni stroj, 
štedilnik, pečica) ter INVERTER 
KLIMA.Nizki obratovalni stroški.Zivali 
niso dovoljene, prednost nekadilci.
Pogoj:slovensko državljanstvo, 
potrdilo o redni zaposlitvi, potrdilo 
o nekaznovanosti. Akontacija:štiri 
najemnine, ki se vrne v primeru 
nepoškodovanja stvari.ODDAJA SE 
V DOLGOROČNI NAJEM!!!! Vselitev 
možna takoj, po ureditvi papirologije.
DOSEGLIV PRIVAT NA MESSINGER«

»Trenutno imamo prosto za dve 
osebi. Stanovanje je vseljivo od 1. julija, 
naprej. Ena bi plačevala 160 eur, druga 
170 eur, plus stroški. Stroški so zares 
minimalni, diskretni, čisto po vaši 
porabi, saj imamo odštevlalni števec.«

»Oddamo hišo za najem ki še ni 
dokončana pri obdelavi v notranjosti,če 
bi kater rad dokončal in potem bival 
v njej se lahko dogovorimo. Hiša se 
nahaja v Bizoviku v Ljubljani.primerna 
za pare,delavce,študente....družin ne 
sprejemamo.«

»Iščemo študentko v enoposteljni 
sobi na Tomačevem. V stanovanju 
bivamo že tri komunikativne, družabne 
punce. Tri minute stran je Mercator 
in pet minut stran avtobusna postaja, 
Tomačevo (19). Parkirno mesto žal ni na 
voljo je pa 12min stran parkirišče Žale. 
Erazmus študentke ne pridejo v poštev. 
V kolikor si zainteresirana pošlji prosim 
sporočilo z kratkim opisom.« 

»30 m2, garsonjera, lokacija: zadnji 
blok z lepim razgledom, popolnoma 
prenovljena, 4. nad., uporabne površine 
26 m2. V stanovanjski hiši 70m2. 
2.nadstropje se oddaja soba za eno 
sobo 17m2. Smo 2km od supernove. V 
bližini 50m avtobus linija 19. Obvezna 
varščina ene najemnine in Slovensko 
državljanstvo.«

»Oddam garsonjero z vsemi 
priključki, plus stroški, prednost 
predplačilo za eno leto cena najema je 
4200 eur, dve je 7.200, eur, tri je 10.800 
eur, štiri 13.200, pet let je 15.000 eur. 
Prednost najemnik za 5 let. Izključno 
resne osebe. Obvezno vaš opis in 
ponudba. Vseljivo po dogovoru.”

»Oddam, opremljeno, obnovljeno, 
garsonjero s pogledom na Golovec, 
Oddamo resni nekadilski ženski osebi 
brez hišnih ljubljenčkov. Predplačilo!«

»Stanovanje, Osrednjeslovenska, 
Ljubljana, Center, Poljane, garsonjera, 
24,00 m2, oddam Cena: 550,00 €. 
Garsonjera je primerna za samsko 
osebo ali par brez otrok, nekadilce in 
brez domačih živali. !!VSELJIVA TAKOJ!! 
Najemnik ob podpisu pogodbe vplača 
varščino v višini dveh najemnin.
- razdalja do Prešernovega trga: 800 m
- razdalja do glavne tržnice: 400 m
- razdalja do UKC: 800 m
- razdalja do obvoznice: 3, 5 km
- postaja LPP (št. 2, 13 in 20): 100m
- trgovine: 1 x Mercator, 1 x Spar, (100-
300m)
- Stara Ljubljana: 550m
- Ljubljanski grad izhodišče: 300 m«

»Dvojni grob - stare Žale, 7,00 m2. 
Cena: Po dogovoru. Dodatni opis: Odd-
amo dvojni grob na Plečnikovih Žalah.«

Podnajemnikova tožba

O gorje! Kakšna sluz se mi razliva in klokota po duši. Komaj 
jo, revež, zadržujem, pa tako snažno sem pobrisal tudi po 

tleh in pospravil stanovanje. Njegova nebesna Edinost, Gos-
podar moje Omare, lastnik z velikim »L« se bo namreč oglasil 
zdaj zdaj. Morda pozvoni prav v tem hipu. Morda v nasledn-
jem? Že pol ure stojim tu pri oknu in se zaradi sramu od lastne 
nesnage ne upam premakniti niti za ped, niti za dih, v meni 
pa divja, divja hud nemir! Le kaj bo rekel? Kaj bo zamolčal? 
Bo Njegovo svetlo oko zapazilo pokvarjeno lučko v hladilni-
ku? O, gorje! Menda si ne bo zaželel salame, ta skromni ne-
nasitnež! Ne, do hladilnika ne sme prodreti - tam se skriva 
vse moje dušno bogastvo, vse moje konzerve, ves moj košček 
sira, ki je trd, ves moj solatni list, ki je črn in ves moj deci 
paradižnikove mezge, ki je že dvakrat spremenila barvo. O, 
gorje! O, gorje meni in mojemu siromašnemu bogastvu! Prav 
gotovo bo Njegov analitični ekonomski um takoj izračunal ne 
ravno sramežljivo odnosno vez med vsebino te bele škatle in 
vsebino na mojem tekočem računu. Ki je, mimogrede, ne te-
koč, ampak trd, poleg tega, da je črn, pa še menja barvo. Saj 
me menda ne bo vrgel ven zaradi tako drobnega miselnega 
skoka v Njegovi Glavi. Ali pač? O, življenje! Volja Lastnika je 
vsemogočna! Njegove temne, meni nerazumljive misli donijo 
tudi ponoči v mojih ušesih, kot vodovna cev pod tem stropom, 
Njega pogled preplaši vse stenice, vse miši in vse mravlje, ki 
jim tu delam skromno družbo - samo vprašujoče dvigne obrvi 

in vstanejo vse plime in vsi cunamiji! Kot mogočni jelen se 
sprehaja elegantno in veličastno po trgu nepremičnin, med-
tem ko jaz … Ah, kaj bi jaz? Jaz sem vlažen copat na njegovi 
nogi ... kaj copat, mrvica tobaka, prhljaj človeške nesnage! 
Kar moja duša spravi skupaj po delavnicah, skladiščih in 
kleteh v celem mesecu, vse kar drobiža skupaj nanesejo moje 
žuljave roke, vse poti, ki jih opravijo moje kruljave noge, vse 
to je Njemu hipni postanek v tej temni luknji, le kuverta, ki 
jo v večni pazljivosti malomarno, a častno vtakne v žep ve-
trovke, pri tem pa v svoji veličini niti ne opazi majcenega, 
neznatnega koščka moje nežne dušice, ki se je ravnokar spre-
menil v atom golega, ostudnega kapitala, v prihodnjo inves-
ticijo, ki kajpak ne bo usmerjena vame, v drobec, ki bo padel 
v neskončno odprto žrelo igre, v kateri nimam ne pravic, ne 
obstoja, ne kocke, ne možiclja. O, gorje! O, igra! O, kuverta, ki 
odnaša stran radost in življenje! 

A najhuje – kaj če ga ne bo? Kaj, če bo odmislil to drob-
nost, ki se mu mota po dnevnem redu? Saj se od okna ne bom 
premaknil do noči, še spati ne bom mogel od mogočne sile 
Njegove nezmotljive dobrote, noge in srce mi bodo otrdeli … 
Kaj pa … kaj pa, če res otrdim? Kot kip? Morda me bo zamen-
jal za kos stavbnega pohištva? In mi v svoji neskončni Modro-
sti dovolil ostati v tem stanovanju? Saj bom čisto pri miru. 
Res, prav nikogar ne bom motil - le sem ter tja mi bo malo 
zakrulilo v želodcu …

Nejc Bahor



Nagradna križanka

1. nagrada 500 €

2. nagrada 300 €

3. nagrada 200€
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Vodoravno

2. čitalec
5. čustvo ob duševni bolečini in 
smrti
9. prebivalka fare
11. preštevanje
13. vplivanje zastopnikov in-
teresnih skupin na politike
16. lesen zaboj za sadje
17. policijska ali vojaška akcija
20. kodranje las s toploto
21. proglasitev za blaženega
22. vodno prevozno sredstvo
25. paul eduardo
26. čutilo za vid
28. doba
30. nočna ptica
31. nevezana pisana ali govorje-
na beseda

Časopis Megafon izdaja AK NET, telekomunikacije, d.o.o., Prešernova ulica 4a, 6310 Izola, www.megafon.si, Tiskana naklada 20.000
Tisk: Prima tist d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Črnuče

Odgovorni urednik: Željko Urumovič, Namestnika odgovornega urednika: Saša Komerički in Pia Nikolič
E-pošta: Urednik@megafon.si

32. okno pri kozolcu
37. stavčni člen
38. ameriška igralka kidman
40. snov za izboljšanje jedi
41. zobna zalivka
42. tekočina v ustih
43. zvišan ton C
44. milanski nogometni klub

Navpično

1. skupina štirih glasbenikov
3. kupovanje blaga v drugi drža-
vi
4. strateg
6. gora v himalaji 8481m
7. ženska, ki uživa le rastlinsko 
hrano
8. mnogobožec
9. deček, pobič

10. kmetija v latinski ameriki
12. popolna poškodovanost avta
14. vrsta beljakovine
15. ameriška vesoljska agencija
18. izločanje žolča v črevo
19. halogena prvina za razkužila
20. veter iz severa
23. farma za vzrejo konj
24. vojaški nož, ki se nasadi na 
puško
25. obris obraza, gledan od strani
27. drevo v loncu
29. testament, zadnja volja um-
rlega
33. predujem
34. kubični prostorninski meter
35. odločitev sodišča
36. kdor jodla
39. grški bog ljubezni

Izjavljam, da sem seznanjen, da 
Megafon zbira in uporabi moje 
osebne podatke (ime, priimek 
in e-poštni naslov) v namen ob-
veščanja o nagradni igri in pošil-
janja nagrad.

Med vsemi, ki boste do 10. okto-
bra 2021 na naš e-poštni naslov: 
nagrada@megafon.si poslali 
pravilne rešitve gesla, bomo 
izžrebali 3 srečneže, ki bodo pre-
jeli denarno nagrado.

Nagrade:
Nagrada 500 €
Nagrada 300 €
Nagrada 200 €

Geslo:


