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epidemije, ki je s svojim kaosom uspela še do-
datno zamegliti ekonomske premike, recimo 
kar od začetka tisočletja, se slovenski delavci 
predvsem v Ljubljani pa tudi na obali srečuje-
jo s stanovanjsko stisko. V prestolnici je stanje 
dobro poznano najbolj slikovito ga je za revi-
jo Outsider opisal arhitekt in kolumnist Miloš 
Kosec: »Stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljubljana je v primerjavi z ostalimi občinami 
sicer treba pohvaliti, ker se kontinuirano v me-
jah mogočega le trudi z izgradnjo stanovanj, ki 
niso dostopna izključno po tržnih merilih. Ven-
dar pa je nedavno javno žrebanje srečnih do-
bitnikov tudi jasno pokazalo, kakšna je današn-
ja postmoderna nepremičninska loterija. V 
okviru prvega razpisa za dodelitev namenskih 
najemnih stanovanj mladim, so na občini pre-
jeli 400 vlog, razpisne pogoje je izpolnjevalo 
271 prosilcev, 30 srečnih dobitnikov stanovan-
je pa je konec septembra z velikim bobnom v 
spremstvu kamer na javni lokaciji, ki je zaradi 
amfi teatrskih klopi delovala dogodku v maniri 
’kruha in iger’ primerno arhaično izžrebal lju-
bljanski župan. Loterija je odpoved politike: za 
hazardersko mizo smo vsi enaki in pristopamo 
z načeloma enakimi možnostmi. Od trenutka, 
ko se zavrti boben za žreb, šteje le še naključje. 
Opravka imamo torej s tremi naključji: rojst-
va, poslovnih sposobnosti in bobna stanovan-
jskih skladov.«

Nič kaj drugače ni na obali. Tudi tukaj uso-
do stanovanjske realnosti upravljajo velepod-
jetni investitorji, še bolj kot v Ljubljani, kjer 
so pomembno mesto deležnika v stanovanjski 
trgovini zasedli dediči in posamezniki z od-
večnim kapitalom. Tudi v slovenski Istri težko 
najdemo stanovanje za nakup, ki ne bi preseg-
alo cene 2000 evrov na kvadratni meter. Tudi 
tukaj je delavski razred pahnjen v prekarno 
stanovanjsko razmerje. 

Spustimo se iz višav nepremičninskega in 
energetskega balona na vsakdanja tla. Dela-
jmo se, kot da posameznik živi sam in nima 
dodatnih obveznosti izven obveznosti za svo-
je preživetje.  Povprečna plača v Sloveniji 
v preteklem tromesečju znaša nekaj centov 
manj od 2000 evrov bruto, kar pomeni 1303 
evre neto izplačila. Po izračunih podjetja Data 
d.o.o, ki se ukvarja s podporo podjetjem se 
»najcenejša garsonjera v Ljubljani oddaja za 
250 evrov, najdražja pa za 700 evrov. Največ 

Zima bo vroča - za naše denarnice, za 
stanovanja malo manj. Ali kot je na 
predstavitvi prvih stotih dni vlade po-

jasnil minister za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti Luka Mesec: »Zima bo 
težka, verjetno ena najtežjih, in vlada se tega 
zaveda,« na kar je dodal: »Vlada bo naredi-
la vse, da bo ta zima težka izključno za nas – 
vlado, ne pa tudi za ljudi.« To bomo še videli. 
Zagotovo je le, da zima ne bo težka za družbe, 
ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prodajo, dobavo 
in maloprodajo energije. Tako kot mednarod-
ni veletrgovci tudi domači, malo manjši ve-
letrgovci beležijo rekordne dobičke. Geoplin, 
družba v lasti Petrola in Slovenskega državne-
ga holdinga, ki obvladuje 76 odstotkov sloven-
skega veleprodajnega trga zemeljskega plina, 
se tako ponaša z 18,6 milijoni evrov čistega 
dobička, kar je več kot dvakratnik dobička iz 
zadnjega predkoronskega leta, ko kriznih raz-
mer in možnosti za njihovo izkoriščanje na 
škodo delavskega razreda ni bilo. Petrol, na-
jvečji trgovec z naftnimi derivati, je lani prido-
bil 124 milijonov evrov dobička, za razliko od 
72,3 milijona predlani. Podobno tudi skupina 
GEN beleži 106 milijonov evrov dobička lani 
na podlagi 64 milijonov evrov predlani. 

Kot ugotavlja Monika Weiss v Mladini, je 
pogoj za rekordne dobičke v času povečevan-
ja fi nančne krize državljanov obstoj enotnega 
energetskega trga Evropske Unije, ki je po od-
ločitvah nemške kanclerke Angele Merkel in 
Gerharda Schröderja, odvisen od končne cene 
termoelektrarn na plinski pogon - slednji pa je 
oslabljen zaradi znanih geopolitičnih razlogov.
A naraščanje cen energije ni edina tegoba, s 
katero se je primoran boriti slovenski delavec. 
Še pred vojno v Ukrajini, celo pred začetkom 

Jaka Virant

Pri dobičkih se drži 
naprej, pri stroških 
nazaj, pri plačah pa 
ob strani

NAMESTO UVODNIKA

“
ujeto v mrežo

To lahko počnejo, ker ste vi revni

garsonjer je sicer v razponu od 360 evrov do 
600 evrov. Večina kvadrature garsonjer je med 
20 kvadratnih metrov in 35 kvadratnih metrov. 
Cenovno ugodnejše garsonjere so večinoma 
opremljene s starejšim pohištvom ali pa so 
celo neopremljene. Povprečna cena najema 
garsonjere znaša 458,81 evra, v kar pa niso 
vključeni stroški, ki so v povprečju dodatnih 
150 evrov.« 

Zadnjih 150 evrov se bo seveda v letošnji 
zimi po pričakovanjih ekonomske stroke dvi-
gnilo na vsaj približno 250 evrov, saj naj bi se 
evropski skupni trg energentov ustalil na prib-
ližno 200 odstotkih cene prejšnjega leta. Re-
cimo torej, da povprečnega samskega delavca 
v Ljubljani, ki je v podobnem, če ne celo bol-
jšem položaju od istrskega delavca, povprečno 
samsko stanovanje stane 600 evrov mesečno. 
Ostane mu 700 evrov za preživetje ob vztrajno 
naraščajočih cenah živil in ostalih potrebščin. 

Ne daj, »prosta roka trga,« kot liberal-
ci radi imenujejo boga, da si naš povprečni 
delavec omisli avtomobil ob neobstoječem sis-
temu javnega prevoza. Ob tem je seveda potre-
bno opozoriti, da več kot 30 tisoč delavcev v 
Sloveniji prejema minimalno plačo, ki v bruto 
znesku znaša 1075 evrov, kar pomeni 750 ev-
rov izplačila na osebnem računu. V tem prim-
eru najem povprečnega stanovanja ne pride v 
poštev, saj 150 evrov ni dovolj niti za očiščenje 
pajčevin, ki se nabirajo v želodcu. V primeru 
najcenejšega najema na trgu z novimi stroški 
pa delavcem na minimalni plači ostane 250 ev-
rov na mesec. 

Vse to je posledica prepuščanja »prosti roki 
trga,« da se ureja sam od sebe. Trg je namreč 
namenjen delovanju kapitala, torej proizvajan-
ju večje količine kapitala iz osnovnega vložka. 
To pa seveda pomeni, da je v interesu »proste 
roke trga« zniževanje stroškov dela, kot ka-
pitalizem rad poimenuje plačo, ki jo delavec 
zasluži. V takem sistemu bodo torej plače ved-
no izgubljale na vrednosti, stroški življenja pa 
se bodo zviševali. »They can do it, because you 
are poor« (To lahko počnejo, ker ste vi revni), 
je svoj govor na sindikalnem srečanju britan-
skih javnih delavcev v Glasgowu prejšnji teden 
zaključil sindikalist Eddie Dempsey. Doda-
jmo: »They do it, so you can be poor.« (To lah-
ko počnejo, da boste lahko revni.)  
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skih dokumentov ne more ovirati samovolja 
posameznih poslancev, ki bi uživali v vlogi 
jezička na tehtnici, ogroziti je ne more niti 
posamezna stranka, ki bi se želela igrati novi 
DeSUS. Gibanje Svoboda za sprejem proraču-
na potrebuje le še eno stranko. A za koalicijske 
odnose bi bil sprejem proračuna s preglas-
ovanjem neugoden. Problem delitve denarja so 
rešili tako, da so prvotnemu računu predvid-
enih izdatkov dopisali še 600 milijonov evrov. 
Finančni minister Klemen Boštjančič je nato 
z veseljem oznanil, da nihče ne bo dobil manj 
kot bi si želel. Tako je zadovoljil ideološko 
načelno Levico ter predkongresno SD z veli-
kimi apetiti.

Poslanke in poslance čaka tudi prva red-
na seja po ustanovni seji pred štirimi meseci. 
Druga redna seja se bo predvidoma začela 26. 
septembra. Skoraj že tradicionalno jo bodo 
otvorili s poslanskimi vprašanji predsedniku 
vlade ter preostali ministrski ekipi. S tem bodo 
poslanke in poslanci iz opozicijskih klopi do-
bili možnost, da svoje nezadovoljstvo nad vla-
do v resnici pa nad izgubo oblasti izrazijo tudi 
v državnem zboru. Na liniji opozicija-koalicija 
so se prav zaradi poslanskih vprašanj v zadn-
jem času odnosi dodatno zaostrili. Predsednica 
državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je 
zavrnila posredovanje poslanskega vprašanja 
Žana Mahniča ministru za delo Luki Mescu, v 
katerem je ministra pozval k testiranju na pre-
povedane droge. Podobno konstruktivno opo-
zicijsko držo bo SDS najverjetneje ohranil tudi 
pri ustnih poslanskih vprašanjih.

Rebalans 
vlade

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Vlada in z njo vladna koalicija sta konec 
prejšnjega tedna obeležili 100. dan 
oblasti. Ta mejnik, ki ima danes v 

politiki predvsem simbolno vrednost so pro-
slavili s tiskovno konferenco, preobraženo v 
manjšo proslavo, ki je potekala na Akademiji 
za gledališče, radio, fi lm in televizijo. Na njej 
so vztrajno sporočali kako trdna je njihova 
povezava, kako so ključno prispevali k dvigu 
politične kulture ter da imajo namen vladati 
naslednjih osem let. Medtem je opozicija pred-
vsem samo sebe na Twitterju tolažila, da izbira 
AGRFT za lokacijo prireditve potrjuje njihove 
domneve, da je celotna vlada samo predstava 
za javnost in da je le še vprašanje časa, kdaj se 
bodo v vladno palačo vrnili sami. 

A vladno proslavljanje ne rešuje izzivov, ki 
so pred njimi. Opozicija vztrajno zbira podpise 
za tri referendume, koalicijo pa čaka sprejem 
rebalansa proračuna, ki ga je pripravila vla-
da. Tega bodo poslanci najprej obravnavali 
na delovnih telesih, nato pa še na plenarnem 
zasedanju. Proračun in njegov rebalans sta po-
gosto kamen spotike vladajočih. V času šibkih 
koalicij prejšnjega mandata je vlada potihem 
lahko računala na glasove Jelinčičevih nacion-
alistov. Ti so v zameno za proračunska sredst-
va za telovadnice in drug beton, ki bi volivcem 
dovolj jasno sporočal kako je Zmago poskrbel 
za njih, podprli praktično karkoli. Taktika se 
stranki ni obrestovala in na rezervne glasove za 
vse čase ni več mogoče računati. 

Trenutna koalicija ima v primerjavi s pre-
jšnjimi več prednosti. Potrjevanja proračun-

RAZGLEDNICE

“Žal” nisem mogel na wc. Dragan
Kanader gasi slovenske vasi. Maja Slovenc

Nebo nad Izolo. Maja Slovenc

Regata. Maja Slovenc
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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Bržan po nov mandat
Jan Bednarik 
foto: koper.si

Na letošnjih županskih 
volitvah v Kopru bo 
očitno pestro. Po 

napovedanih kandidaturah 
nekdanjega župana Borisa 
Popovića, dirigenta in 
skladatelja Patrika Grebla, 
nekdanjega svetnika Popo-
vićeve liste Koper je naš Petra 
Bolčiča, kandidata SDS  Igorja 
Colje in Danijela Sertića, 
kandidata NSi, je svojo 
vnovično kandidaturo napove-
dal tudi sedanji župan Aleš 
Bržan.

Kot je Bržan razkril na novinarski konfer-
enci, se je za ponovno kandidaturo odločil, ker 
si ne želi, da bi se občina vrnila nazaj: »Ne 

LOKALNO

bom dovolil, da bi si privoščili, da bi stopili 
korake nazaj. Nastopil sem pred štirimi leti, 
ker sem želel, da se ta občina normalizira, in 
mislim, da smo naredili dovolj korakov v tej 
smeri in bi radi, da normalna občina tudi os-
tane/…/da se nadaljuje pot in politika, kakrš-
no smo si zastavili pred štirimi leti, ki pa jo je 
nujno treba tudi nadgraditi, predvsem zato, ker 
so prioritete drugačne.«

Ob tem je izrazil željo, da občani to nor-
malnost, ki jo zaznamujejo štiri leta njegove-
ga mandata, tudi obdržijo. Dodal je še, da je 
k ponovni kandidaturi pripomoglo to, da je »z 
državo in vlado zdaj zastavljeno tako sodelo-
vanje, da mislim, da bi lahko v prihajajočem 
mandatu pripeljal do zaključka vse tiste pro-
jekte, ki so čakali že preveč časa.« 

Trenutno ima Bržan le podporo svoje stran-
ke. Si pa županovanja brez sodelovanja s stran-
ko Gibanje Svoboda ne predstavlja, glede na 
to, da so vladna stranka, ki jo je tudi sam na 
volitvah podprl, kar pa »ne pomeni nujno, da 
bodo tudi oni mene.«

Sicer se bodo v listi Aleša Bržana v priha-
jajočem mandatu osredotočili predvsem na šti-
ri področja, in sicer oskrbo z vodo, prehransko 
in energetsko samooskrbo ter varovanje okolja.

Kakorkoli, če je napoved kandidature se-
danjega župana nekako pričakovana, nenazad-
nje zaradi po anketah sodeč visoke podpore 
volivcev, ki več kot očitno dosedanji mandat 
smatrajo za uspešen, preseneča vztrajnost nek-
danjega z aferami obremenjenega župana Bori-
sa Popovića. 

Spomnimo, po anketi Ninamedie (anke-
ta je bila objavljena v 17. številki Megafona) 
bi za trenutnega župana glasovalo kar 53,8 % 
vprašanih, medtem ko bi za Borisa Popovića 
glasovalo zgolj 17,2 % vprašanih. Kar pome-
ni, da velik del volivcev, ki so nekdaj glasova-
li za Popovića, po štirih letih nove oblasti ne 
razmišlja več o tem, da bi svoj glas namenili 
nekdanjemu županu.“
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“

Na portalu predlag-
am-odlocam.koper.
si (v spletni iskalnik 

predlagamo vpis Partici-
pativni proračun Koper) je 
Mestna občina Koper obja-
vila 150 predlaganih projek-
tov občanov, za katere lahko 
med 12. in 19. septembrom 
tisti s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Koper gla-
sujejo v okviru participa-
tivnega proračuna. Pri tem 
je treba upoštevati, da se 
lahko glasuje zgolj enkrat 
in samo v enem območju 
(le-teh je šest). Do konca 
glasovanja lahko svoj pred-
log spremenite. Poleg splet-
nega je možno tudi glaso-
vanje na papirju, kar lahko 
opravite v vložišču Mestne 
občine Koper ter na sedežih 
krajevnih skupnosti. Za vse 
projekte  je predvidenih sk-
upno 960.000 evrov pro-
računskih sredstev.
 
Kaj je participativni pro-
račun?
Participativni proračun je sistem razpore-
janja dela proračunskega denarja, tako 
da o njegovi porabi soodločajo občanke 
in občani. Sami predlagajo projekte in 
določijo, kateri so najnujnejši in bi največ 
prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja 
v skupnosti.
 

Glasovanje v okviru 
participativnega 
proračuna Mestne 
občine Koper

Jan Bednarik 
foto: zajem zaslona

Primer nekaterih projektov za katere lahko glasujete v okviru participativnega proračuna. Zajem zaslona_predlagam-odlocam.koper.si

Kako participativni proračun 
deluje?
Izbira projektov v okviru participativnega pro-
računa deluje v več fazah. V prvi fazi se zgodi 
zbiranje predlogov projektov občank in občan-
ov, pri čemer vrednost projektov ne sme biti 
nižja od 10.000 evrov in ne višja od 40.000 
evrov na posamezen projekt. Sledi pregled 
predlaganih projektov. Komisija pregleda odd-
ane predloge, jih fi nančno ovrednoti in preveri, 
ali so projekti izvedljivi, skladni z zakonodajo, 

znotraj geografskega območja in časovnice iz-
vajanja participativnega proračuna ter v skla-
du s pravili o vrednosti predlogov in drugimi 
predpisanimi pogoji. Nato sledi tretja faza (ta 
pravkar poteka), v kateri tisti s stalnim pre-
bivališčem v Mestni občini Koper lahko glasu-
jejo za posamezen projekt. Po zaključku tretje 
faze sledi razglasitev rezultatov. Izglasovane 
projekte bo župan vključil v predlog proraču-
na Mestne občine Koper za leti 2023 in 2024. 
V teh letih bodo projekti tudi izvedeni.
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“

Če se za vodenje koprske 
občine poteguje kar šest 
kandidatov, je zaniman-

je za vodenje izolske občine do 
sedaj potrdil zgolj Vasilij Žbog-
ar. Sedanji župan o kandidaturi 
še razmišlja.

Nekdanji profesionalni jadralec, dobitnik 
treh olimpijskih medalj, bo na volitvah nasto-
pal kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. 
Ob kandidaturi je za medije povedal: »Tukaj 
vidim svojo prihodnost in ker seveda mi je mar 
za Izolo, želim Izoli dobro tukaj živim, to je 
moje mesto in skozi ta izziv bi rad dokazal in 
pokazal Izolanom, da nisem le športnik, am-
pak tudi uspešen politik. Življenje teče naprej, 
ne želim sedeti na lovorikah, ki sem jih nare-
dil, pred sabo imam še dosti izzivov in eden teh 
izzivov je to, da sem župan občine Izola.«

Žbogar je v lokalno politiko zajadral 
že pred štirimi leti, ko je bil izvoljen na listi 
Ponosni na Izolo, ki je v mandatu sedanjega 
župana sodelovala v koaliciji. Navkljub temu 
je napovedal nekaj sprememb, ki jih sedanji 
koaliciji (očitno) ni uspelo uresničiti: »Mis-
lim, da je na prvem mestu kakovost življenja 
v občini Izola, tako mladih kot starejših, tukaj 
mislim, da je treba še veliko stvari naredi-
ti. Mladim dati prostor, stanovanja, športne 
parke, možnost, da se razvijajo, službe.« Dodal 
je, da mu bodo pri vodenju občine koristile 
tudi njegove športne izkušnje: »Kot šport-
nik se soočaš z velikimi izzivi. Kot prvo so tu 
odrekanje, kjer se lahko ogromno naučiš, neko 
timsko delo, fokusiranje na nek cilj, in to je ti-

LOKALNO

sto, kar mi je šport dal in kar bom prenesel v 
realno življenje.« 

Presenetljivo o kandidaturi razmišlja tudi 
sedanji župan občine Izola Danilo Markočič, 
čeprav le-te še ni potrdil, je pa povedal, da »s 
sodelavci že pripravljamo potrebne korake.« O 
tem, ali se bo potegoval za še en mandat, bo 
znano v tem tednu. Da o ponovni kandidaturi 
razmišlja tudi Markočič, je presenetljivo pred-
vsem zato, ker njegov mandat zaznamujejo šte-
vilne afere. Verjetno najbolj znana in takorekoč 
sveža afera, ki še sedaj buri duhove, je afera 
glede občinskega zemljišča, natančneje glede 
pogodbe o prodaji zemljišča ob Južni cesti, za 
katero je tudi Komisija za preprečevanje ko-
rupcije ugotovila ničnost pogodbe. Posledično 
je na sedežu občine in županovem domu izved-
la hišno preiskavo. Po poteku preiskav je Mar-
kočič za medije dejal: »Danes zjutraj so me 
obiskali preiskovalci tako na domu kot tudi na 
občini. Šlo je za zadevo, ki jo je prijavil gospod 
Aco Kabanica. Gre za zgodbo o prodaji zeml-
jišč v Livadah in oljkah. Vesel sem, da se bo to 
naposled končalo.« 

Čeprav se je župan na vse kriplje trudil 
prepričati občane in celotno državo (hišna 
preiskava je vendarle imela širši odmev in ni 
ostala neopažena), da je za samo hišno preiska-
vo kriva prijava direktorja podjetja Elta d.o.o, 
vendarle temu ni tako. Že ob skromnem pozna-
vanju zakonodaje (pa tudi ob uporabi zdrave 
pameti) je jasno, da se hišne preiskave ne izva-
jajo samo na podlagi prijave. 

Prva in druga točka 214. člena Zakona o 
kazenskem postopku namreč pravita, da se 

»Preiskava stanovanja in drugih prostorov 
obdolženca ali drugih oseb se sme opraviti, 
če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je 
določena oseba storila kaznivo dejanje, in je 
verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolžen-
ca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaz-
nivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za 
kazenski postopek.« ter še »Osebna preiskava 
se sme opraviti, če so podani utemeljeni razlo-
gi za sum, da je določena oseba storila kaznivo 
dejanje, in je verjetno, da se bodo pri preiska-
vi našli sledovi in predmeti, ki so pomembni 
za kazenski postopek.« Smiselno je navesti še 
prvo točko 215. člena istega zakonika, ki pravi: 
»Preiskavo odredi sodišče z obrazloženo pisno 
odredbo.«

Torej, niti približno se preiskava ni mogla 
izvesti zgolj na podlagi ene same prijave, am-
pak so morali biti podani utemeljeni razlogi 
za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, s 
čimer se je očitno strinjalo tudi sodišče. Pre-
iskavo je usmerjalo specializirano državno 
tožilstvo, kar je po mnenju direktorja podjetja 
Elta d.o.o., ki je bil po trditvah župana glavni 
krivec za hišne preiskave, »najboljši dokaz 
tega, da se je v Izoli zgodilo kaznivo dejanje 
pri prodaji občinskih zemljišč in to dejanje je 
terjalo ukrepanje specializiranega državnega 
tožilstva.«

Nekdaj so politiki zgolj ob sumu korupcije, 
kaj šele kaznivih dejanj po načelu avtomatizma 
ali džentelmanstva odstopali s svojih funkcij. 
Danes se potegujejo za nov mandat. 

Markočič se še odloča
Jan Bednarik 

Vasilij Žbogar
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V piranski občini ob obilici kan-
didatov potrjenih zgolj nekaj, 
sedanji župan še neodločen. 

Kandidate v Piranu bi lahko razde-
lili na tiste, ki bodo gotovo kandi-
dirali, torej te, ki so kandidaturo 
že potrdili, tiste, ki bodo skoraj za-
gotovo kandidirali, ampak uradno 
še kolebajo, ter tiste, ki skoraj got-
ovo ne bodo kandidirali.

Če začnemo na začetku: gotovo bo na volit-
vah nastopil kandidat SDS Vojko Jevšar, s svojo 
listo bo nastopil Andrej Korenika (Lista za boljšo 
prihodnost), ki je na prejšnjih volitvah kandidiral 
pod okriljem SMC, ter jadralec Mitja Margon. V 
nadaljevanju so tisti, ki bodo skoraj gotovo nas-
topili na županskih volitvah ampak tega niso še 
uradno potrdili oziroma o tem resno razmišljajo. 
Tako še koleba dosedanji župan Đenio Zadković, 
ki na podporo stranke Gibanje za občino Piran po 
razhodu v prvem letu županovanja ne more več 
računati. Tako bo verjetno nastopil kot neodvisni 
kandidat s podporo Zveze za Primorsko. Ob njem 
neodločenost delijo še Robert Fakin, dosedanji 
podžupan, ki bo najverjetnejši kandidat liste Naš 
kraj, njegov brat Denis Fakin, ki naj bi kandidiral 
s svojo listo (pri čemer se postavlja vprašanje, ali 
bosta brata na koncu tudi dejanska tekmeca v bit-
ki za županski stolček) Davorin Petaros ter Eman-
uela Rojc, sedanja podžupanja. Tisti, ki verjetno 
ne bo kandidiral (kar ne pomeni, da o kandidaturi 
ne razmišlja), je Gašpar Gašpar Mišič. 

Pri stranki SD se o svojih kandidatih še odloča-
jo, možnih kandidatov je več. Kot najverjetnejši 
se omenja Robert Krajnc, direktor Aereodroma 
Portorož. V Gibanju za občino Piran se odločajo 
med predsednikom stranke Kristjanom Cerovcem 
in Gabrijelom Francom. 

Čeprav je veliko kandidatov še neodločenih, 
je vseeno videti, da se je politični boj že začel. 
Župan Đenio Zadković (neodločeni potencialni 
kandidat) je namreč razrešil poklicnega podžupa-
na Roberta Fakina (takisto neodločenega poten-
cialnega kandidata), in mu ob tem očital nenačel-
nost in nekorektnost, ker naj bi ob glasovanju o 
nakupu obrtne cone v Luciji, na seji glasoval v 
nasprotju s tem, kar je menda trdil še na kolegi-
ju župana. Tam naj bi nakup obrtne cone s strani 
občine podpiral, na seji pa striktno nasprotoval 
nakupu in županu očital enoumje, občini pa kon-
fuznost in kupovanje na zalogo.

Robert Fakin je sicer znan kot dolgolet-
ni direktor Kmetijske zadruge Agraria, ki je na 
podžupansko mesto stopil po tem, ko mu upravni 
odbor  Kmetijske zadruge Agraria ni potrdil nove-
ga mandata. V času njegovega direktorovanja se 
je na direktorsko mesto Vinakoper zavihtel tudi 
njegov sin Borut Fakin. Robert Fakin je bil v času 
imenovanja sina na mesto direktorja začasni pre-
desdnik uprave družbe Vinakoper in član nadzor-
nega sveta omenjene družbe.

V Piranu še kolebajo

“

Jan Bednarik 

Župan Pirana Đenio Zadković 
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KOLUMNA

V Kopru se z neverjetno hitrostjo 
udejanja doba investitorskega 
urbanizma v gradnji betonskih 

kompleksov po dežju kapitala. Gre za 
gradnjo brez razmisleka in smiselne 
umestitve kompleksov v celovit urban-
istični načrt mesta. 

Betonski osamelci tako vznikajo nad bet-
onskimi garažami, kjer so se nekoč razraščali 
travniki, prekriti z drevesnimi krošnjami. In 
medtem ko se v okviru Direktorata za parke 
in okolje v Parizu udejanja program ozelenitve 
z namenom priprave mesta na nevarnosti pod-
nebnih sprememb, v Kopru padajo hlodi. 

V Parizu so predpisali zasaditev vegetaci-
je kot obvezno značilnost vseh novogradenj 
v mestu, v Kopru pa se ob vsaki novogradnji 
podre obstoječa drevesa z obljubo načrtovalcev 
po zasaditvi novih. Ali res v Sloveniji ne pre-
moremo arhitektov, ki bi v fazi načrtovanja up-
oštevali in razumeli pomen zelenih zasaditev 

Podirajoče se novogradnje
Boštjan Bugarič 
txt&foto

ter v svoje kreacije med drugim vključili tudi 
ozelenitev fasad in streh, ohranitev obstoječih 
dreves in zasaditev zelenic med betonske or-
jake, da bi s tem omogočili bolj prijazno bi-
vanje in s tem preprečili pregrevanje mesta? 
Izjemen zgled je lahko ravno Pariz, ena najbolj 
gozdnatih prestolnic v Evropi. V pariškem 
načrtu je 30 hektarjev novih zelenih površin, 
20.000 dodatnih dreves v mestu in 200 loka-
lnih območij, ki bodo zasajena kot del Pariške-
ga načrta za biotsko raznovrstnost. Načrtujejo 
dodatnih 100 hektarjev zelenih fasad in streh, 
od katerih bo tretjina namenjena pridelavi sad-
ja in zelenjave, do leta 2026 pa bodo v mestu 
in okolici skupaj posadili še 170.000 dreves. 
V pariškem mestnem programu ozelenitve je 
drevo opredeljeno kot zaveznik pri soočanju 
s podnebnimi spremembami. Mestna uprava 
zato čez vse leto skrbi za nadzor drevesne ded-
iščine ter za zamenjavo odmirajočih dreves. 

Drevesa so tista, ki omogočajo ustrez-
no mikroklimo ter s koreninami vsrkavajo 
vodo, s čimer preprečujejo poplave. Na Reki 
je obilno deževje poplavilo celotno mesto rav-
no zato, ker mesto ne premore dovoljšnega 
števila dreves in dodatnega zelenja. Voda se 
je prelivala preko betonskih ploščadi in med 
betonskimi katedralami ubirala pot do morja, 

ker mesto nima dovolj zelenih površin, da bi 
jo prestregle. Po ocenah Agencije Republike 
Slovenije za okolje bodo v prihodnosti poplave 
vse pogostejše. Ocenjujejo, da bo v Sloveniji 
vse več vročih dni, zato bo bivanje v betonskih 
konstrukcijah vedno bolj potratno. Namesto 
sonaravnih rešitev s smiselno načrtovanimi 
zelenimi soseskami bodo betonske novograd-
nje na koprskem mestnem obroču z dodatnimi 
klimatskimi napravami krepko pripomogle k 
pregrevanju ozračja. V mestnem jedru pa se bo 
namesto zelenih streh, dodatnih vrtov in zele-
nih fasad še naprej brezupno sekalo drevesa. 

V razmislek, koliko rušečih se novogra-
denj potrebujemo v Kopru, je dovolj pregled 
neizkoriščenih in praznih objektov v historič-
nem mestnem jedru, od več kot deset let ne-
dokončanega Solisa do marsikaterega praz-
nega objekta kulturne dediščine do skladišča 
blagovnih rezerv na meji z luko in mestnim 
jedrom. Pred pandemijo so se na pobudo pro-
fesorjev Mihe Dešmana in Vlatke Ljubanovič 
s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani 
s študenti lotili preobrazbe stavbe blagovnih 
rezerv, ki leži na meji med historičnim mest-
nim jedrom Kopra, pristaniščem in morjem. 
V ta na pol prazen objekt so umestili nove 
vsebine in ga tako priključili mestu. Vsebine 

Koprski optimizem - trije projekti prenove skladišča blagovnih rezerv v Kopru so rezultat seminarskega dela študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod 
mentorstvom Mihe Dešmana in Vlatke Ljubanovič.



“

Neustrezno nameščena klimatska naprava na pročelju palače Barbabianca Kuppelweiser v historičnem jedru 
Kopra

omogočajo nenehno prilagajanje potrebam in 
željam uporabnikov, saj določujoča lastnost 
prostorov omogoča svobodo, njihova raba pa 
ni strogo predpisana. »V osnovi gre za prostore 
srečevanja, kulture in izobraževanja, vse je 
nadgrajeno s principi trajnostne arhitekture in 
humanitarnimi programi,« je povedal Dešman. 

Seminarska naloga študentov prikazuje, 
kako je mogoče z malimi intervencijami začas-
no ustvariti sodoben in uporaben prostor ter 
raznolikim uporabnikom omogočiti zavedanje 
pomena trajnostne prihodnosti tudi z začasno 
rabo. Dešman med drugim izpostavlja, da se 
mesta razvijajo na podlagi odločitev aktualne 
politike, zato je ta posredno odgovorna za nji-
hov razvoj, zunanji videz in funkcionalnost.  

»Govoriti o lepem oziroma grdem mestu je 
resda subjektivna ocena, vendar ima lahko 
zagrešitev urbanističnih napak dolgoročne in 
nepopravljive posledice. Če meščani pasivno 
spremljajo urbani razvoj mesta, se ta razvi-
ja zgolj kot tržna forma, ki namesto skupnih 
interesov upošteva posamezne. To se v Kopru 
dogaja že desetletja. Historično mestno jedro 
je lepo in smotrno, ker je nastajalo in raslo 
kot kolektivni projekt meščanov skozi stoletja, 
današnji Koper pa je vse prej kot meščanom 
prijazno mesto,« še zaključuje Dešman. Nuj-
no je in pomembno, da se o arhitekturi mesta 
govori javno in da je participativno oblikovanje 
mesta tisto, ki omogoča oblikovanje skupnega 
prostora prihodnosti. 

17. 9. ob, 18.30, Piran, Trg 1. maja
Juhuhu, spet smo tu! - Predstave za 
otroke

18. 9. ob,18.30, Piran, Tartinijev trg
Koncert Pihalnega orkestra Piran: 
Pod Tartinijevim lokom
 
18. 9. ob, 20.00, Izola, Park Pietro 
Coppo
Koncert Folk Idoli, Zasavska pop rock 
skupina
 
20. 9. ob, 19:00, CMK Koper
Potopisno predavanje: Mistična Turči-
ja. Predavala bosta Ponč in Sonč.
 
22. 9 ob, 20.00, Izola, Ljubljanska 
ulica
Koncert vokalnega sestava Gallina
 
24. 9.-25. 9. ob, 9.00-–19.00, Koper
14. mednarodni festival sladic in slad-
kih izdelkov – Sladka Istra 2022

22.9. ob, 19.30, Izola, Plesna dvorana 
Kulturnega doma
Dan odprtih vrat Plesnega studia 
Erato

22. 9. ob, 18.00, Koper, Muzejski trg
Otroški poletni gledališki vrtiljak: 
Gusar Tone
 
23.9 ob, 14.00, Izola, Mestna knjižni-
ca Izola
Ustvarjalna delavnica: ustvarimo svo-
jo lutko – sovica iz blaga
 
23. 9. ob, 20.00, Piran, Prvomajski 
trg
Filmska projekcija na prostem: Naš 
avto
 
23. 9. ob, 21.00, Piran, 
Koncert pod obzidjem: Severa Gjurin 
in Dejan Lapar
 
24. 9. ob, 10.00–15.00, Izola, Sončna 
dvorana
Filmska delavnica za pedagoške in 
kulturne delavce
 
24. 9. ob, 20.00, Izola, Manziolijev trg
Komorni orkester Furlanije-Julijske 
krajine z dirigentom Romolo Gessijem 
 
28. 9. ob, 18.30, Izola, Mestna knjižni-
ca Izola
Srečanje bralnega kluba Kira knjiga
 
29. 9. ob, 19.00, Izola, Mestna knjižni-
ca Izola
101. srečanje z zanimivimi Izolani: 
Branislava Lipar

K U L T U R N I 
NAPOVEDNIK
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INTERVJU

Jaka Virant

V satiričnem gledališču upravljanja z 
družbenim življenjem, ki mu rečemo 
tudi dnevna politika, je prvih sto dni 

vlade odetih v svečana in zelo pomembna 
oblačila. Ne zato, ker bi vlade v prvih stotih 
dneh karkoli pomembnega storile, kljub vsemu 
gre za čas usklajevanj in kadrovanj, temveč 
zato, ker gre za gledališče. Prvih sto dni je ot-
voritveno dejanje vsakokratne štiriletne pred-
stave. Po stari navadi pa se gledalcem do dru-
gega dejanja počasi, a vztrajno zapirajo veke. 
Tega se zavedajo tudi igralci, ki jih prikladno 
imenujemo tudi politični akterji, in zato ne 
izpustijo priložnosti za populistične poteze, 
dokler še zadržujejo pozornost gledalcev. Prav 
posebej so se potrudili v tokratni vladi Ro-
berta Goloba, ko so prvih sto dni svojega dela 
in nedela predstavili v dvorani Akademije za 
gledališče, radio, fi lm in televizijo. Nerodno bi 
bilo, če bi od prvega dejanja nove vlade izostala 
četrta veja oblasti. Še več, dolžnost medijev je, 
da prvih sto dni dela temeljito analizirajo.

Pri levoliberalni vladi, ki jo sestavljajo 
največja stranka, Gibanje Svoboda, Socialni 
demokrati in Levica, najbolj izstopajo popu-
listične antijanšistične poteze, kar ni nič ne-
navadnega, saj je to vlado antijanšizem tudi 
postavil. Število dni na oblasti je skoraj popol-
noma izenačeno s številom kadrovskih zamen-
jav, predvsem na političnih funkcijah, kjer je 
svoje podanike nastavila prejšnja vlada pod 
vodstvom Janeza Janše. Nazadnje je v začet-
ku tedna Nadzorni svet Pošte Slovenije krivd-
no razrešil SDS-ovega generalnega direktorja 
družbe Tomaža Kokota. Veliko močneje kot 
kadrovske menjave je odmeval Zakon za zman-
jšanje neenakosti in škodljivih posegov politike 
ter zagotavljanje spoštovanja pravne države 
ali, ljubkovalno, zakon Inštituta 8. marec pro-
ti janšizmu. Slednjega je moral državni zbor 
sprejeti dvakrat, saj je Državni svet na zakon 
vložil veto. Začuda opozicija ni sprožila refer-
endumskega postopka kot na zakone o vladi, o 
Radioteleviziji Slovenije in o zadržanju izva-
janja zakona o dohodnini.

Vendar se vlada Roberta Goloba ni uk-
varjala le z nagajanjem opozicije, če upora-
bimo besednjak pretekle vlade, temveč se je 
hočeš nočeš morala ukvarjati tudi z resnimi 
temami, kot so požari, energetska kriza in 

Povišana odvisnost 
od uvoza 

Ljubljana - V času oktobrskega remonta 
krške nuklearke bo odvisnost od uvoza el-
ektrične energije po ocenah Elesa več kot 
55-odstotna. V tem času upajo na likvidnost 
borz z električno energijo. Če bi se pričak-
ovanja obrnila v negativno smer, pa lahko 
pričakujemo redukcije ob istočasnih ome-
jitvah porabe ostalih porabnikov, za katere 
ne bi veljale redukcije. In seveda izjemno vi-
soke cene tako plina kot električne energije. 
STA, NB

Banke: Skupina OTP 
kmalu največja 

Ljubljana - Prejšnji teden je madžarska 
bančna skupina OTP dobila dovoljenje Ev-
ropske centralne banke za prevzem Nove 
KBM, ki je v 80-odstotni lasti ameriškega 
fi nančnega sklada Apollo Global Manage-
ment in 20-odstotni lasti Evropske banke 
za obnovo in razvoj. OTP naj bi za banko 
plačala 900 milijonov evrov, z nakupom pa 
se bo ustvarila nova največja bančna skupi-
na, ki bo združevala Novo KBM, SKB in šti-
ri nekoč samostojne banke: Abanko, Banko 
Celje, Raiff eisen in Poštno banko Slovenije 
oz. 30 odstotkov domačega bančnega trga. 
Necenzurirano, NB

RTVS: Pritiski na novinarje 
se nadaljujejo 

Ljubljana - Novinarski sindikati RTVS so 
opozorili, da se vsakodnevni pritiski in 
grožnje z odpovedmi s strani vodstva nadal-
jujejo, zato so na različne institucije vložili 
več deset prijav in ovadb. Sporni direktor 
TVS Uroš Urbanija, na katerega leti veči-
na očitkov, se je odzval, da s težavami ni 
seznanjen ter da gre za lažne obtožbe. 
STA, NB

Poraba goriva daleč 
od oglaševane

Ljubljana - Razlika med označeno in dejan-
sko porabo goriva pri osebnih avtomobilih 
je po ugotovitvah Mednarodnega instituta 
za potrošniške raziskave vse večja. Pri avto-
mobilih z dizelskim motorjem lahko razlika 
presega tudi 25  %, pri čemer je največja pri 
novejših. Pri Zvezi potrošnikov ocenjujejo, 
da je pri 20.000 prevoženih kilometrih let-
ni presežni strošek tudi 700 evrov. Tega ne 
bi bilo, če bi avtomobilske tovarne navajale 
bolj realne podatke o porabi. STA, NB

Olaj izgubil na sodišču
Novo mesto - Okrajno sodišče je ustavilo 
prekrškovni postopek, ki ga je proti nekdan-
jemu poslancu in ministru Pavlu Gantarju 
policija sprožila zaradi oktobrskega zapisa 
na Twitterju. Prijavo je podal tedanji gener-
alni direktor policije Anton Olaj, saj naj bi 
Gantar s svojim zapisom razžalil policijo in 
policiste. Po oceni sodišča je Gantar izrazil 
svoje mnenje o ravnanju policije na shodu, 
do česar ga upravičuje svoboda izražanja. 
STA, NB

PO DOMAČE
splošna draginja življenjsko potrebnih dobrin. 
Na predstavi v prostorih AGRFT se seveda 
ministri niso pozabili pohvaliti: 40 milijonov 
evrov za pomoč gospodarstvu in še 40 za po-
moč prebivalstvu za premagovanje energetske 
krize, fi nančna pomoč za kmetovalce, ponov-
na vzpostavitev socialnega dialoga. Poleg tega 
je vlada septembra za eno leto omejila cene 
elektrike in plina za gospodinjstva in male 
poslovne odjemalce, v primeru plina pa tudi 
za druge skupine zaščitenih odjemalcev (bol-
nišnice, zdravstvene zavode, domove za stare-
jše občane, …). Do maja 2023 velja znižana 
9,5-odstotna stopnja DDV-ja na dobavo elek-
trike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na 
daljinsko ogrevanje. Napovedana je tudi regu-
lacija cen kurilnega olja.

Ob epidemiji, s katero se kot družba sooča-
mo v zadnjih dveh letih in pol ter splošni krizi 
v slovenskem zdravstvu, ne moremo pozabiti 
na javno zdravje. Ministrstvo za zdravje pod 
vodstvom Danijela Bešiča Loredana je tako 
pripravilo interventni zakon, ki velja od prve-
ga septembra in vzpostavlja javno fi nanciranje 
vseh zdravstvenih storitev. Prelivanje javnega 
denarja v zasebne žepe ministrstvo, če mu ver-
jamemo, upravičuje s tem, da gre le za poskus-
no dobo, v kateri bodo pridobili informacije o 
potrebah javnega zdravja. V vsakem primeru 
se je minister na predstavi pohvalil, da so se v 
prvem dejanju uspeli osredotočiti na bolnike, 
da ne rečemo uporabnike zdravstvenih storitev.

Mogoče najbolj populistična je bila poteza 
ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar, 
torej ministrice za policijo, kot to funkcijo po-
imenuje predsednik vlade Robert Golob, ko se 
je odločila, da iz južne meje umakne tehnične 
ovire, kot je nekdanji predsednik vlade Miro 
Cerar poimenoval rezilno žico in dvometrsko 
ograjo. Ob tem je ministrica še sporočila, da 
od začetka mandata veljajo nova pravila za 
delovanje policije na obmejnem območju. Po 
novem morajo policaji pri postopkih na meji 
evidentirati, da je bila obravnavana oseba 
seznanjena s pravicami, ki izhajajo iz zakona 
o mednarodni zaščiti in iz evropske zakonoda-
je. To je bilo seveda obvezno že prej, a Bob-
nar se ne zmeni za dejstvo, da je s svojo iz-
javo priznala tudi svoje nezakonito delovanje 
v vlogi generalne direktorice policije v času 
Šarčeve vlade.

Mnogo hrupa za nič. Ali za nekaj malega. 
Vsekakor večina zavez predvolilne kampanje, 
ki jih je denimo vladna stranka SD objavila kot 
načrt dela za prvih sto dni, ni izpolnjenih. Den-
imo urgentni program, skrajšanja čakalnih dob 
in zagotovitev osebnega zdravnika za 133.000 
oseb ali omejitev hkratnega dela zdravnikov 
v javnem in zasebnem sektorju, ukinitev do-
polnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa 
uzakonitev brezplačne šolske prehrane s 1. 
septembrom 2022 in obvezna zaposlitev po-
možnega osebja (čistilke, varnostniki) znotraj 
javnega sektorja kot zgled za odpravo prekar-
nosti, če naštejemo le najbolj populistične. 
Verjetno vlada nekaj asov v rokavu opevanega 
dialoga, stabilnosti in zaupanja skriva še za 
predvolilni čas, ko si občinstvo pomane oči, na 
široko zazeha in prižge televizijska poročila.“

Vladni 
dekameron
Dialog. 
Stabilnost. 
Zaupanje. 
Samohvala.
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V medijih se veliko piše 
o turbulencah v izved-
bi in vodenju projekta 

Slovenije kot častne gostje 
na knjižnem sejmu v Frank-
furtu prihodnje leto. Vlada 
je kandidaturo potrdila leta 
2014 in za projekt zagoto-
vila 2,5 milijona evrov. Pro-
jekt je bil eden od osrednjih 
ciljev na področju knjige v 
Nacionalnem programu za 
kulturo 2014–2017. Elabo-
rat kandidature je Slovenija 
predala leta 2015, pogodbo 
pa je podpisala leta 2018 za 
gostovanje v letu 2022. To je 
bilo zaradi pandemije pozne-
je prestavljeno na leto 2023. 
Čas je torej, da preverimo, kaj 
se zares dogaja s tem zdaj že 
kontroverznim projektom.

Projekt ima tudi politični madež, saj je 
Janševa vlada po seriji pritiskov razrešila do-
tedanjo direktorico Javne agencije za knjigo 
(JAK) Renato Zamida ravno v času priprav 
na ta veliki mednarodni  knjižni sejem. Pri 
prizadevanjih za ugledno gostovanje je ključno 
vlogo odigrala prav Renata Zamida. 

Zamida, ki je bila s položaja razrešena ju-
lija 2020 ves čas trdi, da je bil njen »neprosto-
voljen odhod« iz agencije vnaprej načrtovana 
politična razrešitev in da je bila nezakonita. 
Delovno sodišče je nedavno njene argumente 
zavrglo. Tožbeni zahtevek, s katerim je iz-
podbijala odpoved po razrešitvi, je nepravno-
močno zavrnilo, čeprav upravno sodišče še 
ni odločilo, ali je bila njena razrešitev sploh 
zakonita ali ne. Delovno sodišče se ni opre-
deljevalo do navedb razlogov za razrešitev, saj 
je to predmet upravnega spora. Čeprav bi bila 
razrešitev nezakonita, ji je delovno razmerje 
pri JAK prenehalo zakonito, ugotavlja sodišče. 
»Tožnici bi lahko nastala škoda zaradi neza-
konite razrešitve, torej zaradi kršitve pogodbe, 

in ne zaradi njene odpovedi, ki je predstavljala 
le izvršitev razrešitve.« Ali je bila razrešena ne-
zakonito, se bo torej še ugotavljalo. V primeru, 
da gre za nezakonito razrešitev, lahko Zamida 
vloži zahtevo za odškodnino. Sredi maja je 
sicer postala direktorica javnega zavoda Center 
Rog za obdobje petih let. 

Ves ta turbulentni čas projekt vodi JAK, 
zato smo preverili, kako potekajo priprave in 
spremljevalne aktivnosti. V gostovanje naj bi 
bilo vloženih 4,5 milijona evrov, od tega je 
prispevek Evropske unije 3,3 in Slovenije 1,2 
milijona evrov. Poklicali smo na JAK, da bi 
nam vodja projekta Bojana Čampa povedala, 
kako uresničujejo zavezo, ki jo je ob kandi-
daturi dala Slovenija, da je nastop na sejmu 
priložnost za izboljšanje prepoznavnosti in 
ugleda slovenske knjižne ustvarjalnosti. Izbol-
jšala naj bi se tudi prodaja slovenskih knjig na 
tujih trgih. Čampa pravi, da je projekt v pol-
nem teku. Aktivnosti so usmerjene v pripra-
vo promocije častnega gostovanja, ki se bodo 
odvijale na tiskovni konferenci in primopreda-
jni ceremoniji oktobra letos na Frankfurtskem 
knjižnem sejmu. 

Potekajo tudi intenzivne priprave za pro-
mocijo slovenske literarne ustvarjalnosti v 
naslednjem letu. Čampa pravi, da je v načrtu 
gostovanje slovenskih založnikov, pesnikov in 
pisateljev na literarnih festivalih in književnih 
sejmih v tujini. Javna agencija za knjigo vsa-
ko leto sodeluje na knjižnih sejmih na Dunaju, 
Leipzigu in bolonjskem sejmu otroških knjig, 
na katerem bo Slovenija v letu 2024 nastopila 
kot častna gostja.

Na vprašanje, kako so bila do sedaj pora-
bljena pridobljena fi nančna sredstva, je Čampa 
odgovorila, da imajo na razpolago okoli 4,5 

milijonov evrov iz Evropskega kohezijskega 
sklada, kar naj bi bila v primerjavi z vsemi 
drugimi dosedanjimi častnimi gostjami najniž-
ja proračunska sredstva doslej. Največ denarja 
so porabili za razpise in prevode v tuje jezike, 
razpise za mobilnost, torej fi nanciranje obis-
kov/nastopov avtorjev in založnikov v tujini, 
organiziranje založniških in drugih srečanj, 
strokovnih seminarjev in sorodnih dogodkov. 
Veliko razpisov je še v teku in v pripravi, tako 
da bo končni obračun porabe znan ob koncu 
naslednjega leta. Kot največji strošek je Čampa 
navedla rezervacijo 2.300 kvadratnih metrov 
velike sejemske dvorane, častne gostje, javni 
natečaj za idejno zasnovo, oblikovanje paviljo-
na in stojnice, projekt za izvedbo ter realizacijo 
postavitve, kar bo naneslo vsoto blizu devetsto 
tisoč evrov. Projektni natečaj zasnove pavil-
jona Slovenije kot častne gostje ter slovenske 
stojnice je ravno v teku. Skupni znesek nagrad-
nega sklada za izbrane rešitve je 23.400 evrov.  
Do sedaj je bilo porabljenih nekaj več kot mili-
jon evrov sredstev, je zaključila Čampa.

»Kar zadeva naš nastop in vlogo na knjiž-
nem sejmu v Frankfurtu, menim, da se mora 
Slovenija predstaviti v vsej svoji žlahtnosti, 
lepoti, sposobnosti in uspešnosti,« je nedav-
no izjavil direktor Javne agencije za knjigo 
Dimitrij Rupel, ki je nasledil omenjeno Re-
nato Zamida. Nastop na sejmu je zagotovo 
priložnost za večjo vidnost slovenske literature 
v tujini. Državam častnim gostjam se odpirajo 
različna in številna vrata, a glede nato, kako je 
priprava na gostovanje potekala do sedaj, se la-
hko upravičeno vprašamo, če bodo uresničili 
zadane zaveze. Odgovori, ki smo jih prejeli iz 
JAK, so zelo splošni in ne razkrivajo veliko.

Gostovanje Slovenije 
na knjižnem sejmu v 
Frankfurtu 2023

Lepi, sposobni, 
politično ustrezni

Simon Smole
foto: freepik

KULTURA

“
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Simon Smole
foto: osebni arhiv

INTERVJU

Intervju z doktorjem Jane-
zom Kopačem je potekal 
na nenavaden način. Bil je 

namreč sredi potovanja, tako 
da je na vprašanja odgovar-
jal med letom. Zaradi svoje 
službe, dela kot svetovalec za 
energetsko politiko vlad Mol-
davije in Gruzije, je veliko na 
poti. 

Bralcu je Janez Kopač poznan predvsem 
kot politik in dolgoletni član stranke LDS. Na 
njeni listi je bil trikrat izvoljen v državni zbor, 
opravljal je tudi funkcijo ministra za okolje. Na 
področju energetike deluje vrsto let in je pra-
vi naslov za aktualna vprašanja o energetski 
krizi in draginji, ki se bo v zimskih mesecih v 
svetu in pri nas le še stopnjevala. Je eden red-
kih slovenskih politikov, ki je tesno povezan z 
dogajanjem v Ukrajini, saj pomaga pri obliko-
vanju ukrajinske energetske politike. Zato se 
je odločil odzvati na poziv predsednika vlade 
Janeza Janše za mesto odpravnika poslov v 
Ukrajini. A glede na to da se je vlada odločila 
imenovati vojaškega odpravnika poslov, je bil 
Kopač mnenja, da se v Kijevu vzpostavlja »vo-
jaška služba,« v kateri ni želel sodelovati.

Janez Kopač je politično kariero pričel v 

Jugoslaviji. Kot član univerzitetne konference 
in nato predsedstva Zveze socialistične mla-
dine Slovenije. Leta 1992 je bil izvoljen v prvi 
državni zbor Republike Slovenije. Leta 1992 
je bil krajši čas tudi minister za fi nance. Šti-
ri leta kasneje je bil ponovno izvoljen za po-
slanca Državnega zbora in bil v tem mandatu 
predsednik odbora za fi nance. Leta 1997 mu 
je tedanji predsednik vlade Janez Drnovšek 
ponudil mesto ministra za zdravstvo, a zaradi 
koalicijskega dogovora ni zasedel tega položa-
ja. Minister za okolje in prostor v vladi Janeza 
Drnovška je postal leta 2000, po tem, ko je bil 
ponovno izvoljen za poslanca. Leta 2008 je bil 
imenovan za vršilca dolžnosti generalnega di-
rektorja direktorata za energijo na ministrstvu 
za gospodarstvo, leta 2009 pa je bil imenovan 
za petletni mandat na tej funkciji. 

Na državnozborskih volitvah leta 2011 je 
kandidiral na listi stranke Zares. Leto kasne-
je ga je ministrski svet Energetske skupnosti 
imenoval za direktorja sekretariata te organi-
zacije s sedežem na Dunaju. Na položaju je bil 
od decembra 2012 do konca novembra 2021. 

Na predlog aktualne vlade Roberta Golo-
ba pa je postal kandidat za mesto generalne-
ga sekretarja Sveta za regionalno sodelovanje 
(RCC).

 

Bili ste poslanec v državnem zboru, kasne-
je minister za okolje in prostor, opravljali 
ste mnoge pomembne funkcije v naciona-
lni politiki. Več mandatov ste bili direktor 
sekretariata evropske Energetske skup-
nosti na Dunaju. Kaj počnete danes?

Zdaj sem svetovalec za energetsko politiko. 
Trenutno svetujem oblastem v Moldaviji in 
Gruziji. Močno sem vključen tudi v oblikovan-
je energetske politike v Ukrajini. Nova slov-
enska vlada me je predlagala za generalnega 
sekretarja Regionalnega sveta za sodelovanje. 
To je organizacija, ki združuje države jugov-
zhodne Evrope, od Turčije do Slovenije. Izvo-
litev pa še ni zapisana v zvezdah. Slovensko 
ministrstvo za zunanje zadeve in tudi jaz sam 
se trudimo s kandidaturo.

 
Kako komentirate predlagane oziro-
ma uvedene vladne ukrepe s področja 
naslavljanja energetske draginje, pred-
vsem regulacijo cen naftnih derivatov in 
ukinitev nekaterih okoljskih dajatev, s 
čimer se zagotavlja cenovna dostopnost 
fosilnih goriv?

Sedanja vlada ne regulira končnih cen, kot 
je to počela Janševa vlada, temveč le višino 
marž trgovcev. To se mi zdi v redu in je poslov-
no vzdržno. Trgovci imajo še vedno dobiček, a 

- Dr. Janez Kopač, strokovnjak 
za energetsko politiko

»Ne porabljamo preveč le fos-
ilnih goriv. Porabljamo preveč 
energije nasploh in ob takšni 
porabi samo obnovljivi viri 
enostavno ne bodo zadošča-
li. Manjša poraba energije je 
prvi potreben odziv na krizo.«
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bistveno manj kot v državah, kjer take regulaci-
je nimajo. Primerjajte le cene na bencinskih 
črpalkah v Sloveniji in sosednjih državah. Reg-
uliranje maloprodajnih cen, kar si je tik pred 
volitvami privoščila prejšnja vlada, pa je zan-
ikanje ekonomske realnosti in vodi le v tožbe 
energetskih podjetij proti državi.

 
Kako pri pripravi takšnih ukrepov razmišl-
jati v obratni smeri, in sicer, da morajo biti 
ti usmerjeni tudi v zmanjšanje rabe fosil-
nih goriv? Je energetski prehod možen in 
smiseln v času krize?

Kriza ima eno dobro plat: pospešuje en-
ergetski prehod na obnovljive vire energije in 
spodbuja ukrepe energetske učinkovitosti. Ne 
porabljamo preveč le fosilnih goriv. Porablja-
mo preveč energije nasploh in ob takšni porabi 
samo obnovljivi viri enostavno ne bodo za-
doščali. Manjša poraba energije je prvi potre-
ben odziv na krizo.

 
Premier Robert Golob je predstavil pogo-
je za uvedbo draginjskega dodatka in 
podlage za možnost izplačil podjetjem, ki 
so se jim stroški energentov povečali za 
več kot dvakrat, v praksi pa za od petkrat 
do sedemkrat. Lahko brez spremembe 
regulacije cen na evropskem trgu takšen 
ukrep pomoči slovenskim podjetjem 
sploh fi nančno vzdrži? Gre za veliko de-
narja.

Vaše vprašanje vsebuje tudi že odgovor. 
Subvencije so priročen obliž za prvo silo, a 

problema ne rešujejo. Porabiti moramo manj 
in potem bo obstoječa ponudba energentov 
zadostna, posledično ne bodo vznikale krize. 
Cen na nivoju Evrope enostavno ne moremo 
regulirati. To bi bilo teoretično moč storiti le 
na nacionalni ravni, kar pa bi bil konec enotne-
ga evropskega trga in s tem Evropske unije kot 
jo poznamo. Samo nižja poraba in več obnovl-
jivih virov energije nas lahko reši.

 
Ljudje se sprašujejo, koliko bodo višje 
položnice za energijo čez zimo? Analiza 
Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) 
je pokazala, da je v velikem delu Evropske 
unije v šestnajstih državah članicah letni 
račun za energijo višji od mesečnega bru-
to plačila delavcev z minimalnimi plača-
mi. Vlada je sprejela omejitev najvišjih 
cen električne energije za gospodinjske 
in male poslovne odjemalce, vključno 
z večstanovanjskimi stavbami. Kakšne 
rešitve bi vi predlagali? Se vam zdijo ener-
getski boni dobra rešitev?

Energetski boni so za prvo silo sprejemlji-
va rešitev. Jaz pa bi uvedel drugačno pomoč. 
Vsako gospodinjstvo ima najbolj osnovne en-
ergetske potrebe in pa porabo, ki presega to 
mejo. V času krize je potrebno subvencioni-
rati osnovne energetske potrebe najšibkejšim. 
Tu ni dileme. Poraba energije nad to mejo bi 
morala biti naprodaj po tržnih cenah, ne glede 
na njihovo višino, tudi dohodkovno šibkim. 
Gospodinjstva pa bi z javnim denarjem raje 
stimuliral za zmanjšanje rabe energije. Torej 

ne energetski boni, temveč boni za energetsko 
učinkovitost.

 
Glede dobav električne energije pristojni 
za zdaj pravijo, da ni razlogov za preplah. 
Slovenske hidroelektrarne so sicer zara-
di pomanjkanja padavin letos proizvedle 
polovico manj električne energije kot v 
enakem obdobju lani. Zaradi tega nasta-
ja zahtevna situacija, ki je povzročila, da 
na trgu kupujemo manjkajočo energijo. 
S tem se povečuje odvisnost Slovenije 
od uvoza in izpostavljenost tveganjem 
na evropskem trgu z elektriko, kjer elek-
triko proizvajajo tudi iz zemeljskega plina. 
Kako vi vidite strukturo elektroenergets-
kega sektorja v Sloveniji? Imamo znotraj 
elektrogospodarstva dovolj strateških za-
log vseh goriv, od naftnih derivatov, plina 
do premoga?

Slovenija vsaj eno četrtino elektrike uvozi, 
uvaža pa tudi ves plin in vso nafto. Premoga 
v Velenju je premalo za normalno obratovanje 
termoelektrarne Šoštanj. Dolgo so bili slovens-
ki politiki zazibani v sen tretjin: ena tretjina 
elektrike iz jedrske elektrarne, tretjina iz pre-
moga in tretjina iz hidroelektrarn. Mnogi so 
smatrali, da je to stabilna in ekonomsko urav-
notežena energetska politika. Predvsem vodil-
ni v Energetski zbornici, ministri pa so jim 
sledili. To je zabloda. Tudi zaradi te zablode 
zadnjih deset let stagnirajo investicije v sončne 
in vetrne elektrarne, ukrepi za energetsko 
učinkovitost pa so prepočasni. Izgubili smo 
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pomembnih deset let. Povsem nepripravljeni 
smo na izzive dekarbonizacije.

 
Delite prepričanje, da je TEŠ 6 ekon-
omsko utemeljen in tehnološko dovršen 
projekt? Bomo z njim dodatno povečali 
obremenjevanje okolja ali bodo neželene 
emisije v vseh pogledih močno upadle?

 TEŠ 6 je predvsem ekonomska tragedi-
ja. Posodabljanje blokov 4 in 5 bi lahko dalo 
podobne energetske in okoljevarstvene rezul-
tate, bilo pa bi bistveno cenejše. Blok 6 je bil 
predvsem korupcijski projekt, ki ga je vodila 
skupina posameznikov iz Velenja in Šoštanja, 
ki so zdaj v sodnem postopku. Upam, da bodo 
obsojeni.

 
Slovensko energetsko politično areno ob-
vladujejo predvsem akterji s konvencio-
nalnim pogledom na elektroenergetski 
sektor. Energetska podjetja in del stroke, 
ki je bližji tej usmeritvi, so dominantni ak-
terji. Nanje pa se v veliki meri navezujejo 
odločevalci, tudi pristojni ministri, kot ste 
rekli. Na drugi strani se pojavljajo številni 
akterji, civilna družba z aktivnimi nevlad-
nimi organizacijami, del stroke in majhni 
proizvajalci električne energije, ki imajo 
bolj obrobno vlogo pri oblikovanju in spre-
jemanju energetskih politik, velik del pa 
se jih zavzema za spremembe, ki vključu-
jejo večjo okoljsko sprejemljivost elektro-

INTERVJU

energetskega sektorja. Kako se bo razvi-
jal elektroenergetski sektor v prihodnje, 
sploh glede na globalno situacijo? Vojna v 
Ukrajini lahko traja več let, pomeni ta spo-
pad zavoro za uresničevanje okoljevarst-
vene agende pri nas in v Evropski uniji?

Energetska kriza nas znova in dokončno 
opominja na potrebnost prehoda na obnovl-
jive vire energije, ki so zaradi vojne v Ukra-
jini postali celo najcenejši. Sledi izjemna po-
spešitev gradnje sončnih in vetrnih elektrarn 
v Evropi in upam, da tudi v Sloveniji. Sedanji 
slovenski minister za energijo in predsednik 
vlade sta nedvomno kompetentna in naklon-
jena energetskem prehodu. Od njiju si vsi za-
govorniki prehoda veliko obetamo. Če njima 
spodleti, bi to vsi dojemali kot izdajo.   

 
Prav v času, ko poteka intervju, je prišla 
novica, da so ministri Evropske unije za 
energetiko, med njimi slovenski minister 
za infrastrukturo Bojan Kumer, na izred-
nem zasedanju v Bruslju razpravljali o 
ukrepih za zajezitev visokih cen elektrike. 
Cilj naj bi bil predvsem ugotoviti, kaj Svet 
EU pričakuje od Evropske komisije, ki bo 
predvidoma prihodnji teden predstavila 
konkretne predloge za ukrepanje. Stališča 
držav članic so si po neuradnih informaci-
jah najbližje pri največjih treh. Med dru-
gim so naklonjene ukrepanju v podporo 
podjetjem, ki se zaradi velikih nihanj cen 

elektrike soočajo z likvidnostnimi 
težavami. Slovenija pri tem, po 
navedbah virov pri EU, izpostavlja 
pomen večje jasnosti in predvidl-
jivosti glede uporabe samodejnih 
zaščitnih sistemov, katerih namen 
je omejiti nihanje cen. Članice se 
večinoma strinjajo tudi glede ome-
jitev dobičkov podjetij, ki elektriko 
proizvajajo s tehnologijami, cene-
jšimi od plina. Tako pridobljena 
sredstva bi države namenile za 
podporo gospodinjstvom in podjet-
jem. Predsednica von der Leyen je 
sicer v sredo napovedala še, da bo 
komisija predlagala uvedbo kapice 
za uvozno ceno za plin iz Rusije, ki 
priteče po plinovodih. Kako komen-
tirate predlagane ukrepe in možno-
sti za njihovo uspešno uvedbo?

Vsi predlagani ukrepi so dobro-
došli, videti pa moramo, kako bodo 
zares izgledali v praksi. To so zdaj 
le ideje. Likvidnostna pomoč ener-
getskim podjetjem je najenostavnejši 
ukrep. V resnici ne stane skoraj nič, 
močno pa olajša življenje in preživet-
je mnogim energetskim podjetjem. Za 
cenovno kapico pri plinu se Evropska 
unija ni zmogla zares dogovoriti. Tu je 
zamujenih vsaj sedem let. Leta 2015 
je Donald Tusk s podporo nekaterih 
držav članic iz vzhodnega dela Ev-
ropske unije predlagal skupni nabavni 
mehanizem za kupovanje plina v vsej 
EU. Neke vrste centralizirano agencijo. 
Nemčija, Italija, Nizozemska, Velika 

Britanija in mnoge druge so takrat nasprotova-
le zaradi svojih koristi v poslovanju z Rusijo. 
Če bi imeli tak mehanizem, do plinske krize 
sploh ne bi prišlo, kapica pa bi bila uveljavlje-
na skoraj avtomatično. Sedaj pa je prepozno. 
Ruskega plina kmalu ne bomo več kupovali, 
kapica za vse druge dobavitelje pa je nesmisel-
na. Omejitev prihodkov podjetij, ki proizvajajo 
elektriko iz jedrskih elektrarn in obnovljivih 
virov in imajo ta hip neverjetno visoke do-
bičke, je smiselna. Nehote so ti proizvajalci 
postali vojni dobičkarji in prav je, da se jim 
vojni dobiček odvzame in se ga prerazporedi 
tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela.

Kako je s trgovanjem z emisijskimi kuponi 
in ostalimi ukrepi za zmanjševanje porabe 
energije na ravni Evropske unije?

Evropska unija se ni uspela dogovoriti za 
začasen poseg v shemo trgovanja z emisijskimi 
kuponi, ki bi zmanjšala pritisk na proizvajalce 
elektrike iz fosilnih goriv. To je škoda. Prehi-
tra rast števila kuponov za ogljikov dioksid je 
tudi eden od krivcev za nenormalen skok cen. 
Najbolj žalostno je, da se Evropska unija zara-
di nasprotovanja treh držav članic ni uspela 
dogovoriti za obvezne ukrepe za zmanjšan-
je rabe energije. Tako bo Evropska komisija 
predlagala le prostovoljne ukrepe in realizacija 
bo mnogo manjša, kot bi lahko bila. Le manjša 
poraba energije je pravi odgovor na obstoječo 
krizo.
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RAZBIJAMO TABUJE

»Nekdanji 
odvisniki 
smo najboljši 
terapevti«

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

S Tomažem Golobom – 
Taubijem se dobiva v 
lokalu blizu njegovega 

doma. Ko se usedeva, naroči: 
»Tonik in dva šnopsa, za 
vsakega enega.« Natakarica 
se nasmeje, on pa pojasni: 
»To je edini lokal v katerem 
točno vedo, da mi ne smejo 
dati alkohola. Že štiri leta 
nisem poskusil niti kapljice.«

Taubi je dvanajst let živel na cesti. Je 
ozdravljen narkoman in alkoholik. Adrenalin 
zdaj miri v gorah. Trenutno je brez dela, ven-
dar prostovoljno dela pri Kraljih ulice in se 
ukvarja z gledališčem. Leta 2001 pa je napisal 
tudi biografi jo z naslovom Ponovno rojen: pot 
iz pekla mamil.

»Pri osemnajstih letih, ko sem hodil na 
srednjo šolo za blagovni promet, sem ugotovil, 
da me to ne zanima. Vseeno mi je bilo za šolo. 
Na Ambroževem trgu sem takrat spoznal prve 
klošarje in jih poslušal, ko so se pogovarjali. 
Sama ušesa so me bila. Bili so tako pametni, 
vse so vedeli o življenju. Takrat sem se odločil, 
da želim biti kot oni. Zato sem se podal na ces-
to. To je bila moja izbira, moja pot. Nikoli ne 
bi izbral druge. Če bi končal šolo bi bil zdaj 
nek zadrt socialni delavec, doma bi imel neko 
sitno ženo in tri smrkavce. To ni bilo zame. To 
ni bila moja pot,« pove o svojih začetkih. 

Nikoli se ni želel vrniti domov
V dvanajst letih, ki jih je preživel na ces-

ti, ni nikoli pomislil, da bi se vrnil domov. 
Včasih se je odpravil pred stolpnico, kjer sta 
živela njegova starša: »Gledal sem v luč, ki je 
bila prižgana in vedel, da oče gleda televizijo, 
mama pomiva posodo, ki je ostala po večerji. 
Potem sta odšla v posteljo, jaz pa sem odšel 
dalje po svoji poti.«

Dneve in noči je preživljal kjer mu je us-
trezalo. Potoval je po celotni Evropi. »Bil sem 
otrok pri osemnajstih letih. Bil sem svoboden. 
A ta svoboda ima svojo ceno. Ko si 24 ur na 
dan prost, se naenkrat znajdeš na pločniku, 
nimaš denarja, nimaš cigaret, drog, alkohola. 
En prijatelj je v službi, drug te je že sit. Sliši se 
lepo, vendar bi vsak, ki bi to poskusil, videl, da 
ima svoboda visoko ceno,« pojasni.

Ona mi je predstavila 
novo ljubezen

V droge je zašel zaradi 
ljubezni. Dekle, ki mu je bilo 
všeč, mu je prvič ponudilo her-
oin na stranišču na neki zabavi: 
»Takrat mi je predstavila mojo 
novo ljubezen. Kateregakoli 
narkomana vprašaš, ti ne bo 
znal opisati tega občutka zade-
tosti. Je nekako tako, kot bi bil 
popolnoma zavit v vato, in vse 

ljudje tam so nekdanji odvisniki. Nobenega 
psihologa, psihiatra. In to je super, ker samo 
ljudje, ki so to preživeli, vedo kaj to pomeni in 
lahko svetujejo, pomagajo. Tam sem zaključil 
z drogo, ne pa z alkoholom. Tega sem se rešil 
precej kasneje.«

Odvajanje je grozljivo
To je bila njegova pot, njegova želja, njegov 

nagon, razlaga. »Odvajanje je grozljivo. Ko se 
odvajaš od odvisnosti od droge, je precej huje 
fi zično, kot pa od alkohola, kar je bolj psi-
hično. Ko sem se odvajal od droge, sem imel 
občutek, da mi meso trga stran od kosti. To 
je bolečina zaradi katere ne moreš vstati, vse 
gre iz tebe, nisi ti, si povsem druga oseba. Ko 
sem se odvajal od alkohola sem povsod videl 
zombije. Poklical sem v bolnišnico, da potre-
bujem pomoč in usmerili so me na urgenco, da 
mi bodo tam dali pomirjevala – meni, nekdan-
jemu odvisniku od mamil, ki niti aspirina ne 
vzamem, če me boli glava,« se spominja Taubi.

Danes poleg vseh ostalih stvari vodi tudi 
oglede Ljubljane, ki se imenujejo Nevidena 
Ljubljana, kjer razkaže Ljubljano skozi svoje 
življenje in pokaže skrite kotičke. »90 % ljudi 
zares ne pozna Tromostovja. Ljudje smo post-
ali kot furmanski konji. Ne vidimo ničesar, ra-
zen samega sebe. In to se pozna tudi pri t.i. 
odpadnikih družbe. Družba nas ne gleda na 
drugačen način. Družba nas sploh ne vidi, 
razen če nekomu skočim v obraz – imate kaj 
drobiža?!«

»Na koncu sem najraje sam. To mi najbolj 
odgovarja. Seveda imam družbo, prijatelje, 
vendar mi je pomembno, da mi nihče ne stoji 
za vratom, da mi ni treba nikomur pojasnjeva-
ti, kam grem in kdaj grem. Rad imam svoj mir 
in svobodo,« zaključi Taubi. 

ostalo je izginilo. In droga sama po sebi ni 
problem. Problem je, ko se moraš zadeti, ko 
telo postane odvisno. Takrat pa bi za drogo 
prodal lastno mamo. Potem pa je konec.«

Odvisniku ne moreš pomagati, dokler se 
sam ne odloči, pojasni Taubi: »Nikogar ne 
moreš prepričati v nič, kar se ni sam odločil. 
Edina stvar, ki jo lahko narediš je, da ga pod-
piraš pri tem kar je trenutno sprejel. Samo tisti, 
ki smo to dali čez, vemo kaj odvisnost pomeni, 
zato tudi pravim, da smo najboljši terapevti. 
Meni ni žal za nobeno iglo, ker je vsaka pripo-
mogla k temu, da lahko sedaj o tem govorim, 
da sem to preživel in lahko opozarjam druge, 
kaj odvisnost od droge pomeni.«

Sedem let v komuni
Nekega dne, ko je bil povsem brez denarja, 

se je ustavil v župnišču in tam mu je župnik 
dal listek, kam naj se obrne. Prišel je do spre-
jemnega centra za komuno. V komuni v Italiji 
je preživel kar sedem let. Njegov prvotni načrt 
je bil, da bo tam ostal dva meseca, potem pa 
z dokumenti, ki so mu jih naredili, nekako 
preživel na ulicah Italije. Po dveh mesecih je 
kot da bi to čutil prišel duhovnik don Pierino 
Gelmini, ustanovitelj komun za odvisnike. »Ni-
koli me ni poklical po imenu. Takrat mi je dal 
klofuto in me vprašal kaj se grem. Ampak on 
me je usmeril. Bil je človek, ki je vedel, kako 
se pogovarjati z mano. Program je bil dolg tri 
leta, jaz sem na koncu tam ostal sedem let. Od 
tega sem bil pet let vodja centra. Po sedmih 
letih me je poklical k sebi in mi rekel, da se 
moram vrniti iz azila nazaj v živalski vrt,« ra-
zlaga Tomaž.

Življenje v komuni je podobno tistemu na 
kmetiji – nekdanji odvisniki delajo na njivi, 
molzejo krave in živijo kmečko življenje. »Vsi “
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neenakosti, saj vzgojno-izobraževalni sistem 
temelji na načelu enakosti vseh učencev. Pereče 
področje problematike neenakosti v šoli je 
spolna neenakost, ki ni neposredno povezana 
sprimernostjo oblačila. Temu področju bi mo-
rale šole posvečati dobršno mero pozornosti 
ter obravnave. Zakaj se vzpodbuja ali tolerira 
določena vrsta vedenja, ki se smatra kot (ne)
primerna za dečke in druga za deklice?

Vprašanja ali so za šolo primerna vsa 
oblačila ali ne in ali se učitelji kdaj obregnejo 
vanje, niso ključna za razumevanje odnosov v 
izobraževalnem procesu. Posvetiti se je potre-
bno temu, kako se regulira primerno veden-
je, ki se vsiljuje prek neformalne sankcije za 
spolno neprimerno vedenje s strani vrstnikov 
in tudi prek formalne kazni ali grožnje s strani 
avtoritete, ki jo predstavljajo šolski delavci. Ve-
denje učenca mora biti usklajeno s standardi, 
ki so socialno konstruirani v okviru ženske in 
moške vloge. Niso pa se (v primeru Gimnazije 
Jožeta Plečnika) recimo javno lotili razprave 
o dokaj pogostem fantovskem nadlegovanju 
punc na šolskih hodnikih, tako imenovanega 
»šlatanja« oziroma otipavanja, ki je »normal-
izirana« praksa odraščajočih dečkov. 

Na Gimnaziji Jožeta 
Plečnika v Ljubljani so 
na učiteljski konferen-

ci sprejeli predlog, da se v 
hišni red k pravilu o disciplini 
in redu doda tudi del o ve-
denju in oblačenju, ki je zelo 
splošen. 

Ne nalaga nič konkretnega, ne zapoveduje 
ali prepoveduje določenih oblačil, niti sankcij 
za oblačenje vanje. Še najbolj odpira vprašanje 
ali je res pri šolskih dejavnostih oblačenje tisto, 
kar je potrebno obravnavati kot (ne)primerno. 
V Sloveniji imajo osnovnošolci in srednješol-
ci pri izbiri oblačil, ki jih nosijo v času vzgo-
jno-izobraževalnega procesa, vso svobodo. 
Vsaj do tiste meje, ki jo postavijo starši. Šol-
skih uniform pri nas ni, prav tako ne splošno 
sprejetega kodeksa oblačenja. Zakaj se je torej 
o tej temi sploh smiselno pogovarjati? 

Morda zato, ker v večini takšnih prim-
erov predpisi ciljajo predvsem na primerno 
oblačenje učenk. Zadnji odmevnejši primer 
prepovedovanja določenih oblačil sega nekaj 
let nazaj. V eni od  osnovnih šol so deklicam 
od tretjega razreda dalje prepovedali v šoli nos-
iti majice na naramnice. Staršem so pojasnili, 
da ne zaradi (ne)spodobnosti ampak zato, da 
jih po ramenih med dejavnostmi na prostem 
ne opeče sonce. Kot rečeno je to, kako je kdo 
oblečen, popolnoma njegova stvar. Zakaj naj bi 
se torej deklicam predpisovalo, kako morajo 
biti oblečene? 

Šole so javne institucije ne zasebni pros-
tori, ki bi lahko omejevali vstop s predpisani-
mi oblačili. Nikakor pa ne smejo diskrimini-
rati po spolu. V šolskem prostoru moramo 
biti še posebej pozorni na vse pojavne oblike 

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer
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teligentne. Če se učenkino vedenje ne sklada 
z naštetimi značilnostmi, jo učitelji favorizira-
jo v manjši meri kot moteče učence. Moteče 
vedenje dečkov naj bi namreč bilo »naravno«. 
Prilagodljivost dečkov se učiteljem zdi bolj za-
nimiva kot pa trud deklic, da bi storile kar se 
od njih pričakuje s strani učiteljev. Posledično 
se pri dečkih njihova napadalnost do deklic 
tolmači kot normalna, kot del fantovskega 
odraščanja. 

Vzgojno-izobraževalno delo naj se torej 
organizira tako, da  omogoča razvoj, ki je opti-
malen za vse učence ne glede na njihov spol. 
Kot osrednji cilj slovenskega šolstva se v te-
meljnih dokumentih navaja prav zmanjševan-
je neugodnih dejavnikov okolja, ki bi utegnili 
negativno vplivati na učenčev razvoj in učenje. 
Skladno s tem si morajo učitelji prizadevati k 
zmanjševanju razlik med spoloma na področ-
ju izobraževanja. Tudi oblačenje narekujejo 
spolno označeni modni trendi, popkultur-
na industrija in seveda korporativni interesi 
uveljavljenih blagovnih znamk. Mladim pred 
računalniškimi zasloni vsiljujejo idealizirano 
podobo privlačne in podredljive ženske ter 
tekmovalnega in uspešnega moškega. Podobi 
čednega dekleta in tekmovalnega dečka sta 
nerealistični, vendar še vedno obstaja splošno 
prepričanje, kakšna naj bi bila tipični deček in 
tipična deklica, ki je zakoreninjeno tudi v pro-
cesu izobraževanja. 

Spolni stereotipi imajo dve poglavitni 
funkciji: usmerjajo vedenje glede na specifi čno 
spolno vlogo ter pomagajo oblikovati otrokov 
razvoj v katerem se otrok nauči veščin, ki jih bo 
uporabljal v odraslosti. Danes šolstvo vzpod-
buja v učencih avtentične in kreativne procese, 
skratka, edinstvenost vsakega posameznika, 
ki da ga je vsaj v sferi izobraževanja potrebno 
obvarovati pred posegom sleherne avtoritete, 
a hkrati do neke mere še zmeraj reproducira 
stereotipne spolne vloge. Problematiziran-
je oblačenja učencev lahko služi zgolj kot 
sprožilec debate o teh ključnih problemih izo-
braževanja in vzgoje mladih deklic in dečkov.

Podoba pridnega, sodelujočega, upošteva-
jočega in nemotečega učenca se sklada s po-
dobo pridnega dekleta. Težava, ki se razvije iz 
takšnega pojmovanja je stereotip, da učenke 
dobivajo boljše ocene od učencev, ker naj bi 
bile marljive ter sodelujoče, in ne nujno in-

Zakaj se vzpodbuja ali 
tolerira določena vrsta 

vedenja, ki se smatra kot 
(ne)primerna za dečke in 

druga za deklice?
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Za mlade, rojene med 
letoma 1995 in 2010, 
se uporablja izraz gen-

eracija Z. To generacijo bo v 
naslednjih desetletjih nado-
mestila nova. A ravno ko gre 
za načrtovanje družine, je pri 
današnji generaciji mladih 
opaziti drugačno perspek-
tivo, ki ji je gotovo botroval 
razvoj tehnologije, pa tudi 
spremembe v gospodarstvu 
in celo podnebju. 

Ženske so danes, ob prvi zanositvi, vse 
starejše. V generaciji, ki je danes stara med 
šestdeset in sedemdeset let, je večina žensk 
rodila vsaj enega otroka, 70 odstotkov jih je 
imelo vsaj dva. Med ženskami, ki imajo danes 
okrog 40 let, se je močno povečal delež tistih 
brez otrok in dosega skoraj 20 odstotkov. Kot 
je razvidno iz podatkov Statističnega urada 
RS, se je v zadnjem desetletju  količina parov 
z otroki povečala le za tisoč, število parov brez 
otrok pa je naraslo za 37 tisoč. 

Vse več mladih se želi najprej posvetiti izo-
brazbi in karieri ter pridobivanju življenjskih 
izkušenj, šele pozneje pa družinskemu živl-
jenju. Generacija Z gleda na starševstvo kot 
na novo izkušnjo, ki bo dogradila njihovo os-
ebnost in jim izboljšala življenje. Svoje otroke 
skušajo vključiti v vse, kar počnejo in načrtu-
jejo. 78 odstotkov vprašanih mladih si želi, da 
bi nekoč v življenju postali starši, a  le 40 ods-
totkov poskuša aktivno zanositi. Primerjamo te 
podatke s tistimi na Kitajskem, kjer naj bi bilo 
več kot dve tretjini nosečnosti pri mladih, star-
ih do 25 let, načrtovanih. 

Stopnja zaposlenih mladih žensk je z vsa-
ko generacijo višja, hkrati pa se množijo nove 
zahteve in pričakovanja sodobnega človeka, 
sanje o lastnem stanovanju, nakupu avtomobila 
in drugih potrošnih dobrinah, nujne za uspeš-

no življenja v »družbah, blagostanja«. Tu so še 
izdatki za dodatno izobraževanje in potovanja. 

Veliko parov se že v zgodnjih dvajsetih 
odloči za kredit, ki ga odplačujejo celo živl-
jenje. Tudi zato novim generacijam ni težko 
oditi v tujino, da bi poiskale delo, kar lahko 
načrtovanje družine še odložijo. Vse to povz-
roča stres in strah, mladi se zavedajo, da živijo 
v nestalnem svetu, nestalne so službe, razmer-
ja in obrestna mera. Kritični so do današnje-
ga stanja, a hkrati politično pasivni in cinični. 
Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus je javno 
razkrila, da ne želi imeti otrok, ker »usranega 
planeta« ne želi predati svojim otrokom. 

Razne organizacije nas  opozarjajo, da 
kvaliteta okolja, ki je ključen dejavnik za zdrav 
razvoj otrok, upada. Onesnažen zrak, sevanje 
mobilnih naprav in globalno segrevanje prispe-

tudi spoznanje, kako podjetja obravnavajo 
nosečnost in kasneje starševske obveznosti. 
Tudi zato mlade ženske danes odlagajo ob-
likovanje družine na poznejši čas. V ZDA je v 
večjem podjetju na vprašanje v raziskavi, zakaj 
nimajo otrok, 89 odstotkov žensk odgovorilo, 
da uživajo v prožnosti svojega življenja, 70 
odstotkov pa jih ceni čas, ki ga preživijo same 
ali s partnerjem. 

Upoštevati je treba še osebno sfero vpliva. 
Današnje mlade so vzgajali starši drugačnih 
vrlin in vrednot, kar je oblikovalo njihove iz-
kušnje otroštva. Sami bodo težko sledili vzo-
rom in se izogibali napakam svojim staršev, 
saj živijo v drugačnih politično ekonomskih 
okoliščinah. Starši generacije Z se zavedajo 
čustvenega in psihološkega bremena otrošt-
va, saj so se učili iz svojih izkušenj. Odloče-
ni so narediti stvari drugače. Prepričani so, da 
se morajo s svojimi otroki povezati na globlji 
čustveni ravni, jim biti prijatelji. Svoje otroke 
želijo pripraviti na zunanji svet. Mladi gener-
acije Z imajo velika pričakovanja do sebe in 
svojih otrok. Včasih lastno starševstvo vidijo 
kot priložnost, da postanejo starši, ki bi si jih 
sami želeli imeti. 

Odločitev za otroka je večplasten proces, 
na katerega vpliva mnogotero dejavnikov. Kot 
rečeno, so visoki življenjski stroški in trž-
no naravnana družba razlog, da ima večina 
mladih številne fi nančne skrbi, kamor uvršča 
tudi rojstvo otroka. Spomnimo se samo na na-
jemnine, ki so višje kot kdajkoli prej, zato ne 
preseneča, da par skrbi tudi fi nančna plat načr-
tovanja družine, sploh ko gre za željo po več 
otrocih, kar pomeni tudi zagotavljanje temu 
primernega bivalnega prostora. Pri generaciji Z 
je odločitev, kdaj bodo imeli potomce, pogos-
to povezana z željo po večji svobodi, času za 
študij, karieri, času za partnerski odnos, ekon-
omskem blagostanju, pa tudi družbenim priča-
kovanjem o srečnem otroštvu.  

Kako bo moj 
otrok živel 
leta 2040?

Simon Smole
grafi ka: freepik

“

Odnos mladih do oblikovanja družine

vajo k razvoju apokaliptične zavesti bodočih 
staršev. Obstaja celo neprofi tna organizacija 
Stop Having Kids (Nehajte rojevati otroke), ka-
tere vodilo je, da je rojevanje otrok »kataliza-
tor za vse trpljenje,« ki se pojavlja na planetu. 
Kljub temu podpirajo posvojitve otrok, saj rav-
no v tem vidijo rešitev za prenaseljeni planet.

Vendar pa zaposlovanje žensk prinaša 

Ameriška pop 
zvezdnica Miley 
Cyrus je javno 

razkrila, da ne želi 
imeti otrok, ker 

»usranega plane-
ta« ne želi predati 
svojim otrokom. 
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»udeležencev z manj priložnostmi« povz-
roči, da so vse podkategorije administrativno 
izenačene, čeprav se v realnosti močno razli-
kujejo. Invalidnost, migrantski status, ekon-
omsko pomanjkanje, učne težave, geografska 
oddaljenost in spolna usmerjenost v programu 
načeloma nastopajo na isti ravni. Če je teža-
va že pojmovna, ko so nekatere izmed teh 
kategorij morda neupravičeno razumljene kot 
ovire, pa je toliko bolj konkretna, ko pride do 
vprašanja ugotavljanja, kdo je upravičen do 
takšnega statusa. 

Praktični problemi vključevanja 
na primeru LGBTQ+

Če so nekatere od teh kategorij povsem ob-
jektivno preverljive, na primer invalidnost, pa 
za mnoge izmed njih ni povsem jasno, kako 
naj bi jih fakultete ali posameznice uveljavile. 
Najbolj očiten primer je spolna usmerjenost, 
katere umestitev v birokratski aparat je prob-
lematična na več ravneh. Po eni strani namreč 
ne obstaja nikakršen objektivni zunanji znak, 
ki bi lahko služil kot dokaz, temveč je edini 
kriterij lahko le trditev posameznika, kar seve-
da lahko vodi do zlorab. Po drugi strani pa je 
vprašljiva tudi zahteva po obveščanju institucij 
o lastni spolni usmerjenosti zavoljo koriščen-
ja pravic s tega naslova, saj je odnos do lastne 
spolnosti in njeno deljenje intimna stvar, ki je 
v kontekstu LGBTQ+ toliko bolj občutljiva. 
Vseeno naj bi študent s priznanjem, da sodi v 
»kategorijo LGBTQ+,« lahko dobil dodatne 
točke pri izboru za vpis na program Erasmus+.

Glede na nedavni začetek programa – gre 
šele za prvo generacijo – tudi na fakultetah in 
univerzah še nimajo povsem izdelanih post-
opkov. Neujemljivost defi nicij in nejasnost 
implementacije zlahka pripelje do sumov o 
neupravičenem privilegiju nekaterih kategorij 
študentov na račun drugih, torej o najslabši 
obliki t.i. pozitivne diskriminacije. A temu je 
potrebno odgovoriti, da so ti ukrepi posprem-
ljeni s povečanim fi nanciranjem in da so mišl-
jeni kot pozitivni ukrepi, ki k sodelovanju zgolj 
spodbujajo čim večje število ljudi, ob tem pa 
sodelovanja nikomur ne onemogočajo. “

iZOBRAŽEVANJE

(Pozitivna) 
diskriminacija?

Izidor Barši

Takole lahko beremo 
na uradnem blogu pro-
grama Erasmus+: »Na 

Erasmusu si lahko kdorkoli 
želiš biti: od kul hipsterja do 
pifl arja obsedenega s kn-
jigami, to je tvoja priložnost, 
da najdeš svoj resnični jaz.« 
Erasmus že od samega zač-
etka programa pred 35 leti 
gospodarsko unijo nadgraju-
je kot ideološki instrument: 
prosto gibanje delovne sile 
mora biti pospremljeno z 
idejami svobode ter kulturne 
sopripadnosti v ljudskih glav-
ah. 

T.i. »Erasmus izkušnja« ni akademska, am-
pak socialna in identitetna, »resnični jaz« pa 
naj bi porušil nacionalne meje in se ugledal v 
luči evropske skupne identitete in vrednot. Z 
novim obdobjem fi nanciranja se obeta naskok 
novih meja: socialnih, geografskih, razrednih, 
telesnih, spolnih in mnogih drugih.

Približno leto je minilo od pričetka nove-
ga fi nanciranja programa Erasmus+, ki zajema 
obdobje šestih let med 2021 in 2027. Finanč-
na sredstva EU so se glede na predhodno ob-
dobje podvojila iz 14,6 milijarde evrov na 28 
milijard, pri tem pa je cilj programa opraviti 
trikrat več izmenjav. Kljub svoji velikosti se ta 
vsota utopi v 1200 milijardah vredni postav-
ki, namenjeni »koheziji, odpornosti in vred-
notam,« ki predstavlja več kot pol celotnega 
proračuna Unije. Večji del teh sredstev spada v 
okvir Načrta za okrevanje Evrope, ki naj bi po 
zdravstveni in povezani gospodarski krizi EU 
ponovno spravil na noge. Prav temu vsebinsko 
sledi tudi Erasmus+, ki ima tri poudarke: vkl-
jučevanje, digitalnost in zeleni prehod. 

Enake možnosti za vse
Vključevanje posameznic in posameznikov, 

ki se soočajo s težavami glede dostopnosti in 
imajo manj priložnosti na raznolikih področ-
jih, je ključni cilj Evropske komisije. V Strate-

giji vključevanja in raznolikosti je tako zapisa-
no, da je en izmed osrednjih namenov novega 
programa »ustvarjanje enakih možnosti dost-
opa do programov za vse,« kar pa je potreb-
no doseči z »odpravo ovir, s katerimi se lahko 
srečujejo ciljne skupine.« 

Na izvedbeni ravni to strategijo vključevan-
ja podpira več mehanizmov. Prvi je infor-
mativen in namenjen širokemu informiranju 
glede možnosti izmenjav, ki naj bi doseglo 
vse študente in študentke. Temu sledi razširje-
na paleta različnih tipov izmenjav, ki služi za 
dostop tistim, ki si zaradi dela, družine ali dru-
gih razlogov ne morejo privoščiti večmesečne 
odsotnosti. Navsezadnje pa je tu še fi nančni 
mehanizem, ki študentom, ki so pripoznani kot 
»udeleženci z manj priložnostmi« obstoječo 
štipendijo na izmenjavi poviša za 250 evrov, 
medtem ko je njihova matična fakulteta zaradi 
potencialnih višjih stroškov administracije up-
ravičena do enkratnega dodatka stotih evrov za 
vsakega. 

Odprtost defi nicije ovir 
pri vključevanju v program 

Ciljne skupine so v strategiji defi nirane 
z množico potencialnih virov ovir, ki posa-
meznicam ali posameznikom sicer one-
mogočajo sodelovanje v programih, najsi gre 
za ekonomske, socialne, kulturne, geografske 
ali zdravstvene razloge. Upošteva tudi mi-
grantsko ozadje, invalidnost ali težave z izo-
braževanjem pa tudi druge razloge, ki lahko 
povzročijo diskriminacijo temeljnih pravic, 
kakor jih določa 21. člen Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Iz dokumenta je 
razvidno, da so njegovi snovalci to načrtno 
napisali široko in ohlapno, prav z namenom, 
da bi politiko vključevanja obvarovali pred njo 
samo. Natančne defi nicije bi namreč izključile 
mnogo primerov, ki jih vnaprej ne bi morale 
predvideti. Aplikacija strategije je v svojih 
podrobnosti tako prepuščena nacionalnim or-
ganizacijam oziroma posameznim univerzam, 
ki lahko same prepoznajo tiste skupine, ki na-
jbolj potrebujejo podporo. Univerza v Ljubljani 
naj bi se tako osredotočila predvsem na ekon-
omske ovire. 

A s tem pristopom program nale-
ti na nasprotne težave. Odprtost kategorije 

Politika vključevanja in raznolikosti no-
vega programa Erasmus+ 
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Starši ne vedo, da nji-
hovi otroci sicer vzorni 
študenti, ki se redko 
zabavajo in pijejo al-
kohol, prav verjetno 

uporabljajo nedovoljena poživi-
la, da bi se lažje in uspešneje 
učili za izpite. V mnogih primerih 
gre za jemanje zdravil, ki se jih 
načeloma dobi zgolj na recept 
in so prvotno namenjena zdravl-
jenju raznih kognitivnih motenj, 
pri ljudeh ki nimajo težav pa la-
hko relativno dobro izboljšajo 
kognitivne sposobnosti. 

V Sloveniji je raziskava iz leta 2013, obja-
vljena v reviji Teorija in praksa, na vzorcu 445 
študentov ljubljanske univerze pokazala, da 
»steroide za možgane« uporablja šest odstot-
kov vprašanih. Če primerjamo delež uporab-
nikov z drugimi drogami v isti starostni skupi-
ni, je kokain poskusilo 2,1 odstotka vprašanih, 
amfetamine pa slab odstotek. Kar 46 odstotkov 
vprašanih je menilo, da bi morala biti upora-
ba spodbujevalcev kognicije med odraslimi 
dovoljena. 21 odstotkov tistih, ki jih še nikoli 
niso uporabili pa je navedlo, da jih v prihodno-
sti še nameravajo. 

Zdravila, ki omogočajo daljšo budnost, 
večjo koncentracijo, logično sklepanje, hitre-
jše odločanje in boljši spomin se sicer večino-
ma predpisujejo za zdravljenje otrok z motnjo 
pozornosti in hiperaktivnostjo. Na slovenskem 
trgu se na recept predpisuje predvsem zdravila 
pod tržnimi imeni ritalin, strattera, amfetamin-
ske soli pa so pri nas znane kot adderal. 

Ritalin in adderall sta najpogostejša stim-
ulansa, ki se uporabljata za zdravljenje motn-
je pozornosti ali motnje hiperaktivnosti. Obe 
učinkovini sta strukturno podobni amfetaminu 
in delujeta kot zaviralca ponovnega prevze-

ma hormonov noradrenalina in dopamina. To 
pomeni, da blokirata transporterje in s tem 
zvišata koncentracijo obeh živčnih prenašalcev 
v možganih. Noradrenalin poživlja možgane 
predvsem pa spodbuja sposobnost zaznavanja, 
motivacijo in energijo. Učinkuje prav tako kot 
antidepresiv. Obstajajo še druga manj razširje-
na zdravila, ki pomagajo pri raznih kognitivnih 
procesih. Propranolol je zdravilo za povišan 
krvni tlak, vendar pri zdravih ljudeh zmanjšuje 
anksioznost in fi zične znake strahu in nervoze. 
Zdravilo namenjeno tistim s povišanim krvnim 
tlakom odpravlja tresoč glas in zmanjšuje strah. 
Zato se pogosto uporablja pri razgovorih za 
službo, pri javnem nastopanju in pomembnih 
pogajanjih. Donepezil, ki je bil prvotno razvit 
kot sredstvo za blaženje alzheimerjeve bolezni, 

Do »pametnih« drog mladi danes dostopajo 
na tri načine: recept, tretje osebe ali splet. Na 
edini legalni  način, torej na zdravniški recept, 
naj bi sicer zdravi posamezniki prihajali pred-
vsem z igranjem simptomov. Če pri tem niso 
uspešni jih dobijo od tistih, ki prodajajo takš-
na zdravila in so jih bodisi dobili sami ali pa 
delujejo zgolj kot preprodajalci. Najpogostejši 
način je vse bolj cvetoča spletna ponudba zdra-
vil. Cene so odvisne od stopnje reguliranosti 
zdravila in količine kupljenih tablet. Tabletka 
ritalina, ki zadostuje za okoli 12 ur aktivnosti 
na črnem trgu stane pet evrov.  

Toda zloraba takšnih sicer predpisanih 
zdravil lahko povzroči depresijo in nenadne 
spremembe razpoloženja zaradi pomanjkan-
ja spanja, srčne nepravilnosti in akutno izčr-
panost ali celo psihozo med odtegnitvijo. 
Najbolj problematično je uživanje pri otro-
cih, saj prefrontalni korteks v  možganih ni 
popolnoma razvit in s prekomernim uživanjem 
stimulativnih zdravil se nevarno spreminja ke-
mično ravnovesje v možganih. Za ljudi z diag-
nozo kognitivnih motenj je to zdravilo izjemno 
pomembno,  če pa je vaš cilj intenzivno učenje 
ali celonočno plesanje, sostranski učinki ško-
dljivi in lahko vodijo v odvisnost. Število re-
ceptov za zdravila proti motnji pozornosti in 
hiperaktivnosti pri mladih med 10. in 19. let-
om v ZDA, se je od leta 2012 povečalo za 26 
odstotkov, na skoraj 21 milijonov letno, poroča 
organizacija IMS Health. Ker živimo v družbi, 
ki ceni delo, tekmovalnost in visoko produk-
tivnost, so dober spomin, motivacija in kon-
centracija zelo zaželene lastnosti, zato je vse 
več mladih pripravljenih tvegati, da ob zlorabi 
stimulansov razvije zasvojenost. Danes je za 
študenta utrujenost, depresija, nereden srčni 
utrip in panični napad očitno »normalna« 
posledica načina življenja, ki zahteva presežek 
mladostniške energije. 

Presežek 
mladostniške 
energije
Zloraba poživitvenih 
zdravil med mladimi

Simon Smole
foto: freepik

“

»Steroide za mož-
gane« je poskusilo 
že 6,1 odstotka 
mladih, kokain 2,1 
odstotka.

naj bi pri zdravih krepil pomnjenje.
Ritalin je zdravilo z močnimi učinki na 

telo. Mladi uživalci opisujejo, da so po zaužit-
ju nemirni, razdražljivi, potijo se jim roke in 
razbija jim srce. Res je, da se z njegovo pomoč-
jo lahko vsako noč učijo, a ko učinek popusti, 
nastopi izčrpanost. Tudi zato je ruska različica 
tega zdravila imenovana noopept vse bolj pop-
ularna. Patentiran je v Rusiji in ZDA, a se v 
slednjih prodaja kot prehransko dopolnilo. Bo-
jda je desetkrat blažji od ritalina in po njem 
praktično ni stranskih učinkov. 

DRUžBA
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KOLUMNA

Na dan, ko pišem to kolumno, 
je bil v oddaji Tednik na RTV 
SLO Ranko Ninković. Invalid-

sko upokojen delavec, ki je do nas 
prišel z neverjetno zgodbo o tem, 
da plače ni prejel dvanajst let. De-
lodajalec  kljub sodbi delovnega 
sodišča, ki mu je nalagala, da ga po 
nezakoniti odpovedi nazaj zaposli, 
tega ni storil. 

Nato je šel leta 2004  delodajalec v izbris, 
Ranko pa je nadaljeval svoj boj na vse možne 
pravne načine. Vse institucije so mu suhopar-
no, kolikor je le možno, razlagale, da so same 
vse naredile po pravilih. Da niso naredile nič 
narobe. Skratka, da nič ne morejo narediti. 
Delavec torej dvanajst let ne dobi plače, ampak 
vsi deli sistema so na mestu. Delujoči, kajne? 
In kaj zdaj? Zadeva se lahko prekotali v javnost 
preko medijev in se od tam za stalno odkotali 
nazaj med posamične dele sistema, ki ponov-
no ubrano po taktu naučene nemoči ponavlja-
jo mantro kako »nič ne moremo«. Lahko pa 
obrnemo pogled direktno v vse te lego kocke 
sistema, institucije, ki s svojo ponavljajočo 
dolgočasnostjo vedno znova odvračajo pogled 
stran od sebe. Ja, lahko pa obrnemo pogled 
ravno v to ponavljajočo dolgočasnost sistema, 
katerega naloga je, da hipnotizira vsakršen 
kritični glas v razumevajoči glas. »Zakaj ne 
morete tega?!« »Aja, razumem. Se opraviču-
jem.« Lahko pa dovolj dolgo gledamo v vse te 
postavljene stebre sistema. In sčasoma bomo 
videli, da so to pravzaprav naprave brez lastne 
miselnosti, da so to radijske naprave, ki oddaja-
jo samo en, neizmerno kričeč enoznačen zvok 
– zvok, ki ponavlja naslednje besede: »Tako 
pač je«. 

Spomnim se, ko sem se že pred časom 
zapletel v pogovor z eno izmed uslužbenk Za-
voda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Zakaj?
Goran Lukić
foto: pixabay

Šlo je za izračun pokojnine za eno od naših 
članic. Ko sem jo vprašal, kdo to računa, je 
skorajda začudeno odvrnila: »Ja, program.« 
Pa sem še malce vrtal: »Torej tega ne računate 
vi?« Tokrat sem prejel veliko manj začuden in 
veliko bolj »tako pač je« odgovor, in sicer pre-
prosto: »Ne.« 

Ista vaja se je ponovila na enem izmed 
centrov za socialno delo, ko se je v eno od 
odločb za prejemanje denarne socialne po-
moči prikradel precej nesmiseln stavek glede 
upravičenosti. Ko sem gospo na centru za so-
cialno delo vprašal, kaj ta stavek začuda dela 
v odločbi, je odvrnila: »Program je tako nas-
tavljen.« In potem pride Ranko Ninković. In 
začne vztrajno spraševati vso to gmoto insti-
tucij, naučene nemoči, kako je možno, da ni 
dobil plače dvanajst let. In ta hipnotični, »tako 
pač je,« se iz nekega neznanega razloga Ranka 
ne dotakne. Ranko je nanj imun. Še več. Ran-
ko še naprej sprašuje. Hej, še enkrat, kje so 
moje plače za dvanajst let? Zakaj ste dopustili, 
da me delodajalec ni nazaj prijavil v delovno 
razmerje? In do sedaj hipnotične institucije 
postanejo živčne. Očitno si je nekdo dovolil 
podvomiti v njihov hipnotični prav. A Ranka 
se tudi to ne prime. Ranko še naprej sprašuje: 
»Halo, še enkrat, kje so moje plače za vsa ta 
leta?« Hipnotične institucije se zatečejo k zve-
stemu prijatelju, ki naj bi zmehčal še tako trde 
napade nanj – na čas.  Tako sporočijo Ranku, 
da je zamudil vse roke. Sedaj se Ranko razjezi: 
»Kje pa ste bili dvanajst let, ko nisem preje-
mal plač?? Zakaj vas ves ta čas ni bilo??« In 
tako se tudi čas odbije od Ranka. Tako je danes 
Ranko, trideset let po nezakoniti odpovedi, os-
emnajst let po izbrisu podjetja, ki mu dvanajst 
let ni izplačevalo plač, še vedno tu. Še vedno 
glasno sprašuje, cuka za rokav, gleda vse te 
hipnotične institucije in jih sprašuje: »Halo, a 
ste mislili, da sem izginil? A ste mislili, da sem 
pozabil na dvanajst let neizplačanih plač?« 

Ranko nas s svojo vztrajnostjo pravzaprav 
uči tistih najbolj osnovnih celic kakršnega koli 
boja za boljši jutri. Uči nas namreč naslednje 
besede: zakaj? Uči nas, da je odgovor »tako 
pač je« zvesti varuh sistema. Uči nas, da je 
sistema strah te preproste besede, »zakaj«. Kaj 
šele, če se beseda »zakaj« vztrajno ponavl-
ja? Kaj šele, če se beseda »zakaj« množično 
ponavlja? 

Predstavljajmo si recimo, da bi na vlado 
množično in vztrajno, resnično, vztrajno, res-
nično množično naslavljali naslednja vprašan-
ja: spoštovani, zakaj so čistilke in varnostniki, 
ki delajo pri vas že trideset let zaposleni pri 
zunanjih izvajalcih ali kako se jim že reče? Za-
kaj niso vse te čistilke in varnostniki zaposleni 
direktno pri vas? Spoštovani, zakaj je najnižja 
osnovna plača teh istih čistilk in varnostnikov 
globoko pod minimalno plačo? Spoštovani, 
zakaj delovni invalid tretje kategorije prejema 
nekaj več kot tristo evrov nadomestila za in-
validnost? Spoštovani, zakaj me center za so-
cialno delo skenira kot največjega kriminalca, 
ko oddam vlogo za socialno pomoč, ta pravi 
kriminalci pa z BMWji dostavijo svoje otroke 
v vrtec, za katerega plačujejo subvencionirano 
ceno, ker pravi kriminalci pač nimajo uradno 
na sebe napisanega nič premoženja in prijavl-
jenih prihodkov? Spoštovani, zakaj moram 
tako dolgo čakati na svojo plačo, da gre vmes 
fi rma v izbris (šef te fi rme pa potem preko fi k-
tivnega imena iz tujine naredi novo fi rmo)? 

Predstavljajmo si, da bi vsa ta vprašanja 
vsi, prav vsi pošiljali oblasti prav vsak dan. 
Fasada naučene nemoči vseh teh »tako pač je« 
institucij, bi se kaj hitro pričela krušiti. 

Ranko ne zmore vsega sam. Rankov »za-
kaj« ne bo spremenil sistema. Naš vztrajen, 
vsakodneven, zakaj ga bo. To smo dolžni 
Ranku. “
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doseže kitajske in indijske rafi nerije, ki prede-
lano nafto potem prodajajo na zahodne trge. 
Indijski izvoz naftnih produktov se je tako po 
začetku vojne povečal za več kot dvajsetkrat.

Večji del tovrstnih mahinacij je Slovenijo 
najverjetneje zaenkrat zaobšel vsaj v tržnem 
smislu, a to ni nujno, v kolikor bo situacija 
trajala in se potencialno še poslabšala. Poleg 
tega je posledica tovrstnega preprodajanja tudi 
splošni dvig cen energentov, ki mu ne uide ni-
hče. Slovenija tako lahko dolgoročno stremi 
k večji energetski samozadostnosti ter manjši 
odvisnosti od fosilnih goriv, a dokler pri tem 
ne doseže visoke stopnje, bo odvisna od uvoza. 
Tako pri samozadostnosti kakor pri uvozu so 
njene najboljše zaveznice sosednje države, ki 
ji že danes predstavljajo partnerje v trgovanju 
z energijo in s katerimi mora skupaj priti do 
najboljših rešitev za regijo. Obenem je pri tem 
pomembna vloga Evropske unije, namreč da na 
svetovnem energetskem trgu deluje enotno ter 
solidarno v notranji razporeditvi kapacitet. V 
tem se sicer ni izkazala najbolje, ko je šlo za 
medicinsko opremo v prvem valu covid-19. Žal 
ji zaenkrat tudi ne kaže najbolje pri reševanju 
zunanjepolitičnega pogoja normalizacije ener-
getske krize: čimprejšnjem končanju vojne v 
Ukrajini. “

Zaradi svetovne energetske 
krize vprašanje proizvod-
nje, dobave in potrošnje 

energije že nekaj časa zavzema 
ne le naslovne strani medijev, 
ampak tudi zavest nacional-
nih vlad, ki vedo, da je njihova 
podpora vezana predvsem na 
prebroditev te krize. Če so 
države razvitega sveta še ne-
davno razglabljale o okoljskem 
odtisu industrije in proizvodn-
je energije, je danes na tapeti 
najprej energijska varnost, ki 
se manj ozira na okoljsko spre-
jemljivost energijskih virov 
ali druge vrednote. Tako se je 
nemški minister za gospodarst-
vo in podnebno politiko Rob-
ert Habeck, ki izhaja iz stranke 
Zelenih, kmalu po ruski invazi-
ji Ukrajine odpravil na Bližnji 
vzhod h katarskemu emirju, da 
bi zagotovil dobavo utekočinjen-
ega zemeljskega plina. Kako pa 
je z uvozom energentov pri nas? 

Slovenija se že dve desetletji giblje okoli 
petdesetih odstotkov energetske odvisnosti, ki 
pa, z izjemo 2020, od leta 2014 rahlo narašča. 
Po podatkih Statističnega urada iz leta 2020 
so glavni energenti v padajočem vrstnem redu 
naftni derivati (33 % celotne rabe energije), 
jedrska energija (23 %), obnovljivi viri in bi-
omasa (18 %), trdna fosilna goriva (16 %) ter 
zemeljski plin (11 %). Od teh so naftni derivati 
in pa zemeljski plin takorekoč v celoti odvisni 
od uvoza. Uvozimo tudi 18 odstotkov trdnih 
fosilnih goriv, kar v največji meri vključuje 
premog iz Indonezije, ki ga kuri Termoelek-
trarna Šoštanj. Če odmislimo delni uvoz gori-
va za termoelektrarne, bi Slovenija lahko bila 
samooskrbna z električno energijo, saj izvoz 
(39 %)  načeloma presega uvoz (30,4 %). To 
se je letos sicer spremenilo v prid uvoza zaradi 

Izidor Barši
foto: wikipedia

remonta jedrske elektrarne Krško.
Na tujih trgih si mora Slovenija torej zagot-

oviti predvsem naftne proizvode in zemeljski 
plin. Dobavna mreža tekočih goriv je precej 
razvejana, njihov največji del, približno tret-
jino, pa pridobimo iz Italije. Sledijo ji Grčija, 
Avstrija in Rusija. Slednjo najdemo na koncu 
večine nabavnih verig. Italija na primer pre-
more drugo največjo naftno-predelovalno in-
dustrijo v Evropi, surovo nafto in gorivo pa 
primarno uvaža iz Rusije, Kazahstana, Azerba-
jdžana, Alžirije ter Savdske Arabije. V italijan-
sko naftno industrijo sta močno vpletena tudi 
ruska Lukoil in Gazprom, ki imata v lasti ne-
kaj predelovalnih obratov. Sankcije proti Rusiji 
pa so celo povzročile večji uvoz surove nafte 
v Italijo, poroča Financial Times. Podobno je 
tudi v primeru uvoza zemeljskega plina, ki ga 
kar 90 odstotkov uvozimo iz Avstrije, ta pa ga 
sama ponovno uvozi iz Rusije in črnomorskih 
držav. 

Neposredna odvisnost Slovenije od ruskih 
energentov je sicer manjša od evropskega pov-
prečja, uvoz tekočih goriv iz Rusije se je med 
leti 2020 in 2021 razpolovil. A če upoštevamo 
tržno preprodajo in visoko odvisnost celotne 
Evrope, je ta delež nedvomno višji. Portal Nik-
kei poroča tudi o Kitajski preprodaji ruskega 
utekočinjenega zemeljskega plina. Kitajska je 
njegova največja uvoznica na svetu, po napadu 
na Ukrajino pa se je uvoz še povečal, medtem 
ko je domača raba padla. Nekateri kitajski tr-
govci z utekočinjenim plinom so tako sporočili, 
da so presežke prodali kupcem v Evropi, s čim-
er bo ta najverjetneje uspela napolniti zaloge za 
prihajajočo zimo. To seveda ne pomeni le več-
je odvisnosti Evrope od Kitajske, ampak pred-
vsem to, da Evropa posredno in po višji ceni 
kupuje ruski plin, ki se mu sicer želi izogniti. 

Wall Street Journal je poročal celo o krea-
tivnem izogibanju ameriškim in evropskim 
sankcijam. Ruski proizvajalci naj bi poskušali 
prikriti izvor surove nafte z menjavo tovorov na 
ladjah v Mediteranskem morju. Ta tovor nato 

Svetovni 
bolšji trg 
ruskih 
energentov 
Vloga Slovenije 

Kitajski trgovci z utekočinjen-
im plinom so sporočili, da so 
presežke prodali kupcem v Ev-
ropi, s čimer bo ta najverjetne-
je uspela napolniti zaloge za 
prihajajočo zimo. To ne pomeni 
le večje odvisnosti Evrope od 
Kitajske, ampak predvsem to, 
da Evropa posredno in po višji 
ceni kupuje ruski plin, ki se mu 
sicer želi izogniti. 

PO SVETU

NEK Krško
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Izidor Barši

Ko je govora o aktualni energetski krizi, 
se v medijih izmenjujeta pridevnika 
»globalna« in »evropska«. Večino ev-

ropskih držav je namreč poleg drugih dejavnikov 
najbolj neposredno zadelo zapiranje ruskih pli-
novodov, zato se pripravljajo na težko zimo, ki 
zaenkrat obeta potencialno pomanjkanje en-
ergije za nekatere dele industrije in predvsem 
ogromne stroške za ogrevanje, ki lahko vodijo 
v širitev energetske revščine. Energetska kri-
za je udarila v samo jedro identitete evropskih 
narodov. Italijani se tako kregajo glede nuje ku-
hanja testenin v vreli vodi, saj bi z ugašanjem 
štedilnika po zavretju lahko privarčevali nekaj 
energije. Vendar energetska kriza močno zade-
va tudi druge predele sveta, vsakega od njih na 
svoj način, ki je odvisen od izhodiščnega stanja 
energijskih virov in infrastrukture. 

Eden od faktorjev svetovne krize je trgov-
inski spor med Avstralijo in Kitajsko, ki se vleče 
od leta 2020, ko je Avstralija Kitajsko kritizirala 
glede njenega obvladovanja epidemije covid-19. 
Slednja je v odgovor najprej omejila, potem pa 
popolnoma ukinila uvoz večih dobrin, med 
njimi predvsem premoga, ki je za Kitajsko kl-
jučen energent, saj je vir za približno polovico 
električne energije. 

Avstralija je do spora pokrivala največji del 
kitajskega uvoza. Peking je manko premoga 
nadomestil z večjo domačo proizvodnjo in pov-
ečanim uvozom iz Indonezije in Rusije. Vseeno 
pa je prišlo do pomanjkanja, kar je vodilo v iz-
pade elektrike, ki so najbolj vplivali na indus-
trijo. Temu se je pridružila letošnja suša, ki je 
prekinila dobavo hidroenergije, drugega večjega 
vira energije na Kitajskem. Pomanjkanje vode 
na drugi strani grozi kmetijski proizvodnji, ki 
je temelj Kitajske prehranske samozadostnos-
ti. Komunistična stranka se je tako znašla pred 
neugodno dilemo, ki bo le še poslabšala učinke, 
ki so se že pokazali v preteklem letu. 

Kitajska v absolutnem smislu prispeva na-
jvečji del ogljikovega dioksida v ozračje, zato 
zahodne države nanjo pritiskajo tudi z vidika 
ekologije (kar je le en od delov političnih pritis-
kov). A v zadnjih letih je Kitajska postala prva 
svetovna sila v obnovljivih virih s poudarkom 
na sončni in vetrni energiji. Zaradi nestanovit-
nosti teh virov pa se mora zaenkrat še vedno v 
velikem delu opirati na premog, zato naj bi se 
večji prehod realiziral šele konec tega desetletja. 

Nasploh so celotno azijsko-pacifi ško regijo 
prizadele visoke cene, motnje v dobavi in po-
manjkanje nafte, plina in premoga. Indijo so 
močno prizadeli tudi poletni vročinski valovi 
in suša, ki so jih pospremile prazne zaloge pre-
moga, medtem ko se je znižal uvoz zemeljskega 
plina, ki Indijcem služi za proizvodnjo elektrike. 
Kitajska in Indija med drugim težavo rešujeta s 
povečanjem uvoza energentov iz Rusije, potem 

Rusi težje v EU
Bruselj - S ponedeljkom bodo po odločitvi 
Evropskega sveta ruski državljani težje dost-
opali do šengenskih vizumov. Z ukrepom 
bodo močno omejili število izdanih vizumov 
iz 35 € na 80 € so povišali tudi znesek, ki ga 
je za vizo potrebno plačati. Poleg tega bodo 
postopki dolgotrajnejši in bodo zahtevali 
več dokumentacije. Še vedno pa bodo lahko 
države izdale vizume osebam, ki potujejo iz 
nujnih razlogov, osebam, ki imajo družinske 
člane v EU, novinarjem, disidentom in nev-
ladnikom. Dogovor o vizah med EU in Rusi-
jo je veljal od leta 2007, po začetku vojne v 
Ukrajini pa je bil že preklican za poslovneže, 
državnike in diplomate. DPA, NB

Italija v desno?
Rim - Na izrednih volitvah prihodnjo nedeljo 
se zmaga obeta desnici. Premierka bi lahko 
postala Giorgia Meloni, voditeljica neofašis-
tične stranke Bratje Italije, za katero bi glas-
ovalo več kot 25 % volivcev. V desnem polu 
je še Liga Mattea Salvinija z 12 % glasov 
ter Naprej Italija Silvia Berlusconija z manj 
kot 7 %. Skupaj naj bi stranke desnice dobile 
okoli 45 odstotkov glasov. Desni pol lahko 
osvoji parlamentarno večino, kar bi morebit-
ni vladi omogočalo spremembe ustave brez 
razpisa referenduma. STA, DPA, NB

Bruselj 2016: Teroristi na sojenju
Bruselj - V ponedeljek se je začel proces 
proti 9 osumljencem, ki jih tožilstvo breme-
ni terorizma oz. sodelovanja v terorističnih 
napadih v Bruslju marca leta 2016. V napa-
dih je umrlo 32 ljudi, več sto je bilo ranjenih. 
Med osumljenci je tudi Salah Abdeslam, ki 
preživlja doživljenjsko zaporno kazen zaradi 
napadov v Parizu leto prej, enemu od osuml-
jenih pa bodo sodili v odsotnosti, saj je dom-
nevno že preminil. Postopek bo predvidoma 
potekal od 6 do 9 mesecev, nadaljeval pa se 
bo oktobra. DPA, NB

Lufhansa: začasna zmaga sindikata
Frankfurt - Sindikati in vodstvo nemškega 
letalskega prevoznika so po dolgotrajnih 
stavkah in pogajanjih dosegli dogovor o pov-
ečanju višine plače. Približno 5000 pilotom 
se bo plača povišala za okoli 490 € podobno 
povišanje sledi aprila prihodnje leto. Skle-
nili so tudi, da piloti ne bodo smeli stavkati 
do junija 2023, do takrat pa naj bi skleni-
li dogovore še o drugih perečih problemih. 
DPA, NB

Nova Zelandija republika?
Wellington - Premierka Jacinda Ardern je v 
ponedeljek izjavila, da bo še za časa njenega 
življenja Nova Zelandija postala republika. 
Smrt Elizabete II. je namreč močno podžga-
la debato o tem, ali naj država prekine vezi 
z britansko monarhijo. Ardern je sicer doda-
la, da se v bližnji prihodnosti »odcepitve« 
še ne bodo lotevali ter da je pokojna kraljica 
močno pomagala Novi Zelandiji, a da je nje-
na smrt zagotovo »konec nekega poglavja« v 
zgodovini države. DPA, NB
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ko je ta omejila svoje trgovanje z Evropo. 
Pakistan, Bangladeš, Laos in Šri Lanka 

uveljavljajo redne prekinitve dobave elektrike, 
nekatere pesti tudi hudo pomanjkanje gori-
va, ki je nujno za lokalne ekonomije. Zaradi 
pomanjkanja tujih rezerv države uveljavljajo 
varčevalne ukrepe, obenem pa se soočajo z 
večjimi protesti in nemiri, ki se bodo v bližnji 
prihodnosti še okrepili. 

Protesti zaradi povišanja življenjskih 
stroškov v veliki meri na račun energentov pa 
vznikajo tudi v afriških državah. V Sierra Le-
one so protesti proti vladi zahtevali več živl-
jenj, poroča AP. Kenija, Etiopija, Kamerun in 
Srednjeafriška republika se soočajo s poman-
jkanjem goriva, kar povzroča dolge vrste mo-
toristov pred bencinskimi črpalkami ter omeje-
vanje količin goriva, ki si ga lahko privošči en 
kupec. Srž problema so subvencije, s katerimi 
te države ohranjajo raven cen za končnega kup-
ca. Prihaja do sporov z dobavitelji, ki trdijo, da 
jim vlade dolgujejo večje zneske. Poleg tega se 
afriške države soočajo s pritiskom Mednarod-
nega denarnega sklada, da prekinejo s praksa-
mi subvencioniranja zaradi vse večjega zunan-
jega dolga teh držav. 

Pri tem je potrebno imeti v mislih, da so 
največji izvozni produkti Afrike prav ener-
genti. Prvo mesto zaseda nafta in njeni deri-
vati, drugo pa zemeljski plin. A prva težava 
je v tem, da so energenti razdeljeni izjemno 
neenakomerno. Medtem ko Angola, Nigerija 
in Alžirija vodijo v proizvodnji nafte, je 500 
milijonov ljudi v Afriki brez električne en-
ergije. V Južni Afriki, edini afriški državi, ki 
koristi jedrsko energijo, se neredna dobava 
električne energije redno dogaja že 15 let. Dru-
ga težava pa izhaja iz predkovidnih ekoloških 
politično-gospodarskih pritiskov razvitih držav 
na afriške. V imenu znižanja izpustov ogljiko-
vega dioksida je Zahod namreč redno pritiskal 
na preostali del sveta, naj opusti fosilna goriva. 
To je počel tudi z nemožnostjo mednarodnih 
posojil za tovrstne projekte, kar je rezultiralo v 
skrajno pomanjkljivi energetski infrastrukturi. 
Tako Nigerija, ki ima ogromne zaloge nafte, 
ni samozadostna z gorivom, saj nima industri-
jskih zmožnosti predelave surove nafte, ki jo 
mora za to izvoziti in nato po visokih cenah 
uvažati gorivo. 

Evropa se v sedanji situaciji obrača k Afri-
ki, kjer išče vire, ki bi nadomestili ruski plin. 
Projekt trans-saharskega plinovoda od Nigeri-
je do Alžirije, ki se je vlekel desetletja, danes 
dobiva konkretno obliko. Čeprav je Evropa s 
sodelovanjem pri onemogočanju afriškega en-
ergetskega razvoja škodila tudi sama sebi, je 
jasno, da bo tudi zdaj, ko Afriko potrebuje, 
mislila predvsem nase. “

Energetska kriza z 
globalnega vidika
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Viroexpo je gospodarski sejem z eno najdaljših tradicij 
na Hrvaškem. V začetku septembra so ga otvorili že 
petindvajsetič. Dogodek s polnim imenom Mednarod-

ni sejem gospodarstva, obrtništva in kmetijstva, vsako leto 
predstavi zanimive objekte predvsem iz polja kmetijstva, ki so 
pomembni za to področje. Na njem se lahko seznanimo z novi-
mi kmetijskimi stroji, prisluhnemo strokovnim predavanjem, 
pokušanju različnih vinskih sort in prehrambenih proizvodov, 
obiščemo kulturno-umetniški program, delavnice za mlade in 
drugo, kar Virovitico vsako leto postavi v središče predstavitve 
gospodarstvenikov s celinske Hrvaške.

Da pa ne bi bilo vse tako idealno je poskrbel incident, ki 
se je odvil med sejmom. Kadar ne kradejo armature z gradbišč 
kot je to delal zdaj že nekdanji čan HDZ in pomočnik ravnatel-
ja okrajne uprave za ceste občine Karlovac, ali kadar že skoraj 
nekdanji člani HDZ-ja ne preprodajajo plina in tako oškodu-
jejo podjetje INA za nepomembno milijardo kun, so bodoči 
bivši člani HDZ nagnjeni še k bolj vsakdanjim nečednostim. 
Tako se je predsednik Agencije za plačilni promet v kmetijst-
vu, ribištvu in razvoj podeželja s pitekantropskim prizvokom 
okrajšave agencije APPRRR, Anton Vujić odločil pokukati na 
dno. Ni dosegel le dna kateregakoli kozarca, ampak kar kakšne 
steklenice vina preveč, saj je povsem pijan napadel eno od obis-
kovalk sejma. To ni bilo všeč njenemu soprogu, ki se je po pol 
ure dogajanja odločil vzeti stvari v svoje roke in po podatkih 
policije Vujiću zadal udarec z roko v prednji del glave s katerim 
je nokavtiral napadalca. 

Ranjencu so hitro ponudili pomoč in mu pri tem v krvi 
izmerili 1,52 promila alkohola. A po vsem sodeč soprogu zlo-
rabljene obiskovalke sejma, grozi kazen zaradi kršenja javnega 
reda in miru. 

Ali bo kakšne dolgoročnejše posledice, razen fi zičnih, nosil 
tudi predsednik Vujić za zdaj ostaja vprašanje.

Popularna britanska animirana nadaljevanka Pujsa Pepa je pristala v 
jedru političnega razkola v Italiji po tem, ko je bila predvajana družbe-
no vključujoča epizoda v kateri nastopa homoseksualni par severnih 

medvedov. V delu poimenovanem Družine, Penny oznani: »Živim s svojo 
mamico in mojo drugo mamico. Ena od mamic je zdravnica, druga kuha 
špagete. Rada imam špagete.« 

Trenutno politično okolje v Italiji temu ni bilo preveč naklonjeno, saj je 
v zadnji fazi priprav na volitve 25. septembra. Skrajno desna stranka Bra-
tovščina Italije (FDI) Giorgie Meloni za katero velja, da bo najverjetnejša 
prihodnja premierka, je pozvala državnega televizijskega operaterja RAI, da 
naj ne predvaja omenjene epizode. Federico Mollicone, ki v konservativni 
nacionalistični stranki Bratovščina Italije deluje kot govornik za področje 
kulture je presodil, da je za RAI »nesprejemljivo« predvajanje tega dela. »Ne 
smemo sprejeti spolne indoktrinacije,« je dejal. »Še enkrat je udarila politič-
na korektnost, ceno pa bodo plačali naši otroci. Zakaj otroci ne morejo osta-
ti le otroci?« Mollicone je dodal še: »RAI, ki kupuje pravice za predvajanje 
Pujse Pepe v Italiji iz denarnice v katero plačujemo vsi Italijani, smo prosili 
naj ne predvaja te epizode na kateremkoli od televizijskih kanalov ali na 
spletu.«

V osemnajstletni zgodovini serije Pujsa Pepa, ki jo ustvarjata animator-
ja Mark Baker in Neville Astley, se je prvič zgodilo, da so vanjo vključili 
LGBTQ+ par. Lika so vključili po tem, ko so gledalci na podlagi spletne 
peticije zahtevali naj serija doda tudi homoseksualni par.

Politik in aktivist za gejevske pravice Alessandro Zan iz Demokratske 
stranke Italije (PD), ki se bori proti homofobiji in je bil lani blokiran s strani 
desničarskega senatorja, je svoj satirični komentar podal kar na Twitterju: 
»Bratovščina Italije je sprožila alarm. Narod okupira nov sovražnik: Pujsa 
Pepa.«“

SOSEŠČINA

Državljanske pravice 
in novi sovražniki

Saša Paprić

“

HDZ-jev zgled
Na kmetijskem sejmu nokavtiran 
predsednik

Chiara Agagiù
foto: zajem zaslona

Pujsa Pepa in volitve v Italiji
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Iz mraka prihajajo obrisi grozečih podob, ki so nekoč predstavl-
jale ljudi. Njihovi brezoblični obrazi, ki so odsev razčlovečenja, 
se utapljajo v temi. Sključene, shirane oblike vidimo le kot sence 

ali odbleske, ki nam kažejo kruto podobo nekega drugega časa. Žal ne 
preživetega, saj je jasno, da se ljudje še danes najraje sprejo zaradi iz-
gleda ali verjetij nekoga drugega, ki bi jim moral biti podoben, a hkrati 
ne ponavlja za njimi. Prav zato je potrebno na nesmiselnost sporov in 
njihove posledice venomer znova opozarjati, spominjati, opominjati, da 
se ne bi ponovili. Tako kot sta to storila nedavno preminuli veliki pisatelj 
in mladi nadobudni stripar, ki je na dan pisateljeve smrti narisal zadnji 
kvadratek stripa.

Črnobele sekvence podob z minimalističnimi ozadji so prepis avto-
biografskega romana Nekropola Borisa Pahorja, ki ga je njegov rojak, 
takisto tržaški Slovenec Jurij Devetak prevedel v roman v stripu. Gre za 
albumski prvenec, ki je stripovsko sceno udaril močno in nenadoma. 
Prej nepoznani avtor je pred komaj dvema letoma zaključil šolanje na 
akademiji za strip Scuola Internazionale di Comics v Padovi, s čimer 
je postal verjetno prvi prav za strip izšolani avtor pri nas. Tržačani so 
njegova dela že lahko uzrli v revijah in časopisih, ki izhajajo v Trstu, 
preostala Slovenija ga spoznava v teh dneh.

Delo, s katerim je postregel, ni tipičen strip. V njem ne boste našli 
oblačkov. Ni pa tudi slikanica, ker je zgodbo razdelil na kadre, s kater-
imi včasih povsem nemo pripoveduje že znano zgodbo. V izvirno be-
sedilo ni veliko posegal, iz romana je pravzaprav vzel le določene kratke 
segmente, ki jih je nato umestil v slikovno pripoved. Osnutek zanjo je 
za časa življenja požegnal celo sam Pahor. Nenazadnje se je zgodbe lotil 
podobno kot on. V njej ne vidimo velikih panoram ali akcijskih scen, 
ki bi nam predstavljale vojne grozote druge svetovne vojne in dogajanje 
v koncentracijskih taboriščih, ampak podrobnosti trpljenja nekega ned-
oločenega posameznika. Tako kot se je Pahor osredotočil na osebo, kot 
je dojenček, ki se mu je mezinec »počasi ukrivil in postal skorjast,« se 
je tudi Devetak osredinil predvsem na detajle.

Stripar se risbe ni lotil na komercialen način francoskih ali amer-
iških stripov, ampak bi ga še najlažje lahko vzporedili z delom hrvaške-
ga striparja in animatorja Danijela Žežlja. Njegovi prepoznavni močni 
kontrasti, ki v ospredje postavljajo like, delujejo delno banksyjevsko, 
grafi tarsko, a po drugi strani premehko, da bi bili šablonski. Vsekakor 
gre za prepoznaven stil, ki bo avtorja morda speljal stran od risanja zgolj 
stripov za otroke. 

GLASBA

Že skoraj desetletje z Gorenjske proti Ljubljanski kotlini in ostalim 
pokrajinam počasi, a vztrajno prodira alpska psihedelija Sama 
Pivača aka Samuela Bluesa. Leta 2018 je bil izbran kot del turne-

je Klubskega maratona Radia Študent, v sklopu katerega ga je spoznalo 
slovensko podtalje, od takrat pa se pojavlja tudi na večjih odrih, čeprav 
ves čas ostaja v ozadju polja alternative. Njegova razločevalna znamenja 
so vintage slide kitara v rokah, ritem tolkala na nogah ter hripav in pro-
doren glas iz grla. A vse to ne bi imelo nobenega večjega pomena, če bi 
omenjene distinkcije ostale zgolj na posnetkih. Na prvi vtis umirjen fant 
se namreč na odru preobrazi v karizmatično, surovo blues pošast, ki k 
poplesavanju in ploskanju pritegne tudi najbolj sramežljive duše. 

Omenjeni glasbenik je tudi izjemno produktiven. Na leto v povpreč-
ju ustvari vsaj album ali dva, bodisi s slovenskimi bodisi z angleškimi 
besedili, najnovejši pridelek pa je zrasel dober mesec nazaj v največji 
poletni vročici. Grunge Blues Psychedelia je že enajsti dolgometražec, 
ki ga je posnel v svoji dnevni sobi. Če bi pričakovali, da je album zaradi 
tega tih in subtilen, pa je slišati prav nasprotno. Deluje, kot da bi ga ust-
varil klasični ameriški rockovski trio z zanosom, ki pravi: Rock’n Roll 
nikoli ne umre! Samuel Blues namreč po principu DIY (naredi sam) 
uredi in posname aranžmaje tudi za več kitar in bobne. 

Če je bil lanski album Triglavski narodni pank v stilu ustvarjalčeve 
ekspresije v slovenščini ter neposrednih pretežno hudomušnih in sar-
kastičnih anekdot, je letošnja bera komadov v angleščini bolj temotna 
v zvoku ter abstraktna v besedilih. Pravzaprav smo že vajeni tovrstnega 
bipolarnega izmenjevanja vzdušja na njegovih albumih, ki pogosto pote-
ka vzporedno z njegovim izražanjem na podlagi jezika. Kaj deluje bolje, 
je seveda stvar okusa, a gotovo Samuel Blues ne bi bil on brez te dvo-
jnosti. Kljub relativno ponavljajoči se bluesovski naraciji skozi pesmi 
nas v vsaki skladbi najnovejšega albuma zapeljujejo novi rokerski riffi   
in inventivne piskajoče solaže, čez njih pa se vije vokal, ki izraža neko 
norost in pijanost. Prav posebej v tem kontekstu izstopata komada Sugar 
Mama ter Red (I feel alright), v glavi pa prav takoj ostane tudi priredba 
House Of The Rising Sun angleških rokovskih legend The Animals, 
a ne zaradi poznanosti melodije, temveč zaradi posebne in samosvoje 
Samove interpretacije skladbe. Album v bogati glasbenikovi zbirki mor-
da ne izstopa pretirano, a si vseeno zasluži večkratno poslušanje.

Brigita Gračner

“

Starinski blues po slovensko
(Samuel Blues – Grunge Blues 
Psychedelia (samozaložba, 2022) 

“

Pia Nikolič

Temačne prikazni preteklosti
(Nekropola - Jurij Devetak, Boris Pahor, 
Mladinska knjiga, 2022)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Hud poraz v Zagrebu je odnesel 
glavnega trenerja slovitega londons-
kega nogometnega kluba. Medtem ko 

se bo vtis in predvsem rezultat po prvi tekmi 
skupinskega dela Lige prvakov najbrž še lahko 
popravil, pa je vrednost lika in dela ter vseh 
zaslug, ki si jih je na skupno 100-ih obračunih 
pridobil Thomas Tuchel, naglo padla. 

Chelseajev spopad z Dinamom je bila komaj 
Nemčeva sedma zaporedna tekma pod novim 
lastniškim režimom. Thomas Tuchel se je na 
klopi londonskih modrih najbolj proslavil z os-
vojitvijo lanske Lige prvakov. Kasneje je njegov 
Chelsea postal tudi svetovni klubski prvak. Tak-
tične rešitve 49-letnega stratega so se sprva zdele 
usklajene s klubsko identiteto in občo mentalite-
to. Istočasno je Tuchel klub uspešno povedel 
iz negotovosti zaradi prodaje kluba. Nekdanji 
lastnik, ruski oligarh Roman Abramovič, je bil 
Chelsea prisiljen prodati, Chelsea pa je bil več 
mesecev pod fi nančnimi sankcijami. Tuchel je 
več tednov deloval kot trener prvega moštva, 
obenem pa tudi kot glavni komunikator, športni 
direktor in vodja razvojnega sektorja. Nepriča-
kovane dodatne naloge je obvladal brezhibno.

Spričo sorazmerno uspešnega ligaškega 
rezultata in vnovične uvrstitve med evropsko 
elito lanska sezona za Chelsea ni bila ocenjena 
drugače kot prav-dobra. In to kljub temu, da je 
središčni problem ostal nerazrešen. Chelsea je 
dosegal premalo zadetkov! Obenem pa se je že 
drugo leto zapored zgodilo, da je klub zapustil 
prvi napadalec. Po Tammyju Abrahamu še bel-
gijski as Romeu Lukaku. 

Chelseajev novi lastnik Todd Boehly, iz-
kušenj z nogometom ni imel. A se je ameriš-
ki športni magnat, ki ima v lasti tudi baseball 
moštvo LA Dodgers, na začetku poletja postavil 
v vlogo športnega direktorja in tako nadzorov-
al prestopni rok. Chelsea za napadalna vezista 
Hakima Ziyecha in Christiana Pulišića ni našel 
kupca. Ob tem, da se Američan Boehly Pulišića 
kot najboljšega ameriškega nogometaša nika-
kor ni želel znabiti. Na začetku poletja se je 
lahko slutilo, da je Chelseajev interes po novih 
igralci še usklajen s Tuchlovimi željami. A to 
je bil le privid. Reorganizacija prvega moštva 
je bila prepočasna. Presenečenje pa je sledilo 
zadnji dan prestopnega roka, ko je klub okrepil 
Pierre-Emerick Aubameyang. Gabonski zvezd-
nik je po  nesoglasjih in odpustu iz Arsenala 

samo pol leta nastopal za Barcelono, zdaj pa je 
znova Londončan. Ker sta Tuchel in Aubamey-
ang med letoma 2015 in 2017 zelo uspešno 
delovala pri dortmundski Borussii, Boehlyjeva 
poteza tik pred zaprtjem nogometne tržnice pri 
navijačih ni odzvanjala drugače kot potrditev 
Tuchlovega vzornega skrbstva nad klubom v 
minulem obdobju in pomirjujoč garant za har-
monizirano prihodnost.

Chelsea je v novo sezono vstopil neprip-
ravljen. Slabe predstave in jezni Tuchel ob robu 
igrišča so postajali stalnica, ki se je vlekla še 
iz obdobja ogrevalnih dvobojev, odigranih v 
ZDA. Dva boleča poraza na uvodnih šestih pr-
venstvenih tekmah sta za klubski standard pač 
premalo. Sploh po tem, ko je Boehly za okrepi-
tve pognal 272 milijonov funtov, le pet mesecev 
pred tem pa v svoj novi projekt Chelsea vložil 
astronomskih 4,2 milijardi funtov.

Graham Potter je odličen taktik in še bol-
jši psiholog. Prav športna psihologija je po-
dročje, ki ga je 47-letni Anglež preučeval tudi 
na akademski ravni. Nekdanji branilec West 
Bromwicha je kot nogometni trener dozorel na 
Švedskem. Leta 2011 je prevzel vodenje četr-
toligaša Östersdunda, kluba iz kraja, ki je precej 
bolj kot ljubiteljem nogometa znan navdušen-
cem nad nordijskimi disciplinami. Klub, ki nima 
travnatega igrišča, se je po Potterjevem prihodu 
ne le uvrstil v švedsko prvo ligaško divizijo, pač 
pa je spomladi 2017 senzacionalno osvojil tudi 
švedski nogometni pokal. Kasneje je Potter s 
svojim skandinavskim malčkom v Ligi Evropa 
presenetil celo peščico evropskih nogometnih 
velikanov, začenši s turškim Galatasarayjem in 
Arsenalom.     

Boehly je kot ekspert za bejzbol fanatičen 
analitik in predan vernik statistiki. Graham 
Potter pa je z Brightonom, najbolj svetlim pre-
senečenjem nove sezone, dosegal ravno statis-
tične odličnosti. Simpatija med ambicioznim 
Američanom in bistrim Angležem se je razvila 
med pogajanji o prestopu španskega bočnega 
branilca Marca Cucurelle v London. Potter, ki 
je v zadnjem letu postajal najresnejši kandidat 
za prevzem mesta angleškega selektorja, je zdaj 
na povsem drugačni preizkušnji. Chelseajev tek-
movalni ritem v prihodnjih tednih je naravnost 
brutalen. Eksperiment Chelsea 2.0 pa torej še 
teče.

Chelsea ima 
novega trenerja 
Graham Potter je naslednik 
Thomasa Tuchla

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Regionalni 
troboj 

domačinom
Lovska zveza Slovenije je od 3. do 4. sep-
tembra izvedla Dneve lovskega strelstva 
2022 na strelišču Gaj pri Pragerskem. 
Poleg individualnih in ekipnih tekem je po-
tekal tudi troboj ekip Lovske zveze Sloveni-
je, Hrvaške lovske zveze in Lovske zveze 
Srbije, na katerem so slavili domačini.

Na vrhu 
3x3 sveta

Slovenska košarkarska reprezentanca 
gluhih je na svetovnem prvenstvu v Izraelu 
osvojila zlato medaljo v igri tri na tri. V ve-
likem fi nalu je Slovenija, ki so jo zastopali 
Miha Zupan, Miha Jakofčič, Jan Orešnik 
in Jaka Markovič, premagala Ukrajino z 
21:19.

Speedway
 je doma 
v Krškem

Navdušenci nad speedwayem so v 
Krškem prišli na svoj račun, ko je Posav-
je gostilo dirko 3. kroga 1. lige Češke, v 
katerem letos sodelujejo tudi vozniki AMD 
Krško. Poleg Krčanov so na dirki vozila še 
moštva, ki so prišla iz Prage, Pardubic, Ko-
privnice in slovaške Žarnovice. Domačini 
pa so zasedli drugo mesto.

Biatlonci merijo 
na zimo

Na Pokljuki so se najboljši slovenski bi-
atlonci in biatlonke ob koncu poletja in 
v pričakovanju zime pomerili za državne 
naslove na tekmah v sprintu in s skupin-
skim startom. V obeh kategorijah sta bila 
najboljša Jakov Fak in Lena Repinc.

Množični 
tek otrok

Atletska zveza Slovenije tudi letos priprav-
lja Množični tek otrok, ki se ga vsako leto 
udeleži okrog 20.000 otrok iz celotne 
Slovenije. Ta bo letos potekal 21. septem-
bra. Vse slovenske osnovne šole so tako 
vabljene, da ta dan organizirajo tek na 100 
ali 200 metrov.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: insajder, googlestreetview, arhiv

EXS - PRESS
>>> Janezu Janši so končno postavili spominsko ploščo, 
a ne v Sloveniji, kot bi si mislili oziroma kot bi si po 
mnenju nekaterih zaslužil Veliki Samosvojitelj. Postavl-
jena oziroma v tla položena je namreč pred ukrajinskim 
parlamentom, kjer razmišljajo, da bi za prihajajoče 
trume romarjev in častilcev lika in dela JJ-ja postavili 
hotel, ki bi ga krasila tudi Ivanova podoba v značilnih 
modro-rumenih odtenkih njegove polti. PRESS

>>> Po najbolj črnih napovedih naj bi v času letošnje 
zime kar 74 % gospodinjstev ponovno pričelo z upora-
bo suhih drv. Po izračunih slovenskih lovcev naj bi se 
gozdovi do pomladi skrčili za dobro polovico, kar pa jih 
spravlja v neprijeten položaj, ker se bodo skrčila tudi ob-
sežna lovišča. Sploh pa ne vedo, kaj bodo naredili z orož-
jem, ki zdaj ne bo več v uporabi. Po zadnjih podatkih naj 
bi se o odkupu orožja dogovarjali s Cerkvijo, ki upravlja 
z velikim delom (kmalu izbrisanih) gozdov, dobiček od 
Cerkvene preprodaje pa bi pomagal izboljšati nihajoče 
fi nančno stanje njenih gospodarstev. PRESS 

>>> Težave z ogrevanjem pričakujejo tudi v Veliki Bri-
taniji, kjer je skupina zaskrbljenih revmatikov sprožila 
javno pobudo, da bi britanski dvor na licitaciji odprodal 

>>> Knjižni trg je dodobra pretresla izdaja težko pričakovane knjige Al-Kaide, v kateri detajlno opisujejo priprave na ter-
oristični napad na WTC v New Yorku daljnega 11. 9. 2001. Za knjigo naj bi bili poleg podmladka SDS močno zaintere-
sirani tudi v krožku Križarji resnice, katere člani naj bi si že ogledovali štabe Levice in stranke Gibanje Svoboda. PRESS

>>> Pred dnevi je v sferi zahodnega vojaštva prišlo do nove zadrege. Kot se je izkazalo, 
je med 10 tisoč ukrajinskimi vojaki, ki so se urili v Veliki Britaniji, zelo malo razumevanja 
za zahtevne »zahodne« vojaške novotarije oziroma za puške ameriške ali britanske 
proizvodnje. »Slovani kot Slovani pač,« je izjavil neki britanski podpolkovnik, preden 
je poklical v Srbijo, v podjetje Zastava, ki izdeluje dobre stare kalaše. Pri naročanju ka-
lašev ga ni zmotilo, da so pred časom srbske »all-terrain« proizvode med drugim našli 
na fotografi jah ekstremistov z Bližnjega Vzhoda. Rezultati novih pušk so že na dlani, saj 
je ukrajinskim silam končno uspelo prodreti skozi ruske linije na vzhodu države PRESS

oba psa pasme corgy pokojne kraljice Elizabete II. de-
nar pa namenil ogrevanju najrevnejšim prebivalcem. 
Koliko milijonov funtov bi lahko posel prinesel državi, 
še ni znano, za nakup štiritačnikov pa naj bi se že za-
nimal korejski voditelj Kim Džong Un, Donald Trump in 
predsednik Slovenije Borut Pahor. PRESS

>>> Nemčijo je zajel val panike, ki ga je sprožil legalen 
derivat sicer prepovedanega LSD-ja 1-V-LSD, ki so ga do 
tega tedna nemoteno prodajali na internetu. Za naciona-
lno varnost so zaskrbljeni predvsem zgodovinarji, ki jih 
povezava vojaškega oboroževanja Nemčije in drog pre-
več spominja na čase naci režima, ko so nemški vojaki 
močno eksperimentirali s takrat popularnim poživilom 
pervitin, česar posledice je čutil skoraj ves svet. PRESS 

>>> Podobo prve med pravičnicami in tudi kandidatke 
za predsednico države Nataše Pirc Musar so uspešno 
»očrnila« medijska razkritja o fi nančnih mahinacijah 
njenega partnerja Aleša Musarja, ki naj bi pred javnos-
tjo skrival lastništvo nepremičnin, ki se meri v več mili-
jonih. Z razkritjem sta tako par Pirc-Musar nominirana 
(z dobrimi šansami, kot slišimo) za prestižni naslov 
»Najbolj črno-bel slovenski par,« ki ga podeljuje Zavod 
Slovenskih Tercijalk. Par Pirc-Musar tako predstavlja 
najhujšo konkurenco v panogi že dobro etabliranemu 
paru Bačovnik-Janša. PRESS

Štab Gibanja Svoboda (levo) je pred zračnimi napadi bolje zaščiten kot štab Levice (desno)

POST-POLETNO BRANJE Knjižna uspešnica Al-Kaide

Foto: S “kalaši” so ukrajinski vojaki bolje seznanjeni kot s puškami zahodnega porekla. 

DOBRA STARA ZASTAVA  - 
Rešene težave ukrajinske pehote?

>>> Osupli bralci Ropotala so nam poslali 
fotografi jo novega propagandnega plakata 
Slovenske vojske. Najbolj jih je zbodel na-
pis, ki namiguje, da pri vseh ostalih poklicih 
ostajajo zgolj pri besedah. »Tudi mi delamo 
tako z besedami kot z dejanji,« so v izjavi za 
javnost zapisali ogorčeni zdravniki, taksisti, 
zobozdravnice, kriminalisti, in presenetljivo – 
tudi določeni kriminalci. PRESS

DELA SAMO 
VOJSKA!

>>> Mnogi Hrvati glasno opozarjajo, da je 
oglaševalska kampanja »Ili vozi ili zovi« proti 
vožnji pod vplivom mobitela grafi čno izredno 
neučinkovita, saj jih zaradi preproste oblike 
mnogi ne razumejo, zaradi dvojnega vida 
pa imajo z razumevanjem zelo velike težave 
vozniki pod vplivom alkohola, saj jim pogosto 
ni jasno, ali naj »zovejo ili zovejo« ali »voze ili 
voze«. Protest »pred Bosarom« so napovedali 
tudi v društvu hrvaških dislektikov. PRESS

Napis je razjezil vse, ki delajo

VOZI ili VOZI

Foto: nalepke oglaševalske akcije krasijo 
predvsem prevozna sredstva
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4 8 5 1 7 3 9
5 4

6 9 4 5 7
3 8

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

8 9
2 6 1 4 8 9 7

Medium Puzzle 4,384,371,365

Back to puzzle Print another...
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5 7
8 1 5 2 6
1 2 7 3 5

2 7
3 8 5 6 2

5 3
1 6 2 7 4
7 9 5 4

4 7

Hard Puzzle 1,106,452,356

Back to puzzle Print another...
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5 2
4 9 7 8

6 8 9 7
5 1 9
8 1

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

2 1

ZA MOžGANE

Časopis Megafon izdaja AK NET, 
telekomunikacije, d.o.o.
Prešernova ulica 4a, 6310 Izola
Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3  Grosuplje
Naklada: 15.000
Glavni urednik: 
Željko Urumović
Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič
Oblikovanje& naslovnica:  
Nejc Bahor
E-pošta: urednik@megafon.si
www.megafon.si

KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 22. 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



STRiP
Tilen Javornik

Sledi nam na Facebooku Megafon novice, Instagramu Megafon_si in Twitterju @MegafonSi


