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Borut Pahor, trenutni predsednik Re-
publike Slovenije v odhodu, je simbol. 
Simbol časa, ko se je politični diskurz 

odmaknil od političnih tem in popolnoma 
izenačil s populizmom. Najbolj si ga bomo 
namreč zapomnili po brezvsebinskem obja-
vljanju na raznih socialnih omrežjih, ki mu s 
tujko rečemo shitpostanje. Vendar bi spomin 
na jalovega predsednika republike precej 
hitro zbledel, če ne bi svojega Instagram 
populizma Pahor nadgradil s servilnostjo 
ob teptanju demokratičnih norm republike 
na tej strani Alp v času tretje Janševe vlade 
med epidemijo koronavirusa. Toda kaj dru-
gega pričakovati od predsednika, ki je volitve 
zmagal ravno na podlagi svojih populističnih 
fototerminov na delovnih mestih njegovih 
volivcev širom Slovenije. Od predsednika, 
katerega edini politični program je bila »sp-
rava« med partizani in fašističnimi hlapci, ki 
so skoraj popolnoma vsi že pod rušo in na 
politiko izven okvirov populizma, nimajo vp-
liva. 

Borut Pahor je simptom. Simptom kva-
zi države, kjer je predsednik republike zgolj 
in samo simbolna politična funkcija - načrti 
samooklicanih osamosvojiteljev, da se omeji 
moč prvega predsednika večstrankarske re-
publike Milana Kučana so torej uspeli izločiti 
predsednika republike iz politike, Borut Pa-
hor pa je pri tem sodeloval kot najprimerne-
jši antipredsednik. 

Predsedniške volitve so tako postale pol-
igon za merjenje kurcev zvestobe in zavze-
tosti volilnega telesa posamezne politične 
stranke ter učinkovite promocije slave žel-
jnih posameznikov z obskurnimi ali neob-
stoječimi političnimi prepričanji. A vendar 
alternativa skopljenemu predsedniku repub-
like obstaja, če jim verjamete. 

Slovenska demokratska stranka tako 
ponuja Anžeta Logarja, nekdanjega ministra 
za zunanje zadeve in še pred tem izzivalca 
Zoranu Jankoviću na ljubljanskih lokalnih 
volitvah. Tudi on podobno kot Pahor deluje 
v duhu sprave. Predstavlja se kot neodvisni 
kandidat, čeprav s podporo svoje stranke. Še 
več, v javnih nastopih rad pove, da ga voliv-
ci opozarjajo, da se je pomaknil preveč levo. 
Tega premika sicer iz njegovih nastopov ne 
moremo razbrati, saj je ubral Pahorjevo tak-
tiko: Kako s čim več besedami povedati nič. 
Če ne gre za obupan poskus največje opo-
zicijske stranke SDS, da si zagotovi vsaj ne-
kaj prostora v izvršilni veji oblasti in kasneje 
predsedniško funkcijo zlorabi, gre zagoto-
vo za postavljanje Logarja na realna tla kot 

Jaka Virant

Po Pahorju    
         ...Pahor

NAMESTO UVODNIKA

“
ujeto v mrežo

Kdo nam bo navidezno 
vladal in nas simbolno 
predstavljal v tujini?

največjega pretendenta za Janševo preds-
edniško funkcijo »bez ograničenja trajanja 
mandata« v stranki. 

Podobno pahorjansko taktiko so ubrali 
tudi v drugi opozicijski stranki Nova Sloveni-
ja, kjer so za predsednika države ponudili 
nekdanjega ministra za zatiranje delavcev, 
edino pravo družino, protisocialne zadeve 
in neenake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. 
Slednji je nemudoma odprl račun na družbe-
nem omrežju TikTok, ki ga sicer ne zna do-
bro uporabljati, a vsaj poskuša biti duho-
vit, kot je sedanji predsednik države Pahor. 
Otročje duhovit torej. Pahorjanizma Cigler 
Kralja ni potrebno posebej utemeljevati, saj 
je to namesto nas že storil predsednik Nove 
Slovenije Matej Tonin: »Bolj iščemo drugo ver-
zijo Boruta Pahorja kot drugo verzijo Danila 
Türka. Predsednik Pahor je bil v prizadevanjih 
za združevanje različnih ljudi izjemen, zato bi 
njegovo zapuščino veljalo nadaljevati. Ko smo 
se odločali, koga bomo poslali v predsedniško 
tekmo, nismo začutili, da bi kdo od najavljenih 
kandidatov gojil takšne sposobnosti. Zato smo 
se odločili za Janeza Ciglerja Kralja.«

Alternativo ponujajo tudi v Stranki Gib-
anje svoboda in pri Socialnih demokratih, 
nekdanji stranki Boruta Pahorja. S podpisi 
njihovih poslancev za predsednika države 
kandidira Milan Brglez, trenutni poslanec 
Evropskega parlamenta. S Pahorjem ga ne 
povezuje le socialna demokracija, temveč 
predvsem tišina in nevključevanje v politični 
diskurz. Seveda ima še nekoliko časa, da 
vzpostavi alternativo Pahorju - vsaj z bese-
dami - a odločnosti pri opravljanju funkcije 
predsednika države po do sedaj videnem ni 
za pričakovati. 

Edina nestrankarska kandidatka je zaen-
krat Nataša Pirc Musar, ki pa uživa podpo-
ro dežurnega sovražnika desnice in prvega 
predsednika Slovenije Milana Kučana, kar je 
verjetno edini dejavnik, ki Pirc Musar ločuje 
od kandidatov SDS-a in NSi-ja. Če Kučanova 
podpora kandidatko postavlja levo od sre-
dine, jo njeno preteklo poklicno delovanje 
odločno postavlja na stran interesov kapita-
la nasproti interesom delavcev, torej desno 
od sredine. Pravšnja naslednica Pahorja v 
tem oziru, boste rekli. Vendar vsaj pri javnih 
nastopih Pirc Musar deluje bolj vsebinska od 
poosebljenja brezvsebinskosti v obliki Boruta 
Pahorja. 

Svojo alternativo so predstavili tudi v Le-
vici, s čigar podporo bo kandidiral poslanec 
Miha Kordiš. Po delovanju in retoriki v javnih 
nastopih se ne bi mogel bolj razlikovati od 
Pahorja, pa tudi od svojih protikandida-
tov. Deklarativno bo, če bo izvoljen, delov-
al v interesu malega človeka, če uporabimo 
njegovo terminologijo. A ravno ta odklon od 
standardiziranih kandidatov za predsednika 
republike mu bo, kot kaže, predstavljal na-
jvečjo oviro za izvolitev. Liberalni volivci so 
se mu namreč odrekli že ob prvem pomis-
leku o privatni lastnini, tam nekje pred sla-
bim desetletjem. Kordiš ima torej dve realni 
možnosti - da se popahorizira in postane 
všečen, ali da ostane zvest svojim načelom in 
upa na čudež. 

Novi predsednik ali predsednica bo torej 
posodobljena različica Boruta Pahorja. Sled-
nji je namreč poosebil idejo o predsedniku 
republike brez kakršne koli moči. Tako kot 
so si naši osamosvojitelji želeli. 
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pare zakonsko izenačijo z raznospolnimi 
pari pri možnosti sklenitve zakonske zveze 
ter posvojitvah otrok. Ustavno sodišče je 
diskriminacijo v času do zakonske ureditve 
odpravilo že samo. Kljub jasnosti ustavnega 
sodišča SDS z amandmaji predlaga črtanje 
predlaganih sprememb, samooklicana sre-
dinska Nova Slovenija pa je že napovedala, 
da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da 
diskriminacijo ohranijo. Ustavno sodišče je 
državnemu zboru za zakonsko ureditev dalo 
šest mesecev časa. Če poslanke in poslanci 
predlog sprejmejo, kot je pričakovano, bo 
to ena redkih odločitev ustavnega sodišča v 
zadnjem času, ki bo implementirana v predv-
idenem roku.

Naslednji teden bo prvič sklicana zaen-
krat edina preiskovalna komisija v obdobju 
delovanja tega državnega zbora. Ukvarjala se 
bo z domnevnim nezakonitim fi nanciranjem 
političnih strank in strankarsko politično 
propagando v medijih pred in med zadnji-
mi državnozborskimi volitvami s fi nančni-
mi sredstvi iz državnih podjetij in tujine. 
Komisija, ki jo vodi Mojca Šetinc Pašek, bo 
tako pod drobnogled vzela propagandni 
stroj SDS-a zamaskiran v medije. Prva seja 
bo sicer zaprta za javnost, saj se bodo članice 
in člani komisije le dogovorili o prihodnjem 
delu. Podobna komisija je delovala že v pre-
jšnjem sklicu, a je z nastankom nove koalicije 
in zamenjavo predsednika komisije delo ne-
koliko zastalo. Komisija nazadnje končnega 
poročila ni sprejela, njen predsednik Gre-
gor Perič pa se je z vsega skupaj 193 glasovi 
poslovil iz parlamenta. 

Nova 
komisija 

za Novo24
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Poslanke in poslanci še vedno zasedajo 
na septembrski redni seji, ki bo trajala 
vse do torka, 4. oktobra, ko bodo glas-

ovali o obravnavanih zakonskih predlogih. 
Čaka jih predvsem obravnava različnih opo-
zicijskih predlogov zakonov, ki so povečini 
že vnaprej obsojeni na propad. Med njimi 
je tudi novela zakona o ustanovitvi občin 
ter določitvi njihovih območij, ki nadaljuje 
populistično širjenje mestnih občin na vo-
lilne okraje različnih poslancev. Tokrat v SDS 
predlagajo, da mestna občina postane Škofja 
Loka. Tam sta bila v državni zbor izvoljena 
nekdanji državni sekretar za nacionalno var-
nost Žan Mahnič in po podatkih Parlametra 
najzgovornejši poslanec SDS Andrej Hoivik.

Več takih poskusov smo sicer lahko
spremljali ob koncu prejšnjega sklica držav-
nega zbora, ko so poslanci v predvolilnem 
zanosu Krško povišali v mestno občino. Na 
prakso, ki je značilna predvsem za desno 
hemisfero slovenske politike, ki si na ta način 
utrjuje primat v lokalnih trdnjavah, niso bile 
imune niti preostale stranke. Danes že nek-
danja Stranka Alenke Bratušek je predlagala, 
da mestna občina postanejo Jesenice. Tedanji 
predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa si 
je želel, da to postanejo Brežice. Kljub neus-
pešnemu poskusu je prejšnji mesec sporočil, 
da se bo potegoval za župana te še vedno 
nemestne občine.

Poleg opozicijskih zakonskih predlogov 
je na dnevnem redu mogoče najti tudi 
novelo družinskega zakonika. Z njo bodo 
poslanke in poslanci, očitno zgolj iz koali-
cijskih vrst, uresničili odločitev ustavnega 
sodišča, ki poslancem nalaga, da istospolne 

RAZGLEDNICE

Moj računalnik gre na Mars. JanjaGastarbajterska policija. Klemen

Naj kdo zamenja školjko, če se 
mu da, pravijo na Rabu. Vedran

V Tirani v Albaniji imajo lokal Fajon.  Miha

Ste tudi sami posneli 
kako zanimivo, nena-
vadno ali lepo foto-
grafi jo ali video? 
Delite jo z nami 
in jo pošljite na: 

razglednice@megafon.si
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V preteklih številkah smo 
več člankov posvetili Kopr-
ski gradbeni hobotnici, ki 

je pod taktirko takratnega župa-
na Borisa Popovića poskrbela 
za to, da je večina za gradnjo 
stanovanj primernih občinskih 
zemljišč po izjemno ugodni ceni 
pristala v rokah Grafi sta. Samo 
po sebi se odpira vprašanje, 
kako je Grafi st fi nanciral nak-
up teh zemljišč, pa četudi jih je 
kupil izjemno znižani ceni. Ko 
bo jasno, kako se je fi nanciral 
Grafi st, bo jasno tudi to, do kod 
sežejo lovke omenjene hobot-
nice.

Zgovoren primer ene od oblik fi nanciranja 
Grafi sta je naslednji: 

Aprila lani je v javnosti odjeknila novi-
ca, da so na Mestni občini Koper (MOK) po 
odkritju, da Grafi st ne plačuje uporabnine 
za Marino, zahtevali, naj za minulo obdobje 
plača 150.000 evrov koncesnine ter pozneje 
še za prihodnje obdobje določili uporabnino 
v znesku 30.000 evrov letno. Iz teh številk 
je možen izračun, po katerem je MOK od 
Grafi sta prejela uporabnino za minulih pet 
(od deset neplačanih) let. Upoštevajoč obli-
gacijski zakonik je splošni zastaralni rok za 
zahteve neupravičene uporabe premožen-
ja druge osebe (v tem primeru občinskega 
premoženja) določen na pet let. Iz naveden-
ega lahko sklepamo, da je trenutna občins-
ka oblast s sporazumom od Grafi sta iztržila 
znesek, ki je enak maksimalnemu znesku, 
ki bi ga lahko v taki situaciji občini dosodilo 
sodišče. 

Ob tem nam preprost izračun pokaže, da 
se je podjetje Grafi st s takim razpletom oko-
ristilo za najmanj 150.000 evrov, saj so plačali 
znesek uporabnine za dobo petih let, čeprav 
je niso plačevali celo desetletje. 

Občina je v danih razmerah dobila mak-
simalen znesek, ki ji ga zakon omogoča, saj 
ne obstajajo pravni vzvodi, s katerimi bi la-
hko zaračunala preostalih pet let Grafi sto-
vega neplačevanja uporabnine za Marino. 
Resda občina teh vzvodov nima, toda ima jih 
tožilstvo. Več kot jasno je, da neplačevanje 
računov s strani Grafi sta izhaja iz zlorabe 
uradnega položaja enega ali večih občinskih 
uslužbencev v obdobju od leta 2009 do 2019, 
ko občina Grafi stu ni pošiljala računov za up-
orabnino – tako je obveznost plačila zastara-
la Grafi st kot lastnik Marine Koper d.o.o. pa 

LOKALNO

Po dobrega pol leta čakanja
še ni jasno, zakaj Grafi st ni 
plačeval uporabnine za Marino

neupravičeno pridobil vsaj 150.000 evrov. V 
enakem znesku je občina utrpela škodo. 

V kazenskem zakoniku je tako dejanje 
neznanega občinskega uslužbenca opre-
deljeno kot kaznivo dejanje, ki se kaznuje z 
zaporno kaznijo v trajanju vsaj treh let. Ob 
tem se postavlja zgolj še vprašanje obstoja 
dokazov za to, kdo je storil kaznivo dejanje 
zlorabe uradnega položaja. 

Vrnimo se v leto 2009. Do takrat je s 
podjetjem Marina Koper d.o.o. kot večinski 
lastnik razpolagalo podjetje Istrabenz, ki je 
od občine redno prejemalo račune za upo-
rabnino oziroma koncesnino in jih plačeval. 
Leta 2009 pride do spremembe lastništva v 
Marini Koper d.o.o., ko namesto Istrabenza 
postane njen večinski lastnik podjetje Grafi st 
d.o.o.. Z menjavo lastnika Marine se z vidika 
izdajanja računov ne bi smelo nič spremeniti 
– tako izdajatelj (Mestna občina Koper), kot 
plačnik (Marina Koper d.o.o.) sta ostala ista. 
Kljub temu je od Grafi stovega prevzema Ma-
rine Koper d.o.o. leta 2009 občina prenehala 

Ur.

Hvala za pomoč pri razkrivanju hobotnice!

O nečednostih iz bližnje preteklosti pišemo, ker ima javnost pravico vedeti, kaj se je dogajalo v nji-
hovem mestu (če preteklosti ne moremo spremeniti, je prav, da jo vsaj razkrijemo). Do sedaj so nam 
bili pri raziskovanju dejanj gradbene hobotnice v veliko pomoč materiali, ki nam jih dostavljate bralci 
– brez vaše pomoči naše pisanje ne bi bilo tako podrobno; še več – nekatere zgodbe brez dokazov, 
ki ste nam jih dostavili, ne bi ugledale luči sveta. Vsak dokument, informacija ali podatek, ki nam ga 
dostavite v poštni ali elektronski predal, nas dodatno opogumi, ker vemo, da nismo sami. Vaša pomoč 
nas je navdihnila tudi k temu, da vas povabimo k sodelovanju tudi pri ostalih raziskavah: 

I.
Zbiramo informacije o podrobnostih nakupa in poznejše prodaje zemljišča na katerem danes stoji 
bencinska črpalka Petrol (ob trgovini Dipo). Posebej nas zanima ozadje spremembe namembnosti 
zemljišča, ki je Grafi stu omogočila prodajo po višji ceni od nabavne.

II. 
Vaša pomoč bo dobrodošla tudi v primeru prodaje občinskega zemljišča ob avtoservisu Porsche Ko-
per d.o.o. kjer so bili kot izjema za to dražbo razpisani povsem nestandardni pogoji, kot na primer 
nenavadno obročno plačilo (1. leto 10 %, 2. leto 30 % in preostanek čez tri leta). Zbiramo informacije 
o tem, kako je prišlo do takšne nestandardne odločitve in kdo jo je sprejel. Pri prodaji je šlo za oddajo 
zaprtih ponudb na kateri je neznano podjetje s ceno za 1 evro na kvadratni meter višjo od Porsche 
Koper d.o.o. kupilo to zemljišče. Dobrodošle bodo informacije o tem, kdo je bil pobudnik tega, da bo 
dražba potekala z oddajo zaprtih ponudb, ter kdo je sprejel to odločitev. Zanimajo nas tudi informacije 
o hrambi prispelih ponudb pred njihovim odpiranjem.

III. 
Prejeli smo tudi informacije o tem, da naj bi v preteklosti gradbena hobotnica izdajala fi ktivne račune 
drugim investitorjem v Kopru, ne da bi opravila dela, ki so bila plačana. Preverjamo tudi, ali je ta denar 
predstavljal plačilo »pravice do projekta v Kopru«. Z namenom preverbe tega smo od stečajnega upra-
vitelja Primorja želeli odkupiti dokumentacijo objekta Solis, predvsem gradbene dnevnike, vendar nam 
dokumentacije niso želeli prodati – in to kljub temu, da so prodajali praktično vso ostalo lastnino pod-
jetja (knjige, slike, pepelnike). Zbiramo informacije o tovrstnih praksah iz preteklosti in vsaka pomoč 
v obliki dokumentacije ali zgolj informacij je dobrodošla. Pri tem naša raziskava ni omejena na objekt 
Solis, temveč zbiramo dokaze tudi pri vseh drugih gradbenih projektih v Kopru (trenutno se ukvarjamo 
s stanovanjsko sosesko na ulici 15. maja ter s Solisom).

“

pošiljati račune za uporabnino. Že to dejst-
vo samo po sebi predstavlja dovoljšen dokaz 
oškodovanja občine, na podlagi katerega la-
hko tožilstvo po službeni dolžnosti prične s 
preiskavo zoper odgovorne.

V tem postopku bi lahko občina po tem, 
ko tožilstvo prične s postopkom, uveljavljala 
premoženjski zahtevek v znesku (preosta-
lih) 150.000 evrov, saj zastaranje v dotičnem 
primeru po tej pravni osnovi nastopi šele leta 
2029.

Vendar od aprila 2021, ko je bila zadeva 
obelodanjena, do današnjega dne po nam 
dostopnih informacijah tožilstvo ni sproži-
lo postopka zoper odgovorne. Ob tem na-
povedujemo, da bomo na tožilstvu v prihod-
nje redno preverjali, ali so sprožili postopke 
v zvezi z zgoraj opisanimi dejanji. 

V zvezi z našim preteklim pisanjem je tre-
ba poudariti, da tudi zgornji razvoj dogodkov 
lahko predstavlja trden dokaz o fi nančni 
vpletenosti nekdanjega župana Popovića v 
podjetje Grafi st d.o.o.. 
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V uredništvo smo prejeli dopis, ki ga 
je od Komisije za preprečevanje ko-
rupcije (KPK) prejela Občina Izola in 

skrivala pred javnostjo.
Naj spomnimo, da je KPK v sodelovanju 

z Ministrstvom za javno upravo in Direk-
toratom za stvarno premoženje Republike 
Slovenije na Občino Izola naslovila dopis, 
s katerim je občino seznanila, da je razvpi-
ta pogodba o prodaji občinskega zemljišča 
ob Južni cesti, s katero je občina ruskemu 
poslovnežu  prodala 16.000 kvadratnih 
metrov zazidalnega zemljišča ob Južni ces-
ti po izjemno nizki ceni ter s tem občinsko 
blagajno oškodovala za vsaj milijon evrov 
nična. Komisija je od pristojnega občins-
kega organa zahtevala, naj sproži postopek 
ugotavljanja ničnosti omenjene pogodbe, 
ki bi izničil nezakonito prodajo občinskega 
zemljišča. Za realizacijo poziva KPK je bil 
pristojen Nadzorni odbor občine Izola.

Izolska občina za odpravo te nezakonito-
sti ni storila ničesar. Še huje kot to – ugoto-
vili smo, da so dopis  skrivali pred javnostjo 
in ga do današnjega dne še niso obelodanili. 

Kako jim je to uspelo? 
Dokument KPK so na občini takoj po pre-

jemu skrili pred javnostjo, občinskim svetom 
in občinskimi uradniki. Nato so sklicali sejo 
občinskega sveta, na kateri so obravnavali 
nepravilnosti pri prodaji občinskega zeml-
jišča, na sami seji pa poskusili v izglasovanje 
podtakniti sklep, s katerim bi svetniki potr-
dili, da je besedilo podpisane pogodbe enako 
besedilu, kot ga je izglasoval občinski svet. 
Kljub dosedanji praksi slepega varovanja žu-
panovih nečednih poslov s strani koalicije v 
občinskem svetu, večina v občinskem svetu 
tega ni bila pripravljena storiti. Župan je zato 
poiskal zasilno rešitev in v izglasovanje na-
rekoval sklep, po katerem naj bi podpisana 
pogodba za prodajo zemljišča ob Južni ces-
ti odražala duh besedila pogodbe, ki ga je 
izglasoval občinski svet. Opustili so vztrajno 
ponavljanje trditve, da besedilo pogodbe ni 
bilo spremenjeno, tako, da sedaj nekoliko po 
butalsko pravijo, da je besedilo bilo spremen-
jeno, vendar v duhu originalnega besedila.  

Sodeč po dopisu KPK je zadeva kristal-
no jasna. Direktorat za stvarno premoženje 
Republike Slovenije je v danem primeru na 
poziv KPK ugotovil, da je pogodba v prim-
eru naknadne spremembe besedila, ki ga je 
izglasoval občinski svet nična. Na podlagi 
tega je KPK nesporno ugotovila, da je bila 
prodaja omenjenega zemljišča nična, ter 
pozvala pristojni občinski organ k izvedbi 
postopkov za ugotavljanje ničnosti. 

V zgoraj opisanih razmerah je župan 

Občina Izola zavrnila 
zahtevo protikorupcijske 
komisije po odpravi 
nezakonitosti pri prodaji 
občinskega zemljišča

prikril ugotovitve direktorata in KPK pred 
občinskimi svetniki ter jim v izglasovanje 
narekoval sklep, po katerem sta podpisana 
in izglasovana pogodba enaki. Očitno je bilo 
občinskim svetnikom pomembneje izogni-
ti se pregonu s strani pravosodnih organov 
kot nuditi zaščito Markočiču, zato slednjemu 
namera z izglasovanjem omenjenega sklepa 
ni uspela. Vseeno so občinski svetniki Mar-
kočiču namenili tolažilni sklep – tak, ki pra-
vi, da je bila sprememba besedila pogodbe 
narejena v duhu besedila, ki ga je izglasoval 
občinski svet. 

Kako jim je uspelo prikriti obstoj poziva 
KPK? 

Sprva so na občini prejemnike dopisa 
prestrašili s trditvami, da prejeti poziv pred-
stavlja poslovno skrivnost. Očitno opogum-
ljeni s prepričanjem, da KPK zadev ne bo 
obelodanila javnosti pred volitvami, so se 
odločili dopis skriti – saj javnost, kot smo 
zapisali zgoraj, zanj ne bi izvedela pred vo-
litvami. Na volitvah pa bi vodilni dobili nove 
mandate, da tudi naslednja štiri leta v občin-

skem svetu varujejo župana in ostale pred 
odgovornostjo.

Mnogi verjamejo, da dobro vedno prema-
ga zlo. Očitno to verjame tudi nekdo z Občine 
Izola, saj je ta nekdo, ki je očitno razpolagal 
z dokumentom KPK, našel način, da ga je 
anonimno dostavil našemu uredništvu –  za 
kar se ob tej priložnosti javno zahvaljujemo 
in pozivamo tudi ostale, naj sledijo zgledu ter 
nam dostavijo koristne informacije o zadevi.

Občinski svet oziroma županova koali-
cija je pridno glasovala za zaščito nečednih 
poslov županove koalicije, med tem pa so vse 
obljube, ki so jih dali občanom pred volitva-
mi, ostale neizpolnjene. 

Markočič ima vso pravico do ponovne 
kandidature in tudi do zmage na volitvah, 
ki bi mu omogočila, da še štiri leta zavrača 
ugotovitve državnih organov in ohranja ne-
zakonito pogodbo v veljavi. Toda tega ne bo 
mogel početi brez mandata občank in občan-
ov, ki imajo na volitvah zadnjo besedo – tudi 
glede tega, ali bodo na čelu občine še toler-
irali župana, ki nezakonito razdaja občinsko 
srebrnino. “

Ur.
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“

Od Pirana do Kopra 
za čisto okolje

Jan Bednarik 
foto: Martin Agostini Pregelj

V okviru čistilne akcije Čista obala in ob 
svetovnem dnevu čiščenja so se med 
valove na 13 kilometrov dolgo plavan-

je od piranske punte do koprskega pomola 
podali ultramaratonski plavalec Martin Strel, 
direktor komunalnega podjetja Okolje Piran 
Gašpar Gašpar Mišič ter direktor rižanskega 
vodovoda Martin Pregelj. 

Z akcijo želijo spodbuditi razpravo o 
pomenu čistega okolja in problematiki 
mikroplastike, ki ni samo v okolju okoli nas, 
ampak se jo najde tudi že v nas samih. Pla-
vanje je spodbudil maratonski plavalec Mar-
tin Strel, ki se je odločil, da bo plaval zgolj 
še zaradi osveščanja o pomenu varovanja 
okolja. 

»Ob vsem, kar sem videl v preko 150 
državah sveta, kjer je marsikje ogromno 
onesnaženosti, sem se odločil narediti za svet 
nekaj drugega, nekaj boljšega, kajti v tem tre-
nutku je svet zasvinjan. Preplavlja nas mikro 
plastika, vse več je bolezni, pesticidov, kemi-
kalij in treba je to začeti spreminjati. Sloveni-
ja je dokaj čista dežela, ampak vseeno vsako 
leto poberemo po obali polno smeti, zato je 
tudi ta akcija tukaj,« nam je zaupal.

Nedeljsko plavanje je bilo za Martina 
Strela tudi priprava na začetek naravovarst-
venega projekta World Swim, v okviru kat-
erega namerava obkrožiti svet in spodbu-
diti ljudi, da bi prenehali z onesnaževanjem 
narave. Preplaval bo približno 110.000 kilo-
metrov ter obiskal 130 držav.  Na pot, ki naj 
bi predvidoma trajala 365 dni se bo odpravil 
iz Kopra.

Če je ozaveščanje s plavalsko akcijo neka-
ko razumljivo, je presenetljivo (pa čeprav 
povsem razumljivo), da sta se ultramara-
tonskemu plavalcu pri tem simboličnemu 
podvigu pridružila tudi Gašpar Gašpar Mišič 
in Martin Pregelj. Preplavati 13 kilometrov 
vendarle ni mačji kašelj, kar nam je potrdil 
tudi direktor komunalnega podjetja Okolje 

Piran: »To bo kar podvig zame do sedaj sem 
preplaval največ sedem kilometrov. Zdaj smo 
se zbrali dva Martina in dva Gašparja, da 
bomo preplavali 13 kilometrov.« 

»Težavnemu podvigu navkljub mora na 
problem mikroplastike nekdo opozoriti,« pravi 
Gašpar Mišič, zato se je tudi odločil sodelo-
vati pri tem dejanju: »V okviru čistilne akcije 
Čista obala in proti onesnaževanju morja, še 
posebno proti mikroplastiki, ki je vedno bolj 
prisotna mora nekdo opozoriti na to prob-
lematiko. Gre za simbolno dejanje, kjer bomo 
pokazali vesoljnemu svetu, da se lahko tudi z 
majhnimi koraki naredi bistveno več pred-
vsem, da se lahko zajezi ustvarjenje plastike 
na izvoru. Mi smo tisti (komunala in prosto-
voljne organizacije, op. a), ki se ukvarjamo s 
posledicami odpadkov in nimamo take moči, 
da bi ustavili vso to nesnago, zato to simbolno 
plavanje.« 

Direktor Rižanskega vodovoda Koper 
pa je dodal, da »vse, kar konča v naravi, na 
koncu  voda splakne in prinese v podtalje in 
v izvir vodnih virov, zato je tudi vodovodnim 

Martin Pregelj, direktor rižanskega vodovoda

podjetjem pomembno, kako 
ravnamo z naravo. Čeprav 
imamo ultrafi ltracijo, s tem 
ne prečistimo vsega.« Ob 
tem je opozoril še na dodat-
no simboliko, saj je bil dan 
skoka v morje tudi dan, ko 
je Rižanski vodovod Koper 
prvič po 120 dneh suševodo 
pošiljal iz lastnega vira. 

Čistilna akcija Čista 
obala je tokrat potekala že 
trinajstič. Letos je na njej 
kljub deževnemu vremenu 
sodelovalo 55 prostovoljcev, 
ki so skupno pobrali 3963 
kosov odpadkov, od katerih 
naj bi bilo kar 84 % cigaret-
nih ogorkov.

Pot je trajala nekaj manj kot pet ur
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Pred skokom v morje

Evropska unija ugotavlja, da je do sedaj 
to s pomočjo strateških tožb bilo 
mogoče, a bo temu kmalu naredila 

konec. Kako je pri nas?
V Bruslju namreč predlagajo specialno 

direktivo, ki bi ščitila tiste medije, ki so žrtve 
strateških tožb. 

Strateške tožbe so tožbe, ki jih lobistične 
skupine, korporacije ali vplivni posamezni-
ki vlagajo zoper medije in novinarje s ciljem 
preprečitve objave informacij katerih objava 
je sicer v javnem interesu. Namen tovrstnih 
tožb zoper medije in ostale je ta, da se nas s 
fi nančnimi, psihološkimi in časovnimi obre-
menitvami odvrne ali onemogoči pri posre-
dovanju pomembnih informacij javnosti. 

V praksi se je ob odsotnosti primerne 
pravne zaščite medijev pred tovrstnimi zlo-
rabami za najučinkovitejše sredstvo oviran-
ja in onemogočanja raziskovalnega novi-
narstva izkazalo serijsko vlaganje strateških 
tožb zoper medije in njihove novinarje. Ob 
odsotnosti primerne pravne ureditve tega 
področja obstaja verjetnost, da bodo toženi 
medij sodni procesi izčrpali do te mere, da 
bo prenehal izhajati.

Najodmevnejši primer strateških tožb 
zoper medije v Sloveniji je obračun davčnega 
svetovalca iz Maribora z raziskovalnim splet-
nim medijem Necenzurirano.si, ko je bilo po 
poročanju medijev vloženih že preko 40 tožb 
zoper Necenzurirano in njihove novinarje. 

Kljub temu, da Megafon obstaja manj kot 
leto dni, smo tudi mi na lastni koži občutili 
kako to izgleda. Zavoljo serije raziskovalnih 
člankov zbranih pod temo »Koprska gradbe-
na hobotnica« v katerih smo razkrivali pove-
zave nekdanjega župana Borisa Popovića in 
podjetja Grafi st in ugotovili ter javnosti obe-
lodanili številna nezakonita ravnanja, smo v 
zadnjih nekaj mesecih prejeli vsaj tri tožbe 
podjetja Grafi st. Kljub temu, da nam bo to 
vzelo nekaj časa in energije, ki bi ju sicer 
posvetili novim novinarskim raziskavam, 
nas veseli neizpodbitno dejstvo, da smo - mi 
z našim pisanjem, Grafi st pa s strateškimi 
tožbami zoper nas –  dokazali da je tudi Istra 
del združene Evrope.  

Po sprejetju direktive na ravni Unije 
bo način implementacije v nacionalno za-
konodajo prepuščen parlamentom držav 
članic.

Ali lahko 
kapital 
angažira 
sodišča proti 
medijem? 

“

Martin Strel, ultramaratonski plavalec

Gašpar Gašpar Mišič, direktor komunalnega podjetja Okolje Piran

Ur.
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Grof Francesco Andrea Elio Grisoni je 
imel z Mario Anno Catterino Pola dva 
otroka. Hči in sina, ki pa sta umrla v 

razmaku štirih let. Sin je umrl zaradi dvoboja, 
hči pa zaradi bolezni. Tako je grof tik pred 
smrtjo svoje premoženje razdal. Družinsko 
palačo Sabini-Grisoni je zapustil za ubožni 
zavod, ki je sirotam zagotavljal bivanje ter 
osnovno in poklicno šolanje. Gotovo pa je 
ena najdragocenejših (če ne najbolj dragoce-
na) zapuščina plemiča njegova knjižnica, ki je 
v celoti ohranjena na domoznanskem odd-
elku Osrednje knjižnice Srečka Vilharja. Ob-
sega 3288 zvezkov, 784 knjižnih naslovov ter 
675 zvezkov serijskih publikacij in periodike.

Palača danes
Mestna občina Koper je v sodelovanju 

z domačim Obalnim domom upokojencev 
in ob spodbudi društva ŠENT, ki je več let 
opozarjal na dotrajanost prostorov, sklenila 
in tudi otvorila prenovljeno gotsko palačo 
Sabini-Grisoni na Vergerijevem trgu. 

V prenovljenih prostorih palače bosta 
po novem prostore dobili letos ustanovlje-
ni Svetovalni center za otroke, mladostnike 
in starše Istre, novi dnevni center za stare-
jše od 65 let, še nadalje pa jih bo uporablja-
lo društvo ŠENT (Slovensko združenje za 
duševno zdravje). Občina bo v prenovljene 
prostore predvidoma umestila tudi vsebine 
za spodbujanje podjetništva.

»Izhodišče je bilo to, da je društvo ŠENT 
kot uporabnik teh prostorov, ki so bili izjemno 
dotrajani, več let prosil, da se te uredi oziroma  
da se zagotovi ustreznejše prostore. Po ogledu 
smo ugotovili, da je to res nedostojen pros-
tor za izvajanje vsebin, zato smo se odločili 
za prenovo,« je za naš medij povedal župan 
Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Celotna investicija je znašala približno 
dva milijona evrov, od tega je občina dobro 
polovico pridobila iz razpisov. Mestna obči-
na je naložbo prijavila na razpis za pridobitev 
sredstev iz naslova Celostnih teritorialnih 
naložb, Obalni dom Upokojencev pa je sred-
stva pridobil z uspešno prijavo projekta na 
Javni razpis za sofi nanciranje vlaganj v in-
frastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih 
oblik varstva oziroma začasnih namestitev 
za starejše.

»Občina je kandidirala na razpisu na pod-
lagi tega, da je država ponudila možnost fi -
nanciranja vsebine dnevnega centra za stare-
jše občane nad 65 let,« je še povedal župan.

V prenovljeni palači Sabini-Grisoni bo 
dnevni center za zagotavljanje dnevnih ob-
lik varstva starejših umeščen v delu prit-
lične etaže in bo obsegal različne prostore 
za opravljanje tovrstne dejavnosti. Drugi del 

Sabini-Grisoni v novi podobi

Jan Bednarik 
foto: Martin Agostini Pregelj

pritličja bo namenjen društvu ŠENT. V prvem 
nadstropju bodo večnamenska dvorana, pre-
davalnica in sejna soba. V preostalem delu 
prvega nadstropja in mansarde bodo pisarne 
in sanitarni prostori. V objekt bo umešče-
na tudi dvižna ploščad, namenjena dostopu 
gibalno oviranih oseb.

Med prenovo palače so odkrili bogate 
poslikave, zaradi katerih je Mestna občina 
Koper v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije stavbo najprej 
vpisala v nacionalni register kulturne ded-
iščine, občinski svet pa nato še za spomenik 
lokalnega pomena.

Župan je potrdil, da so že med samo 

Grof palačo zapustil za ubožni zavod

Prerez traku z direktorico Obalnega doma upokojencev Koper Nevo Tomažič

»V tej palači je stoletja kraljevala ljubezen. Ljubezen do soljudi, do svojega mesta in skupnosti«, je župan povedal ob otvoritvi

prenovo »našli kar nekaj zanimivosti, med 
drugim zanimive in tudi precej vredne pos-
likave z vidika kulturne vrednosti. Poskrbeli 
smo, da se te čim bolje zaščitijo, in tudi zato, 
da se cel objekt vpiše v seznam kulturne ded-
iščine.«

Največji izziv pri projektiranju je bilo 
odkrivanje kvalitetnih historičnih plas-
ti stavbe in vključitev le-teh v nov koncept 
prenove. Kot nam je povedala Lučka Manca 
Lesjak Soklič iz podjetja za arhitekturo, ur-
banizem in oblikovanje, BIRO 42: »Izziv je bil 
že, kako te programe, ki so jih želeli imeti v 
stavbi, po eni strani sodobno umestiti v stav-
bo, po drugi pa ne narediti nekega sodobnega 
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 Lučka Manca Lesjak Soklič

taline kažejo, da se je tloris projekta večkrat 
spremenil. Poleg arhitekturnih ostalin je bila 
odkrita večja količina novoveške in tudi mla-
jše lončevine, nekaj odlomkov je zgodnjesred-
njeveških in celo rimskodobnih. V zunanjosti 
stavbe smo odkrili tudi delno ohranjen skelet-
ni grob, ki je pravzaprav del večjega poznoan-
tičnega grobišča, ki smo ga na območju med 
palačo in fakulteto (Fakulteta za management, 
op. a.), raziskali že leta 2018. Skelet je bil brez 
dodatkov, ki bi nam omogočili še natančne-
jšo datacijo. Glede na antropološko analizo 
pa pripada ženski,« je povedala arheologinja 
Ines Klokočovnik.

Sicer pa ima občina glede na izjavo župa-
na v načrtu tudi nadaljnje prenove: »Načrtov 
je veliko, sredstev pa vedno premalo. Moramo 
se zavedati, da je na področju kulturne ded-
iščine veliko objektov, ki so potrebni in vred-
ni prenove. Od tega od desetih objektov lahko 
rešimo enega ali pa dva, za ostale je potrebno 
poiskati neke alternativne rešitve. Eden izmed 
takih primerov je palača De Belli, kjer smo se 
dogovorili z ZRS (Znanstveno-raziskovalno 
središče), da bi jo oni prek svojih razpisov 
uspeli prenoviti. Takih objektov, potrebnih 
prenove, je pri nas še ogromno.« “

Zgornje nadstropje palače

monstruma, nekih kock, ampak ohraniti duh 
stavbe, duh Grisonija. Največji izziv je bil got-
ovo preskok med projektiranjem ene običajne 
prenove neke stavbe v Kopru do tega, da smo 
potem odkrili, da je to daleč od tega, da bo to 
običajna prenova. Že ko smo izrisali tloris ob-
stoječega stanja, se je videlo, da je stavba ses-
tavljena iz treh starih različnih stavb. Tekom 
gradnje smo našli vodnjak na skrajno sever-
no-vzhodnem delu stavbe, ki je kazal, da je 
bil ta del sprva dvorišče, zato so bila tla tam 
tudi dvignjena. Z vsakim novim posegom se 
je odkrila nova, starejša plast te stavbe, meni 
največji izziv pa je bil, kako ta čar prikaza-
ti na sodoben način in istočasno ohraniti čar 
palače, kot ga je imela nekoč.«

Že v času rušitvenih del so bili znotraj in 
zunaj palače odkriti arheološki ostanki, ki 
kažejo, da je bilo to območje poseljeno že v 
času antike.

»Pri arheološki raziskavi, ki je sicer po-
tekala v dokaj omejenem obsegu, smo zno-
traj in zunaj stavbe odkrili temelje starejših 
novoveških objektov in pa številnih prezidav 
same palače. V enem izmed notranjih pros-
torov pa celo iz kamna zidano cisterno za 
vodo in vanjo speljan kanal, kar nam kaže, 
da je bil tu v novem veku odprt prostor. Os-

K U L T U R N I 
NAPOVEDNIK

1. 10., 11.00–21.00 
Izola, Veliki trg
Pomol okusov: Kulinarično 
»Street food« na carinskem pomolu

6. 10. ob 20.00, 
dvorana Sv. Frančiška
Šelestenja 2022: koncert Koala 
Voice

8. 10. ob 20.30
Center mladih Koper
Syndrome of unplugged vol. 1

7. 10. ob 19.30
Avditorij Portorož
Mestno gledališče ljubljansko: 
Tih vdih, gledališka komedija

7. 10. ob  21.00
Piran, Gledališče Tartini
Koncert pop skupine BOOOM!
Poleg avtorskih pesmi bo moč slišati
nekaj priredb svetovno znanih pop 
uspešnic ter skladbe glasbenih gostov.

8. 10. ob 20.30
Center mladih Koper
Syndrome of unplugged vol. 1

8. 10. ob 10.30, Piran, Avditorij 
Portorož
Lutkovno gledališče Ljubljana: 
Sapramiška
lutkovna predstava za otroke

10. 10. ob 18.00, Piran, Mestna 
galerija Piran
Tartini 330: Predstavitev Fu-
lar&Art Objects z dražbo umet-
nin

14. 10., 15. 10., 10.00/14.00, 
Portorož, nekdanje skladišče 
soli Grando
Tartini 330: Tartini 3l3ctr0nic
Natečaj za produkcijo remiksa Tartinijeve 
glasbe v elektronskem slogu.

13. 10. ob 20.00, Koper, dvora-
na Sv. Frančiška Asiškega
Šelestenja 2022: Ditka
 
23. 9. –16. 10., Koper, 
skladišče Libertas
10. edicija Festivala IZIS: Cevi
Festival avdio-vizualnih in novomedijskih 
umetnosti
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Jan Bednarik
foto: Martin Agostini Pregelj

V organizaciji 
Študentske 
organizacije Univerze 

na Primorskem in ob pomoči 
Mestne občine Koper je v 
zavetju pred vremenom med 
mogočnimi oboki v Taverni 
potekal že sedmi festival 
ulične umetnosti Frivolus

“

LOKALNO

Čarovnija
je!

Tridnevni kulturno-umetniški dogodek je bil 
letos prav zaradi vremena skrčen na dva dni. 
S predstavami domačih in tujih umetnikov je 
letos potekal pod geslom Verjemi v čarovni-
jo!

V soboto smo lahko spremljali Uga San-
cheza iz Italije in Kinetik studio iz Izole s 
točko Štirje elementi, v nedeljo pa Studio 
Anima s Poletnim vrtiljakom. Sledil je še 
Čokoladni cirkus in ognjeni šov, ki je priva-
bil največ začudenja iz oči najmlajših, čeprav 
so imeli takisto kot ob ognjenih vragolijah 

široko razprte oči tudi tisti malce starejši. 
Že poimenovanje festivala z imenom 

Frivolus nakazuje na dneve polne čarovnije, 
kar nam je potrdila tudi Tamara Crnjac, vodja 
festivala: »Frivolus je čarobna beseda, ki pov-
ezuje vsako umetnost, poživi ulice in polepša 
naš čudoviti Koper.«

Z različnimi predstavami, polnimi trikov 
in humorja, so gotovo prepričali mlade in 
stare, da čarovnija vendarle je. 

Akrobacije med predstavo Štirje elementi

Pri čarovniških trikih je sodelovalo tudi občinstvo
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Kaj povezuje Ljubljano, Koper, New York 
in Berlin? V vseh naštetih se v javnem 
prostoru nahaja modularni prilagodljiv 

sistem, ki ga je leta 1967 patentiral arhitekt in 
oblikovalec Saša Mächtig. Poimenoval ga je 
Kiosk K67 in predstavlja enega izmed medn-
arodno uveljavljenih industrijskih objektov, 
ki je zaradi svoje sistemske prilagodljivosti 
postal ena od ikon mednarodnega industri-
jskega oblikovanja. Samostojno enoto ozi-
roma različne sestave večjih aglomeracij 
tvori osnovni modul iz ojačanega poliestra. 
Bistvena pa je njegova oblikovna prilagod-
ljivost, ki omogoča vnos različnih funkcij in 
prilagoditev različnim namenom - od trafi ke, 
informacijske točke, čebelnjaka, vrtne lope, 
mejne postaje, prodajnih mest za smučarske 
vlečnice, cvetličarne, stojnice s hitro prehra-
no in maloprodajo pa vse do komentatorske 
tribune ali pa male bivalne enote. S serijs-
ko proizvodnjo kioskov je začelo tamkajšn-
je podjetje Imgrad v Ljutomeru leta 1968. 
Od leta 1968 do 1999 so po vsej Jugoslaviji 
izdelali okrog 7500 enot. Nekatere od njih so 
izvozili na Poljsko, Japonsko, Novo Zelandi-
jo, v Kenijo, Irak, Sovjetsko zvezo in ZDA. V 
zgodnjih devetdesetih je Imgrad Ljutomer 
proizvodnjo K67 zaradi radikalnih sprememb 
v slovenskem gospodarskem sistemu ustavil.

Po več kot 50 letih je Kiosk K67 zara-
di svoje prilagodljivosti še vedno uporaben, 

njegova priljubljenost pa narašča po celem 
svetu. Kiosk K67 iz prve serije je leta 1970 
postal del oblikovalske zbirke 20. stoletja 
Muzeja za sodobno umetnost MoMA v New 
Yorku. Končno je kot predmet množičnega 
oblikovanja svoje mesto v MoMA dobil med 
razstavo K betonski utopiji: Arhitektura v 
Jugoslaviji, 1948-1980. Maja Vardjan, kusto-
sinja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 
MAO, ki je o tem oblikovalskem objektu pri-
pravila številne razstave, predavanja in pub-
likacije, ocenjuje, da je Kiosk K67 v mnogih 
mestih obstojen zato, ker predstavlja urbani 
element, ki se nenehno nahaja med dvema 
poloma, »med arhitekturo in industrijskim 
oblikovanjem, med vgrajenostjo v moder-
no mesto in družbo, med rituali vsakdanjega 
življenja in nenazadnje z vztrajno zmožnostjo 
reinterpretacije.« Sistem prilagodljivosti mu 
omogoča prednost pri urbani regeneraciji 
javnih prostorov, predvsem na nivoju tak-
tičnega urbanizma, kar je naprimer v Kopru 
prepoznala tudi Mara Ambrožič Verderber, 
direktorica Obalnih galerij Piran, ki se je 
nad idejo ulične postavitve objekta v javni 
prostor z navdušenjem odzvala in omogoči-
la začasno uporabo Kioska K67 v lasti Obal-
nih galerij Piran. »Kot svojevrstna umetnina 
sodobnega oblikovanja je kiosk K67 neločljivo 
povezan s konceptom ulice in ulične opreme, 
zato je tudi v Kopru umeščen v javni pros-
tor na Ukmarjev trg, kjer je v svoji novi vlogi 
aktiviran kot programski generator mesta. 
Podobno ulično intervencijo so leta 2019 izv-
edli tudi v New Yorku, na stičišču 45. in 46. 
ulice z Broadwayem, kjer je služil kot infor-

macijsko središče za oblikovalski paviljon na 
Times Squaru,« razlaga Ambrožič Verder-
ber. Priljubljenost Kioska K67 se kaže tudi 
v njegovi ponovni uporabi v Berlinu, kamor 
ga je iz Slovenije pripeljal Martin Ruge in z 
oblikovalcem ter njegovim delom vzpostavil 
nove vsebine v predelu Kreuzberg. Kot ek-
speriment se s svojo začasno vlogo prilagaja 
in spremlja potrebe uporabnikov Muzeja za 
arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani ter tudi 
na ljubljanski tržnici. 

Zakaj je ta objekt tako poseben in kaj mu 
omogoča nenehno reinterpretacijo? Leta 
2004 je nemški oblikovalec in arhitekt Helge 
Kühnel zapisal, da Kiosk K67 omogoča pros-
tor za dejavnosti, ki ne zahtevajo stalne lok-
acije in s svojo začasnostjo rešujejo različne 
infrastrukturne, ideološke ali politične situ-
acije. 

Kiosk K67 lahko razumemo tudi kot 
anomalijo, s katero so se v času socialistične 
unifi cirane družbe z uporabo njegovih enot 
razvijali zametki prehoda v tržno ekonomi-
jo, saj je oblikovalski kos lahko zlahka gostil 
majhna privatna podjetja še pred začetkom 
propada vzhodnega bloka v devetdesetih. Ta 
izjemen in prilagodljiv oblikovalski sistem je 
v svojem izjemnem merilu idealen za obliko-
vanje najrazličnejših eksperimentalnih vse-
bin, ki jih drugače ne bi bilo možno razvijati. 
Njegova zmožnost interpretacije omogoča, 
da se namesto privatnega individualizma 
začenja sestavljati principe socialnega in sk-
upnostnega oblikovanja. Včasih se je le dobro 
odpraviti na kakšen izlet do New Yorka, Ber-
lina, Ljubljane ali Kopra.   

Reinterpretacije 

Boštjan Bugarič
foto: Domen Grögl

KOLUMNA

“
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INTERVJU
Ukrepi proti 
podražitvam

Ljubljana – V parlamentu so brez glasu pro-
ti sprejeli zakon o začasnih ukrepih za manj 
posledic draginje pri prejemnikih otroške-
ga dodatka. Ti bodo novembra, decembra 
in januarja za vsakega otroka ob otroškem 
dodatku dobili draginjski dodatek, ki bo 
izplačan v višini otroškega dodatka, ki ga 
dobijo za prvega otroka. Zakon med up-
ravičence do draginjskega dodatka dodaja 
rejniške družine. Na potrditev v parlamentu 
čaka še interventni zakon, ki bi zamrznil cene 
šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih 
ter bivanja v študentskih domovih. STA, NB

Šarec: letalo C-27 Spartan 
bomo kupili

Ljubljana – Obrambni minister Marjan Šarec 
je potrdil, da se nadaljuje nakup transport-
nega letala C-27 Spartan, čeprav so v koal-
icijski pogodbi zapisali drugače. Nakup je 
po njegovih besedah za vojsko nujen, z na-
kupom dodatne opreme bi lahko gasili tudi 
požare. Zaradi velikosti letala bi potrebovali 
tudi nov hangar. Pogodbo za nakup v višini 
72 milijonov evrov je sicer podpisal bivši 
obrambni minister Tonin, do česar so bili na-
jbolj kritični v Levici. STA, NB

24-urna stavka 
na RTVS

Ljubljana – Potem, ko so zavrnili predlog 
vodstva RTVS, da se v pogajanja vključi me-
diatorja, so novinarski sindikati v ponedel-
jek opozorilno stavkali. Stavka je trajala od 
polnoči do polnoči. Novinarji in ustvarjalci v 
večini uredništev niso delali, vsebine oddaj 
in program pa so prilagodili stavki, pri čem-
er naj bi bil minimum delovnega procesa 
zagotovljen. Med stavko je programski svet 
zavoda obravnaval kadrovsko problematiko 
televizijskega informativnega programa, s 
katerega so številni odšli zaradi slabih raz-
mer. Stavkajoče je podprlo tudi kulturno 
ministrstvo. STA, NB

Sindikat policistov: 
»Strinjamo se z varuhom.« 

Ljubljana - V Sindikatu policistov Slovenije 
pozdravljajo ugotovitve iz poročila Varuha 
človekovih pravic glede ravnanja policije na 
neprijavljenem shodu 5. oktobra lani v Lju-
bljani. Kot so zapisali, se je izkazalo natanko 
to, kar so sami trdili ves čas, in sicer da je 
nujno potrebno poiskati odgovornost pri 
vodstvu policije, in ne pri policistih samih, ki 
so zgolj opravljali svoje delo. Na notranjem 
ministrstvu so zaradi suma storitve kaznivih 
dejanj poročilo Varuha poslali na posebni 
oddelek Specializiranega državnega tožilst-
va. STA, NB

Predvolilni 
rejtingi 

Ljubljana – V predvolilno tekmo za vlogo 
predsednika države sta se vključila še Miha 
Kordiš, kandidat Levice, ter Milan Brglez, 
član Socialnih demokratov, ki je dobil pod-
poro stranke Gibanje Svoboda. Ta ima po 
zadnjih anketah med strankami še vedno na-
jvišjo podporo (30,9 %), sledi ji SDS, ki ji je 
podpora padla (17,9 %). Vlado premierja Rob-
erta Goloba podpira skoraj 60 %, nasprotuje 
pa ji manj kot 30 % vprašanih. STA, NB

INTERVJUPO DOMAČE

Jaka Virant

Zoki za 
Ljubljano, 
Ljubljana 
Zokiju
Zakaj Janković 
nima alternative? 

Ljubljana je znana po svoji alternativni 
sceni, a tudi po izredno srednjetočni 
turistični ponudbi. Leta 2006, ko se 

je na županski prestol prvič zavihtel Zoran 
Janković, je mainstream turizem dokonč-
no prevzel politični primat v mestni obči-
ni. Alternativa pa lahko obstaja le v skritih 
kotičkih mesta ali v obliki dodatne turistične 
ponudbe. To se je še posebej jasno izkazalo 
pred letom in pol, ko je Janković s pomočjo 
zasebnih varnostnih služb in policije izgnal 
uporabnike avtonomne cone Rog po tem, 
ko je z »mehkimi prijemi« Metelkovo sprejel 
med bisere ljubljanske turistične ponudbe in 
tako kastriral njeno politično razsežnost.  

Vendar ta članek ni namenjen analizi sa-
moniklih alternativnih oblik bivanja in nji-
hovega razmerja z županom mestne občine 
Ljubljana, temveč razmisleku o politični al-
ternativi Zoranu Jankoviću, ki že od leta 2006 
strelja s praznimi naboji. Janković je namreč 
županski stolček zasedel na krilih svojega 
delovanja v gospodarstvu. Sloves je pridobil 
predvsem kot dober menedžer pri Merca-
torju.  Leta 1984 je bil v poslovnem sistemu 
Mercator imenovan za vršilca dolžnosti di-
rektorja Mercator Investa. Na tem položaju 
je ostal do leta 1988, ko je postal podpred-
sednik SOZD Emona in v. d. generalnega di-
rektorja Emona-VS. Ker ni bil imenovan za 
direktorja Emone, je 1990 ustanovil in postal 
direktor podjetja Electa Inženiring, ki se uk-
varja s projektiranjem, gradnjo objektov ter 
notranjo opremo. Danes, v času, ko se odkri-
vajo fi nančne in druge mahinacije in neza-
konitosti v delovanju, pa jo vodita njegova 
sinova. Leta 1997 je bil s položaja člana na-
dzornega sveta izvoljen za predsednika up-
rave Poslovnega sistema Mercator, kjer je 
deloval do leta 2006. Takrat so ga bojda po 
politični odločitvi novi lastniki družbe nekri-
vdno razrešili s te funkcije s sedmimi glasovi 
za in šestimi proti. V tem trenutku se je Jan-
ković nemara ravno zaradi odstavitve odločil 

za politično kariero, kjer je bil njegov glavni 
cilj, tako se zdi maščevanje Janezu Janši, ki 
naj bi stal za njegovo razrešitvijo z mesta 
predsednika uprave Mercatorja. 

Svojo podjetniško vizijo politike, na kri-
lih katere je zmagal vsakokratne lokalne vo-
litve, je seveda ohranil tudi v vlogi župana. 
Ljubljano je postopoma, a odločno spremenil 
v industrijo turizma. Iz središča mesta je z 
gentrifi kacijo izgnal lokalce, z javno-zaseb-
nimi partnerstvi pa spletel močno korpora-
tivno mrežo povezanih podjetij, ki živijo od 
javnega denarja in špekulativnih gradbenih 
investicij. 

Mestna občina Ljubljana je tako post-
ala ogromna fi rma, ki ima svoje lovke raz-
vejane v širine, ki jih pozna le lastnik, to je 
direktor, torej župan Zoran Janković. Prav 
tukaj pa tiči odgovor na vprašanje, zakaj lju-
bljanska politika ne more ponuditi alterna-
tive bržkone dosmrtnemu županu. Njegov 
položaj bi lahko brez političnega samomora 
v prvem mandatu prevzel le ekvivalentno 
uspešen župan-podjetnik. Pa še to, če bi ga 
Janković sam uvajal. V nasprotnem primeru 
ne bi le novoizvoljeni župan podpisal svoje 
politične smrtne obsodbe, temveč bi tudi 
podjetje Mestna občina Ljubljana prej kot 
slej doživela bankrot in prevzeli bi jo stečajni 
upravitelji. Podjetja se namreč ne vodi samo 
z bilancami in poslovnimi načrti, temveč tudi 
z osebno soodvisnostjo upravljalcev podjet-
ja s partnerji. Po domače: kdo bi lahko obul 
Jankovićeve čevlje, ohranil poslovanje tako 
velikega podjetja, kot je Ljubljana, in hkrati 
opravljal še svojo politično funkcijo?

Ker takih prostovoljcev, ki bi se zavoljo 
rešitve Ljubljančanov pred gentrifi kacijo ali 
zgolj zavoljo spremembe politično-poslo-
vodne usmeritve upravljanja mestne občine 
Ljubljana odrekli svoji nadaljnji politični 
karieri, ni, morajo alternativo vsakič pred-
staviti politične stranke. Najmočnejšega 
protikandidata je navadno ponudila Slovens-
ka demokratska stranka v obliki Anžeta Log-
arja, ki pa na zadnjih volitvah ni prejel niti 
polovice glasov, ki jih je prejel Janković, ko je 
zmagal s svojimi standardnimi 60 odstotki v 
prvem krogu. 

Tokrat se mu bodo, kot kaže, zoperstavili 
z leve, kjer svojo alternativo kujeta svetniška 
skupina Levice ter Lista kolesarjev in pešcev. 
Verjetno pa računata tudi na pomoč civilnih 
gibanj, kot je urbanistična Ljubljana odprto 
mesto ali novonastala samonikla avtonomna 
cona Plac. 

A zdi se, da bo tudi ta poskus jalov. Ne 
le zaradi nemogočega prevzema podjetja, 
razširjenega v smeri, ki si jih nihče ne pred-
stavlja, temveč ravno zaradi Jankovićevega 
pragmatičnega političnega diskurza, ki prak-
tično nikoli ne zajema političnih idej, tem-
več obravnava občino kot podjetje. Če pade 
direktor, pade podjetje. Če pade podjetje 
Ljubljana, lahko novo vodstvo pozabi na vse 
politične ideje, saj se bo ukvarjalo predvsem 
z reševanjem podjetja iz krize in posledičnim 
upadom že tako skrhanega socialnega stan-
ja prebivalcev. Zoran Janković je Ljubljano 
postavil v odvisen položaj, podobno kot to 
storijo preprodajalci drog: »Evo, malo tur-
ističnih foric za pokušino boste že plačali, 
ko boste imeli.« V naslednjem trenutku Lju-
bljana že ne more več brez svojih turističnih 
»foric«. “
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Simon Smole

KULTURA

Delati v kulturi, vsaj 
zunanjemu opazov-
alcu izgleda privlač-

no. Privlačno je, da si sam 
svoj šef, nimaš določenega 
delovnika, poleg tega gre 
za službo, kjer se lahko 
izražaš in zato dobiš celo 
kakšno priznanje, ki ga 
delavec v službi ne prejme. 

Po drugi strani večina ljudi v kreativnih 
poklicih ne dosega življenjskega standarda 
slovenskega srednjega sloja, hkrati pa država 
od njih pričakuje, da bodo Slovenijo kulturno 
in umetniško obogatili. 

Pri nas imamo nekaj organizacij, ki po-
skušajo takšno stanje spremeniti. Med njimi 
je društvo, Gibanje za dostojno delo in so-
cialno družbo, ki se artikulirano ukvarja z 
odpravljanjem in blaženjem posledic prekar-
nega dela, pa sindikat Glosa, ki varuje de-
lovnopravne, socialno-ekonomske in druge 
skupne interese zaposlenih v dejavnostih 
umetniškega ustvarjanja. Pred kratkim je 
začel nastajati nov sindikat delavcev, ki de-
lajo v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, 
imenovan Zasuk. Prvi koraki so že narejeni. 
Ustanovili so delavski odbor, imajo manifest 
in tudi datum ustanovnega kongresa sind-
ikata, ki bo v nedeljo, 2. oktobra ob 10. uri v 
Dvorani Tabor v Ljubljani, kjer bodo včlanje-
vali nove člane.

Smoter nastanka sindikata je združevan-
je in solidarnost delavcev različnih poklicev, 
področij dela in pravnih statusov. Sindikat 
je nastal samoniklo in ni povezan z uveljavl-
jenimi sindikalnimi zvezami. Združeval bo 
delavce z najrazličnejšimi poslovnimi na-

Nastanek sindikata kreativnih delavcev

Čas je, 
da se povežemo

zivi, ki jim je skupno, da so večinoma zunanji 
sodelavci oziroma izvajalci in so najbolj na 
prepihu, ko gre za izvajanje delavnopravnih 
predpisov. Sindikat Zasuk bo nekakšen sol-
idarnostni dežnik, ki ne bo zastopal posa-
meznih branž ali interesov določenih klik, 
odprt je za vse vrste delujočih: samozapos-
lene v kulturi, samostojne podjetnike in nos-
ilce popoldanskih s.p.-jev, ustanovitelje in 
zaposlene v zasebnih zavodih, zadrugah in 
društvih, lastnike in zaposlene v d.o.o.-jih, 
pogodbene delavce, študente, dijake, delavce 
na črno, upokojence, delavce z mešanimi 
statusi, … Tako za tiste, ki delajo samo ne-
profi tno, kot tiste, ki izvajajo komercialne 
storitve in kombinacijo obojega. 

Kar se tiče kreativnega sektorja pravijo, 
da bodo ščitili delavce vseh poklicev, ki de-
lajo na enem ali več podpodročjih kultur-
no-ustvarjalnega sektorja, med katere sodijo 
uprizoritvene umetnosti, glasba, vizualne 
umetnosti, oblikovanje, arhitektura in kra-
jinska arhitektura, audiovizualni sektor, lit-
erarno ustvarjanje, založništvo, prevajalstvo, 
bibliotekarstvo, mediji, fotografi ja, inter-
medijske umetnosti, oglaševanje in market-
ing, muzeji in kulturna dediščina, galerije, 
razvoj programske opreme in računalniških 
iger, ustvarjalne obrti, raziskave in razvoj, 
kulturni in ustvarjalni turizem.

Posebnost in hkrati moč tega sindika-
ta je, da ni namenjen zgolj umetnikom in 
drugim ustvarjalcem, ampak skuša povezati 
celoten spekter zaposlenih. Veliko skupino 
delavcev v kreativnem sektorju predstavljajo 
poklici, ki so podporni ustvarjanju. Mednje 
štejemo različne tehnične, pedagoške in ad-
ministrativne delavce. Njihov cilj je izboljšati 
slabe življenjske razmere vseh delavcev in 
povezati njihove usode ter tako ustvariti sk-
upno delavsko fronto. Lotili se bodo najbolj 
perečih problemov, ki so v zadnjih desetlet-
jih rak rana kulturno-ustvarjalnega sektorja: 

ustaviti neplačevanje javnih zavodov, utr-
diti plačilne standarde, zagotovit dostopne 
delovne prostore. Upajmo, da bo sindikat 
prispeval k naslavljanju problema izobraženih 
mladih, med katerimi je veliko takšnih, ki 
opuščajo nestalno delo v kulturnem sektorju, 
ker so prisiljeni pristati na nižja, kvalifi cirana 
dela, da bi preživeli. Drugi problem je proces 
fragmentacije delovne sile. Prekarni delavci 
se med seboj bolj ali manj niti ne poznajo, 
čeprav lahko delajo za iste institucije ali za-
vode, zato je na področju kulturnih poklicev 
do sedaj sindikalno organiziranje potekalo le 
s težavo. Prekarci se morajo začeti dojemati 
kot skupnost, ki mora biti čvrsto povezana. 
V sektorju dela na tisoče ljudi, ampak gre za 
v glavnem razpršene posameznike, prekarce, 
samozaposlene v kulturi, samostojne podjet-
nikein zaposlene na začasnih pogodbah. 

Kulturniki so se tako pokazali kot izrazito 
interesno fragmentiran sektor, v katerem se 
na eni fronti bije boj za ohranitev privilegijev 
kulture javnega sektorja na račun nevlad-
nega sektorja in samozaposlenih, na drugi 
pa se med nevladnimi organizacijami boj or-
ganizira okoli dostopa do razpisnih sredstev 
in subvencij. Kljub temu je potrebno zavrniti 
ustaljeno prepričanje o visoki odvisnosti sek-
torja od javnega fi nanciranja mnogi ustvar-
jalci namreč ne dobivajo sredstev od države. 

Sindikat Zasuk je verjetno nastal tudi 
zato, da preseže umetno ustvarjene vojne 
med zasebnim in javnim sektorjem. Ogrom-
no ljudi v javnem sektorju dela v podstan-
dardnih pogojih in njihovo delo je bistveno 
podcenjeno. Sindikat Zasuk čaka težka nalo-
ga usklajevanja mnogih interesov in boj proti 
kompleksnim sistemskim problemom, zag-
otovo pa je obstoj takšnega sindikata nujen. 
Kot so zapisali: »Čas je, da se povežemo.« 

Res je skrajni čas. “
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INTERVJU

Kaj je 
anarhija?

Izza ovinka se sliši kričanje, rožljanje z 
verigami in v ulico pritečejo prestrašene 
ženske z otroki. Za njimi tečejo črno 

oblečeni mladci nenavadnih pričesk in 
psihopatskih pogledov … Takšna je pona-
vadi fi lmska predstava anarhistov. Skoraj 
nikoli jih ne prikažejo v knjižnicah, sedečih 
za mizo razmišljujočih ob debelih knjigah, 
čeprav bi prav slednji opis bolje služil pri-
kazu običajnega anarhista. Podcenjevano 
ideologijo še vedno gojimo na nekaj pros-
torih tudi pri nas, tako na nivoju bralnih 
krožkov kot v večjih avtonomnih prostorih. 
O tem, kaj naj bi anarhizem v resnici pred-
stavljal, sva spregovorila s Petrom, ki mu 
v resnici ni tako ime. Zaradi napadov, ki 
jih je sam zaradi prepričanja že izkusil na 
svoji koži, se je odločil za uporabo parti-
zanskega imena.

Ponavadi ljudje, ko omenimo anarhijo, pomis-
lijo na apokalipso, klanje, kaos. Kako bi ga ra-
zložil ti?
Mogoče vsi ne mislijo tako. Spomnim se odd-
aje o anarhizmu, ki je bila pred leti predvaja-
na na radiu Slovenija. Med anketiranci je bilo 
kar nekaj pozitivnih odzivov. Posebej sem si 
zapomnil tistega, ki je rekel, da so anarhisti 
tisti, ki hočejo dobro za vse ljudi. Kar pomeni, 
da je anarhizem kot politična ideja ali giban-
je verjetno tudi na našem prostoru vendarle 
dosegel določeno število ljudi, ki ga lahko ra-
zumejo oziroma brez predsodkov sprejmejo 
ideje, ki jih promovira. Sicer pa mislim, da 
ta negativna predstava izhaja iz tega, kako 
smo navajeni razumeti svet. Danes je vse 
postavljeno tako, da si ljudje verjetno sploh 
ne znajo predstavljati kakršnekoli, predvsem 
pa družbene organizacije brez voditeljev, 
brez hierarhij. Mislim, da napačno razume-
vanje anarhizma v glavnem izhaja iz pred-
sodka do tega, da se ne moremo organizirati 
na drugačen način, kar pa je povezano tudi 
s tem, kar nam govorijo vsakokratne oblas-
ti ali zgodovinske analize. Ampak menim, da 
so tu zadaj še interesi določenih razredov ali 
ljudi, ki nimajo interesa, da bi bila družba bolj 
enakopravna ali egalitarna. V osnovi gre za 
politično idejo in gibanje, ki je bilo vzpostavl-
jeno v podobnem obdobju kot druge social-
istične ideje, torej v času delavskih gibanj v 

19. stoletju. Gre torej za politično ideologijo, 
ki je postavila teorijo celotnega sistema in se 
ukvarja s tem, kako bi lahko bila družba orga-
nizirana na nehierarhičen način, predvsem 
brez voditeljev, in kako bi lahko v socialnoe-
konomskem smislu temeljila na enakosti.

Torej bi lahko vzporedili socializem in anarhi-
zem?
V večini anarhistične teorije boste slišali, da 
so vsi anarhisti socialisti. Niso pa vsi social-
isti anarhisti, kar pomeni, da si anarhizem 
s socializmom zagotovo deli ekonomsko ali 
marksistično analizo zgodovine, družbene 
analize in stremi k podobnim ciljem.

Je anarhizem v naši družbi sploh možen? Ljud-
je smo pohlepni in leni.
To je začaran krog in tudi sam verjamem - to 
je tudi materialističen pogled na svet - da so 
ljudje vedno taki, kakršna je družba, in tudi 
družba je vedno takšna, kakršni so ljudje. V 
anarhistični teoriji je torej seveda predstavl-
jen optimistični pogled na to, da bi družba 
lahko bila organizirana drugače, ampak bi 
morali že družbo spremeniti, da bi se ljudje 
naučili drugače soobstajati, drugače živeti, 
se drugače organizirati. Klasični anarhistični 
mislec Mikhail Bakunin je rekel, da je sedanja 
generacija oropana zmožnosti, da bi si sploh 
lahko zamišljala drugačen svet, saj smo že 
tako močno prepredeni z obstoječim stan-
jem. Tako da je v bistvu na nas, da naredi-
mo spremembo, na novih generacijah pa, da 
postavijo novo družbo. 

Za kaj točno se torej anarhisti borite v Sloveniji?
Anarhistično gibanje ima v svoji politič-
no-socialni aktivnosti več plasti. Dolgoročna 
perspektiva, zaradi katere smo anarhisti, je 
revolucionarna perspektiva, kar pomeni, da 
v naših analizah razumemo svet sistemsko 
in si recimo ne predstavljamo, da bi lahko 
ljudje probleme, zaradi katerih smo neza-
dovoljni, rešil v okviru tega sistema. Na vse 
posamične tematike ali pa na vprašanja, s 
katerimi se ukvarjamo oziroma okoli katerih 
delujemo, vedno postavimo v ta sistemski 
okvir, v katerem poskušamo razviti revolu-
cionarno perspektivo tudi v gibanjih, v kat-
erih sodelujemo. Neka dolgoročna perspek-

tiva je gradnja novega družbenega gibanja, 
ki ne bi bilo samo anarhistično, ampak ki bi 
se povezalo v družbena gibanja z drugimi, 
katerih ambicija je spremeniti svet oziro-
ma družbeno ureditev. Kratkoročno se za-
vzemamo za obrambo obstoječih delavskih 
in socialnih pravic. Naše politične aktivnosti 
so usmerjene tudi v blokado nekaterih ak-
tualnih politik in zakonov, ki jih razumemo 
kot negativne za večino ljudi, tako da boste 
velikokrat ugotovili, da se ukvarjamo s konk-
retnimi politikami, ki prihajajo na plan. Okoli 
njih se poskušamo organizirati in negativne 
stvari ustaviti. Hkrati pa je zelo pomemben 
del anarhistične ideje in gibanja to, da gradi 
alternative že tukaj in zdaj, kar pomeni, da se 
skupine in prostori organizirajo na drugačen 
način. Na način, ki je alternativen obstoječim 
in v skladu z anarhističnimi idejami: nehier-
arhično, edalitarno, direktno, demokratično 
in podobno. S tem so povezane tudi kritike 
individualizma oziroma atomizacije in to-
talnega razbitja kakršnegakoli kolektivizma. 
V tem smislu delujejo naša gibanja, projek-
ti, prostori. Zelo pomembno je, da se gradi 
na agendi gradnje skupnosti, v kateri gojimo 
kolektiven duh, kjer skrbimo drug za dru-
gega, kjer ustvarjamo prostore, v katerih je 
mogoče živeti dostojanstveno.

Zahteva ta boj uporabo nasilja?
Kot anarhisti nasprotujemo nasilju, želimo si 
svet brez nasilja.  Zavedamo pa se tudi, da je 
današnji svet utemeljen na nasilju in da ve-
likokrat do pravic, ki se zdijo pomembne za 

»... iluzorno je pričakovati, da bomo skozi volitve ali 
z bolj levimi strankami dejansko dosegli spremembe, 
ki bi jih potrebovali za to, da bi lahko živeli dostojan-
stveno.«
- Peter

Pia Nikolič
foto: pixabay
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vse ljudi, ljudje ne pridejo zaradi nasilja, ki ga 
nad njimi izvaja država zaradi svojega mo-
nopola. Ena od obstoječih zgodovinskih tez 
je, da se anarhisti v tem smislu ne razlikujejo 
od katerekoli druge politične sile, ki poskuša 
dosegati spremembe. To je tudi del te nega-
tivne kampanje, da se anarhizem vedno pov-
ezuje z nasiljem. Ker anarhisti verjamemo v 
svobodo posameznika, v avtonomijo, dosto-
janstvo in integriteto posameznika, se zave-
damo, da je treba včasih organizirati tudi sa-
moobrambo ljudi, skupin ali razredov, da se 
to dostojanstvo ohrani. Gre bolj za nekakšno 
samoobrambno perspektivo. 

V preteklosti smo videli že kar nekaj revolucio-
narnih uspehov anarhistov, ampak ali lahko 
rečemo, da je bila pariška komuna uspešna? 
Trajala je od 18. marca do 28. maja 1871, kar 
za mnoge ni dolgo trajanje?
Zgodovina anarhističnih revolucij je tudi 
zgodovina tragedije. V zgodovini je bilo na 
množični ravni kar nekaj poskusov izvedbe 
anarhistične revolucije in dejstvo je, da so 
bile vse vsaj v nekaj letih zatrte s pomočjo 
različnih sil. Mislim, da to ni argument, ki bi 
nam preprečeval, da vendarle poskušamo 
razmišljati in delovati v to smer. Ne gre za 
to, da jutri spremenimo svet ali pa da real-
istično ocenimo te zadeve, ampak, da je zelo 
pomemben tudi vsak korak, ki ga naredi-
mo proti spreminjanju lastnih pogledov na 
svet, odnosov, ki jih imamo med sabo vpliva 
na razmišljanje drugih. V zgodovini je bilo 
vedno tako, da so nove ideje potrebovale 

veliko časa, da so se spremenile, ampak če 
ne bi stremeli k spremembam, bi še vedno 
živeli v nekem preživetem veku. Se mi pa 
zdi pomembno raziskovati dalje. Tudi anar-
histične revolucije iz zgodovine. Najbolj 
množični sta bili španska revolucija leta 1936 
in ukrajinska leta 1917. Gre za primera, kjer se 
je bil velik del družbe sposoben organizirati 
na ta način. Zelo zgovorno je tudi to, da so 
ukrajinsko anarhistično revolucijo napadle 
vse sile, tako z leve kot z desne, in nazadnje 
so jih porazili boljševiki po tem, ko so uspeš-
no odbili napade z desne, recimo nacionalis-
tov in bele garde.

Se ti zdi, ko tako pogledaš v zgodovino, da si 
utopist, če verjameš v anarhijo?
Ne, nimam se za utopista. Mislim, da tudi 
anarhija ni utopija. Morda v tem smislu, da 
je utopija nekaj, kar progresivno deluje na 
to, da poskušamo spreminjat stvari. Ne uk-
varjam pa se zelo s tem, kdaj bi se ta utopija 
zgodila ali ne gre za to, da se iz dneva v dan 
dela korake k spremembam. 

Poznaš kakšen primer, kjer trenutno živijo po 
anarhističnih načelih?
Obstaja nekaj dobrih primerov, ki niso nujno 
zabeleženi pod to oznako, ampak se lahko v 
marsičem prekrivajo v izvajanju praks in idej 
anarhizma. Na neki omejeni ravni, pri man-
jših skupinah ali na ravni komun oziroma 
socialnih prostorov, je seveda veliko anarhis-
tov marsikje. A recimo kurdska revolucija v 
severni Siriji v Rojavi je zagotovo primer, ki 

ga spremlja in podpira, v njem sodeluje in 
ga jemlje za navdih anarhistično gibanje iz 
celega sveta. Tam je inspiracija za boj in tudi 
določeni anarhistični avtorji. V veliki meri 
v Rojavi obstaja sozvočje z anarhističnimi 
idejami in s tem, kar poskušajo doseči. Ena 
od karakteristik anarhizma je tudi ta, da ni 
dogmatičen in da poskuša črpati ideje iz ra-
zličnih teoretskih in političnih tokov ter se 
ne zamejevati v neko dogmatsko, striktno, 
puristično ideologijo. Drug primer, ki je tudi 
inspirativen, so zapatistične skupnosti v Me-
hiki. Na ravni vasi ali skupnosti je veliko tega 
tudi v Braziliji.

Mogoče tudi v primeru avtonomnih con?
Absolutno. Avtonomne cone, avtonomni so-
cialni centri, samoorganizirane politične sk-
upine v veliki meri črpajo svojo inspiracijo iz 
anarhizma. Včasih spontano, včasih eksplic-
itno. Zadnjih dvajset let je veliko družbenih 
gibanj, ki preizprašujejo kapitalizem in na 
resni ravni v praksi uporabljajo anarhistične 
predloge načina organiziranja. Od antiglo-
balističnega gibanja do gibanja Occupy, 
gibanja proti ekonomski krizi 2012 in tako 
dalje.

Je tudi to razlog zakaj anarhiste ponavadi naj-
demo v avtonomnih conah? Kaj te sploh pred-
stavljajo?
Avtonomna cona je prostor, ki je vzpostavl-
jen od spodaj, ki ga ljudje vzpostavijo sami. 
Tak prostor je samoorganiziran, neodvisen 
od institucij oblasti in od drugih institucij, 
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Ena od anarhističnih krilatic je, da je anar-
hizem politični izraz interesov izkoriščanih 
in zatiranih razredov. Skozi vse družbene 
analize ugotavljamo, da velika večina ljudi na 
tem svetu ne sodi med vladajoče ali lastniški 
razred in velika večina vedno slabše živi na 
vseh koncih sveta in to ni nič novega. Tako 
da ne gre za to, koliko lahko ponudi anarhi-
zem, ta lahko ponudi vrednostno podlago za 
smiselno organiziranje in boj za spremembe, 
tudi za gradnjo alternativ tukaj in zdaj, mislim 
pa, da se mora to dogajati v sozvočju z dru-
gimi gibanji, ki razvijajo protikapitalistične 
perspektive. Seveda se je potrebno vprašati, 
komu je v interesu, da si neverjetna manjšina 
ljudi lasti veliko večino svetovnega bogastva. 
Mislim, da gre tu za vprašanje enakosti ozi-
roma pravičnejše razporeditve družbenega 
bogastva, za katerega vemo tudi, da je bilo 
ustvarjeno v skupnih procesih.

Omenil si, da gre pri družbenih spremembah 
za dolgotrajne procese. Bližajo se nam volitve 
in v tem času pogosto opazimo na zidovih 
anarhistične nalepke, na katerih piše, da če 
bi volitve kaj spremenile, bi bile prepovedane. 
Se ti ne zdi, da je vseeno boljše, da izkoristi-
mo svojo pravico in gremo volit, izrazimo svoje 
mnenje, vsaj dokler še živimo v tem sistemu?
Zagotovo. Anarhisti tudi nikoli ne bodo pred-
lagali abstinence, če za tem ne obstaja ak-
tivni bojkot. Ampak v končni instanci se mi 
zdi (in to je tudi neka temeljna anarhistična 
analiza), da je parlamentarna demokracija v 
kapitalizmu pač orodje za reprodukcijo tega 
sistema in iluzorno je pričakovati, da bomo 
skozi volitve ali z bolj levimi strankami de-
jansko dosegli spremembe, ki bi jih potre-
bovali za to, da bi lahko živeli dostojanstve-
no. Je pa razlika med tem, kdo je na oblasti, in 
včasih je potrebno izboriti te manjše zmage, 
svoboščine … ali pa, da je državni aparat manj 
represiven in tako dalje, a tu je spet pomem-
bna perspektiva, da se to doseže skozi neko 
aktivno dejavnost, ne pa skozi polaganje 
upanja v nekoga drugega, kot so naši pred-
stavniki. Zato anarhizem vedno promovira, 
zagovarja in prakticira samoorganizacijo v 
smislu, da si od drugega nimamo česa obeta-
ti in se ne zanašamo na to, da bodo insti-
tucije, ki naj bi zagovarjale naše interese, to 
res delale. Večkrat nastopajo tudi proti njim. 
Vse družbene spremembe so prišle skozi boj, 
niso bile podarjene.

Intervju sva naredila anonimno, zakaj vztrajaš 
pri anonimnosti?
Gre za pragmatično odločitev. Kot anarhis-
ti smo tarča različnih skupin, od policije do 
desničarskih skrajnežev, po eni strani gre 
za varovanje lastne varnosti, identitete, po 
drugi gre za idejo, da ni pomembo kdo nekaj 
govori, ampak kaj govori. “

INTERVJU
predvsem je neodvisen od političnih strank 
in drugih fondov. Avtonomna cona omogoča 
eksperimentiranje z drugačno prakso or-
ganiziranja, delovanja, obstoja. Znotraj teh 
prostorov se vedno razvijajo alternativni 
odnosi obstoječim. Vzpostavlja se skupnost, 
preko organizacijskih modelov se sledi anar-
hističnim idejam v smislu, da smo vsi enaki in 
da iz spoštovanja en do drugega skupaj raz-
vijamo nehierarhične odnose. Na bolj prag-
matični ravni so avtonomne cone pomem-
bne tudi za samo politično ali družbeno 
organiziranje, za realizacijo kulturnih in dru-
gih udejstvovanj izven komercialnih ali s tr-
gom pogojenih prostorov. 

V Sloveniji smo v zadnjih desetih letih videli 
propad kar nekaj avtonomnih prostorov. Naka-
zuje to na družbene spremembe?
Dejstvo je, da se države, ne samo pri nas, am-
pak na splošno, tudi v zahodnem svetu, zelo 
radikalizirajo v smislu toleriranja tovrstnih 
prostorov. Vemo, da je bilo skvotiranje  pre-
cej močno v 80-ih po celi Evropi in v tistem 
času so gibanja uspela doseči nekatere za-
konodajne spremembe. Šlo je za zakone, ki 
privatne lastnine niso postavljali za sveto in 
absolutno, ampak je bila vedno pogojena tudi 
z odnosom. Na Nizozemskem je bil znamenit 
zakon, ki je omogočal skvotiranje zapuščenih 
stavb, za kar je bil odgovoren tudi lastnik, ki 
za te  stavbe ni skrbel. V zadnjih letih pa vid-
imo vse večjo represijo tudi proti avtonom-
nim conam po celi Evropi. Bolj radikalen je 
tudi pristop represivnega aparata, kar mislim 
da je povezano tudi z zaostritvijo družbenih 
razmer. V zadnjih dvajsetih letih gremo ven-
dar iz ene krize v drugo. V njih največ izgu-
bijo navadni ljudje, tako v smislu pravic kot 
kupne moči. Zdi se, da država opravlja funk-
cijo, da brani interese kapitala, in del tega 
je to, da bolj odločno in radikalno uporablja 
represivni aparat. Pri razmišljanju o policijs-
ki represiji vedno rad ponudim misel na to, 
kako je bila policija opremljena v 70ih ali 80ih 
in kako je oborožena ali opremljena danes, in 
se vprašajmo zakaj? Ker ljudje verjetno v tem 
času niso postali bolj nevarni, policija pa je 
postala bolj nevarna ljudem.

Ljubljansko Metelkovo očitno ohranja pri živl-
jenju to, da so jo začeli obiskovat turisti, torej 
da jo želijo na MOL podvreči kapitalu. Kako 
kaže glede parkirišča - na dan, ko delava in-
tervju prav tam poteka protestna akcija - ker 
očitno se bo tudi del, na katerem si lahko brez-
plačno igral košarko in odbojko in je galerija 
za grafi te, spremenil v plačljivo parkirišče?
Nič novega, gre za del procesov, ki jih sprem-
ljamo v prestolnici. Interes oblasti je ta, da se 
vse podredi interesom kapitala, konkretno 
na Metelkovi, da se vzpostavi novo turistično 
infrastrukturo, od katere bodo ljudje - ne vsi, 

le neka peščica - veliko zaslužili. Ne upošte-
va pa se socialne vloge, ki jo ima Metelkova 
kot prostor. V aroganci tudi župana Jankov-
ića, da bo to speljal ne glede na karkoli, se 
kaže, da so ti interesi kapitala pač močnejši. 
To vidimo v kontekstu neke splošne gentri-
fi kacije, torej spreminjanja mesta po meri 
bogatih oziroma - kot sem povedal že deset-
krat - v interesu kapitala, ker so enostavno ti 
interesi nad vsemi. Interesi ljudi, meščanov, 
ljudi, ki tam živijo in te prostore uporabljajo, 
ne pomenijo nič. Vidno je, da se javni prostor 
brutalno krči in privatizira.

Pri govoru o kapitalu se sprašujem, kako je z 
anarhokapitalizmom, ki ga nekateri akademiki 
zavračajo kot napačno razumevanje anarhis-
tičnih načel. Bi se strinjal?
Absolutno. V vseh resnih anarhističnih kro-
gih anarhokapitalizma nimamo za del naše-
ga gibanja. Strinjam se, da je to nekaj, kar je 
skregano s temeljnimi idejami anarhizma, 
ker te so socialistične in protikapitalistične.

Se pravi nekaj takega, kar gojijo v ljubljanskem 
A-Infoshopu? Infoshope najdemo tudi drugod 
po svetu, kaj to sploh pomeni?
Gre za socialni prostor, v katerem se organi-
zira anarhistično dejavnost. Socialni prostor, 
povezan z literaturo oziroma s knjižnico in z 
distribucijo neodvisne literature, velikokrat 
politične in anarhistične literature. 

Kaj pa je tam zbrano, kaj berete anarhisti? 
Anarhizem vendar obstaja že vsaj od začetka 
novega veka, če ne še od prej. Kako vedeti 
koga brati? Med francosko revolucijo so den-
imo anarhizem razumeli drugače kot danes?
To je obširna razprava, ampak mislim, da v 
veliki meri, ko se vračaš h klasikom anarhis-
tične misli, ugotavljaš, da so pri njih vsi nas-
tavki tudi za to kar je anarhizem danes tudi 
v tem socialističnem smislu. Za raziskovanje 
in branje bi predlagal avtorje in aktiviste, ki 
so delovali v časa delavskega gibanja v prvi 
internacionali, v drugi polovici 19. stoletja in 
predvsem v začetku 20. stoletja v delavskih 
gibanjih. V tem času je bila anarhistična ideja 
prevladujoča v številnih državah v delavskih 
gibanjih, tako da iz tistega časa izhajajo te-
meljne ideje in perspektive. Je pa res, da so 
se skozi čas stvari spremenile in da sem tudi 
sam šele pred časom odkril nekatere po-
globljene moderne interpretacije klasikov, 
predstavljene s svežimi pristopi. 

Se pravi predvsem avtorje, ki so bližje današn-
jemu času, tudi zato, ker se je z industrijsko 
revolucijo vzpostavil način izkoriščanja delav-
ca, kot ga poznamo še danes. Kaj pa se ti zdi 
da je največji doprinos, ki bi ga lahko anarhi-
zem glede na trenutni kapitalizem prinesel 
posamezniku?
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Anja se je na Šrilan-
ko preselila povsem 
po naključju. Tam je 

opravljala prakso. Mesec dni 
se je razvlekel na štiri leta in 
sedaj tam živi že trinajst let. 
Poročena je s Šrilančanom, s 
katerim sta odprla turistično 
agencijo Why not getaways? 
(Zakaj ne bi odpotovali?). 
Moža je spoznala med opravl-
janjem prakse, ampak, kot je 
pojasnila, ni šlo za »tisto hitro 
ljubezensko zgodbo,« svojo 
pravljico sta namreč gradila 
več kot eno leto – na začetku 
sta bila samo prijatelja. 

»Za Šrilanko sem se odločila, ker mi je všeč 
stil življenja. Doma sem z obale, kjer smo že 
tako bolj ležerni ljudje, všeč nam je preprost 
in sproščen način življenja, zato mi je bila 
Šrilanka blizu. Ljudje so bolj sproščeni, odprti, 
umirjeni, kljub temu da je življenje veliko bolj 
divje in hektično. Recimo, velikokrat imamo 
poplave, ljudje imajo hišo pod vodo, na vrtu 
štirimetrskega krokodila, oni pa rečejo nič ni 
hudega, naslednji teden bo sonce, vse se bo 
posušilo. Do takrat bomo počakali v zgornjem 
nadstropju, po krokodila pa tudi pridejo čez 
dva dni,« v smehu pove Anja in doda, da si 
te zgodbe ni izmislila. Na Šrilanki krokodil na 
dvorišču namreč ni tako redek pojav. 

Na vrtu imajo kobro
Poleg krokodilov je treba paziti na kače. 

Anja ima kobro na vrtu, s katero pravi, so v 
dobrih odnosih. Navadili so se na življen-
je drug z drugim. Izredno nevarni so sloni, 
sploh v času parjenja: »Imamo nevarne živali, 
imamo pa tudi table, ki na to opozarjajo, ven-
dar jih ljudje ne jemljejo resno. Če v Aziji vidiš 
opozorilno tablo, je tam z namenom. Potem 
pa pridejo turisti. Nazadnje si je nek britans-

ki turist umival roke na stičišču rek, kjer je 
opozorilo zaradi krokodilov, in oni so ga po-
jedli. Ali pa ko so opozorili par, naj ne hodita 
zvečer peš do hotela po cesti, ker so tam divji 
sloni. Nista jih poslušala in nazadnje nihče ni 
prišel do hotela. Na Šrilanki je v primerjavi s 
Slovenijo bolj divja narava, več je divjih živali 
in bližje hišam so. Vendar, če spoštuješ njihov 
prostor, če spoštuješ naravo, se ne bo zgodilo 
nič hudega.«

Anja se ni nikoli zares odločila, da se bo na 
Šrilanko preselila. Kot pravi, se je vse zgodilo 
nekako spontano. Družina jo večkrat obišče. 
Tudi njim je tam všeč, le babico je skrbelo, da 
ji ne bo treba živeti v kakšni preveč preprosti 
glineni koči. 

»Dom je zame tako v Sloveniji kot na Šril-
anki. V obeh državah sem doma – v vsaki na 
drugačen način. Slovenijo poznam od rojstva, 
tam je moja družina, prvi prijatelji, spomini, 
hrana, ki me potolaži. Šrilanka pa je bila ne-
kaj vznemirljivega, drugačnega, vendar se po 
trinajstih letih tudi tukaj počutim kot doma,« 
pove Anja.

Kriza je pripeljala do bankrota države
S korono se je situacija – tako kot tudi 

drugje – močno poslabšala. Šrilanka je 
popolnoma zaprla državo, letališče ni dela-
lo. »Vse skupaj je trajalo leto in pol,« opisuje 
Anja. »Nisi smel več kot tri kilometre stran od 
hiše. Ljudje niso mogli hoditi v službo, otroci 
niso hodili v šolo, tovarne so se zaprle in tako 
se je ustavilo celotno gospodarstvo. Ko ustaviš 
vse, pač ne moreš preživeti. Na Šrilanki je 
veliko »daily wagers,« (dninarjev) torej tistih 
delavcev, ki prejemajo plačo za en dan dela. 
Vsi so ostali brez dohodka in to je bil začetek 
zloma, ki je na koncu pripeljal do bankrota 
države. Ustavil se je ves turizem, tovarne niso 
delale, ni bilo izvoza in tako nam je zmanjkalo 
dolarjev. Rupije smo imeli, vendar je to zaprta 
valuta, kar ne pomaga, ko moraš plačati nekaj 
kot država – ali drugim državam ali odplačati 
dolg ali plačati za uvoz nekih dobrin,« pojasni 
Anja. 

Ker je Šrilanka otok, morajo uvažati gori-
vo in določeno hrano, za katero niso imeli 

več denarja. Tako je država razglasila insol-
ventnost in zdaj se z vsemi akterji na novo 
dogovarjajo, kako bodo odplačali dolgove. Z 
državami, s katerimi so v dobrih odnosih, pa 
se dogovarjajo za posojila. 

»Bilo je grozno. Po 13 ur nismo imeli elek-
trike. Bila je velika suša, hidroelektrarne niso 
delale, po drugi strani pa ni bilo denarja za 
gorivo. Ker ni bilo elektrike, so se zaprle tr-
govine in tovarne, ker ni bilo goriva, ljudje 
niso mogli v službo, otroci niso mogli v šolo. 
Na gorivo so v vrsti čakali tudi po dva tedna. 
Prijatelj je za nekaj goriva spal dvanajst noči v 
avtu. Vse se je ustavilo, nikamor nismo mogli. 
Hrane sicer nikoli ni zmanjkalo, je pa postala 
grozno draga. Skodelica čaja se je podražila za 
400 odstotkov,« situacijo in življenje v bank-
rotu opisuje Anja. 

Prvič so vse vere stopile skupaj
Za nižji sloj so trenutne cene dobrin 

previsoke. Skoraj nemogoče je preživeti. Iz 
države ne morejo, ker je izredno težko dobiti 
vizo, če pa že nekako naberejo denar za le-
talsko karto, velikokrat pristanejo med izko-
riščanimi delavci v eni izmed arabskih držav. 
Poleg tega se je Šrilanka ne tako dolgo nazaj 
komaj izkopala iz državljanske vojne. »Vendar 
kljub krizi,« pravi Anja, »tokrat med ljudmi ni 
čutiti sovraštva. Mislim, da se je tokrat zgodil 
preobrat, nek fenomen, saj so ljudje stopili sk-
upaj. Ni pomembno, kaj si – musliman, budist, 
katolik. Ljudje si skušajo med seboj pomagati, 
skupinski duh je močno prisoten. Stopili smo 
skupaj in upiramo se vladnim institucijam. 
Kljub protestom in vsej krizi sem se vedno 
počutila varno.« 

Kot pravi, je res tudi, da je ona v dru-
gačni situaciji, saj ima ta privilegij, da se la-
hko kadarkoli vrne domov: »Zame je vseeno 
malo drugače. Trenutno imam kje biti. Imamo 
dovolj, da lahko preživimo. Seveda je izziv, ko 
nimaš elektrike, ko ne moreš kupiti osnovnih 
dobrin, vendar vseeno vem, da se lahko jaz 
vedno vrnem nazaj v Slovenijo. Oni te možno-
sti nimajo, zato je njihova stiska še toliko več-
ja.« “

RAZBIJAMO TABUJE

Kako je 
živeti v 
državnem 
bankrotu?

Petra Znoj
foto: Anja Sekalo
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za svojimi besedami tudi, ko bo vlada hotela 
zemljišče prodati. Potrebno se bo sprijazniti, 
da je lahko v urbanem mestnem okolju vsa-
ka prazna bivalna nepremičnina potencialna 
»žrtev« nelegalne zasedbe, bodisi da gre za 
stanovanje, hišo ali poslovni prostor, cerkev, 
zapuščeno tovarno ali bolnišnico, včasih pa 
kar celotno četrt. 

Na Danskem je pred desetletji v središču 
Kopenhagna zraslo »mesto v mestu,« imeno-
vano Christiania, ki zaobsega 175 hiš. Celotno 
območje so skvoterji razdelili na deset man-
jših samouprav, vse odločitve pa so se pri-
našale konsezualno v skladu s staro dansko 
obliko demokracije, imenovano Ting. Skvoti-
ranje predstavlja svojevrsten način življenja, 
kjer se prepletajo politična, socialna in kul-
turna dimenzija. Skvoterje lahko označimo 
za nekakšno »urbano gverilo,« ki aktivno 
udejanjanja svoja prepričanja, kot so naspro-
tovanje pomenu zasebne lastnine, tako da 
(nasilno) zaseda in brani zasedene prostore. 

Skvoti prinašajo mnogo nujno potrebnih 
praks in storitev. Tako je v avtonomni coni 
Rog zraslo edino pravo gibanje za integracijo 
beguncev v Sloveniji onstran birokratskega 
in okrutnega državnega aparata azilne poli-
tike. Nastanek skvota PLAC pa nas opozarja 
na neustreznost pristopa k upravljanju z 
»našim« premoženjem in na to, kako je ce-
lotna družba podvržena tržnim principom in 
mentaliteti tekmovalnosti. Vsaka zasedba in 
nastanek avtonomne cone je znamenje, da 
nezadržno prihaja čas solidarnosti in skup-
nostnih načinov bivanja. “

DRUŽBA

Dobrodošli na 
osvobojenem ozemlju

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

V začetku meseca je 
bila v Ljubljani na 
Linhartovi 43 zased-

ena stavba in ustanovljena 
je bila Participativna Lju-
bljanska Avtonomna Cona 
ali krajše PLAC. Dogodek 
je ponovno spodbudil de-
bato o pomenu skvotanja 
oziroma zasedanja praznih 
prostorov pri nas. 

Kratka zgodovina skvotanja v Sloveni-
ji se začne z osamosvojitvijo, ko je nastala 
Avtonomna kulturna cona Metelkova mes-
to. Kasneje so sledili skvoti po ostalih delih 
države. V Kranju so člani AKD Izbruh pred 
leti zasedli zapuščeni bazen, v katerem se 
je odvijala kulturno-družbena dejavnost. AC 
Molotov kolektiv ima za seboj že nekaj za-
sedb, med njimi tudi zasedbo Cukrarne leta 
1999 in pozneje vile Mare. Tudi drugje je ne-
kaj uspelih primerov, tako imenovani Sokolc 
v novomeškem Narodnem domu, INDE v 
nekdanji tovarni v Kopru, in še nekaj manjših 
skvotov tu in tam. 

V Ljubljani seveda najbolj pomnijo 
Avtonomno tovarno Rog, katere zgodba se je 
z evikcijo in rušitvijo končala v začetku lans-
kega leta. Rog je veljal za »začasno avtonom-
no cono,« koncept katere je razvil Hakim Bey, 
ki jo defi nira kot »piratsko utopijo,« ki lahko 
obstaja v geografskem, socialnem, kultur-
nem ali imaginarnem prostoru. Gre za »svo-
bodno oazo,« do katere vseprisotna oblast 
sicer ne seže. 

Skvotiranje ne pomeni samo zasedbe ob-
jekta, temveč tudi vse tisto, kar vanjo vložijo 
uporabniki. Stavbo zasedeš in jo braniš zato, 
da bi lahko v njej živel in soustvarjal skup-
nost, avtonomijo, svoj prostor. Skvotiranje je 
politično dejanje, način življenja, socialni ek-
speriment, družbena utopija, mehanizem za 
socializacijo, avtonomija bivanja. Z zasedbo 
določene stavbe se pomaga tudi tistim, ki ni-
majo dostopa do bivališča, zato je skvotiranje 
tudi protest zoper stanovanjsko in gradbeno 
politiko, ima pa še razsežnost nasprotovanja 
oblasti, kapitalizmu in obstoječi družbi. 

Zgoraj omenjena avtonomna cona PLAC 

je bila ustanovljena v nepremičnini na Lin-
hartovi 43, ki je bila še do konca leta v lasti 
Družbe za upravljanje terjatev bank. Torej v 
lasti države, ki je stavbo prepustila propadu. 
Ljudstvo je s samoorganizirano delovno ak-
cijo uredilo propadlo nepremičnino v skup-
nostni prostor. Po tleh so pometli polomlje-
no steklo, odmašili so stranišča in vodotoke, 
počistili ploščice in stene toaletnih pros-
torov. Na dvorišču so odstranili zaraščeno 
grmičevje, pograbili listje, odžagali odvečne 
veje. Svoje dejavnosti uporabniki fi nancirajo 
s prostovoljnimi prispevki, od lokalne skup-
nosti in obiskovalcev pa dobivajo donacije 
hrane, opreme in pohištva. Uporabniki so 
večinoma dijaki in študenti, čeprav leta pri 
vključitvi v skupnost ne igrajo vloge, saj aktiv-
no sodelujejo tudi starejši in ljudje v srednjih 
letih. PLAC je prostor za različne kulturne, 
eksperimentalne, nove, nekonvencionalne 
prakse. Pa tudi za vse vrste družbenih in kul-
turnih dejavnosti. Organizirajo bralne krožke 
in športne dejavnosti, kot sta joga in aikido. 
Nudijo brezplačne inštrukcije matematike 
in angleščine, kuhajo skupnostna kosila in 
večerje za vse, ki si ne morejo privoščiti vse 
dražje hrane, v največjem prostoru se odvija-
jo projekcije fi lmov in koncerti. 

»V tej luči tudi razumemo in podpiramo 
prizadevanja mladih kulturnic in kulturnikov 
ter ostalih uporabnic in uporabnikov po začas-
ni rabi novoustanovljenega avtonomnega 
prostora Participativna ljubljanska avtonom-
na cona Plac na Linhartovi 43,« so zapisali na 
Ministrstvu za kulturo. Upajmo, da bodo stali 

Kaj je skvotiranje?

Skvotiranje je politično dejanje, način življenja, socialni ek-
speriment, družbena utopija, mehanizem za socializacijo, 
avtonomija bivanja. 



19T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 2  -  3 0 .  s e p t e m b e r  2 0 2 2

Louis Adamič je bil 
precej presenečen: 
iz Združenih držav 

Amerike se je v Evropo 
pripeljal z najmodernejšim, 
prostornim in udobnim le-
talom. Po Londonu in Pragi 
pa se je znašel v Beogradu, 
kjer je sedaj gledal »arma-
de« skoraj golih in bosih 
ljudi, ki so v hudi zimi zgolj 
z lopatami čistili gore sne-
ga, ki je okupiral prestolni-
co nove, socialistične 
Jugoslavije. 

»To ni nič za narod, ki je preživel štiri leta 
najhujšega gorja,« so ga potolažili spremlje-
valci. »Sploh pa huda zima napoveduje dobro 
žetev,« so modrovali skoraj vsi, s katerimi 
je govoril, da bi si pojasnil čudno mešanico 
surovosti in neomajne volje, ki jo je videl v 
ljudeh. 

Po svoji selitvi v ZDA se je v Jugoslaviji 
znašel šele drugič, po obisku »stare« Jugo-
slavije leta 1932, čemur je sledila knjiga Vrni-
tev v rodni kraj. Kot (krščanskega) socialista 
ga je sicer bolj zanimala Rusija, ki je še ni vi-
del, a kot je kmalu ugotovil, v splošni zmedi 
med sovjetsko-jugoslovanskimi odnosi, ki so 
sledili »kominformu« (ideološkem sporu med 
sovjetsko in jugoslovansko partijo) za to, kot 
Jugoslovan pa čeprav amerikaniziran, ni imel 
prav veliko možnosti. 

Ostal je torej v Jugoslaviji, presenečenjem 
pa ni bilo videti konca. Nihče mu na prim-
er ni znal točno razložiti, zakaj po ulicah, 
hišah, tovarnah – povsod – pišejo gesla s Ti-
tovim imenom. Na opombo, da so pred vojno 
podobna gesla pisali Mussoliniju in Hitlerju, 
je dobil kategoričen odgovor, da »to ni isto,« 
sploh pa da to ljudje pišejo po lastni inerciji in 
da jim tega nikakor ni nihče ukazal. Podob-
no si ni znal razložiti množičnega, skoraj fa-
natičnega skandiranja Titu na zboru srbskih 

komunistov. Kot je zapisal, česa takega ni 
videl niti na tekmah ameriškega nogometa. 

Adamiču je šla neoprijemljiva mistika, ki je 
obdajala »druga Tita,« na živce. Močno se je 
trudil, da je s svojim liberalnim, »ameriškim« 
ali pač »objektivnim« pogledom prepričeval 
Tita in druge vodilne komuniste, ki jih je 
med svojim bivanjem v SFRJ srečeval javno 
in zasebno, da je Jugoslavija sama odgovor-
na za svojo podobo v svetu in da naj nikakor 
ne čaka, da jo ocenjujejo drugi. Pozitivni in 
negativni »mistiki« okrog Tita je botrovalo 
tudi dejstvo, da nihče še ni spisal Titove bi-
ografi je. Na njegovo veliko presenečenje (in 
protest) so od njega pričakovali ravno to– da 
on, veliki pisatelj Američan, svetu pove, kaj in 
kako je z Jugoslavijo. Kljub začetnemu odpo-
ru se je je vendar lotil. 

Kot lahko beremo, je v nadaljevanju 
Adamiču to - predstavitev Tita vsaj amer-
iški javnosti - delno uspelo. Tito mu je v 
več srečanjih detajlno opisal svoje življenje, 
čeprav je temu – lažno ali iskreno – skrom-
no nasprotoval, saj je bil mnenja, da ni sam 
nič posebnega in da so tovrstni portreti bolj 

nekakšen živi mit. 
Če že ne mitsko, pa vsaj zelo posebno 

vlogo v knjigi Orel in korenine odigra tudi 
sama SFRJ, ki se kaže kot alternativa kapi-
talističnemu Zahodu in »ruskemu« komu-
nizmu na Vzhodu – kot dvojna alternativa. 
Kot zgodovinska priložnost ljudi, ki so jih 
tlačili isti gospodarji in lastniki in imajo sedaj 
priložnost (in mir!) ustvariti novo državo in 
prihodnost. Sicer se Adamič kot na začetku 
tega pisanja čudi marsičemu in šteje, ko-
liko hitreje bi kaj opravili v ZDA, a ne more-
mo si kaj, da ne bi prek njegovega pisanja 
začutili tihega navdušenja. Primerno ali ne 
zelo podobno navdušenje, kot ga je imel pri 
pisanju o (delavski) zgodovini ZDA in izsel-
jenskih skupnostih. 

A stvar je bila, kot vemo, neskončno bolj 
kočljiva. V letih med njegovim obiskom v Ju-
goslaviji so Adamiča večkrat spraševali, kdaj 
bo tretja svetovna vojna. Vladalo je veliko 
nezaupanje, zmotne ali lažne informacije in 
teorije zarot. Veliko je bilo v zraku. Tito je (po 
Adamiču) obžaloval neuspeh in popustljivost 
komunistov v državah zahodne Evrope, s 
katerimi bi lahko sodelovali v nekakšni skup-
nosti držav. Ko je bilo jasno, da s socialistič-
no revolucijo tam ne bo nič, se je to na nek 
način izrazilo kasneje v gibanju Neuvrščenih. 
Razočarani tudi nad drugimi komunističnimi 
voditelji na Balkanu, ki so sledili centra-
li v Moskvi, so se slavni revolucionarji kljub 
ovacijam in velikim besedam Adamiču zdeli 
previdni, tihi, skoraj nebogljeni. »Največjega 
mesarja Balkana, ki ga varuje bataljon voja-
kov,« sta v centru Beograda varovala le dva 
čuvaja v ovčarskih jopičih in (nov) pes Tigar. 

Adamičevo pisanje nam danes daje za-
nimiv vpogled v nastajanje Jugoslavije, saj se 
zaradi lastne amerikaniziranosti zlahka pois-
tovetimo z njegovimi pogledom, z njegovi-
mi drobnimi pikrimi opazkami in mislimi, ki 
popisujejo pretanjeno, včasih robato, včasih 
sramežljivo oblikovanje države. O verodos-
tojnosti tega ali onega dejstva bi se po toliko 
letih dalo še razpravljati, a skupek vtisov, ki 
jih je nabral »gospodin Amerikanac,« kot so 
ga zbadali gostitelji, priča o nezmotljivi iz-
jemnosti, ki jo je bilo občutiti na vsakem 
koraku. Izjemnosti, tako polni stranpoti in 
križanj, naključij in nakan, da je še danes 
mitizirana. 

Tito 
po Adamiču 
Mlada Jugoslavija 
skozi prizmo »gospodina Amerikanca«

Nejc Bahor
foto: osebni arhiv

“

Knjiga Orel in Korenine je izšla 
v ZDA leta 1952, nekaj mese-
cev po Adamičevi (nejasni) 
smrti. V Jugoslaviji je zaradi 
partijskega nestrinjanja glede 
vsebine izšla šele leta 1970 v 
prevodu Mire Mihelič. 

zahodna muha. Adamič je bil kljub temu 
natančen in je pridobljene informacije pre-
verjal v Titovi oziroma »Joževi« rojstni vasi, 
pri njegovi slovenski teti na drugi strani 
Sotle, pri njegovih sedanjih in nekdanjih 
sodelavcih, ki so ga spoznali v zaporih »stare 
Juge,« v času katere so tako kot Tito »diplo-
mirali« iz predmeta »ilegalno delovanje« in 
marksističnih študij. Pri tem mu pojasni tudi 
zapletene razmere pred drugo svetovno voj-
no, obdobjem, ki je skozi Adamičeve oči ust-
varilo pogoje za socialen prevrat na Balkanu 
in Tita – najprej kot osebnost, kasneje še kot 

DRUžBA
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PO SVETU

Evropsko skvotersko gibanje je v pretek-
lih petdesetih letih videlo mnogo vz-
ponov in padcev. Danes pa se zdi, da se 

nahaja pred preobrazbo. V svojih začetkih v 
60. in 70. letih se je takšno, kot ga poznamo 
danes, razvilo v državah Zahodne Evrope, 
kjer je v veliki meri predstavljalo odgovor na 
uveljavitev neoliberalnih politik, varčevanja 
ter umika socialne države. Pripadniki nekat-
erih subkultur, predvsem punka in pa nekat-
era leva gibanja, kot so anarhisti in avtono-
misti, so skvotanje videli kot upor državnim 
politikam, ki so pustošile v lokalnih skupno-
stih. V zadnjem desetletju pa je skvoterstvo 
pod vse večjimi pritiski tako s strani držav 
kot tržnih sil. 

Po padcu Berlinskega zidu se je skvoter-
stvo hitro razširilo tudi v državah Vzhodne 
Evrope. V Berlinu samem je bilo v takratnem 
družbenem in političnem kaosu zapuščenih 
ogromno število stanovanjskih stavb, ki so 
jih ljudje naselili in tam v relativno slabih 
pogojih vztrajali več let ali celo desetletij. S 
koncem Sovjetske zveze in Jugoslavije so se 
izpraznili tudi mnogi vojaški objekti, v istem 
času pa se je postopoma dovršila tudi dein-
dustrializacija, ki je za seboj pustila tovar-
ne in ostale proizvodne obrate. V 80. letih 
kaljene subkulture, ki so same sebe razumele 
kot alternativa prevladujoči kulturi, ter nova 
politična gibanja, ki so nastala v okolju vsil-
jenih tržnih mehanizmov vsem družbenim 
podsistemom, so te prostore zavzemala tako 
zavoljo njihove ohranitve v skupni rabi kakor 
v imenu potenciala za nadaljnji razvoj an-
ti-sistemskih strategij.  

Nathan Siegrist, ki na Univerzi v Go-
thenburgu raziskuje evropsko skvotersko 
gibanje, poudarja, da je kljub gibanju Oc-
cupy preteklo desetletje mogoče razume-
ti kot obdobje stagnacije. Pri tem naj bi bili 
razlogi za to predvsem večja represija in 
poslabšanje pravnih okvirov za skvotanje, 
kooptacija starih skvotov in alternativne kul-
ture, raznolikost oblik družbenega aktivizma 
ter spreminjanje taktik mestnih in državnih 
oblasti. Ob tem moramo imeti v mislih tudi 
to, da se velik del skvotov nahaja bližje cent-
ru kot obrobju evropskih mest. Tu pa so cene 
zemljišč skokovito narasle, kar je tako javne 
oblasti kakor zasebne investitorje pognalo v 

Ali skvoterstvo 
v Evropi 
izumira?

Izidor Barši
foto: pixabay

lov za vsakim kvadratnim metrom, ki še ni 
zazidan ali prenovljen. 

Povečanje represije tako lahko vidimo v 
velikem številu bolj ali manj nasilnih izselitev 
skvotov, med njimi nekaterih, ki so delovali 
že desetletja. Mestne oblasti so v tem času 
deložirale večji del najbolj znanih berlinskih 
skvotov, med njimi oba skvota na Liebig-
straße, svetovno znan Køpi pa so delno izse-
lili pred kratkim. Grška Exarchia, znana kot 
anarhistična atenska četrt, je večje evikcije 
skvotov doživela v letih 2012 in 2019. Iste-
ga leta smo lahko spremljali evikcijo praške 
Klinike, nekaj let prej pa dunajske Piceri-
je Anarhije, kjer je 1500 policistov ob pod-

nekaj leti tudi legalno kupili del uporabljenih 
parcel, prav v teh tednih, sporočila, da je 
pristala na pritiske državne administracije, 
da se v njenih mejah gradijo nova neprofi t-
na stanovanja, ki naj bi pripomogla k stano-
vanjski krizi, s katero se sooča Kobenhagen. 
Nizozemska nekoč skvoterska meka, je leta 
2010 skvotanje kriminalizirala in v naslednjih 
letih izselila okoli 330 skvotov. Mnogo večjih 
skvotov v Amsterdamu in drugje se je legal-
iziralo in danes ne delujejo dosti drugače od 
običajnih kulturnih združenj ali nevladnih 
organizacij. Nam bližji primer je Družbe-
ni center Rojc v Puli, ki ima še nekoliko bolj 
urejen status kot domača Metelkova. 

O pomembnem aspektu procesa normal-
izacije nam je več povedal Siegrist: »V zad-
njih desetletjih smo lahko videli, kako je bilo 
mnogo skvotov inkorporiranih v ‘kreativne’ 
mestne znamke, ki mesto delajo privlačnejše 
za prebivalce višjih razredov, turiste in inves-
ticije. Doba neoliberalnega urbanega vladan-
ja je prinesla politike, ki želijo v svoje razvo-
jne načrte namesto izključevanja eksplicitno 
vključiti alternativne kulturne in socialne 
prostore. A to ne pomeni nujno tudi manjše 
represije. Nasprotno je represija postala sred-
stvo, s katerim se takšne prostore oblikuje v 
bolj komercialno donosne in privlačne usta-
nove. Komercializacijo in represijo si lahko 
torej zamislimo kot dva dela enega samega 
repertoarja preoblikovanja alternativnih in 
radikalnih prostorov v mnogih sodobnih ev-
ropskih mestih.« 

Kljub postopni integraciji nekdanjih 
skvotov v običajne družbene okvire pa sta-
novanjska kriza in pa vse slabše ekonomske 
razmere obljubljajo, da bo potreba po zase-
danju praznih nepremičnin v prihodnosti še 
vedno aktualna, le da se bo morda pojavila 
v preobraženih oblikah. To potrebo danes 
uveljavljajo najbolj marginalizirane skup-
nosti, zato ni presenetljivo, da so največjo 
prirast skvotov v Evropi v tem času zagoto-
vili migranti. Kakor poudari Siegrist, je mor-
da ključno vodilo skvotanja prav odprtost in 
javnost nasproti zapiranju, ki ga uveljavlja 
pritisk privatne lastnine. “

»V zadnjih desetletjih smo lah-
ko videli, kako je bilo mnogo 
skvotov inkorporiranih v ‘krea-
tivne’ mestne znamke, ki mes-
to delajo privlačnejše za preb-
ivalce višjih razredov, turiste in 
investicije.«

Pritiski na avtonomne prostore

pori vodnega topa, oklepnega vozila in he-
likopterja izselilo 40 skvoterjev. Pravzaprav 
so absurdne številke polno opremljenih poli-
cistov značilne za večino primerov. 

Poleg represije pa je na delu tudi bolj 
prefi njen mehanizem kooptacije vzpostavl-
jenih skvotov skozi institucionalizacijo in 
komercializacijo. Naš sogovornik pove, da je 
razloge za te procese najti tako znotraj kot 
zunaj skvotov. Pogosto so stavbe potrebne 
prenove ali pa med uporabniki prihaja do 
konfl iktov, zato se institucionalizacija lah-
ko pojavi kot rešitev tovrstnih težav. Takšna 
sprememba sicer lahko pripomore k bol-
jšemu ugledu skvoterstva v javnosti in več-
jemu odobravanju s strani oblasti, a vodi tudi 
v opuščanje tiste svobode in političnih po-
tencialov, ki so sicer povezani z gibanjem. 

Tako so se na primer skvoterji iz Haus-
manije v Oslu ob grožnji evikcije odločili za 
samo-institucionalizacijo zavoljo preživetja. 
En najbolj znanih skvotov na svetu, danska 
Christiania, je po tem, ko so skvoterji že pred 

Mednarodni simbol skvoterstva
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ni strinjal s politično represijo, ki ji je bil priča 
na svojih popotovanjih po Rusiji. Razmerje 
medsebojnega nezaupanja ni popuščalo in je 
navsezadnje po porazu belogardistov vodilo 
do njegovega upora, ki je trajal skoraj dve leti 
in vključeval redne spopade. Proti koncu leta 
1921 je Makhno zaradi skrajno oslabljenih 
enot in lastnih poškodb prebegnil v Romuni-
jo, nato pa je v revščini in bedi do smrti tri-
najst let kasneje živel v Parizu.  

Politika, ki jo je udejanjal za časa svojega 
življenja, je strogo sledila revolucionarnim 
ciljem svobode in opolnomočenja kmetst-
va in delavstva. Ta cilj predvideva princip 
samoorganizacije, ki ne dopušča tvorjenja 
državne ali druge centralne oblasti. Oben-
em pa tudi sledi načelu prakse proti teoriji, 
ki jo je Makhno očital boljševikom z njihovim 
poudarkom na propagandi. A prav zaradi 
tega načela je kljub ideološkim razlikam z nji-
mi stopil v zavezništvo, ko je šlo za boj proti 
reakcionarnim in nacionalističnim silam.  

Osnovna politična forma, ki je bila na po-
dročju »makhnovščine«, predvsem v Huliai-
pole in njegovi okolici v veljavi, so bili lokalni, 
sveti ali »svobodni sovjeti«, v katere so se 
kmetje in delavci združevali brez formiranja 
strank ali drugih klasičnih državnih institucij. 
Takšna organizacija je temeljila na neodvis-

“

Po ruskem napadu so se med Ukrajinci 
pričakovano še dodatno razplamtele 
nacionalistične strasti, ki so v času 

notranjepolitičnega konfl ikta in konfl ikta z 
Rusijo vztrajno pridobivale na moči. Ukrajin-
ska vlada in vojaške sile so danes morda bolj 
kot kdajkoli prej zatopljene v zgodovinski sen 
o boju za ukrajinsko neodvisnost, v katerem 
eno glavnih vlog igra vodja fašistične Or-
ganizacije ukrajinskih nacionalistov Stepan 
Bandera. A v istem času in s prav tako širok-
im političnim vplivom in vojaško močjo se 
je na jugovzhodu države odvijala t.i. makh-
novščina – revolucionarno gibanje večinsko 
kmečkega prebivalstva, ki se je organiziralo 
po anarhističnih principih in se borilo proti 
vsem poskusom podreditve.

Anarho-komunistično gibanje, ki je sle-
dilo in podpiralo Nestorja Makhna in njego-
vo revolucionarno uporniško vojsko, je med 
leti 1918 in 1921 razširilo svoj vpliv na celot-
no današnjo regijo Zaporožje, segalo pa vse 
do mest Mariupol, Doneck, Kremenčuk in 
Nikolajev. Glavno mesto je bilo Huliaipole, 
kjer se je Makhno rodil in je bilo tudi prvo 
mesto pod »makhnovskim« samoupravnim 
režimom. Območje pod vplivom revolu-
cionarnega gibanja je štelo okoli 7,5 milijona 
prebivalcev, medtem ko je uporniška vojska 
na svojem višku leta 1919 štela preko 100.000 
članov. 

Makhno je izhajal iz revne kmečke 
družine in je že pri rosnih desetih letih moral 
zapustiti šolo in pričeti z delom na poljih. Ob 
izbruhu Ruske revolucije leta 1905 se je pri 
svojih šestnajstih letih pridružil lokalnemu 
anarhističnemu Združenju revnih kmetov, 
kjer se je prvič srečal z načeli anarho-ko-
munizma. Ko je ruski car uvedel agrarne re-
forme, ki so za posledico imele nov razred 
velikih lastnikov zemlje, je kmečka anarhis-
tična organizacija pričela z napadi in od-
vzemi lastnine podjetnikom in lastnikom. 
Makhno je bil zato tudi prvič aretiran. 

Naslednja leta je Makhno preživel v zapo-
ru. Potem ko ga je osvobodila Februarska 
revolucija, pa se je vrnil v Huliaipole, kjer je 
ustanovil kmečki sindikat, ki so se mu kma-
lu pridružili tudi industrijski delavci, in je s 
tem uspel prevzeti lokalno začasno vlado. Z 
vztrajnimi političnimi pritiski in stavkami so 
delavci postopoma prevzeli nadzor nad vso 
lokalno industrijo. Ob nasprotovanju pred-
stavnikov ruske oblasti je gibanje z Makh-
nom na čelu pričelo zasegati posesti lokalnih 

Izidor Barši
foto: autonomies

gospodarjev in jih razdeljevati med kmete. 
Kmalu je gibanje organiziralo oborožene 
kmečke enote ter zahtevalo razorožitev 
lokalne buržoazije in veleposestnikov, kar 
je pripeljalo do kolektivizacije zemlje in us-
tanovitve agrarnih komun. 

Vojna, ki je potekala med ukrajinskimi 
nacionalisti, združenimi v Ukrajinski ljud-
ski republiki in boljševiki, je bila leta 1918 

Bandera 
ali Makhno? 
Anarhistična zgodovina Ukrajine

“Pozabljeni” ukrajinski revolucionar Nestor Makhno med privrženci

že v polnem zagonu. Nacionalisti so sto-
pili v zavezništvo z Nemškim cesarstvom 
in Avstro-Ogrsko, ki so republiko priznali 
kot neodvisno tvorbo in jo razglasili za svoj 
protektorat. V februarski operaciji Faust-
schlag so sile centralnih sil zavzele velik del 
Ukrajine, v naslednjih mesecih pa so svojo 
premoč uveljavile nad celotnim področjem, 
izvedle državni udar proti Ukrajinski ljudski 
republiki in vzpostavile Ukrajinsko državo 
pod svojo kontrolo. Slednja je politično fa-
vorizirala velike lastnike zemlje in je oblast 
držala strogo na samem vrhu. 

Makhno je v tem času organiziral up-
orniško gibanje in na podlagi začetnih uspe-
hov predlagal široko fronto boja proti ukra-
jinski državi, okupacijskim silam, kozakom, 
ki so prodirali iz vzhoda, ter belogardis-
tičnemu gibanju, ki se je osnovalo na proti-
boljševiškemu temelju. Gibanje je stopilo v 
strateško zavezništvo z boljševiki in vojska se 
je pridružila Rdeči armadi, čeprav se Makhno 

nosti, solidarnosti in samoorganizaciji dela. 
Z ozirom na obseg gre za edinstven političen 
poskus v moderni zgodovini, ki so ga nav-
sezadnje leta 1920 onemogočili boljševiki, ko 
se je izkazalo, da takšen sistem ni v skladu z 
njihovim političnim načrtom.  

Spomin na makhnovščino in njene-
ga idejnega vodjo je danes živ predvsem v 
njegovi domači regiji in rodnem mestu, kjer 
stoji njegov kip, in pa med ukrajinskimi ter 
drugimi anarhisti. Čeprav se ga je že zgodaj v 
njegovem življenju prijela oznaka bandita in 
terorista, so Makhna ljudje v njegovem okol-
ju dojemali kot borca za pravice kmetov in 
delavcev. To je še v začetku 90. let ugotavljala 
francoska režiserka Hélène Chatelain, ko je 
v Ukrajini snemala dokumentarec o njem. A 
četudi se je makhnovščina borila proti oku-
patorjem, je bil ta boj anti-nacionalističen, 
zato danes Makhno ne more zavzeti tako 
pomembne vloge v ukrajinski nacionalni za-
vesti, kot jo zavzema Bandera. 
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Brazilsko Gibanje ruralnih delavcev 
brez zemlje ali Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra v por-

tugalščini (MST) je eno največjih družbenih 
gibanj v Latinski Ameriki. Že skoraj štiride-
set let se bori za agrarno reformo ter pro-
ti nepravičnosti in družbeni neenakosti na 
podeželju. Glavna metoda, ki jo v svojem boju 
uporabljajo, so zasedbe nerabljene zemlje, ki 
danes štejejo že skoraj pol milijona družin 
oziroma 1,5 milijona posameznikov. Poleg 
dostopa do zemlje politično gibanje stremi 
k širšim političnim ciljem spremembe ekon-
omskega modela v smeri prehranske samo-
zadostnosti malih kmetov in na nacionalni 
ravni varovanja okolja in dostopa vseh do 
izobrazbe, zdravstva ter posojil za potrebe 
kmetijske produkcije.  

Pred brazilsko osamosvojitvijo leta 1822 
je portugalska kolonialna oblast lastništ-
vo zemlje vezala na podeljevanje kraljevega 
privilegija ter prenos lastništva na princip 
dedovanja prvega legitimnega potomca. 
Prva reforma po neodvisnosti pa je uza-
konila pridobitev zemlje na podlagi nakupa. 
To je seveda favoriziralo lastnike, ki so se vz-
postavili že za časa kolonializma, kar je re-
zultiralo v ogromni koncentraciji lastništva, 
ki se je nato preko zgodovine prenašala do 
danes. Konkretno to pomeni, da trije odstot-
ki ljudi posedujejo dve tretjini plodne zemlje.

V nadaljevanju je takšna lastniška struk-
tura spodbudila ekstenzivno in tržno kmeti-
jstvo na račun samooskrbnega kmetovanja 
in malih kmetov. V drugi polovici 20. stoletja 
je brazilska politika sledila prepričanju o nuji 
mehanizacije in uveljavitvi velike kmetijske 
industrije, ki je na strani nekdanjih majhnih 
najemniških kmetovalcev vodila v prisilo ur-
banizacije. Velik del ruralne populacije na 
podeželju pač ni več imel dela. V času, ko so 
se plantaže spreminjale v velika živinorejska 
posestva, so se pojavile prve kmečke organi-
zacije, ki so se borile proti prisilnim izselit-
vam kmetov. A te je uspešno zatrla vojaška 
diktatura med leti 1964 in 1985, ki je pospeši-
la proces komercializacije kmetijstva in kon-
centracije zemlje. 

V zgodnjem organiziranju MST so imele 
velik vpliv katoliške skupnosti, saj so na-
predni deli katoliške cerkve podpirali ma-
jhne kmete in zastopali stališče družbene 
funkcije rabe zemlje. Na začetku 80. let se je 
zgodila prva večja zasedba, ko je preko 6000 
brezdomnih družin zasedlo posestva na jugu 
Brazilije. S podporo civilne družbe in ka-
toliške cerkve so se uspeli upreti vojaškemu 
pritisku in nazadnje dosegli ekspropriacijo 
zemlje za namen agrarne reforme v prid ma-
jhnim pridelovalcem. 

MST je bil uradno ustanovljen leta 1984. 
Po koncu vojaške diktature in pod vplivom 
gibanja je bila štiri leta kasneje sprejeta nova 
ustava, v katero je bil vključen člen, da mora 

Italija 
izvolila desnico

Rim – Ob zgodovinsko najnižji volilni 
udeležbi (64 %) je zmago na nedeljskih par-
lamentarnih volitvah slavila postfašistična 
stranka Bratje Italije, ki je osvojila okoli 26 
% glasov. Liga Mattea Salvinija in stranka 
Naprej Italija pa sta prejeli približno8 % 
podpore. Skupaj naj bi trojica strank imela 
okoli 43-odstotno podporo in s tem večino 
tako v poslanski zbornici kot senatu. Koali-
cija levosredinskih strank je skupaj osvojila 
26 % glasov. V senat je bila izvoljena tudi 
tržaška Slovenka Tatjana Rojc. STA, NB

Rekordni 
padec funta

London/Bruselj – Po obdobju stabilnega
padanja cene evra proti dolarju so bili v 
ponedeljek zaskrbljeni še na londonski 
borzi. Cena funta (GBP) je namreč padla za 
več kot 4 % in s tem pod vrednost dolarja. 
Padec pripisujejo napovedim davčnih raz-
bremenitev in posledičnemu zadolževanju, 
ki ga je napovedala britanska vlada. Padec 
funta je največji po letu 1971. Vrednost 
sicer od sredine septembra pada tudi evru. 
DPA, NB

Protesti v Iranu 
Teheran – Na protestih v več iranskih mestih
je bilo v zadnjih tednih na severu države 
aretiranih najmanj tisoč ljudi, priprli pa naj 
bi jih še več. Oblast je proteste poskušala 
preprečiti tudi z izklapljanjem širokopas-
ovnega interneta. Množične proteste je 
sprožila smrt 22-letne Mahse Amini, ki 
naj bi bila v priporu verske policije hudo 
pretepena, zaradi česar naj bi tri dni kas-
neje umrla v bolnišnici. DPA, NB

Scholz v ZAE, 
Total v Katar 

Abu Dabi – Nemčija je ob obisku kanclerja 
Olafa Scholza v Združenih arabskih emiratih
sklenila dogovor o uvozu utekočinjenega 
zemeljskega plina iz Emiratov v Nemči-
jo. Prva pošiljka naj bi prispela decembra. 
Plin bozadovoljil le manjši del energetskih 
potreb. Dogovor sta sklenila tudi Katar in 
francoski velikan Total, ki je podpisal 1,5 
milijard evrov vreden sporazum s podjet-
jem QatarEnergy. Total s Katarjem sodelu-
je tudi pri projektu največjega svetovnega 
plinskega nahajališča Severna Kupola. 
DPA, NB

Protesti proti 
»študentski« policiji

Atene – V grški prestolnici in v Solunu 
je med protesti, ki potekajo od začetka 
septembra, večkrat prišlo do spopadov s 
policijo, ki naj bi na večjih zbiranjih tudi 
pretiravala z uporabo sile oz. naj bi spopade 
z uporabo solzivca celo zanetila. Protest-
nike večinoma sestavljajo študentje, ki 
nasprotujejo vpeljavi »študentske policije« 
na kampusih. Policija je po zakonu, ki je 
bil sprejet po pokolu na Atenski Politeh-
niki (1973), lahko na kampus vstopala le z 
dovoljenjem uprave, a so trenutne oblasti 
zakon o posebnem oddelku policije, ki bi 
deloval na kampusu, sprejele lani. 
DPA, NB

PO SVETU
rodovitna zemlja služiti družbeni funkciji, 
vlada pa mora za agrarno reformo razlastiti 
lastnike kmetijskih zemljišč, ki ne opravljajo 
te funkcije. Slednja je povzeta z načeli racio-
nalne in primerne rabe, primerne rabe nara-
vnih virov in ohranjanja okolja, skladnostjo z 
zakoni glede delovnih razmerij, ter z razvo-
jnimi rabami, ki so v korist blaginje lastnikov 
in delavcev.

Vse to so še vedno precej nedoločene 
defi nicije, zato v Braziliji že vsa desetletja od 
sprejema ustave potekajo boji okoli inter-
pretacije tega, na kaj se zares nanaša njen 
peti člen. A progresivna interpretacija govori 
o alternativni obliki dostopa do zemlje, ki se 
razlikuje od postopkov, ki se tičejo zasebne 
lastnine. Obljublja torej tudi drugačno obliko 
lastnine, ki bi jo bilo mogoče doseči z agrar-
no reformo.

Gibanje MST je edinstveno najprej v tem, 
da se je popolnoma osredotočilo na en sam 
praktičen in jasen cilj, ki ga naslavlja v čisto 
političnih terminih. Njegova druga poseb-
nost pa je skrajno agresivna taktika, zaradi 
katere je gibanje danes glavni predstavnik 
kmečkih delavcev tako na nacionalni kakor 
na lokalni ravni. A strategija je postala model 
tudi za mnoge druge organizacije in danes 
MST sodeluje le pri delu množice zasedb, ki 
se redno dogajajo. 

V osnovi se ta odvijajo tako, da MST 
identifi cira posestva, ki naj bi se skladala z 
defi nicijo iz ustave, torej ta, ki naj ne bi iz-
polnjevala svoje družbene funkcije. Nato jih 
zasede in se šele nato sprašuje o legalnosti 
zasedbe. Lastniki ponavadi reagirajo neg-
ativno, skvoterje poskušajo izseliti, pri tem 
pa je nasilje sredstvo za obe strani. Na strani 
MST zato, ker šele nasilje zagotovi pozornost 
institucij, prek katerih je nato mogoče uvel-
javiti zakon. Sodišča pa so potem tista, ki na 
koncu odločajo o legitimnosti lastnikov ali 
skvoterjev. Sodni del je za MST ključen, zato 
imajo svoje odvetnike, ki so pogosto mlajši 
člani družin, ki so se lahko izšolali, pa tudi 
zaveznike v nevladnih organizacijah. Vseeno 
so končne sodbe le redko v njihov prid. 

Stopnja nasilja v konfl iktih je velika, tudi 
umori niso redki. En od takšnih dogod-
kov se je zgodil leta 1996 v občini Eldorado 
de Carajás, ko je vojaška policija ubila 19 in 
ranila 69 članov MST. Na drugi strani pa je 
gibanje okupiralo in fi zično napadalo tudi 
večje agroživilske obrate. Po letu 2000 se 
je usmerilo tudi proti mednarodnim korpo-
racijam, kakršna je Monsanto. Te vstopajo 
na kmetijski in živilski trg in s patentiranimi 
gensko spremenjenimi organizmi poskušajo 
vzpostaviti monopole. MST napada in uniču-
je njihove proizvodne obrate in raziskovalne 
laboratorije. 

S svojim delovanjem je MST pridobi-
la mnogo sovražnikov v brazilski družbi. Ti 
se gibanje trudijo kriminalizirati, mediji ga 
pogosto označujejo kot teroristično, ob-
veščevalne službe podrobno nadzorujejo nji-
hovo delovanje. A ne glede na to je gibanje 
tudi danes zelo živo. Trenutno se pripravljajo 
na prihajajoče volitve, kjer se zmaga obe-
ta levemu kandidatu Luli de Silva, ki je vsaj 
načelni zaveznik MST. Čeprav niso organi-
zirani kot stranka in nimajo enotnega vod-
stva oziroma predstavništva, se bodo njihovi 
kandidati na volitvah potegovali za mesta na 
vseh ravneh državne administracije.  “

Brazilsko gibanje 
ruralnih delavcev 
brez zemlje 
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Statistični urad Hrvaške je objavil rezultate Popisa pre-
bivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki se je zaključil 
leta 2021. Čeprav so ankete izvajali s pomočjo prenos-

nih računalnikov, so rezultate objavili šele sedaj. Državljani 
so sicer lahko izpolnili vprašalnik tudi prek spleta na portalu 
e-državljani. 

Število državljanov na Hrvaškem se je v primerjavi s pop-
isom iz leta 2011 zmanjšalo za 413.056 oseb oziroma za 9,64 
odstotkov. Tako je bilo leta 2021 na Hrvaškem 3.871.833 pre-
bivalcev, kar je približno enako, kot je bilo število prebivalcev 
leta 1953. Situacija izpade še bolj porazno, če jo primerjamo 
s popisom iz leta 1991, ko so našteli 4.784.256 državljanov. Od 
tedaj pa do danes je konastanten padec privedel do zman-
jšanja števila prebivalcev za 18,7 odstotka oziroma za 912.432 
državljanov v tridesetih letih.

Hrvaška se zdaj nahaja v skupini trancizijskih držav z 
največjim padcem števila prebivalstva skupaj z Litvo, Bol-
garijo in Romunijo, medtem ko so Slovenija, Slovaška in 
Češka v istem obdobju zabeležile skromen porast populaci-
je. Največji padec se je zgodil v Slavoniji, kjer so skoraj vse 
županije, izvzemši Osječko-baranjsko v vrhu negativnega 
trenda, s padcem med 17,95 do 20,28 odstotkov. Najmanjši 
padec beležijo Zagreb in njegovo širše območje, sledijo Du-
brovačko-neretvanska, Zadarska, Istarska, Splitsko-dalmat-
inska in Međimurska županija v razponu od 2,9 do 7,52 ods-
totkov. Demografe skrbi povečanje dela prebivalstva, ki šteje 
med 60 in 65 let, saj bo to privedlo do vse večjega pritiska na 
pokojninski in zdravstveni sistem ter do pritiska na delovno 
populacijo. 

Migracijske politike in usklajevanje zakonodaje so pod 
Evropsko unijo do neke mere olajšale prihajanje delovne sile 
iz tujine, a ne dovolj, da bi se zaustavil nadaljnji demografski 
padec. Prav tako je iluzorno pričakovati skorajšnji povratek 
delovno sposobnega prebivalstva, ki se je Hrvaško odločilo 
zapustiti.

Madžarski nacionalist, konservativni predsednik vlade Orban in 
francoska skrajno desna političarka Le Penova sta (med drugimi) 
za zmago na volitvah čestitala voditeljici skrajno desne stran-

ke Bratje Italije (FDL) Giorgii Meloni. Ob istem dogodku je po razglasitvi 
rezultatov v nedeljo, 25. septembra, predsednica Evropske komisije Ur-
sula von der Leyen javno izrekla, da bomo morali biti »pozorni, da za-
gotovimo, da se bodo v Italiji še naprej spoštovale človekove pravice, da 
bomo delovali po principu vzajemnega spoštovanja in predvsem, da bomo 
vsi skupaj spoštovali pravico do opravljanja splava,« je povedala za BFM 
TV. Na začetku volilne kampanje v avgustu je Meloni namreč povedala, 
da bo ženskam, ki si želijo narediti splav »ponudila alternativo.« Meloni 
je samooklicana »krščanska mati«, ki je kampanjo vodila pod sloganom 
»Bog, družina in domovina.« Ena od najširše sprejetih kritik njenega dela 
je prišla s strani vplivnice na družbenem omrežju. 

Chiara Ferragni je modna vplivnica, ki ji sledi 27,9 milijona uporabnikov 
Instagrama in je avgusta začela javno nasprotovati skrajno desničarski 
idelogiji stranke Bratje Italije. Meloni je v preteklosti že sodelovala na raz-
nih »družinskih dnevih«, na katerih je kritizirala splav in delila nasvete 
katoliške cerkve o tem, kako je potrebno obdržati »naravno« družino. 

Feraggni in njen mož, raper Fedez, ki sta verjetno med najvplivnejšimi 
mladimi pari v Italiji, sta na Instagramu odgovorila na njene klice po al-
ternativi: »Zdaj je čas, da ukrepamo in si zagotovimo, da se kaj takega ne bo 
nikoli zgodilo.« V objavi Feraggni omeni, da je stranka Bratje Italije »splav 
naredila že skoraj nedostopen« v srednjevzhodni regiji Marche, ki ji vlada 
že od časov pred volitvami. »To so politike, za katere se lahko bojimo, da 
bodo postale nacionalne, če desničarji zmagajo volitve,« je dodala še pre-
den je vedela, da se bo to tudi res zgodilo.

Zavedni katoliški nasprotniki splava so med italijanskimi zdravniki že 
v večini in v večini bolnic zaradi ugovora vesti splava že ne morete več 
izpeljati. 

Da je cerkev po ustavi ločena od države pri tem ne pomaga veliko. “

SOSEŠČINA

Zima
nezadovoljstva

Saša Paprić

“

Odpis prebivalstva
Izvozno blago: človek

Chiara Agagiù

Aktivisti za človekove pravice so v strahu 
zaradi zmage Giorgie Meloni na volitvah v 
Italiji

MEGAFON TV
Televizĳ a Slovenske Istre

od 4. oktobra dalje 
na vaših malih ekranih!

Na voljo pri vseh ponudnikih TV 

storitev - Telekom Slovenĳ e, ELTA, 

Telemach, T-2 in A1.
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Poslovili smo se od Muhammada Alija, umrl je Prince, odšla je 
Zsa Zsa Gabor, ni več Georga Michaela, Leonarda Cohena, 
Daria Fo, Nancy Reagan, Franka Sinatre … so bili pogosti naslo-

vi, ki so leta 2016 polnili časopise. Istega leta se je, le par mesecev 
pred svojo ženo, po dolgi bolezni, pri 69 letih s tega sveta poslovil 
David Bowie, s pravim imenom David Robert Jones. 

Kot pravi kameleon je glasbenik desetletja dolgo krojil podo-
bo in trende tako v glasbi, kot na področju mode. Oblike njegove-
ga ustvarjanja bi lahko ločili na več obdobij, začenši z najstniškim, 
ko je že sredi šestdesetih let na televiziji zagovarjal svoje Društvo 
za preprečevanje krutosti nad dolgolasimi moškimi. Nadaljevalo se 
je z glam rock alter egom Ziggyjem Stardustom in Belim vojvodo, 
vse dokler ni kariere zaključil kot v suknjiče oblečen odrasel moški 
srednjih let z nespremenljivo blond pričesko, počesano nazaj. Vse te 
faze lahko vidimo in o njih slišimo v novem 135 minut dolgem novem 
dokumentarnem fi lmu Moonage Daydream. 

Za razliko od nekaterih ostalih fi lmov o Bowieju je ta eden prvih, 
ki je začel nastajati v času po njegovi smrti, zato je lahko zajel celo 
njegovo življenje. Zasnovan je iz kolaža glasbenikovih videospotov in 
drugih televizijskih nastopov ter nekaterih fotografi j, ki prikazujejo 
življenje v ostalih aspektih družbe tistega časa. Pripovedovalca ni 
- pripovedovalec je Bowie sam. Poleg njegove glasbe lahko slišimo 
le še njegove besede, ki so nastale med intervjuji in seveda nekaj 
novinarjev.

Kljub dolgem trajanju fi lm ne dolgovezi, pravzaprav bi lahko vanj 
umestili še precej ostalih informacij. Kar se tiče sodelovanja z drugi-
mi glasbeniki je denimo omenjena le reklama za Pepsi, ki sta jo pos-
nela s Tino Turner, ne izvemo pa niti tega, da je v Berlinu živel sku-
paj z Lou Reedom, čeprav je nastajanju glasbe, ki jo je v berlinskem 
studiu ustvaril skupaj z Brianom Enom, posvečenih kar nekaj minut.

Zaradi umirjenosti in jasne želje po izražanju tega kar hoče ter 
perfekcionističnega načina ustvarjanja je Bowie izvrsten vzornik. A v 
Moonage Daydream se ne bojijo prikazati tudi skoraj neobstoječega 
odnosa s starši, osamljenosti, ki jo je doživljal, ker je ves čas živel 
med hoteli in še kakšne slabosti zvezdništva. Vseeno bo ogled fi lm-
skega prikaza življenja tega izjemno produktivnega glasbenika lahko 
dovolj, da boste po odhodu iz kinodvorane stopili v bližnjo trgovino 
z oblekami in si vendarle kupili tiste živo rožnate hlače, s katerimi se 
spogledujete že več kot pol leta.

GLASBA

Kaotični alternativni glasbeni trio iz Kamnika je pri nas že zelo 
dobro poznan v svojem nišnem udejstvovanju. Prvake noise 
rocka pri nas namreč spremljamo že več kot petnajst let, kar 

so se prvič pojavili na Klubskem maratonu Radia Študent leta 2008. 
Največjo prepoznavnost pa so dobili z zadnjim dolgometražcem 
Trout v 2015 in nastopom pred svetovno znano skupino Viet Cong 
(sedaj imenovano Preoccupations) istega leta. Zasedbo, ki jo lahko 
vzporejamo tudi z denimo A Place To Bury Strangers ali najdemo 
podobnosti kar z velikani Sonic Youth, tvorijo karizmatični kitarist in 
vokalist Blaž Sever ter brata Blaž (bas) in Luka Cerar (bobni) v neu-
morni in eksplozivni ritem sekciji. 

Nova izdaja, ki je luč sveta ugledala 23. septembra pri priznani 
domači založbi Moonlee Records, je že sedmi izdelek v njihovem zb-
iru krajših ali polnokrvnih albumov. Gre za prvi album, na katerem 
so se v besedilih spoprijeli s slovenščino. Tako naslov albuma kot 
besedila v maternem jeziku nam dajo občutek nekega novega ob-
dobja v bendu, s katerim so se soočali med začetnim kovidnim ob-
dobjem. V tekstu posledično naslavljajo neko notranje mračnjaško 
razpoloženje, a tudi kovidno krizo in razne bizarne odzive nanjo s 
strani raznih iniciativ. 

V uvodni sladbi tako denimo prepoznamo slavno izjavo Saše Pe-
tek iz gibanja Osveščenih prebivalcev Slovenije o Internetu teles, a 
je govor seveda zvočno izmaličen z dodatnimi efekti, čezenj pa se 
vrivajo značilne bendovske noiserske kitare in eksperimentalni 
ritem. Čeprav že uvodna skladba nekoliko postreže s hrupom, pa 
je še zdaleč nedolžna v primerjavi z nadaljnjim zvočnim masakrom. 
Ves svoj žolč v govoru, krikih in ostalih inštrumentih, z nekaj krajšimi 
pavzami in mirnejšimi premori, izlijejo čez ves preostanek komadov, 
z vrhunci v skladbah Trate, edini inštrumentalni Priželjc in naslovni 
Ostani čista in kulturna. Če bi pričakovali, da bo slovenščina iz njih 
izvabila neko nežnejšo plat, je rezultat prej obraten. A če so Nikki 
Louder naši največji predstavniki hrupnega rocka, to še ne pomeni, 
da v ta zvočni zid ne posegajo domiselni rifi  in fi ne melodije. Nikki 
Louder so namreč mojstri kombinacije obojega, za kar smo jim lahko 
hvaležni tudi v navezavi na najnovejši izdelek.

Ker pa se največja moč benda skriva v njihovem živem nastopu, 
kjer ušesa ali pa kar cela telesa zmasira intenzivna glasna sonična 
gmota, jih je najbolje ujeti v živo v naslednjih tednih na kakšnem 
izmed večih napovedanih predstavitvenih koncertov po Sloveniji.

Brigita Gračner
foto: naslovnica albuma

“

Nikki louder – 
Ostani čista in kulturna
(Moonlee Records, 2022) 

“

Pia Nikolič
foto: kinodvor

Samosvoj
(Moonage Daydream, Brett Morgen, 2022)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

V zadnjem odigranem krogu angleške 
nogometne Premier lige se je ustvaril 
kadrovski precedens. Za voljo odpad-

lega sedmega kroga se je urnik tekmovanja 
zgostil do skrajnosti. Kaj bo angleško držav-
no prvenstvo lahko ponudilo ali pač izmak-
nilo bližajočemu se Svetovnemu prvenstvu v 
Katarju?

Srečanje sedmega, po prvotnem koledarju 
pa že osmega kroga med Wolverhamptonom 
in Manchester Cityjem se je odvilo po priča-
kovanjih. Favorizirani gostje so povedli zgodaj, 
po pol ure igre pa je domači branilec storil 
nespameten prekršek nad Cityjevim napadal-
nim krilom in bil zato izključen. Nerodnost 
irskega reprezentanta Nathana Collinsa je 
botrovala lažji poškodbi angleškega asa Jacka 
Grealisha. Strelec prvega zadetka Grealish je 
nadaljeval brez težav ter bil zamenjan šele 13 
minut pred koncem. Za zmago Manchester 
Cityja, ki je trenutno drugi na premierligaški 
razpredelnici, sta preostala zadetka dosegla 
še Norvežan Erling Haaland in še en Anglež 
Phil Foden. Ta obračun je začelo kar devet 
Portugalcev, šest v domači in trije v gostujo-
či zasedbi. Večina teh je stalnih ali občasnih 
članov portugalske reprezentance, ene od 
favoritinj na svetovnem prvenstvu. Mundial 
bo v Perzijskem zalivu od konca novembra do 
konca decembra. 

V Premier ligi je za to sezono registriranih 
23 nogometašev s portugalskim potnim li-
stom. Na zadnjem obračunu, ki ga je portu-
galska nogometna selekcija odigrala v okviru 
UEFA Lige narodov, med štirimi strelci sicer 
ni bilo nikogar med nastopajočimi na srečan-
ju Wolverhamptona z Manchester Cityjem. 
Kljub temu pa so prevlado in visoko zmago 
na praškem stadionu Sinobo potrdili no-
gometaši, med katerimi so vsi na (začasnem) 
delu v Premier ligi: dva gola je zabil branilec 
Diogo Dalot (Manchester United), po enega 
pa Bruno Fernandes (Manchester United) in 
Diogo Jota (Liverpool). Enajstmetrovko za 
domačine je med posredovanjem v skoku z 
roko, ki se je nesrečno dotaknila žoge, zakrivil 
Cristiano Ronaldo (Manchester United), toda 
češki golgeter Patric Schik (Bayer Leverku-
sen) kazenskega strela ni izkoristil. Med ena-
jsterico, ki jo je portugalski selektor Fernan-
do Santos poslal na igrišče, je bilo sicer šest 
premierligaških igralcev, poleg Dalota, Fer-
nadesa, Jote in Ronalda še Bernardo Silva in 
Rúben Dias (oba Manchester City). V začetni 

zasedbi Češke pa sta bila premierligaša dva, 
Tomaš Souček in Vladimir Coufal (oba West 
Ham).  

Zaradi nacionalnega žalovanja odpadli 
septembrski tekmovalni krog je novonastali 
položaj vodstvu Premier lige nakopal nemalo 
težav. Tako bo na primer londonski Chelsea 
samo v oktobru moral odigrati osem ali pa 
celo devet obračunov. Med to kvoto so poleg 
tekem v Premier ligi všteti tudi boji v evropski 
ligi prvakov ter še v dveh domačih pokalnih 
tekmovanjih. Nič manj zasedeni ne bodo tudi 
drugi najboljši angleški klubi, začenši z Liver-
poolom, Manchester Cityjem in Tottenham-
om, ki nastopajo med evropsko elito. Enako 
velja za Arsenal, Manchester United (oba 
tudi v Ligi Evropa), in West Ham (UEFA Kon-
ferenčna liga). Grozljiv nastopaški ritem za 
najboljše nogometaše sicer predstavlja edin-
stven izziv, obenem pa tudi veliko nevarnost 
- za preutrujenost in še bolj za poškodbe, ki 
se zdelanim nogam pripetijo hitreje.    

V tej sezoni v Premier ligi nastopa 173 
Angležev, 30 Brazilcev, 29 Francozov, 26 
Špancev, Portugalcev je torej skupno 23, Ško-
tov 17 in Valižanov 15. Nekaj manj je Dancev 
(13), Nizozemcev (12), Belgijcev in Nemcev je 
11 ter Argentincev in Švedov 8.

Trenutno uvoženih igralcev v Premier ligi 
je kar 371 ali dve tretjini vseh. Do sedaj so v 
Premier ligi nastopali nogometaši iz kar 113-
ih različnih držav. Zadnji Slovenec, ki je igral v 
Premier ligi, je bil Jon Gorenc Stanković, med 
letoma 2016 in 2020 član Huddersfi elda, s ka-
termi se je v sezonah 2017-2018 uspešno in v 
sezoni 2018-2019 manj uspešno meril v Pre-
mier ligi. Ta čas največ Angležev brani barve, 
zdaj 12. uvrščenega Bournemoutha. Prevladu-
joč delež domačih pa je članska zasedba tega 
kluba vključevala tudi v svoji minuli sezoni, 
ki jo je odigral med otoško klubsko elito. V 
sezoni 2020-2021 je skupni delež na otoku 
vzgojenih Bournemouthovih igralcev znašal 
vpadljivih 65,8%. Za navijače Bournemoutha 
pa je bila tista sezono vpadljiva zgolj zaradi 
enega dejstva - njihovi ljubljenci so takrat iz 
Premier lige izpadli. 

Svetovno prvenstvo v Katarju bo v dobršni 
meri tudi parada moči angleške Premier lige. 
Vsem nogometašem, namenjenim na največji 
nogometni dogodek, ne samo tistim zapos-
lenim v Angliji, zato zaželimo bistrega tek-
movalnega duha in predvsem veliko zdravja. 

Premier liga 
pred Svetovnim 
prvenstvom 
Kako mo(go)čna je v resnici

Matjaž Ambrožič
foto: wikicommons

“

šPORT

Menjava teniških 
generacij

Obračun Davisovega pokala med Sloveni-
jo in Estonijo v Portorožu je pripadel gos-
titeljem. Ob tej priložnosti sta se od profe-
sionalnega tenisa poslovila Aljaž Bedene 
in Blaž Kavčič. V senci teh dveh velikanov 
slovenskega tenisa se bo moška reprez-
entanca v naslednjem krogu pomerila s 
Turčijo. Dvoboj bo na sporedu začetek feb-
ruarja v Turčiji.

Odhaja na vrhuncu
Člani AMD Ptuj so konec septembra v 
Slovenji vasi pripravili četrto dirko za točke 
državnega prvenstva v kartingu, ki je bila 
tudi zadnja v sezoni in po kateri smo dobili 
državne prvake v posameznih razredih. V 
najmočnejšem razredu KZ2 je naslov pri-
padel Janu Skledarju iz domačega kluba, 
ki se je s tem tudi poslovil od dirkanja.

Novi ultramaratonski 
rekord

Slovenski ultramaratonski tekač Luka Vi-
detič je na evropskem prvenstvu v 24-ur-
nem teku, ki je sredi septembra potekal v 
Veroni, osvojil deseto mesto. V enem dne-
vu je pretekel skoraj 265 kilometrov, kar ni 
uspelo še nobenemu Slovencu do sedaj. 
Z novim svetovnim rekordom je zmagal 
Litovec Aleksandr Sorokin, ki je pretekel 
slabih 320 kilometrov.

Z združenimi močmi 
v avstrijsko ligo

Slovenske hokejistke, ki nastopajo za tri 
slovenske klube: HK SŽ Olimpija, HK Tri-
glav Kranj in HDK Maribor, bodo v sezoni 
2022/23 združile moči v ekipi Slovenia 
Select in pod okriljem Hokejske zveze 
Slovenije tekmovale v razširjenem prven-
stvu DEBL, kjer se bodo merile s klubi iz 
Avstrije in Madžarske.

Med politiko 
in športom

Na zadnji seji upravnega odbora Šahovske 
zveze Slovenije je Milan Brglez odstopil z 
mesta predsednika, saj se je podal v kandi-
daturo za predsednika Republike Sloveni-
je. Kot veleva statut, bo do konca mandata, 
ki se izteče marca 2023, njegove naloge 
prevzela podpredsednica Darja Kapš.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: wikipedia, twitter, eater, 

EXS - PRESS

G O B E ?  N O R O ! 

>>> Na RTV še vedno stavkajo – skle-
nili so, da bo tako, dokler ne bo ured-
ništev zapustil še zadnji pokončen 
delavec_ka. PRESS

>>> Bivši premier Janez Janša je na 
nekem zasebnem pomenku menda 
izjavil, da »Giorgia Meloni nikakor ne 
more biti fašist, saj se strinjava v skoraj 
vseh pogledih.« Jasno, Trenta in cela 
goriška pokrajina so del Velike Italije, 
prijatelji pa si ja ne rubijo nezakonito 
pridobljenih parcel. PRESS

>>> Ruska naborniška logika je jas-
na: če jih ne bo dovolj, bomo samo 
počakali, nekaj protestov pa se bodo 
nabrali. PRESS

>>> V Društvu slovenskih hašišarjev 
nameravajo zaradi slabe letine za 
častnega predsednika izvoliti košark-
arja Luko Dončića. Zakaj? Ko zadane 
zadane dobro. PRESS

>>> Slovenija je dežela ekstremov. Po 
ekstremni suši so sledile ekstremne 
poplave, tako da lahko računamo, da 
bo sledilo tudi ekstremno odpadanje 
drevesnih listov. Koga bo to prizadelo 
najbolj še ni jasno. PRESS

Bi gobe lahko odrešile domače 
gospodarsto ? 
>>> Slovensko javnost je razburkalo poročilo Društva gobarjev, ki pravi, da je pri 
nas, posebej ob tako lepem deževju mogoče nabrati gobe v skupni vrednosti do 
350 milijonov evrov. Posebej se je razburil zdravniški sindikat, kjer so svojim čla-
nom celo predlagali, da gredo namesto zasebnega popoldanskega dela nabirat 
gobe, saj bodo tako več zaslužili. V številke in preračunavanja se je vrgel tudi 
obrambni minister Šarec, ki je – nebodilen – izračunal, da če bi vojaki vsak dan po-
birali gobe (seveda po zakonu maksimalno 2 kili) bi do dveh novih motoriziranih 
bataljonskih skupin prišli že v treh letih. 
Po zadnjih podatkih pa so vsi zgoraj našteti prepozni, saj so menda pri SDS v širne 
slovenske gozdove poslali svoje kletne trole s Trstenjakove, ker bodo tam menda 
bolj koristni. PRESS

>>> Športne navdušence je vznemiri-
la fotografi ja, na kateri Goran Dragić 
pozira v novem dresu ekipe Chicago 
Bulls. Javnost je preplavila množica 
vprašanj, na katere še ni odgovora. So 
mu zaškrtarili pri plači? Ima prema-
jhne čevlje? Fotograf ni najbolj čeden? 
Ali ima kamenček v čevlju? Ali kaj v 
zobeh? Se je podražal plin? PRESS

>>> Športne navdušence je vznemiri-

KAJ JE 
NAROBE?

EXS - PRESSEXS - PRESSEXS - PRESSEXS - PRESS
>>> >>> 

KDO SE TU DROGIRA ?
>>> Prepir med ekstremno levico in ekstremno desnico je dosegel skoraj epske 
razsežnosti. Tisti z dobrim spominom se boste spomnili, da so na desnici, še pose-
bej v SDS podmladku, znani po tem, da jih pogosto ujamejo z roko v marmeladi (oz. 
točneje: z nosom v prašku). Za Levico pa je tako ali tako jasno, v kakšnih krogih se 
gibljejo – spomnimo se samo fotografi je famoznega Mihe Kordiša (kdo je te plakate 
plačal, ne vemo). S svojo izjavo, da »bom šel na kozarček le, če mi ga drži Mahnič,« 
ki je ne rabimo niti komentirati, pa je narod, ki si raje privošči ogrevanje kot (sicer 
vedno cenejše) droge, v pravi luči sprevidel tudi šefa Levice Luko Mesca. PRESS

>>> Nemška vojska se pospeše-
no širi – zaenkrat le v mejah svo-
je države. A vojaški strokovnjaki 
bivšega reich-a so zaskrbljeni: 
najnovejše raziskave kažejo, da 
kar 68 % nemških otrok trpi za 
pomanjkanjem gibanja, največ pa 
je tistih, ki prihajajo iz revnejših 
družin. Torej se postavlja vprašan-
je, kdo od teh otrok bo čez 5-8 let 
sploh telesno sposoben, da preživi 
mukotrpno vojaško usposabljanje 
v novi razširjeni sestavi? Po zadn-
jih podatkih trpi tudi kabinet kan-
clerja Scholza, saj se svetovalci ne 
morejo dogovoriti, ali bi v nemško 
vojsko sprejemali gastarbajterje, 
migrante ali etične manjšine – ali 
vse skupaj? PRESS

KDO BO
           STRELJAL?

Nemški otroci: zaenkrat le z vodnimi pištolami.
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 6. oktobra 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si 

poslali pravilno rešitev (označena polja v vseh treh 
sudokujih) bomo izžrebali 3 srečneže, 

ki bodo prejeli denarno nagrado!

Rešitvi dodajte sledečo izjavo: 

*Izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s 
splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri Sudoku, 

ki so objavljeni na spletni strani Megafon.si.

1.   nagrada: 100 EUR
2. nagrada: 70 EUR
3. nagrada: 35 EUR

Želite postati del 
ustvarjalne, 

tehnične 
ali strokovne 

ekipe  MegafonTV? 
Pišite nam na:

 tv.megafon@megafon.si
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