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Po tem, ko si je Rusija s pomočjo 
medvojnih referendumov enos-
transko priključila regije Zaporož-

je, Lugansk, Doneck in Herson, tudi tista 
območja v regijah, ki jih ruska vojska ni 
nikoli obvladovala, ruska oblast smatra, 
da je Ukrajina napadla ruske teritorije in 
s tem rusko državno celovitost. Krajše: 
Rusija zdaj vojne v Ukrajini več ne imenu-
je »specialna vojaška operacija«, temveč 
ji priznava polnopravni status vojne. To 
je razvidno po nedavni delni mobilizaci-
ji, ki je v grozo spravila velik del ruskega 
prebivalstva. Medtem prebivalstvo ostale 
Evrope trepeta pred možnostjo jedrskega 
spopada, ki se skriva za izjavami ruske-
ga predsednika Vladimirja Putina, kot je 
naslednja: »Za obrambo Rusije in svojih lju-
di bomo vsekakor uporabili vsa orožja, ki jih 
imamo na razpolago. /…/ Ruski državljani so 
lahko prepričani, da bomo ozemeljsko celo-
vitost svoje domovine, svojo neodvisnost in 
svobodo branili – ponavljam – z vsemi sred-
stvi.« Mirnejše živce in pomiritve strasti 
preprečujejo tudi izjave ostalih evropskih 
oblastnikov, kot je denimo Generalni se-
kretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki je 
dejal, da bi ruska uporaba jedrskega orožja 
pomenila prestop »zelo pomembne črte.« O 
podrobnostih ni želel govoriti. »Bi pa tak 
korak v temeljih spremenil naravo konfl ik-
ta.«

Narava konfl ikta bi se v tem prime-
ru najverjetneje spremenila tako, da bi 

Jaka Virant

V eni roki 
nosim puško, 
v drugi roki 
zlati jod

NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

ogrozila tudi nas. Strokovnjaki in vojni 
analitiki sicer zagotavljajo, da do jedrs-
kega konfl ikta svetovnih razsežnosti ne 
bo prišlo, kvečjemu bi se v vojno z Rusi-
jo lahko zapletla zveza NATO, katere del 
je Slovenija. Slovenska vojska, ki je dol-
ga leta prejemala oceno zadostno, je po 
mnenju predsednika republike v odhodu 
Boruta Pahorja v zadnjih letih napredo-
vala, a še ne dovolj za celovito delovanje 
v vojnih razmerah. »Vendar lahko zatrdim, 
da je Slovenska vojska skupaj z drugimi si-
lami in ob pomoči ljudi sposobna obraniti 
ozemeljsko celovitost in suverenost Repub-
like Slovenije,« je dodal Pahor ob oceni 
vojske aprila. Kakorkoli, slovenska vojska 
bi v primeru odprte vojne med Natom in 
Rusijo delovala v okvirih Nata in bi vojaš-
ka pripravljenost ostalih zaveznic verjetno 
zadostovala, da bi se Slovenija izognila na-
jhujšim možnim scenarijem. 

Veliko pomembnejša je torej medicin-
ska in socialna pripravljenost Republike 
Slovenije. Medtem ko denimo na Fin-
skem vlada priporoča, da se posamezniki 
založijo s tabletami kalijevega jodida, ki 
preprečujejo najhujše posledice jedrskih 
eksplozij na posameznikovo zdravje, jih 
v Sloveniji za lastno uporabo ni mogoče 
kupiti. O razdelitvi tablet med prebivalst-
vo namreč odloča civilna zaščita pod okril-
jem Ministrstva za zdravje in Uprava za 
zaščito in reševanje. V pristojnih instituci-
jah zagotavljajo, da je zaloga tablet dovolj 
velika in da bi v primeru jedrskega spopa-
da v Ukrajini uspeli logistično in časovno 
primerno ukrepati.

Večji problem bo, kot kaže, tudi če do 
uporabe jedrskih konic sploh ne pride, 
preskrba z energijo in osnovnimi življen-
jskimi potrebščinami. »Slovenija je glede 
oskrbe z elektriko in plinom v jesensko-zim-
skem obdobju zelo dobro pripravljena, raz-
mere pa so pod nadzorom,« je zagotovil 
infrastrukturni minister Bojan Kumer. Po-
dobno pravijo v družbah Eles in Plinovodi, 
kjer pa obenem izpostavljajo tudi potrebo 
po uresničitvi na ravni EU dogovorjene-

ga zmanjšanja porabe. Poleg zmanjšanja 
energetske porabe so se voditelji držav v 
Evropskem svetu ta teden dogovarjali še 
o omejitvi razpona cen energentov, torej 
regulaciji kovanja dobičkov naftnih in 
plinskih družb. 

V Sloveniji je medtem stanje z energi-
jo specifi čno, saj primanjkuje lignita iz 
Šaleške doline. Na to so opozorili tudi v 
Sindikatu delavcev rudarstva in energe-
tike Slovenije. Kot so zapisali, je prido-
bivanje lignita »verjetno na najnižji ravni 
v moderni zgodovini, zaradi česar stoji eden 
največjih slovenskih energetskih objektov – 
TEŠ. Ne le šesti blok, temveč celoten TEŠ, ki 
je v trenutni energetski krizi in še posebej v 
luči njenega zaostrovanja v prihajajoči zimi 
gotovo strateškega državnega pomena.« V 
sindikatu sicer odločitev vodilnih v HSE 
glede varčevanja lignita podpirajo in doda-
jajo, da bi vse to moralo v strateških planih 
predvideti že poslovodstvo Premogovni-
ka Velenje. Dodali so, da bi »naslednji nu-
jni korak bila uvrstitev velenjskega lignita 
med blagovne rezerve strateškega državnega 
pomena.«

Tudi pri oskrbi z osnovnimi življen-
jskimi potrebščinami primanjkuje jasne 
strategije za pomanjkanje, ki v vojni vihri 
grozi Evropi. Po polomu z nakupom pšen-
ice, ki jo je vlada želela kupiti ceneje, kot 
jo kmetje prodajajo na trgu, in je zaradi 
tega morala razširiti povpraševanje v tu-
jino, kjer prav tako ni dobila primernega 
ponudnika, blagovne rezerve zdaj kupuje-
jo 30 tisoč ton koruze in 3800 ton sladko-
rja. 

Slovenija tako v krizi, ki se nam obeta, 
ne bo suverena. Odvisna bo predvsem od 
Evropske unije na področju energetske in 
socialne krize ter od zavezništva Nato na 
področju vojaške krize, če do nje pride. 
Medtem ko strokovnjaki in vojni hujskači 
iz zahoda zagotavljajo, da Putin le blefi ra, 
ne smemo pozabiti na občutek, da Putin 
blefi ra, ki smo ga gojili v začetku februarja 
letos, preden so padle prve, takrat še ne-
jedrske bombe.

Pripravljenost Slovenije 
na rusko zimo

“
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Izredna 
seja za 

neizredno 
stanje

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Včeraj se je končala oktobrska redna seja, 
a velika dvorana državnega zbora ne bo 
samevala dolgo. Že danes imajo parla-

mentarke in parlamentarci na sporedu izredno 
sejo. Na njej bodo obravnavali predlog zakona o 
nujnih ukrepih za zajezitev in blaženje posledic 
bolezni covid-19 na področju zdravstva, pred-
log novele zakona o organizaciji in fi nanciranju 
vzgoje ter izobraževanja in predlog sklepa o ne-
dopustnosti razpisa zakonodajnega referendu-
ma o pred kratkim sprejeti noveli družinskega 
zakonika.

Prvi tako imenovani izhodni covidni zakon 
po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča 
Loredana prinaša pravno podlago, ki bo epi-
demično obolenje do spomladi spremenil v en-
demično obolenje. Pot do tega vidijo s prenosom 
stroškov odsotnosti delavca z dela zaradi izolaci-
je ob okužbi z države na delodajalca. Delodajalec 
bi tako plačal vse dni odsotnosti zaradi izolaci-
je. Prav tako bi bili po novem covidni dodatki k 
plačam nominalno enaki za vse, izplačevali pa bi 
se le ljudem, ki neposredno delajo z okuženimi 
pacienti. Tako naj bi na tej izredni seji zakonsko 
končali z uvajanjem izrednih razmer, covid pa 
vsaj na deklarativni ravni izenačili z gripo. 

Druga točka, torej novela zakona o organ-
izaciji vzgoje in izobraževanja – ZOFVI, je pos-
ledica pogajanj s sindikati javnega sektorja in 
zakonsko implementira uvedbo četrtega naziva 
pri kariernem napredovanju učiteljev – višjega 
svetnika. Za konec pa dnevni red seje predvide-
va še sprejetje sklepa o nedopustnosti referen-
duma, ki ga zahteva Aleš Primc skupaj z več kot 

30 tisoč podpisniki. To je po vetu državnega sve-
ta najverjetneje še zadnja ovira pred dokončno 
zakonsko ureditvijo izenačitve istospolnih 
parov z raznospolnimi. Pobudniki referenduma 
sicer v primeru sprejetja sklepa že napovedujejo 
pritožbo na ustavno sodišče. A njihove možnosti 
so pičle, saj zakonodajni referendum na zakone, 
ki zgolj uresničujejo odločbe ustavnega sodišča, 
ni dopusten.

V četrtek, 3. novembra, bodo poslanke in 
poslanci na odboru za notranje zadeve razprav-
ljali o še enem opozicijskem zakonskem pred-
logu. Ti so sicer praviloma manj uspešni, a zato 
toliko bolj zanimivi. Poslanska skupina SDS, 
ki se je z izjemo neodvisnega predsedniškega 
kandidata Anžeta Logarja podpisala pod pred-
log zakona o državnih simbolih, želi v svojem 
nacionalističnem slogu, zapakiranem v per-
formativno domoljubje, redefi nirati uporabo 
državnih simbolov. Tako na primer predlagajo, 
da bi se na državnih proslavah himna izvajala v 
celoti, v skrajšani obliki pa bi se morala poleg 
sedme kitice Zdravljice pred njo vedno izvesti 
tudi druga. Trdijo namreč, da je trenutni zakon 
v nasprotju z ustavo, saj je himna celotna napit-
nica. Predlagatelji menijo, da bi to protiustavno 
stanje vsaj omilili z izvajanjem njene druge 
kitice. Prav tako hkrati ponovno poskušajo s 
predlogom prepovedi javnega izobešanja tako 
imenovanih totalitarnih simbolov, s čimer cilja-
jo predvsem na rdečo zvezdo. Vlada je o zakonu 
podala negativno mnenje, zato ni bojazni, da bi 
koncerti Svetlane Makarovič postali protizako-
niti.

RAZGLEDNICE

Odprtje novih prostorov 
Megafon TV v Kopru. Pia

Specifi čna navodila v 
bližini Senožeč. Miha

Lep pozdrav iz Paname. Baje 
je sedaj deževno obdobje. Miša

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

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

Sprejemamo tudi 
elektronska sporočila.

Otvoritev Festivala slovenskega 
fi lma v Avditoriju Portorož. Benjamin
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O neslavnih podvigih koprske grad-
bene hobotnice smo že precej 
napisali in razkrili več deset mili-

jonov evrov škode, ki jo je povzročila pre-
bivalcem in lokalni skupnosti. Tokrat se 
bomo posvetili kriminalnemu mehanizmu, 
ki ga je v organizaciji nekdanjega koprske-
ga župana Borisa Popovića hobotnica upo-
rabljala za izsiljevanje lokalnih podjetij in 
podjetnikov. V nadaljevanju bomo razkrili, 
kako so prodajo občinskih zemljišč dlje kot 
desetletje nameščali članom hobotnice, ki 
so jo nato preprodajali dalje po večkratni-
ku nabavne cene. Razliko so pospravili v 
svoje žepe in v enakem znesku oškodovali 
občinsko blagajno. Tako je hobotnica priš-
la do denarja. Njeni člani so se posebej radi 
spravljali na zastopnike svetovnih avto-
mobilskih znamk v Kopru. 

Ob prelomu tisočletja je prišlo do ras-
ti prodajnih številk novih avtomobilov 
in avtohiše so bile pripravljene na širitev 
prodajnih površin za potrebe izvajanja nji-
hove osnovne dejavnosti – prodaje in ser-
visiranja avtomobilov. Brez širitve kapac-
itet bi jih konkurenčni trgovci hitro izrinili 
s tržišča, zato so se lotili iskanja možnosti 
nakupa ustreznih zemljišč. Takrat je z veči-
no tovrstnih zemljišč razpolagala Mestna 
občina Koper. Tedanji župan Boris Popo-
vić kot najvidnejši predstavnik okoli grad-
bene hobotnice zbrane združbe je v tem 
videl priložnost – s prodajo zemljišč bi se 
lahko dobro zaslužilo. Težavo je predstavl-
jalo zgolj dejstvo, da je bila lastnica teh 
zemljišč občina in ne on. 

Ko so različna podjetja obvestila obči-
no, da iščejo zemljišča, primerna za širitev 
in nadaljnji razvoj poslovne dejavnosti, so 
na občini poiskali ustrezna zemljišča in jih 
ponudili naprodaj. Namesto za prodajo na 
javni dražbi v živo in s sprotnim višanjem 
ponudb, so na občini razpisali prodaje po 
sistemu oddaje ponudb v zaprti kuverti. To 
je v praksi pomenilo, da je na dražbi zmagal 
tisti, ki je za zemljišče ponudil največ, ne 
da bi pri tem smel vedeti, koliko so ponu-
dili drugi. Ponudbe je od prejema do dneva 
komisijskega odpiranja hranila Mestna 
občina Koper z Borisom Popovićem kot 
županom na čelu. Občina bi upoštevajoč 
takratno in sedanjo zakonodajo morala 
poskrbeti za to, da nihče ne izve za vsebino 
prejetih ponudb. Glede na to, da so pod-
jetja blizu takratnemu županu Popoviću 
pri teh prodajah zemljišč praviloma zma-

govala na način, da so oddala za le nekaj 
evrov višje ponudbe od drugouvrščenih, se 
je ob tem porodil utemeljen sum, da je imel 
zmagovalec nedovoljeno »pomoč« v obli-
ki informacije o znesku najvišje prispele 
ponudbe, preden je oddal svojo – tako je 
lahko ta znesek zvišal za en ali dva evra in 
premagal ostale.

Če nekdo enkrat uspe premaga-
ti konkurenco za evro ali dva, je to na-
jverjetneje zgolj zanj srečno naključje. V 
primeru, da neka skupina, zbrana okoli 
župana občine, ki vodi postopek proda-
je nepremičnin, redno premaguje za ne-
kaj evrov, je jasno, da gre za organiziran 
sistem, ki brez sodelovanja ljudi z občine 
ne bi bil izvedljiv. 

Kratka rekonstrukcija mehanizma, s 
katerim so oškodovali občino: 
1)  Pri podjetju se pojavi potreba po širitvi 
prodajnega salona, servisnih delavnic ali 
parkirišč, zato opravi poizvedbo o možno-
sti nakupa zemljišč na občini in drugod, 
kar je razumen pristop podjetja, ki išče 
večjo parcelo za potrebe razvoja posla.
2)   Župan in sodelavci obljubijo pomoč pri 
reševanju težave in ponudijo razpoložlji-
va občinska zemljišča, primerna za širitev 
dejavnosti, kar je ena od legitimnih nalog 

Ur.

“

občine.
3)  Občina razpiše prodajo zemljišč, toda ne 
z javno dražbo z višanjem ponudb, temveč 
z oddajo končnih ponudb v zaprti kuverti. 
Ta korak je za hobotnico pomemben, ker 
organizatorjem omogoča, da – sicer neza-
konito – »prijateljskim podjetjem« omogoči 
zanesljivo zmago. Na kakšne načine so to 
lahko storili, preberite v okvirju. 
4) Občina proda zemljišče »prijateljskemu« 
podjetju pod nenavadnimi plačilnimi 
pogoji in nenavadno dolgim plačilnim ro-
kom. 
5) S hobotnico prijateljsko podjetje, ki je 
na nezakonit način prišlo do zemljišča, 
kontaktira avtohišo in ji v odkup ponudi 
zemljišče, za katerega so jih prikrajšali – po 
4-kratni ceni v primerjavi s tisto, ki jo je 
plačalo občini. 
6) V primeru, da se avtohiša ne pusti 
tako izsiljevati in zneska ne plača, poišče-
jo drugega kupca, njim pa »zaželijo srečo 
pri iskanju podobnega zemljišča v Kopru.« 
Konkretni primeri zemljišč, o katerih 
bomo pisali v naslednji številki, so bili nato 
prodani državnemu podjetju in medn-
arodni trgovski verigi. Razliko med znes-
kom, ki je bil plačan občini, in zneskom, ki 
ga je končni kupec plačal za zemljišče, je v 
žep pospravila hobotnica.

LOKALNO
Kje je koprska gradbena hobotnica nabrala denar, da je pričela z nakupi? 

Kako so Popovićevi prijatelji 
izsiljevali avtohiše? 

Kako so na občini poskrbeli, da je 
zmagalo »prijateljsko« podjetje? 

Za združbo z nekdanjim županom Popo-
vićem na čelu je bilo ključno, da zemljišča 
po čim nižji ceni odkupijo izbrana podjetja, 
ki bi jih nato – z enormnim zaslužkom – 
prodala dejanskim kupcem. V ta namen je 
moral Popović poskrbeti za to, da je nekdo 
na občini »prijateljsko« podjetje obveščal o 
prispelih ponudbah – koliko jih je prispelo 
in s kakšno ponujeno ceno ter v primeru 
potrebe omogočil menjavo prispele ponud-
be prijateljskega podjetja po izteku roka z 
novo, najvišjo. To je bilo izvedljivo, ker so 
bile zapečatene kuverte s prispelimi ponud-
bami do komisijskega odpiranja v hrambi na 
občini. Nekdo je lahko ob soglasju glavne-
ga na občini brez težav zamenjal prispelo 
kuverto »prijateljskega« podjetja z drugo, ki 
je bila na videz identična prvi. Tako je lahko 
»prijateljsko« podjetje zmagalo brez tveg-
anja, da bi zadnji trenutek nekdo ponudil 
več kot oni. Tako drugi potencialni kupci 

niso imeli nikakršne realne možnosti kupiti 
občinsko zemljišče, ne glede na to, da je po 
zapisniku prodaje izgledalo, kot da se jim je 
zemljišče izmuznilo za las. Znova in znova. 
Ob tem gre poudariti ugotovitve stroke, da 
je v poštenih razmerah nemogoče, da bi 
več kupcev oddalo take ponudbe, da se 
najboljši dve razlikujeta za nekaj evrov, obe 
pa sta krepko nad izklicno ceno. Če so ra-
zlike v ponudbah minimalne, gre praviloma 
za zneske okoli izklicne cene, v danih prim-
erih v Kopru pa so s takratnim županom 
Popovićem »prijateljska« podjetja oddajala 
za evro ali dva višje ponudbe od najboljših 
ponudnikov, ki so bili krepko nad izklicno 
ceno. 

V prihodnji številki bomo predstavili več 
konkretnih primerov tovrstnih kriminalnih 
dejanj koprske gradbene hobotnice, nav-
edli podjetja, ki so pri oškodovanju občine 
sodelovala s Popovićem, ter ostale ugoto-
vitve, ki bi lahko pripomogle k uspešnosti 
policijskih preiskav tovrstnih ravnanj. 
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tudi v drugi fazi, bo inštitut pridobil sred-
stva za izgradnjo nove stavbe in ureditev 
parkovnih površin. 

In kaj je (bilo) tu narobe?
Na prvi pogled pravzaprav nič, videti 

je bilo celo kot smiseln posel, pri kate-
rem se stavbna pravica iz ene znanstvene 
inštitucije (Univerze) prenese na drugo 
(InnoRenew CoE), z namenom, da se ji 
omogoči nadaljnji razvoj ...

… vse dokler se ne posvetimo številkam 
in metodologiji izračunavanja vrednosti 
zemljišč. Po izračunih cenilca, ki ga je za 
ta namen najela občina, je cena stavbne 
pravice za obdobje 83 let na omenjenih 
zemljiščih 721.022 evrov. Pri tem je po 
naših informacijah cenilec v svojem po-
ročilu zapisal, da je podlaga vrednosti 
cenitve tržna vrednost zemljišč, pri čemer 
nikjer v cenitvi ni navedena lokacijska 
informacija niti namenska raba zemljišč. 
Cenitev je bila izvedena v aprilu 2022.

Do sem na prvi pogled vse deluje nor-
malno. In če ne bi bilo zaupanje v župa-
na že popolnoma porušeno, njegov način 
sprejemanja pomembnih poslov v zadnjem 
trenutku pa že znan, bi bil posel verjetno 
brez težav izpeljan. Vendar temu ni tako. 

Prve sume je vzbudilo že dejstvo, da je 
bilo gradivo predlagano kot točka na zadn-
ji seji občinskega sveta, čeprav bi lahko bilo 
odločanje o milijonskem poslu prepuščeno 
novemu občinskemu vodstvu. Tako nam je 
hitro padel v oči datum izdelave poročila, 
ki je po naših zanesljivih informacijah april 
2022. S čimer načeloma ni nič narobe, am-
pak če vemo, kakšno infl acijo doživljamo, 

O spornih manevrih in sumljivih 
poslih izolskega župana Danila 
Markočiča smo že veliko pisali. 

V zadnjem letu je nase opozoril s sk-
rajno spornim načinom uveljavljanja 
občinskega prostorskega načrta in s 
hišnimi preiskavami zaradi suma ko-
rupcije. Ampak očitno spornih manev-
rov še ni konec.

Vsaj tako se zdi na prvi pogled. Župan 
je namreč samo nekaj ur po objavi član-
ka s to vsebino na portalu Megafon.si z 
dnevnega reda 10. izredne seje Občinskega 
sveta umaknil 3. točko dnevnega reda. Ali 
je bil umik točke z dnevnega reda izredne 
seje posledica objave omenjenega članka 
ali pa nezmožnosti doseči kvorum glasov 
občinskih svetnikov na predvečer lokalnih 
volitev, ne bomo nikoli izvedeli. Pomemb-
no je le, da se je točka oziroma projekt uma-
knil in bo počakal novo občinsko oblast in 
svetnike, ki bodo lahko preudarno in brez 
sugestij različnih prišepetovalcev odločili 
o usodi tega, kot vse kaže, spornega pro-
jekta. Vendar je vseeno smiselno, v izogib 
podobnim potezam v prihodnje, preveriti, 
kaj se je dogajalo oziroma kakšen manev-
er, čeprav je ostal na koncu neuresničen, je 
želel izvesti aktualni župan.

Županu se je namreč spet sumljivo 
mudilo. In spet so bila v igri zemljišča. In 
ponovno, čeprav je bilo časa dovolj, je želel 
posel izpeljal pred volitvami v zadnjih iz-
dihljajih svoje oblasti na zadnji seji občin-
skega sveta. 

Za kaj je pravzaprav šlo?
Osnova je bila prenos stavbne pravice 

na zemljiščih s številko 2167/16 in 
2167/17, ki jo ima na teh zemljiščih Uni-
verza na Primorskem, na zasebni inštitut 
InnoRenew CoE (parceli se nahajata v 
neposredni bližini lesene stavbe, v kateri 
deluje inštitut). Postopek je predlagan s 
strani Univerze in inštituta. Z njim bi se 
stavbna pravica podelila za 83 let, namen 
pa je izgradnja nove stavbe raziskovalnega 
inštituta ter pravica za ureditev parkovnih 
površin.

Inštitut InnoRenew CoE se je namreč 
prijavil na razpis Evropske komisije v ok-
viru programa za raziskave in razvoj iz Ob-
zorja 2020, inštrument Teaming, pri čemer 
se je prijava uspešno uvrstila v drugo fazo 
izbora. V primeru, da bo prijava uspešna 

Novo oškodovanje 
občine Izola?

“

Jan Bednarik 
foto:  Martin Agostini Pregelj

postane hitro jasno, da bi morala občina 
kot dober gospodar vsaj naročiti popravek 
cenitve, ki bi vključeval trenutno stopnjo 
infl acije. Tega ni naredila. 

Omenjene »napake« so nas silile v to, 
da vzamemo kalkulator in povsem na gro-
bo izračunamo vrednost zemljišč. Torej, 
imamo skupno velikost zemljišč, ki znaša 
6385 kvadratnih metrov, in ceno stavbne 
pravice, ki znaša 721.022 evrov. Koliko 
je torej vreden kvadratni meter zemljišča, 
sodeč po cenitvi? Celih 113 evrov. Torej, 
po mnenju cenilca, ki ga je najela občina, 
je kvadratni meter zemljišča v Izoli vreden 
113 evrov. (sic!)

Sami sicer nismo strokovnjaki grad-
bene stroke niti izvedenci za to področ-
je, a navedena dejstva in številke so nam 
vseeno vzbudile sum, da se je dogajalo ne-
kaj, kar se (spet) ne bi smelo. Zato smo za 
mnenje povprašali še drugega cenilca, ki 
pa je te sume potrdil. Sam je našel še druge 
napake, ampak navedimo samo bistve-
no: po mnenju našega cenilca je vred-
nost zemljišč, za katere bi občina prejela 
721.022 evrov, pravzaprav približno 1,6 
milijona evrov. Razlika je opazna. Razlika 
znaša celih 878.978 evrov. In to ob tem, 
da ne upoštevamo trenutne infl acije. To 
pomeni 878.978 evrov, ki jih občina ne bi 
dobila, čeprav bi jih morala.

In čeprav je bila točka umaknjena iz 
dnevnega reda in posledično do nove mal-
verzacije ni prišlo, poanta zadnjega stavka, 
kot je bilo zapisano že v prvotnem članku, 
objavljenem na spletu, ostaja: 

Danilo Markočič pa kljub vsemu pon-
ovno kandidira za župana Izole.

Župan Izole Danilo Markočič
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“

Željko Urumović 
foto: Jan Bednarik

Ob vedno nepredvidljivem Piranu, 
dokaj zacementiranih pozicijah v 
Ankaranu in Kopru, se najzanimi-

vejši volilni boj obeta na županskih volitvah 
v Izoli. Poleg trenutnega župana, ki ni us-
pel pridobiti podpore političnih strank in 
se za mandat poteguje na svoji »Županski
listi«, ter svetovno uspešnega jadralca 
Vasilija Žbogarja, je prejšnji teden vstop v 
boj za županski stolček v Izoli oznanil tudi 
izkušeni Milan Bogatič. 

Prekaljenega Bogatiča so kot najboljšo 
opcijo za Izolo prepoznali tako v civilni 
iniciativi Gibanje za Izolo, svetniški sku-
pini Mef in Izolani kot tudi v najmočnejši 
politični stranki v državi –  Gibanju Svo-
boda. To daje Bogatiču, sicer nekdanjemu 
načelniku Carinskega urada, ki ne kandi-
dira prvič (na preteklih volitvah se mu je 
za las izmuznila uvrstitev v drugi krog), 
najboljše izhodišče za zasuk smeri, ki jo 
zadnja leta na začudenje vseh ubira Mar-
kočičeva koalicija v Izoli. Bogatič trenut-
no izgleda kot najodločnejša alternativa 
zgrešeni politiki poslavljajočega se župana. 

V Markočičevem mandatu, predvsem 
od sklenitve koalicije Markočič-Skok dalje, 
je Izola ubrala nenavadno pot. Odločitve, 
praviloma bolj v škodo kot korist občine, 
so sprejemali v kabinetih, daleč od oči jav-
nosti, ter jih tako sprejete predajali koali-
cijskemu glasovalnemu stroju v občinskem 
svetu zgolj v potrditev. To seveda ne bi šlo, 
če svetniki županove koalicije ne bi spreje-
li vloge nekritičnih dvigovalcev rok, ki so 
vedno pripravljeni upogniti hrbtenico ter 
svojo osebno čast in dobro ime trošiti za 
zaščito škodljivih ravnanj občinskega vod-
stva. Svetnice in svetniki občinske koali-
cije so tako nekritično potrjevali vse Mar-
kočičeve in Skokove umotvore, da smo bili 
v Izoli priče prepričljivemu porazu občin-
ske politike na referendumu o spornem 
občinskem prostorskem načrtu občine 
Izola, ko je bil predlog OPN na referendu-
mu zavrnjen s kar dvotretjinsko večino.

Ta čas Miran Bogatič ni sedel križem 
rok. Kot predsednik Nadzornega odbora 
občine Izola je vztrajno preiskoval neza-
konita ravnanja občinske oblasti predvsem 
v odnosu do občinskega premoženja in v 
tem nadzoru ugotovil in razkril prepove-
dane prakse, ki se jih je v škodo občine pri 

prodaji občinskih nepremičnin občinsko 
vodstvo redno posluževalo. Na podlagi 
ugotovitev in dokazov iz »bogatičevega« 
poročila so preiskovalni in pravosodni or-
gani pričeli aktivno preiskovati sume šte-
vilnih kaznivih dejanj, storjenih v škodo 
občine. 

Vendar to ni bilo dovolj. Kljub ugotovl-
jenim in dokazanim nepravilnostim, prič-
etku preiskav na tožilstvu in policiji, se 
Markočičeva koalicija ni pustila motiti in 
tudi glasovalni stroj v občinskem svetu je 
uspel glavo zariti tako globoko v pesek, da 
je preslišal vsa opozorila o soodgovornosti 
za škodo, ki nastaja z nekritičnim potrje-
vanjem sklepov, ki jih predlaga občinska 
koalicija. Ker je občinsko vodstvo trošilo 
veliko časa in energije za onemogočan-
je učinkovitega dela nadzornega odbora, 
je Bogatič protestno odstopil iz občins-
kega nadzornega odbora. Za Mirana Bo-
gatiča, človeka, ki je štiri desetletja gradil 
pristno podobo načelnega, poštenega in 
strokovnega javnega uslužbenca na vodil-
ni funkciji, je bilo onemogočanje izvajanja 
nadzora nad ravnanjem občinske oblasti 
kaplja čez rob. 

Ob Bogatičevem odstopu iz nadzorne-
ga odbora je izgledalo, kot da gre za spopad 
dveh konceptov vodenja občine in razpo-
laganja z občinskim premoženjem, ki ju 
(vsak svojega) poosebljata Markočič na eni 
in Bogatič na drugi strani, zaključen z zma-
go spornega Markočičevega koncepta ne-
transparentnih prodaj občinske srebrnine. 
Izgledalo je, da je občinska koalicija Mar-
kočič-Skok premagala Bogatičevo vizijo 
transparentnega vodenja postopkov ter 
postavljanja Izole na prvo mesto pred in-
teresi posameznikov – župan in kompanija 
so si v prihodnje že obetali še bolj pros-
te roke pri nečednih poslih z občinskim 
premoženjem. Bogatičeva kandidatura s 
podporo največje vladne stranke v trenut-
ku, ko ga že podpirata najmočnejši izolski 
civilnodružbeni skupini s političnimi am-
bicijami, pošilja Markočiču in vsem voliv-
cem jasen signal, da bo volilni boj v Izoli 
nadaljevanje spopada med tistimi, ki pre-
iskujejo oškodovanja občine, in tistimi, ki 
jih prikrivajo. 

Bogatič je v preteklih tednih zavračal 
ideje o tem, da bi se osebno spustil v boj 

za županski stolček, in je sam spodbujal 
civilno družbo, naj se zbere okoli drugih 
angažiranih posameznikov. Očitno je na 
jasne signale o tem, da ga kot najprim-
ernejšega v Izoli za ta izziv vidi tudi na-
jvečja politična skupina v državi – Gibanje 
Svoboda – spoznal, da bi ob sinergijskih 
učinkih novonastalega zavezništva med 
izolsko civilno družbo in največjo vladno 
stranko nastopili pogoji, v katerih bi lahko 
občinsko barko zasukal na pot poštenega, 
premišljenega in skladnega razvoja pogo-
jev za življenje, delo in ustvarjanje občank 
in občanov. In to v razmerah, ko aktualne-
ga župana Markočiča v županski tekmi ne 
podpirajo niti njegovi koalicijski partnerji 
–  kljub temu, da je Markočič pogosto trpel 
posledice zaradi nečednih ravnanj teh is-
tih koalicijskih partnerjev.

Bogatiča v primeru zmage na volitvah 
ob vseh okostnjakih, ki so že v občinskih 
omarah, ne čaka ravno lahko delo. Vseeno 
gre pričakovati, da mu bo kos. Nenazad-
nje je v skoraj nemogočih razmerah in ob 
metanju vseh možnih polen pod noge us-
pel do pravnomočnosti in objave pripeljati 
poročilo, ki razkriva konkretne primere 
nelegalnih ravnanj občinskih struktur in 
posledičnih oškodovanj občine. Bogatič 
je kljub onemogočanju dela nadzornega 
odbora s strani vodstva občine uspel za-
preti pot škodljivim interesom, ki so vodili 
delovanje občinske koalicije. 

Sedaj, ko za Bogatičem stojita tako izol-
ska civilna družba kot tudi najmočnejša 
politična stranka v državi, se zdi, da dileme 
o nujnosti sprememb na Sončnem nabrež-
ju 8 in možnosti Bogatiča, da te spremem-
be uresniči, ni več. 

Poleg omenjenih se bodo v Izoli za žu-
panovanje potegovali tudi Romina Kralj, 
Mitja Kobal in Mojca Mahajnc, ki nagov-
arjajo vsak svojo ciljno skupino. Za razliko 
od Bogatiča, kjer je jasno, da predstavlja al-
ternativo Markočičevemu pristopu voden-
ja občine, bo pri ostalih kandidatih treba 
še počakati, da se opredelijo do spornih 
poslov, potez in odločitev poslavljajočega 
se župana. 

Kaj nameravajo v prihodnje, bodo jav-
nosti sporočili sami. O tem, kaj so v praksi 
počeli pretekla štiri leta, pa bomo pisali v 
naslednji številki. 

Ali bo Milan 
Bogatič poslal 
Markočiča v 
zasluženi pokoj? 

UREDNIKOVA KOLUMNA

Milan Bogatič
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Svetniki in svetnice Občine Piran so 
na 37. redni seji obravnavali nove-
lacijo (spremembo oziroma dopol-

nitev) investicijskega projekta ureditve 
kanala Svetega Jerneja ter z 18 glasovi za 
in tremi proti izdali soglasje k zadolžitvi 
Javnega podjetja Okolje Piran do višine 
1,5 milijonov evrov za namen izgradnje 
mostovža v Jernejevem kanalu.

Po desetletjih sramote, praznih obljub 
in podajanja odgovornosti za čiščenje med 
lokalno skupnostjo ter Ministrstvom za 
okolje se bo na degradiranem območju 
Jernejevega kanala v kratkem začela grad-
nja nekaj manj kot 1200 metrov dolgega 
dvonivojskega lesenega mostovža z 280 
privezi.

Na avgusta objavljeno javno naročilo za 
postavitev mostovža sta se prijavili podjet-
ji Adriaing Koper in Grafi st Koper, vendar 
sta oba ponudnika presegla predvideni 
znesek projekta za 1,8 milijona evrov brez 
DDV. Po ponovnem odločanju o razpisu je 
Okolje Piran nato izbralo Adriaing, vendar 
bi se moralo, da bi lahko z izvajalcem skle-
nilo pogodbo, dodatno zadolžiti.

Občinski svet Občine Piran, ki je na 
seji 16. junija letos že potrdil investicijs-
ko vrednost projekta Ureditev kanala Sv. 
Jerneja v višini 1.893.419,28 evrov, je 
tako 20. oktobra na zadnji redni seji tega 
mandata obravnaval še novelacijo inves-
ticijskega projekta ter izdal soglasje k za-
dolžitvi z namenom fi nanciranja izgradnje 
mostovža.

Razlogi za novelacijo so bili poveča-
na investicijska vrednost projekta na 
2.651.993 evrov na podlagi končnega pro-
jekta za izvedbo (PZI) in popisa gradbeno 
obrtniških in inštalacijskih del (GOI), k 
čemur so največ prispevale podražitve en-
ergentov, gradbenih materialov in grad-
benih del, sprememba terminskega plana 
izvedbe projekta, ki se je zamaknil za dva 
meseca, ter spremembe v fi nančni kon-
strukciji projekta, v katero je bila vključena 
odobritev ugodnega kredita Slovenskega “

Uredništvo
foto: Okolje Piran

regionalno razvojnega sklada.
Slednjega je Javno podjetje Okolje 

Piran pridobilo za fi nanciranje gradnje 
dvoetažnega lesenega mostovža v Jerneje-
vem kanalu 12. septembra letos, in sicer v 
višini 1,5 milijona evrov z ročnostjo kred-
ita 20 let, 12-mesečnim moratorijem in 
2,85-odstotno fi ksno obrestno mero.

»Kot smo zatrjevali od začetka, bo pro-
jekt samovzdržen in niti en sam evro ne bo 
šel iz proračuna. Financiral se bo iz naslo-
va priveznin in s tem denarjem se bo najeto 
posojilo tudi vračalo. Projekt prav tako ne bo 
bremenil drugih gospodarskih javnih služb. 
Se pravi, da se na njegov račun ne bo po-

dražila smetarina, kot tudi ne nobena druga 
storitev. Vsak poslovnež mora biti sposoben 
pripraviti samovzdržen projekt in to nam je 
bil glavni izziv,« je poudaril direktor Okol-
ja Piran Gašpar Gašpar Mišič, ki se je ob 
zaključku mandata zahvalil svetnikom 
za tvorno sodelovanje ter jih opomnil, da 
morajo zasluge za ureditev razmer v Jerne-
jevem kanalu pripisati tudi sebi.

Za izdajo soglasja k zadolžitvi je moral 
občinski svet sprejeti tudi Odlok o spre-
membi proračuna. Takoj po uveljavitvi 
le-tega bo sledil podpis pogodbe z iz-
branim izvajalcem, podjetjem Adriaing 
d.o.o, in uvedba v delo.

Jernejev 
kanal 
dobil zeleno 
luč piranskih 
občinskih 
svetnikov

Jernejev kanal, 3D vizualizacija

Jernejev kanal v obstoječem stanju

LOKALNO
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LOKALNO

Cene nepremičnin v Sloveniji dosegajo 
neslutene višave in ni videti, da bomo 
kmalu deležni njihove normalizacije. 

Posledično si vedno manj družin, sploh mladih, 
lahko privošči nakup stanovanja ali hiše. 

Tako stanje bo trajalo vse dokler ne bo na 
nepremičninski trg posegla država z izgradn-
jo dostopnih stanovanj, s čimer bi se razmerje 
med ponudbo nepremičnin in povpraševanjem 
znižalo do te mere, da bi začele cene ponovno 
padati in bi dosegle raven realne vrednost. K 
temu bi lahko pripomogli tudi gradbinci, ven-
dar v današnjem sistemu vrednot, v katerem 
je na najvišjem mestu denar, tega ne gre priča-
kovati. Tako le-ti zgolj pripomorejo k rasti cen 
nepremičnin. In smo spet na istem, prepuščeni 
smo milostnim ukrepom države. Lahko pa k 
rešitvi ali vsaj delni rešitvi problema pripo-
morejo tudi občine. Svetel zgled za to je občina 
Piran, ki je lahko s svojim pristopom navdih 
tudi drugim slovenskim občinam. 

Razpis za pridobitev stavbne pravice
       za mlade družine

Podobne načine privabljanja mladih na 
podeželje smo videli že v Italiji, kjer so propadle 
nepremičnine v opustelih vaseh ponujali za en 
evro ob pogoju njihove prenove in nadaljnjega 
bivanja v njih.  Tam je bil to bolj način oživljan-
ja podeželja kot reševanja stanovanjske prob-
lematike, vendar je to nenazadnje rešitev za obe 
pereči težavi. Je pa tovrsten način reševanja 
težav v našem prostoru nov.

Občina Piran namreč pripravlja razpis, ki 
naj bi bil v času branja pričujočega časopisa 
že objavljen. Z njim bodo mladim družinam 
omogočili prijavo, s katero bodo lahko prido-
bile stavbno pravico za 99 let na petih ne-
premičninah v lasti občine v vasi Padna. Sicer je 
bilo sprva predvidenih osem objektov, vendar 
so se po pogovoru s krajani na občini odločili, 
da jih bodo v prvi fazi ponudili pet. 

Na razpisu bodo lahko kandidirale mlade 
družine, kar pomeni, da bo moral biti prijavi-
telj (ta bo en sam) mlajši od 35 let. Čeprav bodo 
lahko kandidirale mlade družine iz vse Evrope, 
bodo vendarle imele prednost družine iz pi-
ranske občine. Sistem bo potekal tako, da bodo 
prijaviteljem dodeljene točke, dodatne točke pa 
bodo dobili tisti, ki živijo na območju piranske 
občine. Točke bodo prijavitelji prejeli v prime-
ru, da prijavitelj ne bo imel lastnega stanovan-
ja, da bo imel otroka vpisanega v vrtec oziroma 
šolo na območju občine in podobno. 

Tiste družine, ki bodo na razpisu uspešne, 
bodo morale nepremičnino obnoviti v skladu 
s smernicami Zavoda za varstvo kulturne ded-
iščine in ostalimi občinskimi predpisi. Po treh 
letih bivanja bodo družine nepremičnino lah-

Mladim dostop 
do nepremičnin

Jan Bednarik 
foto:  Martin Agostini Pregelj

Padna 

ko tudi odkupile, pri čemer bo imela piranska 
občina predkupno pravico zanje. Na tak način 
bo občina nepremičnine zavarovala pred nadal-
jnjo prodajo tistim, ki tam ne bi bivali. Vendar-
le je »prioriteta za občino, da mladim ponudimo 
možnost, da ostanejo pri nas, da se ne izseljujejo 
tako množično, kot se trenutno,« je za naš medij 
povedal podžupan občine Piran Karlo Radovac.

Sicer bo za ustanovitev stavbne pravice za 
nepremičnine treba plačati neto od 1500 pa 
vse do 3000 evrov. Zgradbe na voljo so velike 
od 56 pa do 118 kvadratnih metrov.

Najprej javno-zasebno partnerstvo 
Še pred to »družbotvorno« idejo, kot se je iz-

razil podžupan, je imela občina načrt, da bi ob-
novo propadajočih objektov v vasi rešila prek 
javno-zasebnega partnerstva in to tako, da bi v 
teh nepremičninah nastal nekakšen razpršen 
hotel. Po več letih ukvarjanja s to idejo na kon-
cu (in na srečo mladih) do podpisa in realizacije 
te poslovne ideje ni prišlo. 

Zgled vreden posnemanja
Seveda ne trdimo, da je tak način reševan-

ja stanovanjske problematike, ali oživljan-
ja podeželja, ali pa reševanja propadajočih 
ruševin, kot pač želite nasloviti ta razpis, 
učinkovit način reševanja te problematike na 
državni ravni, je pa to pristop, ki bi ga lahko 
ubrale občine za vsaj delno reševanje prob-
lematike pomanjkanja nepremičnin oziroma 
ponovnega obujanja podeželja. 

S tem bi občine sicer rešile problem poman-
jkanja dostopnih nepremičnin, si pa na ta način 
nepremičnine še vedno ne bi mogle privoščiti 
socialno ogrožene družine. Te si, resnici na lju-
bo, tudi plačilo najemnine s težavo privoščijo. 
Za reševanje problematike bi bil potreben dru-
gačen pristop (na primer možnost odkupa ne-
premičnine po določenih letih plačevanja na-
jemnine) in to na državni ravni, s tem, da bi bile 
najemnine dostopne. Se je pa vsaj z novo vlado 
tudi v tem tunelu zasvetila luč, država naj bi do 
leta 2030 zagotovila 20.000 javnih najemnih 
stanovanj.   

Vprašanje, ki ostaja odprto pa je, ali bodo 
temu zgledu sledile tudi druge občine ali bodo 
raje cene nepremičnin prepustile »nevidni roki« 
trga. 

Ena izmed hiš, ki bodo na razpisu

Podžupan občine Piran Karlo Radovac

“
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Mirjam Golja na dogodku Veseli dan Prostovoljstva

Biti človek, ljubiti sočloveka in mu 
pomagati. Slednje označuje bistvo 
prostovoljstva, ki ga v Sloveniji pro-

movira Slovenska fi lantropija, Združenje 
za promocijo prostovoljstva. Gre za altru-
istično obliko dela, kar pomeni, da posa-
meznica ali posameznik delo opravlja po 
svoji svobodni volji, ne da bi za to priča-
kovala karkoli v zameno. Slovenska fi lan-
tropija letos praznuje že trideseto leto 
svojega obstoja. Ob trideseti obletnici pa 
ne praznuje samo rojstnega dne, ampak 
predvsem to, da se že od samega začetka 
aktivno odziva na družbene probleme in 
zagovarja človekove pravice.

Slovenska fi lantropija je humanitar-
na organizacija, ki so jo na pobudo Anice 
Mikuš Kos ustanovili fi lantropi (t.j. člove-
koljubi), da bi nudili pomoč beguncem, ki 
so leta 1992 prebegnili iz Bosne in Her-
cegovine. V tridesetih letih delovanja so 
svoje programe usmerjali v dvig kvalitete 
bivanja skupnosti in v zagovorništvo so-
cialno šibkejših. 

Programi, ki jih že ves ta čas izvajajo, 
se dotikajo prostovoljstva, migracij, med-
generacijskega sodelovanja, zastonjske 
zdravstvene pomoči v pro bono ambulanti 
in mednarodnega sodelovanja. Vse naštete 
programe povezuje ravno vključevanje 
prostovoljcev, kar je osrednja dejavnost 
Slovenske fi lantropije. Prostovoljstvo ima 
ogromen pomen za razvoj in prihodnost 
družbe, ker izboljšuje kakovost življenja 
in brani interese marginaliziranih skupin. 
Prostovoljstvo lahko opravlja kdorkoli, 
vendar sta tako pri prostovoljskem delu 
kot pri druge vrste delovanju pomembna 
odgovornost in usposobljenost na delo. 

Ljudje se za prostovoljstvo odločajo iz 
različnih vzgibov. Zelo pomembni so os-
ebni motivi in vrednote, na podlagi kat-
erih se odločajo in svoje delo opravljajo 
na področjih, ki se jim zdijo pomembna. 
Po besedah Mirjam Golja, koordinatorke 
prostovoljske pisarne v Kopru, so pri pros-
tovoljskem delu najpomembnejši uspešni 
rezultati dela, ki osebo motivirajo za na-
daljnje delo. Jasno je, da ko prostovoljke 
in prostovoljci pomagajo drugim, veliko 
dajejo. Vendar je pomembno tudi to, da ob 
svojem delu veliko pridobijo, ker se nauči-
jo novih znanj, pridobivajo dragocene iz-
kušnje, osebnostno rastejo, spoznavajo 

nove ljudi in se družijo s podobno mis-
lečimi.

Slabo leto nazaj je humanitarna orga-
nizacija na pobudo Mestne občine Koper 
svojo pisarno odprla še v Kopru, na Gorta-
novem trgu 15. Mirjam Golja nam je pove-
dala, da je namen nove pisarne v Kopru 
promocija in širjenje prostovoljstva med 
ljudmi. Pisarno so se na Slovenski fi lantro-
piji odločili ustanoviti tudi na obali, da bi 
prostovoljstvo približali širši javnosti slov-
enske Istre, saj so potrebe po prostovoljcih 
tudi na obali zelo velike. 

Na pisarno se tedensko obračajo loka-
lne organizacije, ki za svoje delovanje po-
trebujejo prostovoljce. V enem letu obstoja 
pisarne so izvedli že pet brezplačnih izo-
braževanj za prostovoljke in prostovoljce 
ter več dogodkov, kot so Dan za spremem-
be, Veseli dan prostovoljstva in srečanje 
lokalnih organizacij. 

Vključevanje v prostovoljstvo na obali 
je tako rekoč mala malica, ker je prednost 
prostovoljske pisarne v Kopru tudi ta, da 
se lahko zainteresirani sami oglasijo v pis-
arni in se v živo pogovorijo ter poiščejo 
sebi ustrezna dela. Ti se lahko na prosto-
voljsko delo prijavijo tudi s pomočjo nji-
hove spletne strani, kjer so nanizani aktu-
alni oglasi. Sprva pa je seveda ključna želja 
po opravljanju prostovoljnega dela in em-
patija do pomoči potrebnih. 

V ta namen prostovoljska pisarna v Ko-

pru vsaj štirikrat na leto organizira uvodna 
izobraževanja, ki potekajo na interaktiven 
način. Usposabljanje ni pogoj za opravljan-
je prostovoljskega dela, vendar je udeležba 
zaželena, saj se na njih osebo pripravi na 
delo. Namenjeno je vsem, ki jim je pros-
tovoljsko delo tuje, pa tudi tistim, ki ga že 
opravljajo. »Dotika se splošnih tem, kot so 
kaj je prostovoljstvo in kaj prostovoljstvo ni, 
kaj nas motivira, kako vzpostaviti odnos med 
prostovoljcem in uporabnikom, kako na pri-
jazen način postaviti meje. Potem pa gremo 
še skozi pravice, odgovornosti in etiko,« nam 
je zaupala Mirjam Golja. Na izobraževan-
ju se širi pogled na področje prostovoljst-
va in udeležene pripravi na nevarnosti v 
prostovoljskem delu ter usmerja njihovo 
delovanje. 

Prostovoljcev in prostovoljk je veliko 
in vsi so si med seboj različni. Eni se vkl-
jučujejo zgolj v enkratne akcije, medtem 
ko drugi pomagajo na tedenski bazi. Po 
mnenju koordinatorke je v obalno-kraš-
ki regiji trenutno aktivnih več kot tisoč 
prostovoljcev, ki so v letu 2021 opravili 
140.514 ur, kar našo regijo uvršča na de-
veto mesto v Sloveniji. Velikokrat ljudje za 
izgovor pri izogibanju prostovoljstvu reče-
jo, da nimajo dovolj časa, vendar Mirjam 
Golja poudarja, da sta že dve uri prosto-
voljskega dela na teden dovolj. Če bi vsak 
pomagal že v tako majhnem obsegu, bi bilo 
opravljenega veliko več dela.

Mirjam Golja o prostovoljstvu 

Aida Čehić 
foto: FB - Prostovoljska pisarna Koper

Slovenska fi lantropija 
30. obletnico praznuje 
z novo izpostavo v Kopru

Oktobrsko uvodno izobraževanje v Centru mladih Koper
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Boštjan Bugarič
foto: arhiv La Borda, 
© LLUC MIRALLES

KOLUMNA

V      Sloveniji je prosti stanovanjski trg 
eden od glavnih razlogov za nesta-
bilno stanje pri zagotavljanju kak-

ovostnih stanovanj za vse prebivalce in ne 
le za nekaj njih, ki bogastvo kopičijo z last-
ništvom več stanovanj, medtem ko je ved-
no večji delež ljudi soočen s stanovanjsko 
krizo. 

Špekulacije z nepremičninami in aku-
mulacija bogastva v nepremičninskem 
deležu je še posebej v rasti v trenutnem 
kriznem obdobju, v katerem veljajo ne-
premičnine za eno od varnih naložb in-
dividualnega bogastva. S tem se nakup 
stanovanja odmika od realnosti velikega 
števila ljudi na eni, previsoke najemnine, 
negotovosti in nevzdržni pogoji pa botru-
jejo najemniškim stanovanjem na drugi 
strani. Investitorski urbanizem vse hitre-
je nadomešča osnovne kodekse arhitek-
turnega projektiranja in vse hitreje po-
spešuje prevlado privatnega nad javnim, 
bistveno pa vpliva na stanovanjski trg, 
kjer dosegajo cene nedosegljive višine za 
povprečnega človeka. 

Zaradi večjega interesa in povpraševan-
ja po nepremičninah sta posebej na udaru 
prestolnica, kot tudi Slovensko primorje. 
Tam beležimo višanje nakupnih cen, ki po 
podatkih raziskave Inštituta za raziskave 
prostora – IPoP v kar 72 odstotkih dosega-
jo ceno 2000 evrov na kvadratni meter 
ali več , kar polovica pa je draž jih od 3000 
evrov na kvadratni meter. Na podlagi ana-
lize stanovanjskega trga v Mestni občini 
Koper, ki ga je pripravil Inš titut za š tudije 
stanovanj in prostora (2021), se ugotavlja, 
da ponudba ne zadostuje povpraševanju 
in ni skladna s kupno moč jo prebivalcev. 
Bistvena težava je tudi dinamika gradnje, 
ki se ne odziva na naraščajoče potrebe, saj 
je bilo med letoma 2017 in 2021 zgrajenih 
237 stanovanj, š tevilo prebivalcev pa se je 
poveč alo kar za 1300. 

Zaradi nejasne realnosti je skupina štu-
dentov in mladih zaposlenih predstavila 
alternativne pristope stanovanjske oskrbe 
onkraj pasti lastništva in profi tnega na-
jema. Pod imenom Zadrugator se od leta 
2016 aktivno ukvarjajo s predstavitvijo in 
uveljavljanjem novega modela stanovan-
jske gradnje – stanovanjske zadruge. Gre za 
avtonomno in demokratično organizacijo 
bivanja, ki na polju stanovanjske gradnje 
sledi načelom pravičnosti, vključenosti in 
solidarnosti. Kakopak za slovensko real-
nost model zadruge zaradi njene povezave 

Kako bomo živeli skupaj?

s socializmom predstavlja vir predsodkov. 
Pri razumevanju modela zadruge mo-

ramo poznati dejstvo, da imajo ti stano-
vanjski modeli precej daljšo zgodovino, 
saj so se lastniške stanovanjske zadruge 
razvijale v času druge industrijske revolu-
cije, kot oblika neprofi tne stanovanjske 
preskrbe pa so se v tujini najemniške za-
druge oblikovale v skvoterskih gibanjih v 
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšn-
jega stoletja. Vse z namenom spodbujanja 
boljših stanovanjskih pogojev in oblik-
ovanja bolj odprte in pravičnejše družbe. 
Stanovanjske zadruge se danes oblikujejo 
glede na lokalni kontekst in potrebe preb-
ivalcev. Tako se Zadrugator prvenstveno 
zavzema za razvoj modela najemne stano-
vanjske zadruge z nedeljivim premožen-
jem, pri katerem so zadružniki obenem 
kolektivni lastniki zadružne stavbe in na-
jemniki posamezne stanovanjske enote. 
Kot poudarjajo v Zadrugatorju »pripravi 
stanovanjska zadruga načrte za gradnjo 
ali obnovo stavbe ter skladno s predvideno 
demografsko in socialno strukturo stano-
valcev med zadružnimi člani izbere bodoče 
stanovalce, ki prispevajo v zadrugo last-
no samoudeležbo. Za fi nanciranje gradnje 
stanovanjska zadruga najame dolgoročni 
hipotekarni kredit.« 

Bistvena razlika med privatnim na-
kupom nepremičnine in zadružništvom 
je v tem, da so stanovalci zadruge s pod-
pisom pogodbe popolnoma zaščiteni ter 
s tem pridobijo pravico do najema stano-
vanja za nedoločen čas. Na tej osnovi 
plačujejo mesečno najemnino, ki oben-
em pokriva stroške arhitekturnega načr-
tovanja, investicije, upravljanja, kredita ter 

rezervnega sklada. Gre za razvoj koncep-
ta bolj kakovostnega bivanja po čim bolj 
dostopnih najemninah, kar pomeni, da sta 
delež zasebnega kredita in obrestna mera 
čim nižja, posojilo pa čim bolj dolgoročno. 
Najpomembnejše dejstvo pa je to, da se 
investitorja že v začetku izloči iz proce-
sa načrtovanja in gradnje, kar bistveno 
poceni celotno gradnjo. Vse odločanje in 
delovanje zadruge se na ta način razdeli 
med njene člane, bivanje v zadružni enoti 
pa je predano zadružnikom, ki so obenem 
tudi stanovalci.

Vznikanje različnih primerov stano-
vanjskih zadrug v Evropi kaže na us-
pešnost novega koncepta bivanja. Uspešne 
stanovanjske zadruge najdemo v Avstriji, 
Nemčiji, Švici in Španiji. V slednji je kval-
iteten primer stanovanjska zadruga La 
Borda v Barceloni, ki je nastala leta 2019. 
Na kvadraturi od 40–135 kvadratnih met-
rov prebiva v 28 stanovanjih 49 odraslih 
in 13 otrok. Bistvena prednost je njen 280 
kvadratnih metrov velik skupnostni pros-
tor s prostrano kuhinjo in jedilnico, pral-
nico, sobo za goste, večnamensko sobo, 
kolesarnico, shrambo in vrtom. Objekt iz 
lesene gradnje je opremljen s solarnimi 
paneli, s katerimi je omogočena samooskr-
ba z električno energijo. Na podobnih 
izhodiščih so zgrajeni tudi zadružni pro-
jekti v Berlinu, na Dunaju in Zürichu, kjer 
se nahaja zadružna soseska s pomenljivim 
imenom Več kot bivanje s trinajstimi stano-
vanjskimi stavbami. V Sloveniji pa navkl-
jub dogajanju v svetu še vedno poteka pro-
ces, skozi katerega se otepamo tovrstnih 
modelov zadružnega bivanja, ker nas pre-
več spominja na socializem. “

Zadružni objekt La Borda v Barceloni
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“

Basist Žare se je odlično odrezal v vlogi glavnega pevca in dalmatinske zvezde

K U L T U R N I 
NAPOVEDNIK
 29. 10., 18:00, Center mladih Koper
Mavrično druženje

25. 10. do 30. 10., Avditorij Portorož, Gle-
dališče Tartini in Razstavišče Monfort
Festival slovenskega fi lma
Projekcije slovenskih fi lmov z zaključno 
prireditvijo v nedeljo, 30. 10.

31. 10., 19.00–20.30, Koper, Protokolar-
no-prireditvena dvorana sv. Frančiška
Amabile s Tartinijem
Koncert godalnega orkestra Akademije 
Arrigoni, predstavil se bo tudi violinist 
Nurie Chung.

31. 10., 20:00, Hangar bar, Izola
Halloween žur : Brkovi (HR)

4. 11., 19.00–21.00, Koper, Dvorana sv. 
Frančiška Asiškega
Festival Kitarika 2022: Koncert Zeroduo, 
Jaka Klun & Roberto Battino, Slovenija/
Italija.

5. 11., 17.45–18.30, Koper, Dvorana sv. 
Frančiška Asiškega
Festival Kitarika 2022: Projekcija do-
kumentarnega fi lma Sarabandé, fi lm o 
kitaristu Petritu Çeku

5. 11., 19.00–21.00, Koper, Dvorana sv. 
Frančiška Asiškega
Festival Kitarika 2022: Koncert Petrit 
Çeku (Republika Kosovo/Hrvaška)

5. 11., 20.00, Koper, dvorana OŠ Koper
Platana 50 – Zlati časi. Koncert 
ob zlatem jubileju skupina Platana

6. 11., 19.00–21.00, Koper, Dvorana sv. 
Frančiška Asiškega
Festival Kitarika 2022: Koncert Zsom-
bor Sidoo, Madžarska & Godalni kvartet 
Accademia, Slovenija

9. 11., 17.00, Center mladih Koper
Likovna ustvarjalnica in razstava Brave 
New World. Delavnico vodi Urška Pav-
lovič, izkušena mladinska delavka in 
umetnica.

12. 11., 22.00, Center mladih Koper
Hamo & Tribute 2 love
Klubezen: Klubska tura 22

Skupina Zmelkoow je prejšnji petek 
nastopila v Gledališču Tartini v Pi-
ranu, ampak tokrat malce drugače 

– akustično in ob prisotnosti boga. V av-
tobiografski opereti Spovednica – vroča in 
žgečkljiva razgaljajo svoje poglede na svet, 
vesolje, fi lozofi jo pa še marsikaj, vendar 
ne na rockersko razbijaški način, ampak 
malce bolj umirjeno in z dodanimi šaljivi-
mi vmesnimi igralskimi vložki, kot se za 
gledališče spodobi.

»Že nekaj časa ugotavljamo, da obstaja en 
relativno nepokrit trg v smislu prireditvenih 
prostorov, kjer ne uspemo igrat, ker smo pre-
glomazni kar se tiče hrupa ojačevalcev. Seve-
da je potem najbolj logično, da se vržemo v 
akustično izvedbo. S tem da jaz čim slišim 
za gledališče, dobim eno tako podzavestno 
ambicijo, da bi bil gledališki igralec in si ne 
morem kaj, da ne bi še česa dodal in zakom-
pliciral. Seveda na hudo negodovanje ostalih 
članov, ki se najprej ful upirajo, ma ko pade-
jo not, je tudi njim všeč,« razlaga hudomušni 
frontman in avtor glasbe, pevec in kitarist 
Gorazd Sedmak, bolje znan kot Goga. Kl-
jub milozvočni, akustični izvedbi njihovih 
pretežno avtobiografskih komadov, so (kot 
znajo le oni) poskrbeli za zdravo dozo hu-
morja in zafrkancije. Navdušeno občinstvo 
je v zameno toliko bolj glasno ploskalo, 
na trenutke tudi zavriskalo in zadovoljno 
poplesavalo na gledaliških udobno meh-
kih stolih. 

Goga pravi, da je glavno sporočilo take-
ga koncerta, kot smo ga poslušali v petek 
v Piranu, nekakšen poziv oziroma namig 
»da je treba kulturo dvignit na drugo raven 
tudi v prizoriščih, ki so v prvi vrsti namen-
jena bolj ekskluzivni kulturi.« Med drugim 
se nadeja, da so s svojo »prisotnostjo rahlo 
omadeževali Tartinijevo gledališče, in da 
bo odslej bolj dostopno tudi za take rahlo 
pankoidne in neugledne izvajalce, ki pa ima-
jo veliko srce in veliko za povedat.« 

Na petkovem akustičnem koncertu so 
se poleg prepevanja znanih skladb torej 
tudi spovedali bogu. Boga v spovednici oz. 
za belim platnom je upodobil Marko Žer-
jal. 

Najprej si je v spovednici dušo ola-
jšal Goga, ki je od vseh članov najbolj 
navdušen nad igranjem v gledališču. V 
zaodrju je hitro izkoristil priložnost: »Če 
išče kdo kašnega recimo akcijskega igralca v 
kakem hollywoodskem fi lmu, lahko pokliče, 
pa mogoče bi znal. Ko sem bil v vojski, sem 
nosil bazuko, tako da en kos rambota bi znal 
bit.« V vlogi igralca pa se je zelo dobro, če 

LOKALNO
Zmelkoow pri 
spovedi v 
gledališču Tartini

Ana Lešnik
txt&foto

ne najbolje, odrezal basist Žare Pavletič. 
Njegova spoved pred bogom se je končala 
z eno dalmatinsko, v kateri je odpel glavni 
vokal in sprožil velik val navdušenja med 
občinstvom, ki njegovega pevskega nasto-
pa in igralskih sposobnosti zlahka ne bo 
pozabilo. Vonja po Dalmaciji si je zaželela 
tudi backvokalistka Eva Brajkovič in ob 
boku svojega mentorja maestra Zergolof-
fa, odpela Djevojko sa sela. Multiinstru-
mentalist Zergoloff  (Iztok Cergolj) ali tako 
imenovani čudežni deček, je poskrbel za 
različne glasbene odtenke z igranjem na 
mandolino, violino, saksofon, harmoniko 
in klavir, poleg instrumentov pa je neko-
liko menjaval tudi obleko in frizuro. Več-
funkcijska je bila tudi Anuša Podgornik, 

ki je poleg back vokala in bobnanja, igrala 
tudi na fl avto in klavir. Proti koncu kon-
certa se je naveličani bog za belim platnom 
odpovedal svoji službeni dolžnosti. Le za-
kaj? Menda na račun preštevilnih nadur in 
ker da ni superheroj, kot je recimo Batman. 

Petkova pristna in zabavna izvedba 
koncerta, posuta z dobro merico smeha in 
nekaj improviziranja, kot je pri Zmelkoow 
v navadi, je na koncu požela bučen aplavz 
zadovoljne publike. Člani zasedbe so se 
predstavili na svojevrstno humoren način 
in tokrat tudi »očistili svoje duše«, kot so 
zapisali v Primorskih novicah. Zdaj pa že 
čakamo naslednjo spoved. 

V njihovi valilnici idej se bo zagotovo 
zgodilo še marsikaj. 
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INTERVJU
Predsedniške volitve

 – prvi krog
Ljubljana – Največ glasov je zbral »neod-
visni« kandidat Anže Logar (33,96 %), v 
drugem krogu volitev bo poleg njega še 
favoritka nekdanjih predsednikov Nataša 
Pirc Musar s 26,86 % glasov. Za njima so 
se zvrstili Milan Brglez (15,4 %), Vladimir 
Prebilič (10,66 %), Sabina Senčar (5,96 
%), Janez Cigler Kralj (4,35 %) in Miha 
Kordiš (2,8 %). Pirc Musar in Logar se bos-
ta ponovno pomerila čez tri tedne, 13. no-
vembra. DVK, NB

Zdravniki po svoje
Ljubljana – Sindikat zdravnikov Fides in 
vlada sta podpisala sporazum, ki pred-
videva ločen plačni zdravstveni steber v 
okviru plačnega sistema javnega sektorja. 
S podpisom so tudi prekinili stavkovne 
aktivnosti. Po ocenah Fidesa je to prvi 
korak k celoviti rešitvi težav javnega zdra-
vstvenega sistema. V Levici so kritični, češ 
da gre za odstopanje od enotnega plačne-
ga sistema ter da zavzemanje za odpravo 
stropa najvišjih plačnih razredov sploh ne 
bo vplivalo na najnižje zdravniške plače. 
STA, NB

Manj 
diskriminacije

Ljubljana – Začela je veljati dopolnjena 
uredba o upravnem poslovanju, ki od-
pravlja krajevno pristojnost v postopkih 
spremembe podatka o spolu. Spremenjena 
uredba transspolnim osebam omogoča, da 
niso izpostavljene razkritju transspolnosti 
lokalnemu okolju, saj to lahko privede do 
stigmatizacije in diskriminacije. Tako lah-
ko od zdaj postopek spremembe podatka o 
spolu opravijo na katerikoli upravni enoti 
in ne samo tam, kjer imajo prijavljeno stal-
no prebivališče. STA, NB

Kmalu ustavne 
spremembe?

Ljubljana – Na prvem posvetu vrha pe-
terice parlamentarnih strank o morebitnih 
ustavnih spremembah se je pokazalo, da je 
soglasje o nekaterih možno. Spremembe 
glede razbremenitve ustavnega sodišča, 
imenovanja sodnikov, objave občinskih 
dokumentov v uradnih listih in o krajšem 
postopku imenovanja predsednika vlade 
in ministrske ekipe bi lahko dosegli v pol 
leta. STA, NB

Tudi za romske 
otroke gre!

Novo mesto – Župani 11 občin jugov-
zhodne Slovenije so na državni zbor naslo-
vili pobudo za spremembo petih zakonov 
za reševanje romskih vprašanj. Z njo želi-
jo zaščititi predvsem otroke, ki v romskih 
naseljih nimajo nobene perspektive, kot 
je komentiral novomeški župan Gregor 
Macedoni. Pobudo so pozdravili tudi tri-
je poslanci iz vrst Gibanja Svoboda, SD in 
NSi. STA, NB

INTERVJUPO DOMAČE

Jaka Virant

Kdo je 
Ksenija Koren?
Urednica 
dezinformativnega 
programa

Delovanje Slovenske demokratske 
stranke po aprilskem plebiscita-
rnem porazu na volitvah moč-

no spominja na divjanje umirajoče zveri. 
Strankarski aparatčiki lomastijo na vseh 
ravneh – od zlorabe parlamentarnih sred-
stev za onemogočanje delovanja vlade, 
preko demagoških napadov raznih ran-
ljivih skupin prebivalcev Slovenije, do 
poskusa pretvorbe javne radiotelevizije v 
strankarski fevd. A demokratski stranki 
to seveda ne pritiče, tako da jo za potre-
be tega članka preimenujmo v Slovensko 
družinsko stranko. Pa ne le zato, ker se rada 
ponaša s tako imenovanimi družinskimi 
vrednotami, temveč predvsem zato, ker 
državo razume kot svojo družinsko lastni-
no, ki naj jo upravljajo SDS otroci. Takšna 
je zgodba tudi z novo urednico dnevno-in-
formativnega programa Ksenijo Koren. 

Slednja se nikoli ni ukvarjala s politiko, 
razen ko je bila v drugi Janševi vladi leta 
2012 svetovalka v kabinetu predsednika 
vlade. Popolnoma nepolitična funkcija. 
Tja jo je pripeljal Borut Petek, dolgolet-
ni ključni zaupnik Janeza Janše. Tudi v 
poznejših letih naj bi z Janšo ostala tes-
no povezana. Po informacijah spletnega 
portala Necenzurirano je imela Koren 
pomembno vlogo tudi v ozadju nekaterih 
medijskih projektov Slovenske družinske 
stranke, recimo pri zloglasni reviji Škan-
dal24, ki je izhajala le v letu pred parlam-
entarnimi volitvami leta 2018, kasneje pa 
je ohranila svoje politično obračunavanje 
le v obliki spletnega portala. V istem času 
je Koren po informacijah tednika Reporter 
pod različnimi psevdonimi pisala za por-
tale družinske stranke. Za Janšo je, tako 
dolgoletni urednik Reporterja Silvester 
Šurla, vrsto let »opravljala najbolj umazane 
posle v političnem in medijskem zakulisju.«

A Ksenja Koren se ni ukvarjala samo s 
pisunstvom v službi Slovenske družinske 
stranke. Med leti 2017 in 2020 je urejala 
oddajo Faktor na TV3, ko jo je še vodil Bo-
jan Požar, neuspešni politik in dolgoletni 
propagandist Janeza Janše. 

Takoj po nastopu tretje Janševe vlade, 
po lahkomiselnem odstopu Marjana Šarca 
iz mesta predsednika vlade v začetku leta 
2020, je Ksenija Koren postala korpora-
tivna komunikatorka v službi za odnose 
z javnostjo pri državnem Holdingu Slov-
enske elektrarne. Vsaj na prvi pogled ni 
jasno, zakaj so se na HSE odločili zaposliti 
Ksenijo Koren, ki sicer v Ljubljani prebiva 
v isti ulici kot takratni generalni direktor 

službe Stojan Nikolić. Zlobni jeziki bi sk-
lepali, da zato, ker se je Nikolić želel pri-
kupiti Janezu Janši, a mu to ni kaj dosti 
pomagalo, saj ga je nadzorni svet HSE še 
isto leto razrešil in na njegovo mesto za 
štiriletni mandat imenoval dotedanjega 
poslovnega direktorja HSE in general-
nega direktorja Termoelektrarne Šoštanj 
Viktorja Vračarja, ki se je prejšnji teden 
vrnil na direktorsko mesto v TEŠ-u. Po 
informacijah portala Necenzurirano naj bi 
Vračar kmalu ugotovil, da Ksenija Koren o 
njegovih službenih poteh neposredno po-
roča Janši. V enem primeru naj bi tedanji 
premier od nje izvedel, da je prvi mož HSE 
na treningu varne vožnje na Vranskem, 
medtem ko se je obratovanje TEŠ ustavilo. 
Sama je neposredno komunicirala tudi z 
direktorji družb HSE. Z Vračarjem pa se je 
sprla še zaradi načrtovanega sodelovanja 
HSE z enim od podjetij, ki ponuja zakupe 
plakatnih mest. 

Vmes naj bi potegnila kratko tudi v 
medsebojnih prerivanjih znotraj SDS. Na-
tančneje, sprla se je z generalnim sekretar-
jem Borutom Dolancem. Del Janševe na-
klonjenosti naj bi takrat začasno izgubila, 
ker naj bi zaradi slabše plače zavrnila dve 
ponujeni mesti v vladi. Poslovodstvo HSE 
jo je že lani jeseni premestilo v pisarno ob 
nekdanji termoelektrarni v Trbovljah, nato 
pa sodelovanje z njo dokončno prekinilo.

Po padcu Janševe tretje vlade se je kor-
porativna komunikatorka Ksenija Koren, 
ali bolje rečeno njena strankarska druži-
na, odločila za ponovno vrnitev v medije. 
Sredi tega meseca jo je v svojo pisarno na 
mesto urednice novih medijev in socialnih 
omrežij Radiotelevizije Slovenija povabil 
nekdanji poklicni vladni propagandist, 
od odhoda Janševe vlade pa direktor RTV 
Uroš Urbanija. Še pred tem se je Koren 
poskušala zavihteti na mesto urednice 
spletnega portala RTV, bolje znanega pod 
kratico MMC, kjer bi zamenjala vršilca 
dolžnosti Igorja Pirkoviča, neuradnega 
dežurnega scenarista proslav v organizaci-
ji Slovenske družinske stranke in avtorja 
njene himne. Tako kot Pirkovič marca, 
tudi Koren oktobra ni prejela niti enega 
glasu podpore od novinarjev na MMC, a 
družinske stranke to seveda ne ustavi. Če 
so novinarji proti in imajo za to tehtne ar-
gumente, toliko slabše za argumente. 

Ksenija Koren, ki se je pri desantu na 
javno radiotelevizijo pridružila Urbani-
ji, Dragu Zadergalu, Martinu Nahtigalu, 
Jadranki Rebernik in še komu, je pred-
vsem simptom Slovenske družinske stran-
ke. Ta je namreč ugotovila, da brez prevare 
volivcev, kot se je to zgodilo pri sestavl-
janju prejšnje vlade, ko so SMC in DeSUS 
pretrgali svojo obljubo volivcem in si s tem 
izkopali prerani grob, najverjetneje ne bo 
nikoli več zavladala Sloveniji. Strategijo 
mora družinska stranka obrniti – ne več 
ustanavljati svojih medijev, temveč prevze-
ti javno radiotelevizijo. Ali pa jo razgraditi. 

Karkoli bo prej. “
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Simon Smole

KULTURA

Konec novembra se bodo založniki, 
knjigotržci ter knjigoljubci po dveh 
letih spletne izvedbe največjega 

slovenskega knjižnega dogodka ponovno 
srečali v živo. Sejem se vrača tja, kjer je 10. 
novembra 1972 pravzaprav začel svojo 
pot, na Gospodarsko razstavišče. 

Organizatorji na sejmu v živo pričaku-
jejo do 30.000 obiskovalcev ter vsaj pet-
krat toliko na vseh spletnih platformah, na 
katerih bo potekal e-sejem. A ob tem čas-
tivrednem jubileju se zastavlja vprašanje, 
kaj najbolj tare založnike. Cenovna ponud-
ba Cankarjevega doma je rasla že zadnji dve 
leti, letos pa je še bistveno višja od ustal-
jenih cen Gospodarskega razstavišča, tako 
da je izbira  nove  lokacije v tem oziru ra-
zumljiva. Razstavišče omogoča obiskoval-

Povest o malih 
založnikih in 
njihovi pravici

jhni založbi pa je vse prej kot zanemarljiv, 
saj male založbe večino izkupička na sejmu 
namenijo najemu prostora.

Poleg stroška za razstavni prostor lah-
ko prištejemo še stroške prevoza in more-
bitne nočitve za celo ekipo, če zaposleni ne 
prihajajo iz Ljubljane, kar bilanco udeležbe 
na osrednjem knjižnem sejmu potisne v 
rdeče številke. V najboljšem primeru mali 
založnik pobere nekaj sto evrov zaslužka. 
Letošnje ponovno negativno presenečenje 
za založnike je plačljivost spremljevalnih 
dogodkov na sejmu. Organizatorji načrtu-
jejo skoraj 200 spremljevalnih dogodkov, 
pri čemer morajo založniki sami plačati za 
svojo prijavo. Plačljivost dogodkov upravni 
odbor brani z argumentom, da bodo vse 
prireditve posnete in na voljo založbam, 

torov lahko oblikovali progresivno, torej 
bi založbe, ki najemajo več prostora, na 
kvadratni meter plačevale 50 odstotkov 
višji znesek kot založbe, ki najemajo man-
jši prostor. Priznava sicer, da takšne prakse 
na drugih sejmih ne poznajo, vendar bi po 
njegovem mnenju na ta način upošteva-
li nesorazmerja med siceršnjo poslovno 
velikostjo založb.  Založba, ki najame 9 
kvadratnih metrov, ni samo petnajstkrat 
manjše podjetje od največjih, ki najemajo 
120 kvadratnih metrov, pravi, pač pa so 
nekatere tudi 150-krat (ali celo večkrat) 
manjše od založniških gigantov. Predv-
idena cena za najem enega kvadratnega 
metra razstavnega prostora za leto 2021 je 
znašala 95 evrov, kar je 15 evrov dražje kot 
leto poprej. Gre za lansko ceno zgornjega 
in srednjega nadstropja v Cankarjevem 
domu. 

Organizatorji sejma na očitek o višini 
cene odgovarjajo, da cen iz prejšnjega leta 
niso spreminjali, čeprav je bila infl acija v 
zadnjem letu 11,1 odstotkov. Tudi prim-
erjava cen z drugimi sejmi v Sloveniji naj 
bi pokazala, da je tista na knjižnem sejmu 
najnižja. Tako znaša cena neopremljenega 
razstavnega prostora na dan na sejmu Alpe 
– Adria 17,87 evrov na kvadratni meter, 
na sejmu Narava – zdravje 26,67 evrov na 
kvadratni meter, na knjižnem sejmu pa 
15,83 evrov na kvadratni meter. 

Žiga Valetič je izračunal, da v Zagrebu 
na sejmu Interliber plačajo 328,50 evrov 
za opremljenih 9 kvadratnih metrov ali 
36,5 evra na kvadratni meter, kar je skoraj 
štirikrat manj kot pri nas. Organizatorji so 
mu javno odgovorili, da podatek ne drži. 
Skupaj naj bi opremljen razstavni prostor 
na sejmu Interliber 2022 znašal kar 93,60 
evrov na kvadratni meter. »Res je, to je še 
vedno ceneje kot na knjižnem sejmu v Lju-
bljani, a je treba vzeti v zakup, da na sejmu 
razstavlja 250 razstavljavcev in so fi ksni 
stroški na razstavljavca bistveno manjši, 
da na sejmu praktično ni spremljevalnega 
programa ter da BDP na prebivalca na Hr-
vaškem dosega le 59 odstotkov doseženega 
BDP v Sloveniji,« so dodali v odgovoru or-
ganizacijskega odbora sejma. 

Zagotovo velja tudi pripomba, da bi 
morala država povečati sredstva, ki jih 
nameni sejmu, in na ta način zmanjšati na-
jemnino razstavnega prostora. Edina jav-
na sredstva, ki jih organizator prejme, so 
sredstva Javne agencije za knjigo v višini 
7.000 evrov. Posledično vse stroške sejma 
pokrivajo založbe. Ministrstvo za kulturo 
RS, Javna agencija za knjigo in Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti na sejmu nimajo 
niti promocijske stojnice. Če se vsi strin-
jamo, da sejem prispeva k »širšemu do-
bremu«,  je nerazumljiva in boleča ugoto-
vitev, da pri organizaciji sejma umanjka 
večji fi nančni delež Ministrstva za kul-
turo in Javne agencije za knjigo. Z večjim 
prispevkom teh dveh bi znižali stroške 
založnikov, predvsem tistih manjših, ki so 
največja žrtev status quo. “

Cene najema razstavnega 
prostora na knjižnem sejmu

 Edina javna sredstva, ki 
jih organizator prejme, so 
sredstva Javne agencije 
za knjigo v višini 7.000 
evrov. Posledično vse 
stroške sejma pokrivajo 
založbe.

cem lažji dostop, ima 
obsežno parkirišče, 
večje prostore, za-
gotovo pa tudi bol-
jše prezračevanje. 
Organizatorji sejma 
pravijo, da bo letos 
malim založnikom 
namenjen prostor 
neposredno ob glav-
nem odru. Gre za 
pozitiven premik glede na pozicijo v Can-
karjevem domu, ko so jih  stisnili v kot 
drugega preddverja. 

Kljub pozitivnim vidikom novega 
prizorišča ostaja visoka cena udeležbe 
na slovenskem knjižnem sejmu problem 
predvsem za male založnike. Pri velikih 
založbah se ta strošek porazgubi, pri  ma-

da s posnetki prosto 
razpolagajo ter jih 
uporabijo v promo-
cijske namene. 

Nekateri so 
mnenja, da bi lah-
ko bil sejem krajši, 
recimo štiridnevni. 
V tem primeru bi 
se založbam nam-
reč stroški zniža-

li za tretjino, dobiček pa po izračunih, ki 
jih je na svojem Facebook profi lu pred-
stavil Žiga Valetič, ne bi padli za več kot 
15 odstotkov. Rešitev se nakazuje tudi 
v minimalni vstopnini, ki jo zaračunava 
večina sejmov, s katero bi lahko fi nanč-
no razbremenili manjše založbe. Valetič 
je tudi predstavil idejo, da bi cenik pros-
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Zorana Baković, 
novinarka 
in poznavalka Kitajske

Simon Smole
foto: osebni arhiv

Zorana Baković je najširši jav-
nosti znana po svojem pronicl-
jivem pisanju o Kitajski v čas-

niku Delo, za katerega piše od leta 
1986. Študirala je kitajsko klasično 
književnost v Šanghaju, bila med dru-
gim tudi prevajalka za zvezno vlado. 
Kasneje je prestopila v novinarske 
vrste. 

Velja za odlično poznavalko Kitajske in 
celotnega Daljnega vzhoda, zagotovo eno  
najboljših v postjugoslovanskem prosto-
ru. Je tudi avtorica zbirke esejev Let nad 
zmajevim gnezdom. V Pekingu je živela do 
leta 2011, sedaj pa živi med Dunajem, Za-
grebom in Beogradom. Z njo smo se pogo-
varjali o ravnokar končanem 20. kongresu 
kitajske komunistične partije, ki ni ključen 
le za usmeritev kitajske politike, ampak 
vpliva na globalna razmerja moči. Seveda 
smo jo vprašali tudi kaj ruska invazija na 
Ukrajino pomeni za Kitajsko in njeno poli-
tiko.

Za nami je 20. kongres kitajske 
komunistične partije, nekateri so 
ga razglasili kar za najpomembne-
jši politični dogodek za svet. Kitajski 
predsednik Ši Džinping si je zagotovil 
še tretji mandat generalnega sekretar-
ja partije in predstavil člane Stalnega 
komiteja Politbiroja, najvišjega organa 
v državi. Kaj prelomnega se je za svet in 
Kitajsko zgodilo na tem kongresu?

Ljudska republika Kitajska je partijs-
ka država, zato je kongres komunistične 
partije, ki se odvije vsakih pet let, na-
jpomembnejši politični dogodek. Na kon-
gresu se sprejemajo vse glavne ideološke, 
geostrateške pa tudi kadrovske odločitve. 
To ne pomeni, da je prišlo do zamenjave ali 
sprememb v kitajski vladi, to je načrtova-
no za marec prihodnje leto, ko bo zasedal 
narodni ljudski kongres, najvišji organ 
državne oblasti in nacionalni zakonoda-

jalec. Seveda lahko glede na sestavo cen-
tralnega komiteja politbiroja predpostavi-
mo, kdo bo zasedel kateri položaj v vladi. 
Tokratni partijski kongres je bil izjemno 
pomemben, saj je prišlo do presedana, Ši 
Džinping je poteptal nenapisano pravilo o 
generacijski menjavi na vrhu oblasti. Takš-
no neuradno zavezo so sprejeli po smrti 
Maa Cetunga, ki je vladal med leti 1949 
in 1976. V njegovem času so se dogajale 
tragedije, vzemimo primer katastrofalnih 
posledic uvedbe doktrine »Velikega skoka«. 
Cilj je bil hitro preoblikovati kitajsko gos-
podarstvo iz agrarnega v industrijsko, 
kar je bila politična napaka, ki je privedla 
do hude lakote in smrti mnogih. Mao je 
sprožil kulturno revolucijo, ki je trajala 10 
let in je tudi povzročila številne smrti in 
izgnanstva. Nepisano pravilo, da se vsakih 
deset let zamenja politično vodstvo, je bilo 
sprejeto na podlagi teh izkušenj, varoval-
ka torej, da se ne bi na čelu znašel nekdo, 
ki bi deloval v nasprotju z interesi Ljud-
ske republike Kitajske. Centralni komite 
komunistične partije je v tem mandatu 
pripravil teren, ko je predlagal spremem-
bo ustave, tako da mandat predsednika in 
podpredsednika ne bi bil več omejen na 
dva zaporedna petletna mandata, kar je 
bilo kasneje sprejeto v ljudskem kongresu.

20. kongres je seveda pomemben tudi 
zaradi  situacije v svetu, ki se vrti okoli dveh  
prelomnic. Prva so posledice pandemije 
virusa covid-19, ki je prišel iz Kitajske in 
ni bil nekaj neogibnega, razširil se je prav 
zaradi prikrivanja kitajskega partijskega 
vrha in samega Ši Džinpinga, ki ni hotel 
sprejeti potrebne ukrepe, ki bi širjenje vi-
rusa zelo verjetno zamejili. Druga nevral-
gična točka je seveda vojna v Ukrajini, ki 
je še kako povezana z interesi Kitajske. Ši 
Džinping in Vladimir Putin sicer nimata 
enakih stališč, ko gre za določena vprašan-
ja svetovne politike, na primer načelo oze-
meljske celovitosti, a sta se zbližala v oce-

ni, da naj bi bil Zahod v zatonu. Evropska 
unija je bila razdeljena, Amerika pa v veliki 
krizi. Predpostavila sta, da Zahod ne bo 
zmožen obvladati dveh velikih sil kot sta 
Rusija in Kitajska. Ši Džinping je zato že 
pred časom napovedal začetek azijskega 
stoletja. Prepričanje, da EU ne bo sposob-
na strniti vrst in ponuditi enotnega odgov-
ora, je bila pomembna predpostavka, ko je 
šlo za odločanje o napadu na Ukrajino. Za 
ZDA je veljala ocena, da se bolj ozirajo k 
Pacifi ku, saj je njihov primarni interes Ta-
jvan. ZDA so v stalnem pričakovanju, da 
bo Kitajska vojaško posredovala v Tajva-
nu. Ocena, da ne bo prišlo do usklajenega 
odziva Zahoda, je botrovala napovedim v 
Moskvi in Pekingu, da se bo vojna končala 
s hitro zmago Rusije.

Se je na kongresu torej zgodil preo-
brat, ki bi Kitajsko lahko spremenil v 
ideološko trdnjavo? Morebiti tudi v 
ekonomsko trdnjavo, ki se bo zanašala 
le na lastne moči?

Prvi dan kongresa smo od Šija slišali 
zaskrbljujoče besede, v nasprotju z vsemi 
ostalimi državami sveta se je odločil za na-
daljevanje  politike ničelne tolerance do 
covida-19, to pomeni, da ob pojavi okužbe 
zaprejo celotne četrti mest in nato še celo 
mesto. Takšni ukrepi očitno močno ško-
dijo gospodarski dejavnosti in družben-
emu življenju. Posredno vplivajo tudi na 
evropsko gospodarstvo, boleče recimo 
občutimo pomanjkanje avtomobilov, saj 
primanjkuje čipov, prekinjene so dobavne 
poti, težava je tudi nihanje cen, nedavno 
se je cena transporta pocenila, potem ko je 
pred tem cena skočila štirikratno. Vsa več-
ja evropska podjetja so budno spremljala, 
če bo Kitajska zavrgla škodljiv pristop k 
obvladovanju virusa, a se to ni zgodilo, iz 
nastopov na kongresu je jasno, da Kitajska 
ne bo sledila ostalemu svetu in normalno 
živela z covidom. Kongres so ponavadi ot-

INTERVJU
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vorili tako, da je voditelj v svojem poročilu 
izpostavil opredelitev aktualnega obdobja 
kot »dobo velikih priložnosti, miru in razvo-
ja«, tokrat pa je Ši vztrajal pri »viharjih in 
burjah«, skozi katere se bo treba prebiti v 
prihodnjih letih. Skrbi tudi izrečeno agre-
sivno »opozorilo« svetu, da je Tajvan izkl-
jučno notranje vprašanje Kitajske in da se 
ne bo nikoli odrekla priključitvi otoka z 
vojaško silo.

Ši Džinping je v ekipo šestih najviš-
jih funkcionarjev spravil svoje najbolj 
poslušne privržence, tako bo lahko Kitajs-
ko vodil kot eden in edini in ne več prvi 
med enakimi. Poslušneži ne bodo ugovar-
jali njegovim ocenam in odločitvam, kar 
je zelo nevarno. Ši se boji kritik določen-
ega dela visokih funkcionarjev, zato se je 
obdal s šibkejšimi od sebe, od katerih bo 
težko dobival dobre nasvete. Izbral je tudi 
zvestega privrženca, ki bo prihodnje leto 
imenovan za novega premiera, to je parti-
jski sekretar Šanghaja Li Qiang. Kitajska 
vstopa v novo obdobje nevarnega absolu-
tizma. 

Z absolutno vladavino tako v času ce-
sarstva kot v komunističnem obdobju 
ima slabe izkušnje. Videli bomo odnos 
političnega vrha do ekonomskih dilem 
– se bo država zaprla vase in vztrajala v 
gospodarski samozadostnosti, ali in ko-
liko bo odprta za enakopravno trgovanje 
z Zahodom? Ekonomske prioritete se že 
nakazujejo, gre za obsedenost Kitajske, 
da s pomočjo lastnih strokovnjakov os-
tane neodvisna, ko gre za tehnološki raz-
voj. To smo lahko videli pri proizvodnji 
mikročipov, kjer želi Kitajska priti do vse 
tehnologije, ki je še nima. Pozorni moramo 
biti, v katero smer se bo ekonomska poli-
tika Kitajske zasukala, saj se posredno tiče 
tudi  majhnih držav, kot je Slovenija, ki je 
odvisna od sodelovanja velikih evropskih 
gospodarstev s kitajskim.

Znano je, da so kitajske naložbe ob-
lika moči, ki jo Kitajska izkorišča tudi 
za politične cilje.  Evropa naj bi letos 
od Kitajske kupila že za 4 milijone ton 
tekočega plina, kar znaša okrog 7 ods-
totkov evropskega uvoza plina v prvem 
polletju. V Evropi to slavijo kot uspeh. 
Ali gre v resnici za oblikovanje dodatne 
uvozne odvisnosti, namesto odvisnosti 
samo od Rusije zdaj dodatno še od Ki-
tajske?

To se je zgodilo zato, ker je kitajska 
ekonomija zaspala. Objavo gospodarskih 
rezultatov za tretje četrtletje, ki naj bi ga 
statistični zavod Kitajske objavil pred dve-
ma tednoma, so prestavili, ker  rezultati 
verjetno niso takšni, da bi se Ši na kongre-
su z njimi lahko hvalil. Mednarodni mone-
tarni sklad Kitajski napoveduje 3,2 odstot-
no gospodarsko rast, kitajski ekonomisti 
pa govorijo celo o 2,8 odstotni rasti, kar je 
zelo nizka rast. Če to drži, je to razlog, zara-
di katerega ima Kitajska višek energije, ki 
jo je kupila od Rusije in jo lahko prodaja 

EU. Vprašanje je, kako dolgo lahko prodaja 
presežek energentov, saj se bo po priča-
kovanjih delovanje gospodarstva okrep-
ilo. Ne gre torej za dolgoročno odvisnost. 
Kitajska je v tem primeru postopala prag-
matično in prodajala rusko nafto po višjih 
cenah, Evropa pa je potrebovala energijo 
za zimo. Drži, Kitajska je s tem pokazala 
svojevrstno podporo Putinu, a dokler de-
luje ekonomsko preračunljivo, je to dobro 
za EU.

Kakšna je prihodnost rusko-kita-
jskih odnosov z ozirom na ravnokar 
sprejete smernice na 20. kongresu ko-
munistične partije?

Videli bomo, kako se bodo razvijali ki-
tajsko-ruski odnosi pod absolutno oblastjo 
Šija, ki do neke mere imitira Putinov slog 
vladanja. Kitajski voditelji namreč Putinu 
kar malo zavidajo avtokratsko držo. Kljub 
temu, da je Kitajska enopartijska država, 
so znotraj partije na več ravneh obstajali 
nadzorni mehanizmi, partija je razdeljena 
na več frakcij, ki skrbijo za ravnotežje zno-
traj struktur oblasti. Tu je tudi specifi čen 
odnos med generacijami, starejši so nad-
zirali mlajše partijce in imeli privilegij, da 
svobodno kritizirajo, ko so prepoznali ods-
topanja v levo, ali politike, ki so v nasprot-
ju z interesi Kitajske. Ši Džinping je na 
kongresu dokončno utišal starejše partijce. 
Šijevega predhodnika Huja Džintaa so v 
soboto s sklepnega zasedanja odpeljali, če 
že ne nagnali iz dvorane, in to kljub njegov-
emu očitnemu negodovanju. Predstavniki 
nasprotnih frakcij so zdaj utišani.

Zanimivo bo spremljati dinamiko 
odnosa med  Šijem in Putinom v oko-
liščinah, ko prvič v zgodovini Kitajska 
prevzema prevlado v odnosu. Rusija je 
namreč v razsulu, zaradi izolacije večine 
mednarodne skupnosti in vojne v Ukra-
jini, v kateri očitno ne more zmagati. Pu-
tin je od kitajske podpore odvisen tudi v 
svetu Združenih narodov – če bi Kitajska 
glasovala za sankcije in obsodbo Rusije, bi 
to spremenilo vse. Kitajska je vzdržna pri  
glasovanju v ZN in tako ostaja nevtralna v 
konfl iktu. 

Rusija je v odvisnem položaju, tudi ko 
gre za gospodarska razmerja, glavne iz-
vozne produkte prodaja Kitajski in Indi-
ji: oglje, vse energente, žitarice, še pose-
bej pšenico in koruzo ter razne minerale. 
Putin bi ostal brez alternative v primeru, 
da Kitajska preneha uvažati rusko blago, 
moral bi popustiti in končati vojno. Prvič 
je situacija takšna, da je Kitajska starejši 
brat Rusiji in ne obratno. Pekingu ne us-
treza zavlačevanje vojne v Ukrajini, saj se 
Zahod konsolidira, oblikovala se je koali-
cija, ki ji ni prav nič po godu. Bomo videli, 
kakšne pritiske bo izvajala na Putina, da 
čimprej konča vojno v Ukrajini. Po nekat-
erih informacijah je Ši od Putina zahteval, 
naj konča vojno pred začetkom 20. kon-
gresa, kmalu bo jasno, kako bo dialog med 
njima potekal naprej.

Ključno za nadaljnji odnos Kitajske do 
Rusije in seveda ZDA je prepričanje, da naj 
bi v bližnji prihodnosti Kitajska izvedla 
invazijo na Tajvan. Mislim, da nismo tako 
blizu napada. Informacije o tem prihajajo 
predvsem z ameriške in tajvanske strani. 
Napovedujejo celo, da naj bi do napada 
prišlo enkrat do konca naslednjega leta. 
Moramo biti pozorni na dogajanje in infor-
macije okoli Tajvana, saj je od tega odvisen 
odnos Kitajske do Rusije. V primeru, da se 
Kitajska odloči za oboroženi napad, ji us-
treza, da je pozornost Zahoda usmerjena 
na bojišča v Ukrajini. Ocenjujem, da bodo 
potrebne obsežnejše priprave, ki se seveda 
intenzivno odvijajo, preden se bo Kitajska 
odločila za ta korak.

Čas za  »ponovno združitev« s Tajvanom 
je do leta 2049. Takrat bo 100. obletnica 
ustanovitve Ljudske republike Kitajske. 
Nekje v partijskih dokumentih piše, da se 
mora Tajvan vrniti v nedrje Kitajske na-
jkasneje sto let od ločitve leta 1949. Na 
voljo je torej še nekaj desetletij. A odnosi 
Pekinga in Moskve segajo onkraj Tajva-
na in Ukrajine, zato Peking ne more kar 
zavreči partnerstva in obsoditi invazijo. 
Tudi če je v nasprotju z njenimi načeli, v 
kitajski politiki je ozemeljska celovitost 
in suverenost države namreč nedotakljiva 
svetinja. Kitajske ambicije segajo od Ark-
tike pa vse do »osvajanja vesolja«. Rusija 
je partner, ki ji odpira pot k Arktiki, saj 
je geografsko veliko bližje in prevladuje 
v Severnem morju. Kitajska si zaradi ra-
zličnih razlogov prizadeva za večji vpliv 
na severnem polu, glavna motiva sta za-
gotovo nadzor nad transportnimi potmi 
in pridobivanje energentov. Radikalnih 
preobratov v dogledni prihodnosti torej ni 
pričakovati. 

Zanimivo, da na kongresu pobuda »En 
pas, ena pot« (gre za sodobno reinkarnacijo 
»svilne poti«) ni bila deležna velike pozor-
nosti. Ši je zgolj omenil, da bodo z njo na-
daljevali. Predvidevam, da se bodo odnosi 
med Kitajsko in Rusijo zaostrili v srednji 
Aziji. Tam niso jasno začrtana območja 
vpliva in interesa. Seveda si Rusija, ker so 
to nekoč bile sovjetske republike, pridržu-
je pravico uveljavljati svoje interese v tem 
predelu Azije. A Kitajska je prisotna in ne-
prestano opozarja Kazahstan, Tadžikistan, 
Turkmenistan in druge, naj ne dovolijo vp-
liva tujih sil, ob tem pa jasno zavrača idejo 
o obnovi Sovjetske zveze. Napačno bi bilo 
torej trditi, da sta Kitajska in Rusija trdna 
zaveznika, nista zmeraj partnerja, včasih 
sta tekmeca in tudi ostra konkurenta. Gre 
za zanimiv, kompleksen, dinamičen in ne-
varen odnos. 

Za nas je odločilno, ali bo Kitajska 
rekla: »ne, ni še čas za napad na Tajvan« 
in se posvetila ekonomskemu razvoju ter 
pri tem sodelovala z Zahodom, predvsem 
z EU. Seveda je to odvisno od tega, kaj se 
bo dogajalo na samem Tajvanu. Prvi korak 
k razglasitvi neodvisnosti ali spremembi 
imena in vsi vemo, kaj sledi.
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Marko Veselič je licenco za skoke s 
padalom dobil že v prvem letu 
skakanja in dosega rezultate, ki ga 

uvrščajo med pet najboljših mladincev na 
svetu. »Ekipno se v svetovnem pokalu redno 
uvrščamo med najboljših 10 na svetu, kar je 
odličen dosežek, ker smo edina ekipa, ki jo 
sestavljamo poleg dveh profesionalcev tudi 
trije amaterji – ekipe so sestavljene iz petih 
padalcev,« pojasni.

Za skakanje s padalom ga je navdušil 
brat, ki se je s padalstvom začel ukvarja-
ti nekaj let pred njim. Najprej je skočil v 
tandemu, kjer je bil pripet na padalca, ki 
pilotira padalo, saj je bil še premlad, da bi 
lahko skočil sam. Ker je bil takrat še ml-
adoleten, je bilo potrebno pisno soglasje 
enega od staršev. Ta skok ga je tako zelo 
navdušil, da se je potem, ko je dopolnil 16 
let, odločil, da prične skakati samostojno.

»V družini je bilo sprva zaznati nekaj 
živčnosti, vendar ne veliko, saj se je s tem 
pred menoj začel ukvarjati že moj brat. Tudi 
za prvi skok, ko je bilo potrebno soglasje, 
se nismo nič prerekali, oče ga je takoj pod-
pisal. Vedno so me podpirali, prišli gledat na 
treninge, in če je bila tekma na Ptujskem le-
tališču, tudi navijat na tekmovanje.«

Kako potekajo priprave
Za skok s padalom moraš imeti vel-

javno licenco in zdravniški pregled. Tako 
prideš na letališče. Potrebno se je vpisati 
v plan skakanja, kjer podpišeš, da odgov-
arjaš sam zase in se zavedaš, da se ukvar-
jaš s športom, ki je razumljen kot nevaren. 
Pred vsakim skokom pregledaš nahrbtnik 
s padalom, če je vse tako kot mora biti, si 
nadeneš še čelado in se odpraviš v zra-
koplov. Vsak padalec si padalo zlaga sam, 
učenci pa so pri tem pod nadzorom učitel-
ja. Za to obstaja določen postopek, na 
določenih delih pa je potrebno biti posebej 
previden – najbolj pomembno je, da vrvice 
niso zapletene in so pri zlaganju vedno na-
pete. Izkušeni padalec glavno padalo zloži 
v približno treh minutah.

Največ se skače iz letal, na nekaterih 
tekmah se opravljajo skoki iz helikopter-
ja, za zabavo pa se opravljajo skoki tudi iz 
balonov. Padalo mora biti odprto najnižje 

na 750 metrih nad površjem, kar je zakon-
sko predpisano. Višje, kot te letalo dvigne, 
več lahko imaš prostega pada, seveda pa je 
takšen skok tudi dražji.

Pristanek s padalom se opravlja na 
naprej določeno mesto proti vetru, saj 
tako padalo potuje počasneje in je zato 
pristanek lažji in lepši. Na padalu sta dve 
krmilni vrvici, ob sočasnem potegu obeh 
padalo začne zavirati. Ko osvojiš, kdaj toč-
no je potrebno zavreti za najboljši efekt, so 
pristanki mala malica.

Občutek svobode
»Sprva me je padalstvo pritegnilo pred-

vsem zaradi prostega pada, kjer se počutiš res 
svobodnega. Ker to pri skoku iz 3000 metrov 
traja le približno 30 sekund, si tega seveda 
želiš še več, poskušaš narediti več skokov in 
pri tem uživati kar se da veliko. Sedaj mi 
največje veselje pri skakanju predstavljajo 
treningi in tekmovanja, saj sem sam zelo tek-
movalna oseba. Skakanje na cilj je zelo težka 
disciplina, saj je veliko dejavnikov, ki vpli-
va na skok – smer in hitrost vetra, vlažnost, 
nadmorska višina doskočišča, gostota zraka, 
itd. Ravno zaradi te kompleksnosti me ta 
šport še bolj privlači, saj je vsak skok nekaj 
novega in je vanj potrebno vložiti tudi veliko 
mentalne priprave, da bi bil odličen. Zara-
di padalstva sem tudi prepotoval kar nekaj 
evropskih držav in bil celo na svetovnem pr-
venstvu v ZDA, kar je svojevrstna izkušnja, 
ki je ne bom nikoli pozabil,« pove Marko.

Nevarnost in adrenalin
Marku pri padalstvu največ pomeni 

občutek svobode, a se kljub ukvarjanju z 
nevarnim športom nima za adrenalinske-
ga odvisnika: »Največ se ukvarjam s ska-
kanjem na cilj, to je skok iz tisoč metrov nad 
površjem zemlje, pri katerem odpreš padalo 
že po dveh do petih sekundah, nato pa je po-
trebno doskočiti na označeno doskočišče, ka-
terega tarča je krog premera dva centimetra. 
Če ta krog zadeneš se na elektronskem sema-
forju izpiše najboljši možen rezultat – nič, 

šteje pa prvi stik s tlemi,« pojasni.
Ker večinoma skače le v tej disciplini, je 

zanj to postalo rutinsko, in niti ne čuti več 
pretirano veliko adrenalina, saj se osre-
dotoči na to, kar je potrebno narediti, da 
zadene čim boljši rezultat.

Kaj pa varnost? »Šport je zelo varen, če 
se ga lotiš po določenih pravilih. Nesreč je 
zelo malo, saj se zavedamo, kakšen je lahko 
davek, ki ga plačaš, če si malomaren,« odgo-
varja Marko.

Opravljanje licence
Licenco je pridobil že v prvem letu ska-

kanja. Kot pojasni, so bila takrat še drugač-
na pravila za pridobitev licence: »Imeti sem 
moral najmanj 50 skokov in opraviti teo-
retični preizkus na ministrstvu ter praktični 
preizkus – to je skok iz višine 2000 metrov 
nad površjem zemlje, ob tem pa narediti dve 
salti nazaj ter po en zavoj v levo in desno, 
nato pa pristati v označeno območje.« Sedaj 
je pridobitev licence malo drugačna. Li-
cence se delijo na A, B, C in D licenco, pri 
čemer je A licenca najosnovnejša. Z vsako 
stopnjo pridobiš nekaj več svobode pri 
skakanju – npr. izven letališki skok, ska-
kanje z manjšim padalom, skakanje iz he-
likopterja … Za vsako stopnjo je potrebno 
izpolniti določene pogoje – število skokov, 
skupen čas prostega pada, skakanje v sk-
upinah, … Tako teoretični kot praktični del 
sedaj preveri padalec izpraševalec kar na 
letališču. Marko ima danes tudi najvišjo 
možno licenco padalca, torej D.

Skakal bo, dokler ga bo to zabavalo
Svoje cilje v padalstvu je že presegel, saj 

si takrat, ko se je začel ukvarjati s padalst-
vom, ni predstavljal, da bo kdaj zaradi tega 
prisostvoval na svetovnem prvenstvu, 
obenem pa tudi dosegal takšne rezultate. 
»Skakal bom, dokler mi bo to predstavlja-
lo zabavo in mi bo to dopuščalo zdravje. 
Nekateri padalci so starejši od 80 let, tako 
da upam, da se bom s tem lahko ukvarjal še 
veliko let,« zaključi Marko. “

RAZBIJAMO TABUJE

»Prosti pad ti 
da občutek 
svobode«

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

Marko skače. S padalom. 
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vanega Natovega jedrskega arzenala. Dan 
pred načrtovano jedrsko vajo zavezništva 
je Kitajska svojim državljanom, ki živijo v 
Ukrajini, svetovala, naj zaradi »zahtevnih 
varnostnih razmer« zapustijo državo.  

V članku, objavljenem v Politico, je nek-
danji direktor Cie Leon Panetta zapisal, da 
ameriške obveščevalne agencije ocenjujejo 
verjetnost, da bo vojna v Ukrajini prerasla 
v jedrsko vojno, na 25 odstotkov. »Nekat-
eri obveščevalni analitiki zdaj verjamejo, da 
je verjetnost uporabe taktičnega jedrskega 
orožja v Ukrajini zrasla z 1–5 odstotkov na 
začetku vojne na 20–25 odstotkov danes,« 
je zapisal Panetta. Ob vsem dogajanju v 
Ukrajini in govoru o uporabi atomskega 
orožja, pa 60. obletnico najnevarnejšega 
dogodka hladne vojne, kubanske raketne 
krize, ZDA in Rusija ironično obeležujeta 
z razkazovanjem jedrskega orožja. Putin je 
zagrozil z uporabo le-tega, »če bo ogrože-
na ozemeljska celovitost naše države.« Ta 
izjava presega rusko jedrsko doktrino, po 
kateri bodo jedrsko orožje v konvencio-
nalni vojni uporabili prvi zgolj v primeru 
skrajne ogroženosti države. Putin zdaj k 
temu dodaja »ozemeljsko celovitost«, kamor 
spadajo novo priključena ozemlja na jugu 
in vzhodu Ukrajine, in zelo abstraktno 
formulacijo zaščite ljudi, neodvisnosti in 
svobode. 

Razvoj ukrajinske vojne gre lahko v dve 
smeri. Prva možnost je totalni spopad med 
Zahodom in Rusijo z nepredvidljivimi 
posledicami za človeštvo. Druga smer so 
pogajanja in dogovor med Washingtonom 
in Moskvo. Vsi drugi dejavniki, ki sodelu-
jejo v »ukrajinski igri«, so tako kot v času 
kubanske krize nepomembni in drugotne-
ga pomena. “

PO SVETU

Jedrska 
zima 
prihaja
Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

Zračne sile Nata so v ponedeljek, 17. 
oktobra, nad severozahodno Evro-
po preizkušale vojaške zmogljivosti 

oziroma sposobnosti odvračanja »ruske 
jedrske nevarnosti«. Vaja imenovana Stead-
fast Noon bo potekala vse do 30. oktobra. 
Gre za vsakoletne vojaške manevre za-
vezništva, ki pa v trenutnih geopolitičnih 
okoliščinah dobivajo srhljivo dimenzijo.

Vsako leto testiranje jedrskih zmogl-
jivosti gosti druga članica Nata. V tokrat-
ni akciji sodeluje 60 različnih tipov letal, 
vključno z bojnimi letali tako imenovane 
četrte in pete generacije, torej najsodob-
nejšimi lovci in bombniki. Vadbeni leti 
bodo potekali nad Belgijo, letošnjo drža-
vo gostiteljico, ter nad Severnim morjem 
in Združenim kraljestvom. »Preizkusili 
bomo odvračilno vojno delovanje zavezništ-
va, njegovo zanesljivost in učinkovitost,« je 
dejala tiskovna predstavnica Nato Oana 
Lungescu. 

V novem strateškem konceptu Nata, ki 
so ga voditelji zavezniških držav sprejeli na 
vrhu v Madridu junija letos, lahko beremo, 
da je »temeljni namen Natove jedrske zmogl-
jivosti ohraniti mir, preprečiti izsiljevanje in 
odvrniti agresijo.« Zapisana je tudi trditev, 
da bo Nato še naprej jedrsko zavezništvo, 
dokler se ostale države ne odpovejo jedrski 
oborožitvi. Uradni Natov cilj: varnejši svet 
za vse, torej brez jedrskega orožja, je v 
nasprotju z izvajanjem obsežnih vojaških 
vaj in izzivanjem Ruske federacije. Stead-
fast Noon namreč poteka v času ruskih 
vojaških neuspehov v Ukrajini, kar med 
analitiki in svetovnimi voditelji vzbuja 
zaskrbljenost, da retorika Moskve o upo-
rabi jedrskega orožja ni le taktično preti-
ravanje.   

Natovi piloti bodo med drugim izva-
jali tudi sporni vojaški manever, znan kot 
»souporaba jedrskega orožja«, kar pomeni 
nameščanje jedrskih konic na bojna letala 
izbranih nejedrskih držav Nato in uspos-
abljanje pilotov za izvajanje napadov z 
ameriškimi jedrskimi bombami. Ameriški 
bombniki B-52 in lovci F-16 bodo simuli-
rali odmetavanje atomskih bomb nad Ev-
ropo. Čeprav je malo verjetno, da bi Rusija 
začela taktični jedrski napad v Ukrajini 
ali državi Nata, se je potrebno zavedati, 
da ima na voljo skoraj dva tisoč taktičnih 
jedrskih izstrelkov, katerih moč bi lahko 
znašala od delčka kilotone do 50 kiloton. 

Vojaške vaje  Rusije
 in Nata

Vojaški manevri sil Nato sovpadajo s 
prav tako rednimi letnimi vojaškimi vaja-
mi Moskve. Ruska federacija je zadnje te-
stiranje svojih jedrskih sil izvedla februar-
ja, tik pred začetkom invazije na Ukrajino, 
s čimer je hotela Zahod odvrniti od pod-
pore Kijevu. Tiskovni predstavnik Sveta za 
nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je 
dejal, da bodo ruske vojaške vaje, imeno-
vane Grom, vključevale obsežne manevre 
njenih strateških sil, vključno z izstrelitvi-
jo dejanskih jedrskih raket.  Ob tem je po-
trebno poudariti, da so od leta 2019 ZDA 
namestile 150 »taktičnih« jedrskih bojnih 
glav širom Evrope, v okviru tako imeno-

Uradni Natov cilj: 
varnejši svet za vse, torej 
brez jedrskega orožja, je 
v nasprotju z izvajanjem 
obsežnih vojaških vaj in 
izzivanjem Ruske 
federacije.
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Nekaj več kot trije meseci so minili, 
odkar je vrhovno sodišče v ZDA 
sprejelo šokantno odločitev, da raz-

veljavi zakon iz leta 1973, ki je zagotavljal 
ustavno zaščito pravice do splava. Dve leti 
minevata, odkar je poljsko ustavno sodišče 
razsodilo, da so splavi zaradi okvar ploda 
neustavni, in tako uvedlo skoraj popolno 
prepoved prekinitve nosečnosti. Ob teh 
zmagah nasprotnikov splava je potrebno 
preveriti, kako se organizacije, ki naspro-
tujejo splavu, fi nancirajo. 

Morda za koga presenetljivo, v zibelki 
tržnega kapitalizma »Centri proti splavu« 
prejemajo fi nančna sredstva iz državnega 
proračuna. Ameriški predsednik Donald 
Trump je v svojem mandatu celo  prepove-
dal fi nanciranje iz proračuna ZDA vseh 
tistih nevladnih organizacij, ki predvsem 
v Afriki ženske informirajo o splavu. Or-
ganizacije, ki pomagajo pri uresničevanju 
pravice do splava, so v prihodnjih štirih 
letih na podlagi Trumpove odločitve 
izgubile 600 milijonov dolarjev. Torej se 
na desetine milijonov davkoplačevalskih 

dolarjev namenja odvračanju žensk od 
prekinitve nosečnosti. S katoliško cerkvijo 
povezane neprofi tne organizacije, znane 
kot centri za krizno nosečnost, kot del svo-
jih brezplačnih storitev ponujajo svetovan-
je ženskam, naj ne opravijo splava. Centri 
sicer nimajo dovoljenja za opravljanje 
zdravstvenih storitev, torej je njihova os-
novna dejavnost natalistična propaganda. 
V ZDA je nedavno potekala debata, zakaj ti 
centri prejemajo davkoplačevalski denar.  
Pri Associated Press so razkrili, da je bilo 
v zadnjem proračunskem letu centrom za 
krizno nosečnost in podobnim organizaci-
jam v približno ducatu zveznih držav do-
deljenih skoraj 89 milijonov dolarjev. 

Problematične niso zgolj posamezne 
organizacije in skupine v ZDA, temveč ve-
liko transnacionalno gibanje proti splavu, 
ki je bilo iz ZDA, kjer je nastalo že v sedem-
desetih letih prejšnjega stoletja, preneseno 
v Evropo, kjer poskuša s svojimi mrežami 
in lobiranjem vplivati na evropske poli-
tike. Vstopati poskušajo v evropske insti-
tucije in zasedati pomembne odločevalske 

položaje, ko gre za področji politik enako-
sti in reproduktivnih pravic. 

V Evropi nasprotovanje splavu ni nič 
novega. Katoliška cerkev že stoletja obsoja 
splav, njen položaj pa se sčasoma samo še 
krepi. Pravoslavne in konservativne prot-
estantske skupine imajo podobno stališče. 
Vendar pa aktivisti na evropski celini 
doslej niso imeli uspeha pri posnemanju 
svojih ameriških kolegov. Zato poskušajo 
skupine iz ZDA svojim zaveznikom po-
magati, z njimi delijo fi nance in strateški 
premislek. Vplivni megadonatorji so usta-
novili humanitarne fundacije, ki podpirajo 
aktiviste v ZDA, ti pa nato neposredno ali 
prek drugih organizacij delujejo prek ocea-
na. Po poročilu, ki ga je objavil Evropski 
parlamentarni forum o spolnih in repro-
duktivnih pravicah, so ameriški dona-
torji med letoma 2009 in 2018 v Evropo 
prispevali skupno 81,3 milijona dolarjev 
za fi nanciranje aktivizma proti splavu in 
drugih konservativnih stališč. Evropski 
parlamentarni forum ugotavlja tudi, da se 
je fi nanciranje neokonservativnih gibanj 
v Evropi v zadnjih desetih letih povečalo 
za štirikrat. Če je leta 2009 znašalo do-
brih 22 milijonov ameriških dolarjev, je do 
leta 2018 doseglo vrtoglavih 98 milijonov 
dolarjev. Na seznamu evropskih donator-
jev lahko zasledimo francosko fundacijo 
Jerome Jeleune, ki se sicer ukvarja z ra-
ziskavami na področju genetike in znatno 
fi nancira neokonservativna gibanja. Tudi 
radikalna katoliška organizacija z imenom 
Tradicija, družina, lastnina je eden izmed 
večjih fi nancerjev neokonservativne 
mreže. 

Organizacije in klinike, ki promovira-
jo pravico do splava, prejemajo privatni 
in državni denar. Ameriška zvezna država 
Kalifornija bo namenila do 20 milijonov 
dolarjev, da bi ženske iz drugih držav, v 
katerih je umetna prekinitev nosečnos-
ti prepovedana, to opravile na klinikah. 
Liberalni ameriški donatorji podpirajo 
skupine za pravice do splava, Fundacija za 
odprto družbo Georgea Sorosa in fundaci-
ja Bill & Melinda Gates sta med največjimi 
fi nančnimi podporniki tovrstnih skupin. 
Evropska unija se donatorjem iz ZDA 
postavlja po robu s 181 milijoni evrov za 
organizacijo She Decides, ki je nastala kot 
odgovor na Trumpovo prenehanje fi nan-
ciranja. 

Tudi pri nas smo bili v preteklih le-
tih večkrat priče poskusom ukinjanja 
pravice do splava. Naloga države je pred-
vsem, da nameni denar za izobraževanje 
ter okrepitev veljavnosti znanstvenega 
diskurza in znanstvenih dokazov. V zago-
varjanje pravice do splava naj se vključijo 
NIJZ, Medicinska fakulteta in Ministrst-
vo za zdravje. Razkritje izvora fi nanciran-
ja mednarodnih mrež, ki se borijo proti 
splavu in se pojavljajo tudi v Sloveniji, pa 
je nujna, ker ne gre za spontan preobrat 
vrednot, ampak za sistematično vlaganje 
denarja v nazadnjaško ideologijo. 

Kdo fi nancira boj
proti splavu? 
Financiranje organizacij, 
ki promovirajo 
konservativno ideologijo

Simon Smole
grafi ka: pixabay

“

DRUžBA
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DRUŽBA

Poleti je Prešernov trg pokal po šivih, 
turisti so povsem okupirali osrednji 
ljubljanski trg. Le nekaj turistov iz 

Vzhodne Azije se je gnetlo skupaj in iska-
lo senco pod drevesi v bližini. Vsi so čez 
obraz nosili maske. Odgovor na vprašanje, 
zakaj sredi poletja nosijo maske, ima svoje 
kulturne in družbene razloge. V družbah 
Vzhodne Azije je obzirnost do soljudi vi-
soko cenjena vrednota in maska omogoča 
delno uniformnost v javnem prostoru. 
Drugačen je tudi njihov odnos do blede 
kože, ki je v japonski družbi bližje lepot-
nem idealu kot zahodnjaško čaščenje za-
gorelosti. Zagoreli ljudje so po tamkajšn-
jem prepričanju tisti, ki opravljajo slabše 
plačana dela na prostem. 

Notranja Mongolija. Razlog so peščeni 
viharji, ki s seboj nosijo pesek iz puščave 
Gobi. 

Začetki nošenja mask v Vzhodni Azi-
ji so se nanašali na zaščito pred soncem, 
zlasti za tiste, ki so dolgo delali na poljih. 
Ženske v tem delu Azije, predvsem pripad-
nice družbene elite, so maske uporabljale 
v obdobju, ko so morale svoje obraze skri-
vati v prisotnosti tujih moških. Kot jav-
nozdravstveni ukrep se je splošna uporaba 
zaščitnih mask na Japonskem pojavila in 
utrdila s pandemijo gripe leta 1918. V tem 
času so na Japonskem in podobno v času 
pljučne kuge na Kitajskem, prav s sklicev-
anje na prakso »azijskega« izvora, prebiv-
alce prepričevali, naj si nadenejo maske. 

Na Kitajskem je leta 2002 izbruhnil 
neodkriti koronavirus, ki je dobil ime Sars 
in dokončno utrdil kulturo nošenja zaščit-
nih mask. Kasneje sta k temu prispevali še 
ptičja in svinjska gripa. Strah pred okužbo 
je v Vzhodni Aziji povzročil permanentno 
izredno stanje. Tako že desetletja velja, da 
v primeru kašlja človek ne sme vstopiti na 
vlak brez maske. Tudi v marsikateri bol-
nišnici in domu za ostarele so obvezne že 
vrsto let. Na Japonskem so v času covid-19 
pandemije jedce spodbujali, da nosijo 
maske tudi, ko sedijo in se pogovarjajo, 
snamejo naj si jih le, ko jedo. Oblasti so jim 
tudi priporočile, naj omejijo obed na eno 
uro, naj uporabljajo ločene krožnike in naj 
ne govorijo glasno.  Razširjeno prepričan-
je, da je nošenje mask v Vzhodni Aziji gesta 
solidarnosti, do določene mere drži. Filo-
zofi ja konfucijanizma, ki je močno vplivala 
na vzhodnoazijske kulture, goji etos, da je 
narediti nekaj za dobro skupnosti dobro 
tudi za posameznika. Predvsem spodbuja 
spoštovanje starejših in relacijsko etiko, 
zato bi bilo nezamisljivo v takšni družbi 
razpravljati o žrtvovanju starejših ali dru-
gih skupin prebivalstva z uporabo analize 
stroškov in koristi. Zahodni komentator-
ji in opazovalci kljub temu pretiravajo z 
nezlomljivo zvestobo »kolektivni usodi« v “

teh  družbah in s tem le utrjujejo črno-be-
lo delitev na individualizem Zahoda ter 
kolektivizem Vzhoda. Za mnoge Kitajce 
je kolektivna usoda drugotnega pomena 
v primerjavi z lastno varnostjo in interesi, 
prav enako kot ljudem na zahodni polobli. 
Trditev o domnevni vsesplošni »poslušno-
sti« ljudi celotne regije v primerjavi z Ev-
ropo in Ameriko, kjer naj bi bili ljudje bolj 
kritični in manj vodljivi, je površna in tudi 
neutemeljena. Sinologinja Jana Rošker 
pravi, da Konfucij v Spomladansko-je-
senskih letopisih pogosto izrecno zagovar-
ja kritičnost in avtonomnost odločanja ter 
poudarja, da ima ljudstvo ne zgolj pravico, 
temveč tudi dolžnost, da neustreznega, 
nemoralnega ali despotskega vladarja vrže 
s prestola. 

V zadnjem času so v Aziji oporeka-
li nošnji mask z argumentom, da lahko 
zaplete preiskavo zločina, saj obrazno 
prepoznavanje postaja vse pomembnejši 
del iskanja storilcev. Zato je neko kitajsko 
podjetje  slavnostno objavilo novico, da 
jim je uspelo razviti programsko opremo, 
ki lahko natančno identifi cira ljudi kljub 
maski. Kontrola javnega prostora je zadnja 
leta zelo povečala uporabo obraznih mask 
med Kitajci, saj država z najnovejšimi vid-
eotehnologijami krepi nadzor nad prebiv-
alci. Na lanskoletnih hongkonških protes-
tih je postala črna obrazna maska simbol 
upora. Zdi se, da so udeleženci predvsem 
upali, da jih pod maskami policisti ali de-
lodajalci ne bodo prepoznali. 

Kar se tiče nošenja mask v Vzhodni 
Aziji, sprejmimo preprosto dejstvo, da tam 
ljudje nosijo maske, da ne bi okužili sol-
judi ali vdihavali strupen zrak in tega jim 
ni ukazala represivna državna instanca. 
Predvsem se lahko iz medkulturnih vid-
ikov odnosa do nošenja mask v času pan-
demije covid-19 veliko naučimo. Recimo, 
da se Vzhodni Azijci ne rodijo z maskami 
čez obraz, ampak so sposobni sami ocen-
iti koristnost tega v zadnjih treh letih na-
jspornejšega človekovega pripomočka.

Simon Smole
grafi ka: pngtree

Kultura nošenja mask 
v Vzhodni Aziji

Maska do 
Tokia

Še najbolj racionalen razlog za nošnjo 
mask je ta, da ta ščiti pred prašnimi delci 
in alergeni v zraku.   Z naraščanjem indus-
trializacije v Vzhodni Aziji so si tamkajšnji  
prebivalci zaradi umazanega zraka začeli 
usta prekrivati z masko. Na Japonskem, 
Kitajskem in Tajvanu nosijo maske zaradi 
številnih kulturnih in okoljskih razlogov, 
vključno z nemedicinskimi, vsaj od petde-
setih let prejšnjega stoletja. Singapurci in 
Indonezijci jih redno nosijo takrat, ko dim 
gozdnih požarov prekrije njihova mesta. 
Ob vetrovnih dneh obrazne maske redno 
uporabljajo prebivalci kitajske province 

Razširjeno prepričanje, da 
je nošenje mask v Vzhodni 
Aziji gesta solidarnosti do 
določene mere drži. 
Filozofi ja konfucijanizma, ki 
je močno vplivala na vzhod-
noazijske kulture, goji etos, 
da je narediti nekaj za 
dobro skupnosti dobro tudi 
za posameznika.
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delovnega okolja (vročina), in ocenjuje, da 
je le v letu 2021 umrlo 50 tujih delavcev, 
500 naj bi jih bilo težko poškodovanih, 
37600 pa naj bi dobilo manjše ali srednje 
težke poškodbe. Guardian poroča tudi, da 
so pri velikem delu smrti navedeni nara-
vni ali nepojasnjeni vzroki, kar povezuje z 
zakonodajo, ki določa, da v kolikor vzrok 
smrti ni povezan z delom, družina umrlega 
ni upravičena do odškodnine. V nekaterih 
primerih naj družine ne bi dobile niti še 
neizplačanega dela plač svojih preminulih 
svojcev. 

A ne glede na končno število umrlih pri 
izgradnji stadionov je jasno, da je situaci-
ja za delavce v Katarju daleč od rožnate. 
Poleg že naštetih težav je mnogo delavcev 
v svojih matičnih državah rekrutiranih 
prek agencij, ki jim posredništvo drago 
zaračunajo, za kar nekateri delavci naje-
majo tudi drage kredite. To pa deluje kot 
dolžniška past, ki zaradi visokih obresti 
vodi v dolžniško suženjstvo. 

Takšne ugotovitve je potrdil tudi Hu-
man Rights Watch, ki je opozoril, da delav-
ci zaradi kreditov ne morejo zapustiti 
služb, kar jih naredi mnogo bolj ranljive 
za vse vrste zlorab. Z ozirom na mednar-
odne delavske standarde te kršitve us-
trezajo defi niciji prisilnega dela. Ob tem je 
potrebno omeniti tudi sponzorski sistem 
»kefala«, ki je uveljavljen v mnogih arab-
skih državah in predvideva, da migrant-
ski delavci vstopajo in v državi živijo pod 
pokroviteljstvom in popolnim nadzorom 
svojih delodajalcev. Ti jim tako lahko on-
emogočijo tudi vrnitev domov, obenem pa 
delavci delodajalca tudi ne morejo zamen-
jati, zato so v delo prisiljeni. Gre torej za 
sodobno obliko suženjstva. 

Katar je zaradi kritik že leta 2014 
napovedal, da bo razmere za delavstvo 
izboljšal. Sledile so postopne spremem-
be delavske zakonodaje, ki je 2017 uv-
edla maksimalno število ur dnevnega 
dela in pravico do dopusta, naslednje 
leto je ukinila izhodne vize za večino tu-
jih delavcev. Dve leti kasneje je uvedla 
možnost menjave delodajalcev, lani pa 
celo minimalno plačo, ki znaša 275 evrov 
in se približa 500 evrom, če delodajalec ne 
poskrbi za prehrano in stanovanje. Uvedli 
so tudi sklad za izplačilo delavskih dolgov 
in neizplačanih plač, ki naj bi do danes 
izplačal 27 milijonov dolarjev. 

Koraki v izboljšanje stanja so tako sicer 
bili narejeni, a kritiki opozarjajo, da zelo 
pozno in s precej okrnjenimi učinki, saj v 
praksi ni pregleda nad spoštovanjem nove 
zakonodaje, kakor tudi ni transparentnosti 
pri uveljavitvi fi nančnih podpor delavcem. 
Tuji delavci so namreč še letos v tisočih 
protestirali za svoje pravice, Katar pa je 
nekatere brez plačila deportiral, medtem 
ko so drugi državo zapustili brez plačila 
ali pa so v njej celo še vedno ujeti. A in-
fografi ke, ki jih objavljajo oblasti na temo 
zagotavljanja delavskih pravic, so lepe in 
na njih je veliko visokih številk. “

Le še nekaj tednov nas loči do pričetka 
svetovnega prvenstva v nogometu v 
Katarju, prvi arabski in pa najman-

jši državi v zgodovini, ki je prejela to čast. 
Monarhija, ki je pol manjša od Slovenije 
in ima dobrega pol milijona prebivalcev 
več, se tako že dvanajst let pripravlja na 
štiri tedne, ko bo pozornost celotnega sve-
ta usmerjena nanjo. A že takoj po tem, ko 
je FIFA sprejela to odločitev, so se pojavili 
dvomi, ki Katar – upravičeno – preganja-
jo do danes. V tem času jim je z zamikom 
prvenstva v zimske mesece in z izgradnjo 
klimatiziranih stadionov uspelo odgovor-
iti na dvome glede vročega in suhega pod-
nebja, a kritik glede pravic delavcev, ki so 
vso infrastrukturo zgradili, jim ni uspelo 
utišati. 

V dobrih desetih letih so popolnoma 
prenovili obstoječi nogometni stadion in 
zgradili sedem novih. Povečali so letališče, 
tlakovali stotine kilometrov cest, zgradi-
li novo železnico ter okoli sto hotelov in 
vzpostavili vso pripadajočo infrastruk-
turo. Celotna investicija po ocenah pre-
sega 200 milijard dolarjev. Takšna vsota 
ni presenetljiva za državo, ki se umešča 
v prvo deseterico najbogatejših držav po 
BDP na prebivalca. To bogastvo je pov-
ezano s tretjo največjo zalogo zemeljske-
ga plina, ki predstavlja kar 70 odstotkov 
državnih prihodkov. 

A zemeljski plin sam po sebi ni kap-
ital, če ne pride do trga, kamor ga lahko 
spravi le delo. Ekonomska domišljija na-
jvečkrat zamolči, da bogastvo narodov 
temelji predvsem na človeškem delu. In 
to v Katarju ni naključno porazdeljeno 
med prebivalci. Državljani Katarja namreč 
predstavljajo le okoli 12 odstotkov celotne 
populacije, vse ostalo so migrantski delav-
ci. Teh je torej preko dva milijona, med 
njimi največ iz Indije, sledijo pa delavci 
iz Bangladeša, Nepala, Egipta, Filipinov, 
pa tudi Pakistana in Šri Lanke. Ti delavci 
največkrat delajo za zelo nizka plačila in v 
zelo slabih pogojih.

Izidor Barši

Amnesty International je že leta 2013 
objavil poročilo glede hudih kršitev 
delavskih pravic s strani gradbenih pod-
jetij, do enakih zaključkov pa je neodvisno 
prišel tudi Guardian. Kršitve vključujejo 
neplačevanje oziroma večmesečno zamu-
janje s plačo, izjemno slabe varnostne ter 
zdravstvene razmere na deloviščih, 12-
urne delavnike in neprimerne prostore 
za bivanje. V Katarju naj bi bile pogoste 
tudi smrti delavcev, tako različne ocene v 
letih 2012 in 2013 omenjajo med 800 in 
1200 smrti med delavci iz Indije in Ne-
pala. Konec lanskega leta je Guardian na 
podlagi podatkov nekaterih tujih vele-
poslaništev v državi ocenil, da je od leta 
2010 umrlo kar 6500 delavcev. Ta številka 
naj bi bila v resnici še večja, če bi upošteva-
li vse narodnosti delavcev.  

Slaba vest praznika 
belega baleta

PO SVETU

Migrantski delavci pod težo katarskih 
nogometnih stadionov

Težava navajanja teh številk pa je, da 
gre za smrti v bazenu vseh migranstkih 
delavcev, ne le tistih, ki delajo na gradnji 
nogometne infrastrukture. Indijske oblas-
ti so tako glede umrlih indijskih delavcev 
sporočile, da gre za normalne številke z 
vidika visokega števila Indijcev v državi. 
Katar po drugi strani te ugotovitve zani-
ka in zatrjuje, da je med 2014 in 2020 pri 
delu na prizoriščih svetovnega prvenstva 
umrlo 37 delavcev, pri čemer naj bi bile 
le tri smrti povezane z delom. Mednar-
odna organizacija dela, ki je prisotna tudi 
na terenu, opozarja, da Katar pri tem ne 
šteje smrti, ki so posledica neprimernega 

Ob tem je potrebno omeniti 
tudi sponzorski sistem 
»kefala«, ki je uveljavljen v 
mnogih arabskih državah in 
predvideva, da migrantski 
delavci vstopajo in v državi 
živijo pod popolnim nadzo-
rom svojih delodajalcev. 
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Izidor Barši

V teh dneh mineva peto leto od katal-
onske deklaracije o neodvisnosti od 
Španije in ustanovitvi samostojne 

Republike Katalonije. Španija je deklaraci-
jo razglasila za ilegalno in še istega dne je 
španski parlament z večinskim glasovan-
jem odstavil katalonsko vlado s Carlesom 
Puigdemontom na čelu, s čimer je Madrid 
do decembrskih volitev prevzel izvršilno 
oblast v Kataloniji.

Razglasitev neodvisnosti je prišla po iz-
vedbi nezakonitega referenduma, ki se je 
odvil kljub poskusu španskih oblasti, da bi 
ga tudi nasilno preprečile. Posnetki nasilja 
španske policije so takrat obkrožili svet in 
botrovali široki mednarodni solidarnosti s 
Katalonijo. Referendum se je zaključil z 92 
odstotki glasov za neodvisnost, a s skrom-
no 43-odstotno udeležbo. Prav slednja je 
argument v korist nasprotnikov neodvis-
nosti, saj lahko takšne odločitve sprejema 
le absolutna večina. 

Po španski razpustitvi katalonskega 
parlamenta, prevzemu oblasti in razpisu 
parlamentarnih volitev pa v Kataloni-
ji ni bilo večjega odpora, kar je nakazalo, 
da enotnost pri tem vprašanju vendarle 
ne obstaja. Puigdemont in del njegovega 
kabineta je zaradi napovedanega krimi-
nalnega pregona pobegnil v Belgijo. Na 
decembrskih volitvah so stranke, ki neod-
visnost podpirajo, prejele nekaj manj od 
polovice vseh glasov, a zasedle nekaj preko 
polovice sedežev v parlamentu.   

Medtem ko je Puigdemont še danes v 
Belgiji, je špansko vrhovno sodišče leta 
2019 dvanajst obtožencev obsodilo zara-
di vstajništva in zlorabe javnih sredstev, 
pri čemer jih je devet prejelo zaporne ka-
zni med 9 in 13 let. Obsodba je sprožila 
masovne proteste v Kataloniji, ki so za več 
tednov ohromili Barcelono in druga mesta. 
A protestniško nasilje ni bilo dobro spreje-

Nov britanski premier
London – Po odstopu premierke Liz 
Truss je vodstvo konservativne stranke 
prevzel Rishi Sunak, s tem pa je postal 
tudi bodoči britanski premier. Tik pred 
rokom za oddajo podpisov podpore 
poslancev je namreč »iz tekme« izstopi-
la Penny Mordaunt, nekdanja obramb-
na ministrica. Sunak, potomec indijskih 
priseljencev, bo tako prvi Otoški nebelski 
premier. STA, NB

Novi-stari 
kitajski predsednik 

Peking – Kitajski predsednik Xi Jinping 
bo še naprej generalni sekretar kita-
jske komunistične partije, je odločil nov 
centralni komite. Ta je 69-letnemu Xiju 
zaupal že tretji petletni mandat na funk-
ciji. Kitajska je sicer v tretjem letošnjem 
četrtletju na letni ravni zabeležila 3,9 % 
rast BDP, s tem pa presegla pričakovanja 
analitikov, ki so napovedovali 2,5 % rast. 
DPA, STA, NB 

Protivladni protesti 
na Madžarskem

Budimpešta – Na tisoče Madžarov, med 
njimi učitelji, študenti in sindikati, je v 
nedeljo, na dan madžarske vstaje proti 
sovjetski oblasti leta 1956, protestiralo 
na ulicah Budimpešte proti vladi pre-
mierja Viktorja Orbana in zahtevalo viš-
je plače za učitelje, zajezitev naraščajoče 
infl acije (septembra je presegla 20 %) ter 
pravico do stavke. STA, NB

Nemški Romi 
in Sinti proti rasizmu

Berlin – Ob deseti obletnici postavitve 
spomenika v 2. sv. vojni ubitim Romom 
in Sintom so njihove organizacije opozo-
rile na porast rasističnega (ne)mišljenja v 
državi. Manjšine se po njihovih besedah 
uporablja za grešne kozle kot v nacis-
tičnih časih, ob tem pa se počutijo čedalje 
bolj ogrožene. Med letoma 1933 in 1945 
so nacisti ubili okoli pol milijona Romov 
in Sintov. DPA, NB

Napad mjanmarske hunte
Naypyitaw – V severni državi Kačin je 
bilo v napadu treh reaktivnih letal na 
koncertni dogodek ubitih najmanj 60 
ljudi. Dogodek je organizirala separatis-
tična kačinska etnična skupnost, ki se že 
desetletja bori proti oblastem. Vojaška 
hunta je po lanskem puču umorila na-
jmanj 2370 ljudi, okoli 15 tisoč pa zaprla. 
DPA, NB

Američani na vmesne volitve
New York – Ameriški volivci se bodo 
8. novembra odpravili na vmesne vo-
litve. Izid volitev bo pomembno vplival 
na razmerje moči med republikanci in 
demokrati, posebej glede »vročih tem«, 
kot je pravica do splava, pa tudi na pred-
sedniško tekmo leta 2024 oz. morebit-
no ponovno kandidaturo republikanca 
Donalda Trumpa.  BBC, NB 

PO SVETU
to niti s strani takratne katalonske oblasti, 
ki se je sicer zavzemala za neodvisnost, a 
na način dialoga s Španijo. 

Na španskih parlamentarnih volitvah 
leta 2019 je zmagala Socialistična delavs-
ka stranka pod vodstvom Pedra Sáncheza, 
ki po najhujši državni krizi od časov Fran-
cove diktature želi normalizirati odnose s 
Katalonijo. Vlada je tako lani pomilostila 
vse obsojene katalonske voditelje, ki so ob 
izhodu iz zapora pozdravili to odločitev in 
pozvali k ponovnem referendumu. Sán-
chez je to možnost takoj zavrnil z beseda-
mi, da je referendum ne le neustaven, am-
pak tudi deli prebivalce Katalonije. 

In prav slednje se zdi, da je osredn-
ja težava gibanja za neodvisnost. Čeprav 
stranke, ki neodvisnost podpirajo, držijo 
svoja mesta tako na regionalni kakor na 
državni ravni in celo nekoliko izboljšu-
jejo rezultat, raziskave javnega mnenja v 
Kataloniji nakazujejo upadanje podpore 
neodvisnosti. Lanskega decembra je ta 
znašala 40,8 odstotkov, nasprotovalo pa ji 
je 52,3 odstotkov vprašanih, medtem ko je 
na višku krize neodvisnost podpiralo 48,7 
odstotkov Kataloncev in ji nasprotovalo 
43,6 odstotkov. 

Aktualna katalonska vlada pod vodst-
vom social-demokrata Pereja Aragonesa si 
sicer prizadeva, da bi se referendum pono-
vil, a tokrat v dogovoru s špansko vlado in 
priznanjem mednarodne skupnosti. Ker 
nič ne kaže, da bi to sploh bilo mogoče, 
se radikalnejši del gibanja za neodvisnost 
počuti izdanega. To izdajo so še toliko bolj 
začutili ob represiji protestov na obletnico 
razglasitve, ko jih je s solzilcem razgnala 
kar katalonska policija. 

Gibanje se tako sooča predvsem z no-
tranjimi trenji, ki lahko ob zaostrovanju 
pripeljejo do razpada na frakcije tudi v 
katalonski vladi. Zdi se torej, da aktualni 
čas ni naklonjen katalonski neodvisnosti. 
A težnja ostaja, navsezadnje tudi ekon-
omska osnova, saj je Katalonija najbo-
gatejša španska regija, ki pa v porazdelitvi 
državnega proračuna dobi manj sredstev 
kot jih v državno blagajno vplača. In mor-
da je prav to v kombinaciji s katalonskim 
nacionalizmom temelj težnje po odcepitvi. 
Med njenimi podporniki in nasprotniki 
obstaja tudi prepoznavna ekonomska raz-
lika, saj se katalonske družine v povprečju 
nahajajo višje na ekonomski lestvici. 

Prihodnost Katalonije in njenega 
statusa tako ni odvisna le od odločitev 
gibanja, ampak tudi od globalnih razmer, 
ki bodo bolj ali manj naklonjene takšnim 
cepitvam državnih ozemelj. V kolikor se 
bosta globalni politična in ekonomska kri-
za zaostrovali in potencialno ogrozili tudi 
enotnost Evropske unije, bo mednarodna 
dezintegracija nacionalne države spod-
budila k zagotavljanju njihove suverenosti. 
V tem primeru bi katalonska neodvisnost 
imela možnost le ob upadu moči španske 
države zaradi kombinacije notranjih in zu-
nanjih razlogov. “

Peta obletnica 
neuspele 
katalonske 
neodvisnosti 
zaznamovana 
s trenji 
v gibanju
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Nekdanjega HDZ-jevega člana in župana občine Lasinja 
Željka Prigorca je višje kazensko sodišče Hrvaške ob-
sodilo za posilstvo someščanke. Kazen so mu kasneje 

sicer zmanjšali z dveh na leto in pol zaporne kazni.
Sodišče je kot razlog za zmanjšanje kazni navedlo Prigorčevo 

sodelovanje v domovinski vojni. Kljub odsotnosti kakršnegako-
li obžalovanja ali priznanja dejanja, ki se je zgodilo v času žu-
panovanja obtoženega v občini Lasinja, je višje kazensko sodišče 
razlog za znižanje kazni našlo v odlikovanjih, ki jih je Prigorac 
prejel med domovinsko vojno za samostojnost Hrvaške. Na-
tančneje, sodnik Željko Horvatović, predsednik sodnega sveta 
višjega kazenskega sodišča, je v teh odlikovanjih videl olajševalne 
okoliščine, zaradi katerih je kazen zmanjšal za pol leta. Državno 
odvetništvo je v svojem ugovoru sodbi sodišča zahtevalo prav 
nasprotno – da se Prigorcu kazen poveča. Varuhinja za enakost 
spolov in sodnik Ivan Turudić sicer ugotavljata, da bi moralo biti 
sodelovanje v domovinski vojni dejansko dolgotrajna okoliščina.

Lasinja je mesto nedaleč od Karlovca, v katerem živi okoli 
500 prebivalcev. V njem prav tako živi Prigorčeva žrtev, mati 
dveh otrok, ki jo je Prigorac poleg tega, da jo je posilil, obtožil, da 
je prostitutka in da je sama »monstruozno inscenirala dogodek.« 
Dokazi na podlagi DNK, strokovna analiza in sama žrtev govori-
jo drugačno zgodbo.

Žrtev zdaj že nekdanjega župana, in kot se rado zgodi, nek-
danjega člana HDZ, pravi, da bo nadaljnjo pravico iskala na 
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, a to 
sodišče Prigorcu ne more zvišati kazni, lahko mu kvečjemu 
naloži odškodnino.

Zanimivo je tudi, da je to dejanje sodišča izrecno obsodilo le 
eno veteransko združenje, medtem ko HDZ ob množici drugih 
afer o svojem nekdanjem članu molči.

 

Prejšnji teden je Univerza v Neaplju Federico II. odprla 
prostore nove medicinske fakultete v okrožju Scampia, 
znanem po intenzivni kriminalni dejavnosti. Nekoč je 

tam delovala mafi jska združba Gomora, vendar se lokacija že 
leta skuša otresti te podobe.

Področje je predstavljala ikonska zgradba »Vele«, ki je ital-
ijanski izraz za jadra, a tudi za stanovanjski projekt, ki so ga 
pred kratkim porušili v znak odmika Scampie od svoje mafi -
jske podobe Gomore, s čimer naj bi vzpostavili novo državl-
jansko in kulturno identiteto.

Fakulteta Federico II. je zdaj na tem področju vzpostavila 
svojo šolsko sekcijo za nekaj poklicev v zdravstvu. Neapeljski 
župan je otvoritev pospremil z besedami, da je to »zmaga nad 
predsodki« in dodal, da »lokalna skupnost nikoli ni popustila v 
svojih pritiskih na institucije, da bi spremenile tukajšnjo para-
digmo.« Neapeljski nadškof monsignor Domenico Battaglia pa 
je dejal, da »so mladi tukaj včasih našli smrt, zdaj pa bodo lahko 
našli prostor, na katerem se izpolnijo sanje.«

Občinska svetnica Maria Muscarà vseeno opozarja, da 
fakulteta »tvega, da bi postala katedrala sredi puščave, saj je ob-
močje zaradi pomanjkanja resničnih vezi z zunanjostjo skozi leta 
postalo cona solz, ki so jo ljudje zapuščali. Prostor, kjer Gomora 
nikoli ni zares prenehala delovati.«

Večina vseeno verjame, da se je z otvoritvijo fakultete zače-
la prenova območja, ki se poskuša vrniti v čase pred leti is-
tovetenja z mafi jo in preprodajo mamil.

Jadra ste verjetno tudi sami že videli, denimo kot ikonično 
kuliso v televizijski uspešnici Camorra Gomorra, ki temelji na 
knjigi Roberta Saviana iz leta 2006 in priljubljenem fi lmu, ki 
ga je dve leti kasneje režiral Matteo Garrone. Zaradi protimafi -
jskega angažmaja se Saviano še danes skriva s pomočjo polici-
jskega programa zaščite prič.“

SOSEŠČINA

Oddaljevanje od 
podobe Gomore 
ali katedrala sredi 
puščave?

Saša Paprić

“

Chiara Agagiù

Posiljevalcu zmanjšali 
zaporno kazen, 
ker je bil »branitelj«

Megafon TV
Televizĳ a Slovenske Istre
že na vaših malih ekranih
Na voljo pri vseh ponudnikih TV 

storitev - Telekom Slovenĳ e (678), 

T2 (292/331), Telemach (723), 

Telekom (678) in Elta
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2015: premier Miro Cerar napove in do konca leta začne postav-
ljati t. i. tehnične ovire na schengenski meji med Slovenijo in 
Hrvaško na reki Kolpi.
2016: večino rezilne žice nadomestijo s panelno ograjo.
2022: Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar napove od-
stranitev žice do konca leta.
15. september 2022: na meji od 15. junija odstranili 4142 met-
rov rezilne žice. Postopek evidenčnega naročila za izbiro zunan-
jega izvajalca za odstranitev žične ograje ni uspel, saj je prispela 
le ena, predraga ponudba. Zato bodo izvedli nov postopek.
21. oktober 2022: slovenska premiera dokumentarnega fi lma 
Žica

»Edina investicija države v ta del države je ta žica,« je pogov-
or po premieri iz publike pospremil eden od nastopajočih v do-
kumentarnem fi lmu. Njegov sosed je pripomnil, da je bila »ta 
žica po izbrisanih največja sramota Slovenije.« Miha Blažič pa 
je pripomnil, da »še ni prišel čas, ko bi o tem fenomenu govorili o 
pretekliku.«

Odzivi iz občinstva naj služijo kot slikovit prikaz enega od 
načinov razmišljanja, ki jih je hrvaška režiserka Tiha K. Gudac 
zajela v svoj fi lm, ki se ga je lotila skoraj novinarsko. Čeprav je 
v ozadju razbrati, da se je teme lotila iz angažiranih vzgibov, je 
vanj vključila številne različne vidike in videnja obstoječe prob-
lematike. V nasprotju s siceršnjim medijskim predstavljanjem je 
problematiko prikazala, kot da večina prebivalcev ob Kolpi žici 
nasprotuje, zato ker »vsi novinarji posnamejo tisto [žensko], ki že 
tako ali tako cele dneve hodi po cesti in nekaj jamra, pa je nihče od 
nas ne jemlje resno,« kot se izrazi prebivalec Radencev v fi lmu, ki 
kaže drugačno sliko. 

Med zagovorniki žice najdemo prikaz le ene družine, ki se je 
ob Kolpo preselila iz Ribnice. Moški, zasut s privzgojenimi mu 
travmami in prestrašen od številnih zgodb o kočevskih fojbah, 
se cele dneve z lovskim nožem za pasom sprehaja ob meji in lovi 
migrante. Medtem se, nezavedajoč se ironije, tudi sam plazi pod 
žico, da bi »pomagal odkrivati« sledi beguncev, četudi ob tem sam 
nelegalno prečka mejno ozemlje.

V sprehodu od Tekem prijateljstva na Brodu na Kolpi do 
»mame«, ki v Bihaću obiskuje begunske skvote in mladim fan-
tom pomaga do hrane in oblačil, avtorica podira populistične 
stereotipe o migrantih, ki kot na občinskem svetu pravi župan 
Radencev »prihajajo v vse večjem številu, ker se puščava širi z enim 
kilometrom na leto.« Demoniziranje in zbujanje strahu prebival-
cev ob reki ne zavede. Zdrav razum jih brani pred tem, da bi 
podlegli zavajanju, zaradi katerega bi morali neškodljive soljudi 
diskriminirati. Jasno jim je, da niso begunci tisti, ki so škodljivi, 
ampak da je za tem širši kontekst, ki ga je zakrivil nekdo drug. 
Nekdo, ki že škodi.

GLASBA

Ni več prav dosti glasbenikov, ki bi se lahko ponašali z več 
kot petdesetletno uspešno kariero ali bi lahko napolni-
li največjo dvorano hrama slovenske kulture. Še manj je 

takih, ki bi na svoj koncert privabili poslušalce vseh generacij. 
Sobotni dogodek dokazuje, da Josipina ustvarjalnost ni ostala 
zgolj v srcih njenih vrstnikov ali rodov bivše Juge, temveč uspeva 
navduševati tudi mlajše generacije, ki so z radostjo spremljale in 
popevale njene skladbe. 

Koncertnega spektakla v Cankarjevem domu se je lotila 
sproščeno, a še vedno profesionalno. Čeprav je v ospredju njen 
edinstven vokal, koncert ne bi bil celovit brez njenih inštrumen-
talistov, tovarišev in prijateljev, kot rada sama poudarja v pogosti 
komunikaciji z njimi med koncertom. Davor Črnigoj na basu, El-
vis Penava na kitari, Toni Starešinić na klaviaturah in Borna Šer-
car na bobnih skrbijo, da njen glas poleti v jazzovske, šansonske, 
pop-rockovske pa tudi plesno-elektronske širjave. Torej v številne 
žanre in raznolike eksperimentacije, v katere se Josipa nikdar ne 
boji spustiti ali jih raziskovati. Tovrsten je bil tudi tokratni zvočni 
sprehod, ki je zajemal premišljen izbor njenih ali zanjo napisanih 
komadov. Slišati je bilo starejše hite, kot sta Make up, Danas sam 
luda in Gde Dunav ljubi nebo. Seveda ni umanjkala tudi njena na-
jbolj prepoznavna uspešnica Magla, a v povsem svojstveni, lahko 
bi rekli celo bolj moderni verziji. Nikakor pa ni ostala zgolj pri 
skladbah stare hvale, temveč se je polotila tudi novejših glasbenih 
kreacij, v sklopu katerih je izstopalo v koronskih časih nastalo 
delo Daleko. 

Josipa pa je poskrbela tudi za krasno presenečenje večera, saj 
je med koncertom na oder povabila tudi gosta, reškega pianista 
mlajše generacije Zvjezdana Ružića aka Pianotrona. Pravzaprav 
mu je celotna zasedba kar odstopila oder za solistični zvočni spre-
hod nekakšne sodobne pop-elektronike, kar ponovno nakazuje 
na Josipino odprtost in težnjo po koraku s časom. Eden vrhuncev 
večera je bil ravno njen duet z omenjenim klavirskim mojstrom, 
v katerem sta poustvarila skladbo Arestantova oda stenici slov-
enskega poeta in nasploh velikega umetnika Frana Milčinskega 
Ježka.

Pevka in njena zasedba so si prislužili stoječe ovacije, ki so jih 
sprejeli hvaležno in skromno. Ne da bi odšli po njih z odra in bi 
jih morali priklicati nazaj, so odigrali še kratek sklop komadov ter 
nas s skladbo Jutro po dveh urah in pol pospremili v noč oziroma 
zgodnje jutro. Josipa ostaja mojstrica, diva, virtuozinja, a hkrati 
(p)ostaja tudi legenda.

Brigita Gračner
txt&foto

“

Josipa Lisac (22. 10. 2022, 
Gallusova dvorana, Cankarjev dom) 

“

Pia Nikolič
foto: Slovenska kinoteka

Žica (režija: Tiha K. Gudac, 2021)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Belgijski napadalni vezist Kevin De 
Bruyne je v obračunu proti Brigh-
tonu nasprotnikovo mrežo zadel dru-

gič v tem prvenstvu. Ponujena priložnost za 
strel z roba kazenskega prostora je bila mi-
kavna, De Bruynejeva desnica pa po priča-
kovanju znova točna. Toda sedemnajstica 
Manchester Cityja redko pride na čisti strel 
iz čistega položaja. 31-letni belgijski reprez-
entant raje zaposluje soigralce. Med temi 
pa jih ni prav dosti, ki bi znali tako vdano 
in tako vizionarsko ustvariti kakovostno 
priložnost za dosego zadetka. 

De Bruyne se je v vlogi asistenta od zač-
etka avgusta ali na enajstih tekmah v Pre-
mier ligi znašel kar devetkrat. Dve asistenci 
sta v De Bruynejev sezonski zbir prišteti 
še iz računa Lige prvakov, v kateri je nek-
danji igralec Genka, Chelseaja, Werderja 
iz Bremna in Wolfsburga nastopil na treh 
srečanjih. Ko statistiko dovršenih manev-
rov relativiziramo ali, še bolj preprosto, de-
limo z realnimi možnostim za predhodno 
uspešnost le-teh, dobimo kvocient X. Ko 
matematično nadziramo napadalce, katerih 
osnovna službena naloga je žogo spraviti 
čez golovo črto, se pogovarjamo o xG-ju. Ko 
pa nanese na asistente in njihovo special-
nost, pa je govora o kvocientu z oznako xA. 
Trenutno je De Bruynejev xA veličastnih 
5,05. To pomeni, da obstaja več kot 50-ods-
totna možnost, da bo genialni nogometni 
um fl egmatičnega in skromnega očeta treh 
fantičev žogo predse namensko oddal ali 
podal tako, da jo bo njen prejemnik zanesl-
jivo pospravil za hrbet tekmečevega vratar-
ja. Za primerjavo, trenutno je drugi najbolj 
uspešen podajalec v Premier ligi angleški 
reprezentant Kieran Trippier. xA nekdan-
jega soigralca našega Jana Oblaka pri ma-
dridskem Atleticu, zdaj pa kapetana New-
castle Uniteda, je 2,74.  

Kevin De Bruyne v zasedbi matične-
ga Manchester Cityja v tej sezoni operira 
drugače, kot je do sedaj. Aktualni angleški 
prvaki so v svoje vrste uspešno integrirali 
klasično napadalsko mašino, ki jo pooseblja 
mladi norveški as Erling Haaland. Grafi čne 
preslikave De Bruynejevega gibanja in po-
dajanja jasno dokazujejo, da Cityjev ple-
jmejker v tej sezoni več podaj pred nasprot-
nikova vrata v povprečju namenja iz 
položajev globlje v polju, a bližje desnemu 
boku. Gotovo pa velja, da so De Bruynejeve 
asistence zaradi Haalandove učinkovitos-
ti občutno bolj uspešne. Kevin De Bruyne 

je sicer z obema nogama enako spreten. 
Zato naročnik na njegove dragocene podaje 
znotraj Cityjeve ekipe ni le Haaland. Kra-
jše in tehnično še bolj zahtevne podaje De 
Bruyne največkrat namenja Bernadu Silvi 
ali Philu Fodenu. Vsi trije so po rasti med 
manjšimi, glede na eksplozivnost in hitrost 
nikoli med najbolj bliskovitimi šprinterji, 
še posebej redko pa odlični v skok-igri, tj. v 
igri z glavo.

Kevin De Bruyne je za belgijsko izbra-
no vrsto do sedaj odigral že 93 tekem in 
na teh dosegel 25 zadetkov. Zelo verjetno 
bo njegova reprezentančna serija stotico 
dosegla in celo presegla na bližajočem se 
svetovnem prvenstvu v Katarju. Če gre 
verjeti Cityjevemu strategu Pepu Guard-
ioli, ki je nekaj zadnjih nastopov svojega 
taktičnega super-aduta označil z »lahko se 
še izdatno izboljša«, potem je bržčas pred 
nami mundial, ki ga bo veliki meri zaznam-
oval prav De Bruyne. Belgijska zlata gener-
acija ima namreč z udeležbo na turnirju v 
Perzijskem zalivu zadnjo možnost za veliko 
lovoriko. Ta se je napovedovala pred sle-
hernim velikim tekmovanjem v zadnjih os-
mih letih. Kljub dobrim obetom se Belgija 
v tem času nikoli ni uvrstila v fi nale. Pred 
štirimi leti je na svetovnem prvenstvu os-
vojila bronasto medaljo, medtem ko si je 2. 
in 3. mesto na evropskih prvenstvih edinič 
priigrala v letih 1980 in 1972. Predlani je 
bila v novoustanovljeni UEFA Ligi narodov 
četrta. Kar osem mož, ki se po številu nas-
topov na večni lestvici belgijske selekcije ta 
čas uvršča med prvih deset, je še aktivnih 
članov te iste beneluške reprezentance. De 
Bruyne in še trije njegovi reprezentančni 
kolegi (Romelu Lukaku, Eden Hazard in 
Michy Batshuayi) pa zasedajo tudi mesta 
med deseterico najboljših strelcev belgijske 
selekcije. De Bruyne je na obeh lestvicah 
prav na 10. mestu.

Reprezentanca Belgije, ki jo od leta 
2016 vodi španski selektor Robert Mar-
tinez, je na FIFA lestvici trenutno druga, 
takoj za Brazilijo in pred Argentino. Sled-
nje pomeni, da so vse ostale evropske no-
gometne reprezentance primerjalno šib-
kejše, začenši s Francijo, Anglijo, Italijo, 
Španijo, Nizozemsko, Portugalsko, Dansko 
in Nemčijo.

Če se Martinezovi Belgiji naposled le 
posreči, bo xA Kevina De Bruyneja vsaj tako 
priljubljena valuta kot sta xG-ja Messija in 
Cristiana Ronalda.  

Najboljši asistent 
je ponos vsake 
nogometne ekipe 

Matjaž Ambrožič
foto: wikimediacommons

“
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Maltežani premočni 
za Encijane

Slovenski ljubitelji ragbija so po dolgem 
času prišli na svoj račun. Kljub močnemu 
deževju in visokemu porazu je bila do-
mača tekma z Malto pomemben dogodek 
za popularizacijo tega globalnega športa. 
Naslednji cikel tekmovanja evropskega po-
kala narodov bo aprila, ko reprezentante 
čakata tekmi v Izraelu in Bolgariji.

Točka za slovo 
od kvalifi kacij

Ženska futsal reprezentanca je za konec 
kvalifi kacij za evropsko prvenstvo prihodn-
je leto prišla do točke proti Belorusiji in po-
pravila vtis po dveh visokih porazih z Italijo 
in Portugalsko. Tekma proti Belorusinjam 
se je končala s 3:3, čeprav so Slovenke 
že vodile s tremi goli prednosti. Dva gola 
je dosegla Ines Ermenc, enega pa Anja 
Ložar.

3x3 biznis
Poslovna liga BizBasket v košarki 3x3 vsto-
pa v svojo četrto sezono. V boj za naslov 
zmagovalcev se bo podalo 13 ekip, naslov 
prvaka pa brani ekipa podjetja Sony. Biz-
basket 3x3 je projekt Košarkarske zveze 
Slovenija, na poslovno ligo pa so prijav-
ljene amaterske ekipe zaposlenih v ra-
zličnih slovenskih podjetjih.

V boj za kolajno 
kar doma

Slovenske rokometašice 4. novembra s 
tekmo z Dansko v Celju pričenjajo z nas-
topi na domačem evropskem prvenstvu, ki 
ga Slovenija gosti skupaj z Makedonijo in 
Črno goro. Reprezentantke bodo letos še 
dodatno motivirane tudi zato, ker bodo od-
ločilni dvoboji za najvišja mesta potekali v 
Ljubljani.

60 let športa 
invalidov

Zveza za šport invalidov Slovenije letos 
praznuje 60 let delovanja. Na slavnost-
nem dogodku na Brdu pri Kranju pa so 
sredi oktobra obudili nekatere pomembne 
zgodovinske trenutke in se zahvalili števil-
nim, ki skrbijo za razvoj športa invalidov. 
Slovenci so na paralimpijskih igrah doslej 
osvojili štiri zlate, osem srebrnih in 12 bro-
nastih odličij.

Kevin De Bruyne in njegova podajalska strast 
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: Twitter, linkedin, zajem zaslona, STA 

E X S  -  P R E S S
>>> Ameriški producentski lobi po 
uspehu serij House Of Dragons 
in Rings Of Power za prihodnjo 
sezono napoveduje remiks obeh 
serij: House Of Power in Rings Of 
Dragons. Oboževalci obeh so že 
napovedali bojkot, a ni jasno, kat-
eri seriji od obeh se bodo odrekli. 
PRESS

>>> Ameriška centralna banka se 
nahaja pred krizo: borze so namreč 
začele špekulirati s študentskimi 
dolgovi (v povprečju 30.000 dolar-
jev šolnine na študentko). Glede 
na to, da je študentov okoli 19 
milijonov, borzniki napovedujejo 
dolgo, mirno in fi nančno zelo us-
pešno zimo. Študentov ni pa nihče 
nič vprašal. PRESS

>>> Na Policijski upravi Koper so v 
zadnjem vikendu obravnavali 494 
ilegalnih prehodov državne meje, 
največ jih je bilo iz Indije in Bangla-
deša. Slišali so namreč, da se pri 
nas že od aprila »pleše.« PRESS

>>> Evropski migrantski regulator-
ji so zaznali masovne migracije iz 
zahoda na vzhod. Po prvih podat-
kih gre – presenetljivo – za bele 
moške iz razvitih zahodnih držav. 
Večina naj bi bila oborožena, 
organizirana in celo uniformirana. 
Točno število še ni jasno, države 
na vzhodu pa, glede na razlike v 
kulturi, močno skrbi njihovo ob-
našanje. PRESS

K A J  S E  S K R I VA 
N A 
Z A S LO N U  ?
Volivce je poleg volilnih rezulta-
tov močno razburila tudi priču-
joča fotografi ja, na kateri JJ in 
Logar z izrednim zanimanjem 
nekaj opazujeta na telefonu. 
Špekulacij glede tega, kaj se 
na zaslonu dogaja, je veliko, 
spodaj pa smo našteli 4 najbolj 
možne teorije, ki smo jih grafi č-
no zastavili v obliki nagradnih 
vprašanj:

Kaj gledata zgornja politika? 
a) Pravkar sta se spoznala in si kažeta 
slike svojih družinskih članov in počitnic. 

b) JJ mlajšega kolega uči, kako upora-
bljati družbena omrežja, da ne plačaš 
nobene kazni

c) Logar Janši kaže, kako nastopati, ne 
da bi v ljudeh povzročal izpade žolča

č) Občudujeta frizuro aktualnega 
premiera

>>> Ob obisku predsednika alžirske narodne skupščine Ibrahima Boughalia so 
se pojavila zlobna vprašanja, ki mečejo sence dvoma o dejanskem namenu 
njegovega potovanja v Slovenijo. Kot smo uspeli izvedeti, je bilo »gospodarsko 
sodelovanje med državama« le krinka za še večji misterij – predsednica državne-
ga zbora Urška Klakočar Zupančič, nato pa še premier Robert Golob in zunan-
ja ministrica Tanja Fajon naj bi namreč od Boughalija skušali izvedeti, kako se 
učinkovito znebiti okupatorja – najprej iz državne televizije, nemara pa tudi iz 
države. PRESS

>>> Ob obisku predsednika alžirske narodne skupščine Ibrahima Boughalia so 

ALŽIRSKI FUNKCIONAR “NA OBISKU” >>> Uprava za varno hrano je v sodelovanju z Nacionalnim veter-
inarskim inštitutom organizirala simulacijsko vajo Afriška prašičja 
kuga pri divjih prašičih 2022. Vaja je potekala oktobra na območ-
ju občine Metlika. Namen vaje je bil preveriti pripravljenost služb 
ob pojavu afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je trenutno 
prisotna v desetih državah članicah. Rezultati vaje so pokazali, da 
je Slovenija na pojav dobro pripravljena, saj tehničnih ovir (beri: 
rezilne žice in panelne ograje) niso še v celoti odstranili, zato tudi 
ni pogojev, da bi migrantske svinje lahko prišle v državo. PRESS 

VA R N I  P R E D 
S V I N J A M I

>>> Direktor TVS Uroš 
Urbanija je izjavil, da 
»[je] prepričan, da 
bodo državljani proti 
putinizaciji RTV, zato 
ima[m] pred seboj 
še slaba štiri leta 
trdega dela. Da bo 
javna RTV res jav-
na«. Bolj ne bi mogel 
imeti prav – državljani 
bodo na referendumu 
najverjetneje res proti 
putinizaciji in tudi za 
javno TV – kje bo pa 
»trdo« delal v prihod-
nosti, pa ve samo on. 
PRESS

>>>
Urbanija je izjavil, da 
»[je] 
bodo državljani proti 

Urbanija ima prav! 
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3 5 8 2
5 8 4 7 1
8 4 5

7 1 6
1 2 5 3 4

4 7 6
2 5 9 6

8 5 3 9 7
3 6 7 5
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3 5 8 2
2 9 5 7

4
6 4 3 9
7 3 9 6 5
1 3 8 6

8
3 6 2

8 2 9 1
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7 3

6 3 9
7 5 1 9

4 1 9
1 6 9 4

8 3 2
4 8 3 6

1 2 7
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ZA MOžGANE

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

KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 3. novembra 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 
ekipe Megafon TV 

ali bi radi z nami le 
delili dobre ideje? 

Pišite nam na:
 tv.megafon@megafon.si
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