
pohajkovanja:

Peš od 
Buzeta 
do Pule

Tiskana izdaja portala Megafon.si  -  št. 25 -  4. november 2022

stran 16-18 strani 4-14 

kultura: lokalno:
Prihajajoče volitve 

in nova odkritja 
o izsiljevanju 

avtohiš s strani 
Popovičevih 

prijateljev

Galerija 
Cukrarna 
kot slab 

najemodajalec
stran 19-21

intervju:
Sejo Sexton, 

frontman Zabran-
jenega pušenja o 
novem dokumen-

tarnem fi lmu
stran 22

P R I P R A V E



2 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 5  -  4 .  n o v e m b e r  2 0 2 2

ju dejstev. Tako bi se lahko že na lokalnih 
volitvah odločali na primer po tem, kdo 
ima boljši program in kako mu je uspelo 
svoje obljube izpolnjevati v preteklosti, 
namesto da se odločamo na podlagi vi-
deza, strankarske pripadnosti, ljubimcev, 
ali zato, ker sta bila prej omenjena dedka 
v isti četi. Piše se leto 2022 in skrajni čas 
je, da se nehamo zahvaljevati županom 
za brezštevilne kilometre novega asfalta, 
ki so ga položili pred volitvami, četudi ti 
vodijo ravno mimo naše vasi in »zdaj lep-
še zgleda.« Piše se leto 2022 in ukrepati bi 
morali že včeraj. Ni več čas za polmilijon-
ske kolute božičnih lučk, ki jih po Kopru 
postavljajo že kakšen mesec, ni več čas za 
navidezno zdrave elektronske cigarete, 
ki jih mečemo po tleh, kot da so navadni 
ogorki, ni več čas za prepiranje na podla-
gi naših prednikov. Čas je za solidarnost, 
skupnostno delovanje, trajnostno prihod-
nost, do katere pot lahko pomagamo tlak-
ovati že na lokalnih volitvah. Kajti ne po-
zabite – Zemlja bo že preživela, ampak ali 
bomo na njej preživeli mi?

Obljub Pariškega podnebnega spo-
razuma do leta 2030 ne bo uspela 
izpolniti nobena država podpisni-

ca. Emisije naraščajo z nezadržno hitrost-
jo, ki napoveduje, da bomo s trenutnim 
delovanjem do obljubljenega leta dosegli 
povišanje temperatur za 2,4 – 2,6 stopinj 
Celzija. Tri poročila Agencije Združenih 
narodov, ki so izšla v zadnjem mesecu, 
trdijo isto: če hočemo ustaviti višanje 
temperatur, moramo do leta 2030 emisije 
zmanjšati za 45 odstotkov, spremeniti fi -
nančni, prehrambni, gospodarski in trans-
portni sistem in še marsikaj drugega. Višje 
temperature namreč ne bodo vplivale le 
na manjšanje biodiverzitete, katastro-
falne podnebne dogodke, povečevanje 
števila migracij, naraščanje števila bolezni 
in podobno. V enem od poročil zaradi 
slabšanja podnebnih razmer predvidev-
ajo tudi slabše duševno zdravje številnih 
posameznikov ter množične travme, pov-
ezane z ekstremnim vremenom in izgubo 
domačega okolja in kulture.

V teh apokaliptičnih razmerah pa se 
slovenski živelj še vedno raje ukvarja s 
tem, kakšno kapo je njihov dedek nosil v 
vojni, končani pred slabimi osemdesetimi 
leti, kot da današnji problemi ne obstaja-
jo. Napad na Niko Kovač je gotovo posle-
dica spodbujanja tega razkola, ki verjame, 
da v Sloveniji obstajata dve skupini ljudi, 
ki se med seboj absolutno ne preneseta. 
A posameznikov je mnogo več od tega in 
žal jih je vse več, ki se izogibajo spremljan-
ju aktualnih novic, ker jih »preveč težijo«, 

Pia Nikolič
ilustracija: Jernej Žumer

Dobrodošli 
v konec
sveta!

NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

ker so »samo grozne« ali 
»ne povejo nič lepega.« Svo-
je mnenje pa si kljub temu 
ustvarjajo med neprever-
jenimi novicami na družbe-
nih omrežjih. 

Ja, novice so grozne, ker 
smo se pripeljali v ta svet in 
z opozarjanjem nanje bi lah-
ko storili kakšen napredek. 
Za to, da bi dosegli prim-
erne novice, pa potrebu-
jemo primeren, strokoven 
fi lter, ki mu rečemo novinar 
in urednik. Pomanjkanje 
takšnih »psov čuvajev«, ki 
so jih na Televiziji Slovenija 
že nadomestili samookli-
cani poznavalci, se že kaže v 
občutnem znižanju spreml-
janja tega medija, pa tudi v 
njegovi legitimnosti. 

Ne, vsak človek ne more 
biti novinar, v tej obrti se 
mora najprej izmojstri-
ti. Predstavljajte si, da bi 
vikendaški navdušenec nad roštiljanjem 
pričel delati v lokalni samopostrežni. Bi 
vam bilo v užitek jesti razcefrane fi leje 
namesto gladko odrezanih umetnin izur-
jenega mesarja? Najbrž ne, ker pričakujete 
nek standard. Pri tem ne pomaga, da nam 
standarde nižajo prav tisti, ki so v parla-
ment izvoljeni, da bi predstavljali ljudst-
vo. Od njih bi za začetek lahko pričakovali 
vsaj iskrenost. Branko Grims je s svojimi 
neštetimi pobarvankami v parlamentu že 
večkrat izkrivljal resnične podatke, zato 
morda ni preveč čudno, da mu javnost ne 
verjame več, ko nekaj dni po tem, ko anali-
tiki ugotovijo, da bi napad na Niko Kovač 
lahko poslabšal rezultat predsedniških 
volitev Anžetu Logarju, tudi sam razglasi 
napad nase, ki ga nihče ni videl. Se spom-
nite tiste zgodbe o pastirčku, ki je zafrka-
val prijatelje in klical na pomoč, tudi ko ta 
ni bila potrebna? Nato pa mu zaradi slabih 
izkušenj nihče ni prišel pomagati takrat, 
ko je pomoč res potreboval?

S sovraštvom in mnenji je lahko ma-
nipulirati, veliko težje je to storiti na nivo- “
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Vsi topovi 
opozicije

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Po tem, ko se je pet od sedmih predsed-
niških kandidatov poslovilo od soja 
studijskih žarometov, se predvolilna 

kampanja pred drugim krogom predsedniških 
volitev nadaljuje. Opozicija se je odločila, da 
bo blokovski spopad s televizijskih ekranov 
razširila na parlamentarne dvorane. S sistem-
atičnim sklicevanjem nujnih sej nameravajo 
diskreditirati politične tekmece. Nekaj munici-
je so nabrali kar v kampanji sami. Glavna tarča 
je že skoraj tradicionalna. To je najmanjša med 
koalicijskimi strankami – Levica.

Začenjajo v ponedeljek, ko bo na zahte-
vo poslanske skupine SDS potekala nujna 
seja odbora za kulturo. Prvo in edino točko 
so naslovili Likvidacija Muzeja slovenske 
osamosvojitve. Ministrstvo za kulturo pod 
okriljem Aste Vrečko iz vrst že prej omenjene 
Levice se je odločilo, da bo Muzej slovenske 
osamosvojitve združilo z Muzejem novejše 
zgodovine. Skupaj bi se povezala v popolnoma 
nov zavod. Muzej, ki mu od sprejetja sklepa o 
ustanovitvi pred letom in pol še ni uspelo od-
preti vrat, je ustanovila na aprilskih volitvah 
močno poražena vlada samooklicano prvega 
med osamosvojitelji Janeza Janše. Na sejo je 
vabljen tudi predsednik Združenja za vred-
note slovenske osamosvojitve Lojze Peterle, ki 
pa je svoje že lahko povedal v nedeljo zvečer 
na prvem programu nekoč javne Televizije 
Slovenija. Termin za nerganje nad Levico mu 
je omogočil Jože Možina.

Na isti dan je na zahtevo te iste poslanske 
skupine sklicana nujna seja odbora za delo, 

družino, socialne zadeve in invalide na temo 
zlorabe instituta socialnega podjetništva in 
problematike nadzora nad poslovanjem so-
cialnih podjetij oziroma z delovnim naslovom 
Kordiševa njiva. Zahteva za sklic seje odbora, 
ki mu predseduje prav poslanec Levice Miha 
Kordiš, že v prvi povedi razkrije namene pred-
lagatelja. Celotna obrazložitev se nanaša izkl-
jučno na socialno podjetje zavod NDP TOZD, 
ki ga je ustanovil Kordiš. Predlagatelji v zahte-
vi med drugim navajajo pričevanje ene izmed 
delavk na njivi, ki plačila v pridelkih ni prejela 
takoj, ko jih je posejala, ampak z nekajmesečno 
zamudo, ki ji v kmetijstvu sicer pravijo kar čas 
rastí bučke. 

Naslednji dan pa bo spet na pobudo SDS 
potekala seja odbora za zdravstvo. Kot že več 
mandatov pred tem bodo obravnavali predlog 
zakona o obveznem testiranju funkcionarjev 
na prepovedane droge. Bolj kot o predlogu 
zakona, ki resnejše možnosti za uspeh nima, 
bodo opozicijski poslanci govorili o koordina-
torju Levice, ministru za delo in podpredsedni-
ku vlade Luki Mescu, ki ga na vsak način želijo 
povezati z uživanjem nelegalnih substanc. Pri 
tem jih nekoliko ovira le javno objavljeni pos-
netek, kjer člani stranke predlagateljice zakona 
skupaj snifajo kokain, ali kot ga sami na posn-
etku imenujejo – snegec. Propagandno omrež-
je, zamaskirano v medije, je sicer že poskrbelo, 
da so dejstva zamenjale insinuacije. Uspešnost 
topov, s katerimi bodo v prihodnjem tednu 
streljali po Levici in širše, pa se bo kot vedno 
nazadnje izmerila na volitvah. 

RAZGLEDNICE

Miodrag Mikica Ivanović in Dušan 
Kastelic sta na Grossmannovem 
festivalu stripa in fantastike preje-
la nagrado hudi maček za izredne 
dosežke v stripu. Vid Prazniki pri nas. Jon

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.

Milena Zupančič kot prejemnica 
badjurove nagrade za življenjsko 
delo na Festivalu slovenskega 
fi lma v Portorožu. Ana
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Izmed petih izzivalcev izolskega 
župana uživa največ podpore in tako 
tudi največ možnosti za zmago na 

županskih volitvah upokojeni direktor 
carinskega urada Milan Bogatič. 

V Izoli ga dobro poznajo, saj je do 
protestnega odstopa zaradi neukrepanja 
občine ob razkritju številnih nepravilnosti 
pri prodaji občinskih nepremičnin precej 
uspešno in tudi odmevno vodil nadzorni 
odbor občine Izola. Na podlagi ugotovitev 
preiskave, ki jo je vodil, je nepravilnosti 
pri prodaji občinskih nepremičnin v Izoli 
in Markočičevo vlogo pri tem pričelo pre-
iskovati tudi specializirano državno tožil-
stvo. Ker so se ob tem na občini naredili 
Francoza, je odstopil iz nadzornega sveta. 
K povratku v politiko so ga s skupnimi 
močmi prepričali v civilni iniciativi Izo-
la prihodnosti in največji vladni stranki 
Gibanje Svoboda, kot kandidata po meri 
Izole so ga prepoznali tudi Mef in oko-
li njega zbrani Izolani, ki že od leta 2006 
tiho, a samozavestno plešejo po izolskem 
političnem parketu.

Izola prihodnosti, ki jo v iztekajočem se 
mandatu občinskega sveta zastopata Mar-
ko Treskavica in Nataša Čerin, se na volitve 
podaja pod okriljem stranke Gibanje Svo-
boda – v podporo Bogatičevi kandidaturi 
sta se gibanji dogovorili za enotno listo. V 
tem duhu je potekala tudi predstavitev. 

Tako Bogatič kot kandidatke in kan-

didati za občinski svet so poudarili sin-
ergijske učinke sodelovanja med največjo 
vladno stranko in vedno močnejšo civil-
no družbo v Izoli. Kritizirali so včasih kar 
nerazumna ravnanja občine pod Mar-
kočičevo koalicijo in napovedali konkret-
na ravnanja s ciljem izboljšanja stanja v 
občini. Kot prioritete v prihodnjem obd-
obju so izpostavili predvsem revitalizacijo 
degradiranih območij, reševanje stanovan-
jske problematike mladih ter povišanje 
stopnje samooskrbe na podlagi naravnih 
in geografskih danosti. Konkretneje, s 
podporo resornega ministrstva, bodo prip-
ravili vse potrebno za sprejetje občinskega 
prostorskega načrta po meri Izole in pre-
bivalcev ter v skladu s sodobno urbanistič-
no prakso. Ob tem nameravajo spodbujati 
podjetništvo, razvoj zagonskih podjetij in 
olajšati (vsaj birokracijo za) pridobivanje 
evropskih sredstev. Poleg zelenega prebo-
ja, tako z vidika energetike kot samooskrbe 
s hrano, nameravajo pri revitalizaciji de-
gradiranih območij vzpostaviti športni 
center in zagotovili mladim infrastrukturo 
za ustvarjanje, delo in zabavo. 

Pri vsem naštetem računajo na »že za-
gotovljeno« pomoč in podporo Vlade RS 
in njenih ministrov. Zato so, tako Bogatič, 
prepričani, da lahko bistveno hitreje reali-
zirajo zastavljene cilje, kot je to bila navada 
v preteklosti.

Predstavitev skupne liste Izole prihod-

Željko Urumović
txt&foto

nosti in Gibanja Svoboda je potekala po 
preizkušenem receptu sodelovanja loka-
lnih aktivistov in močne politične orga-
nizacije. Svoboda je poskrbela za formo, 
Izolani za vsebino. Zdi se, da bodo tudi v 
primeru zmage na volitvah občino vodili 
po podobnem ključu – Svoboda bo kot na-
jvečja vladna stranka zagotovila pozitivno 
podporo in polno sodelovanje pristojnih 
ministrstev ter ostalih državnih organov 
pri reševanju izzivov, ki so in se še bodo 
pojavili pred Izolo, Izolanke in Izolani pa 
bodo te izzive prepoznavali in jih v dialogu 
s sokrajani tudi operativno reševali. Pod-
pora Svobode pri premagovanju lokalnih 
težav in izzivov je tako pri Bogatiču kot 
pri Treskavici odigrala ključno vlogo z vi-
dika potegovanja za možnost (so)odločan-
ja o prihodnosti Izole. Iz opozicije težko 
spreminjaš Izolo in njeno prihodnost – 
tudi če si sam Izola prihodnosti. 

»Ne kandidiramo zato, da bi bili opozici-
ja,« je dan pozneje na Placu zbranim Izola-
nom dejal Mef (rojen kot Drago Mislej) in 
dodal, da so to kljub temu Mef in Izolani 
tudi bili, saj »ne moreš kar z vsakim v koal-
icijo, sploh ne, če te ne povabi, ker ve, česa ne 
bomo tolerirali,« s čimer je v nekaj besedah 
sintetiziral tako namen njegove liste po 
soustvarjanju izolske realnosti kot tudi 
praktične (in moralne) ovire, s katerimi 
se je pri udejstvovanju v lokalni politiki 
srečevala od nastanka leta 2006 do danes. 

LOKALNO

Milan Bogatič v volilno tekmo 
z aktivno podporo Izole prihodnosti, 

Svobode ter Mefa in Izolanov
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“

Še dobra dva tedna nas ločita od 
prvega kroga lokalnih volitev, 
na katerih bomo tudi v štirih 

istrskih občinah obkrožali svoje fa-
vorite med kandidati za župane in 
občinske svete. 

Na teh volitvah bomo soodločali o 
usodi kraja, v katerem bivamo, delamo, 
živimo. Zato je tako za kandidate kot 
za volivke in volivce pomembno, da se 
imajo možnost seznaniti s stališči, načrti 
in vizijo kandidatov. Pri tem so mediji 
pogosto največji del medijskega časa 
namenili županskim kandidatom in pri 
tem kar nekako ignorirali kandidate za 
občinski svet. 

Pri Megafonu menimo, da si v 21. 
stoletju tudi kandidati za občinski svet 
zaslužijo nekaj programskega časa na 
televiziji za predstavitev svojih namen-
ov v primeru izvolitve. Pa tudi občanom 
pride prav vsaj majhen vpogled v mo-
tive, moralo in načrte kandidatov. 
Ponosni smo na dejstvo, da bomo kot 
prvi v našem okolju gledalkam in gle-
dalcem ponudili vpogled v predvolilne 
obljube in povolilne načrte kandida-
tov za občinski svet. Zato smo vsem 
političnim strankam, listam in giban-
jem, ki se potegujejo za vstop v občinski 
svet katere od občin, ponudili možnost 
predstavitvenih intervjujev za njihove 
kandidate za občinske svete. 

V seriji predvolilnih intervjujev 
pod nazivom Lokalne volitve 2022 v 
Istri bomo poleg predstavnikov list 

za občinski svet gostili tudi županske 
kandidate v obalnih občinah. V prim-
eru, da ogled zamudite, bodo predvo-
lilni intervjuji dan po predvajanju na 
ogled tudi na spletu. Tisti, ki raje berete, 
boste – v kolikor bodo prostorske ome-
jitve dopuščale – lahko tudi v tiskanem 
Megafonu brali intervjuje z izbranimi 
kandidatkami in kandidati. V želji, da 
v posamezni številki časopisa ne bi 
prevladovale vsebine, povezane z lo-
kalnimi volitvami, bo tiskani Megafon 
v naslednjem mesecu ali dveh izhajal 
tedensko – vsak petek. 

Na lokalnih volitvah odločajo prak-
tične, z vsakdanom povezane zadeve, 
saj se na njih odloča o načinu upravljan-
ja kraja, v katerem prebivamo, delamo 
in ustvarjamo. Zgolj na podlagi stran-
karske pripadnosti ali podpore nam-
reč ne moremo vedeti, kako namerava 
potencialni župan ali občinski svetnik 
reševati težave oskrbe z vodo, poman-
jkanja stanovanj, onesnaženosti ali 
razvoja turističnega in gospodarskega 
potenciala kraja. Številne osebnosti iz 
javnega življenja se na neki točki podajo 
v politiko, še najraje lokalno. Zanimivo 
je vedeti, kaj jih žene pri tem in kakšne 
izzive pričakujejo. Tudi zato so lahko 
pogovori s kandidati za občinske svet-
nike celo bolj zanimivi in občankam ter 
občanom v pomoč pri odločanju o tem, 
komu bodo za štiri leta zaupali usodo 
svojega kraja.

Lokalne volitve 
z Megafonom

“

Uredništvo
podoba: pixabay

Naj spomnim, MEF in Izolani so se zbrali 
leta 2006 z namenom »podpore kandidatu, ki 
potem ni bil izvoljen« ter od takrat do danes 
zrasli v pomembno politično silo v Izoli, ki je 
vse prej kot politična stranka. »V Izoli je prob-
lem, ker smo vsi levi,« se Mef pošali skupaj z 
zbranimi Izolani in nekoliko resneje doda, da 
je to morda tudi dobro, ker v lokalni politi-
ki ne prihaja do delitev na ideološki osnovi, 
temveč predvsem glede praktičnih, za življen-
je občanov dejansko pomembnih vprašanj.

Vrstni red na listi za občinski svet MEF 
in Izolani pred vsakimi volitvami nekoliko 
premešajo – tiste, ki so bili v preteklosti na 
nižjih mestih, postavijo višje, in obratno. Brez 
vnaprej določenih formul, a vseeno z občut-
kom za pravičnost in upoštevajoč kompe-
tence, razporejajo svoje člane po občinskih 
odborih in komisijah v okviru kvote, ki jim 
pripada glede na volilni rezultat. Kljub temu, 
da gre za ohlapno povezano skupino občan-
ov, se lokalnih težav lotevajo tudi resneje kot 
tradicionalne politične stranke. Ves čas daje-
jo nevsiljiv vtis, da jih politika kot polje boja 
za oblast ne zanima, temveč si bolj želijo vsaj 
občine, ki bi bila odprta do lastnih prebival-
cev, če že ni krojena čisto po njihovi meri.

»Zeleno barvo smo dali na plakate, da bo vi-
deti, da smo tudi ekološko usmerjeni,« zbranim 
pojasni tretjeuvrščeni na listi, Robert Turk, 
ki jih je oblikoval. Morda so se tako tudi ne-
koliko distancirali od barvne palete Gibanja 
Svoboda, ki je izolsko barvno kombinacijo 
uporabilo kar za grafi čno podobo stranke na 
državni ravni. To je, poleg odsotnosti interesa 
za tekmovalno komponento političnega boja, 
navidezno edina bistvena razlika med Me-
fovimi Izolani in tistimi iz Izole prihodnosti. 
Oboji so v procesu izbire kandidatov in nji-
hovih izhodišč v obliki položajev na listi po-
kazali, da ima končni skupni uspeh prednost 
pred osebnimi ambicijami, čeprav brez njih v 
politiki – tudi lokalni – ne gre. Mef in Izola-
ni onkraj meja izolske občine nimajo ambicij, 
ki bi presegale povezovanje obalnih občin z 
namenom izboljšanja kakovosti življenjske-
ga okolja (samooskrba, ureditev obalnega 
prostora, iskanje ravnovesja med turizmom 
in prebivanjem, razvoj kmetijstva, obuditev 
primorskega vrveža, …). Bogatiča so vzeli za 
svojega, ker so ocenili, da ima od vseh kan-
didatov in potencialnih kandidatov največ 
možnosti in kompetenc, da »usmeri izolsko 
občinsko barko v pravo smer.«

Da so na pravi poti, se za konec poša-
li Bogatič, dokazuje tudi odziv politične 
konkurence na predvolilne plakate: »Od 
prvih deset plakatov, ki smo jih obesili, so že v 
prvih urah štiri poskusili sneti s plakatnih mest. 
Vemo, kdo je to počel, a ne bomo ukrepali. Nji-
hov odziv nam samo vliva še več samozavesti.«

Program Svobode in Izole prihodnosti 
sta objavljena in dosegljiva na spletu, Mef in 
Izolani pa so vam tudi osebno na voljo prak-
tično vsak večer na Placu (v Ljubljanski ulici), 
kjer se družijo in izmenjujejo poglede na vse, 
kar zadeva njihov kraj.

z Megafonomz Megafonom

Uredništvo
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“

Po dveh mandatih vodenja občine 
je novi, tretji mandat Gregorja 
Strmčnika prvič resno ogrožen. 

Na lokalnih volitvah bosta Strmčnikov 
novi naskok na položaj župana izzvali 
dve izkušeni protikandidatki.     

Do kakšne mere bosta kandidatki de-
jansko ogrožali izkušenega župana, ki 
enajst let staro občino vodi praktično od 
ustanovitve, ostaja vprašanje. Ne le, da 
občino vodi že drugi mandat (prve volitve 
v organe nove občine so se namreč po 
sodbi Ustavnega sodišča izvedle v okviru 
rednih lokalnih volitev leta 2014, od 2011 
je občino vodil v okviru liste Radi imamo 
Ankaran, ki je v svetu krajevne skupnosti 
Ankaran osvojila vse mandate), v zaves-
ti volivcev vseeno ostaja kot tisti »najbolj 
zaslužen« za ustanovitev občine. 

Od leta 2008 pa do 2011, torej v le-
tih rojstva občine Ankaran, je namreč 
vodil civilnodružbeno gibanje »Pobuda 
za ustanovitev Občine Ankaran« ter sam 
proces ustanavljanja občine. Renomeju je 
sledila tudi podpora na prvih in drugih 
županskih volitvah. Prvič je prejel 68  ods-
totkov glasov, v drugo pa kar 74,21 odstot-
kov glasov volilnih upravičencev. Obakrat 
je nastopal z listo kandidatov Radi imamo 
Ankaran, tudi po tretji mandat se podaja 
na isti listi. 

Očitno pa se je v času drugega mandata 
pojavilo nekaj nezadovoljnih glasov glede 
smeri razvoja občine, tako bo dosedanji 
župan dobil konkurenco. 

Kdo izziva Gregorja Strmčnika
Za vodilno mesto v občini Ankaran se 

bosta poleg dosedanjega župana potegova-
li še dve kandidatki. Breda Krašna, trenut-
no generalna sekretarka Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, leta 2006 kandidatka 
za županjo Mestne občine Koper, ki je kan-
didirala na listi takrat še obstoječe LDS, na 
letošnjih volitvah pa kandidira s podporo 
stranke Gibanje Svoboda; ter Maja Prodan 
Jurič, magistra pravnih znanosti, ki se za 
županski mandat s podpisi podpore pote-
guje kot neodvisna kandidatka ob podpori 
liste občanov Vsi smo Ankaran.

Bredi Krašna se bo na listi stranke 
Gibanje Svoboda s kandidaturo za občins-
ki svet pridružilo še osem kandidatov, in 

sicer: mag. Vladimir Pegan, Vesna Mavrič, 
Ivan Klun, Metka Ravnik, Jadran Pišot, 
Majda Jerman, Janez Kogoj in Maja Blat-
nik.

Druga protikandidatka, Maja Prodan 
Jurič, se prav tako lahko pohvali z bogatimi 
izkušnjami, sicer ne političnimi, ampak 
pravnimi. Delala je namreč v odvetniš-
ki družbi Čeferin, bila svetovalka Igorja 
Bavčarja, sedaj je zaposlena v odvetniški 
pisarni Prodan Jurič. Na volitvah bo nas-
topala ob podpori liste občanov Vsi smo 
Ankaran. Kandidati na listi, poleg župan-
ske kandidatke jih je enajst, so: Aleksander 
Pahor, Katja Mezek, Edi Ražman Knap, dr. 
Marko Kukanja, Rena Krstić, Bojan Cero-
vac, Vladimir Mlekuž, Antonina Horvat, 
Aleks Franza, mag. Adrijana Viler Kovačič 
in Marko Crevatin.

Dosedanji župan pa tudi po tretji 
mandat z listo Radi imamo Ankaran. 

Ta je do sedaj v občinskem svetu imela 
absolutno večino, od trinajstih svetnikov 
(eden je predstavnik italijanske narodne 
skupnosti) je zasedala deset sedežev. Med 
temi, ki so sedeli v zadnjem občinskem 
svetu, se po nov mandat odpravljajo: Bar-

bara Švagelj, Zvezdan Ražman, Davor An-
drioli, Barbara Raičič, Robert Zelenjak ter 
Otmar Piščanec. Sveži obrazi na listi pa so 
Sara Vošinek Gašpar, Luka Jurinčič, Sara 
Ražman, dr. Meliha Fajić, Aleksander Vičič 
in Metod Mezek. 

Če protikandidatkama izkušenj ne pri-
manjkuje, bodo gotovo najbolj izkušeni 
kandidati na tokratnih volitvah, vsaj kar 
se vodenja občine tiče, dosedanji župan 
in večina kandidatov za svetniško mesto 
ankaranske občine z liste Radi imamo An-
karan. Tako se resno postavlja vprašanje, 
ali so občani Ankarana dovolj nezadovol-
jni, da bodo raje svoj glas namenili novim 
obrazom ali pa že znanim. Odgovor na 
vprašanje bodo dale šele volitve, vseeno 
pa se ne zdi, da bi bile v občini zahteve po 
menjavi oblasti prav glasne.     

Poleg omenjenih treh list, ki bodo imele 
oziroma podpirale določenega županskega 
kandidata, se bosta za svetniške sedeže po-
tegovali še dve listi strank SDS in NSi. Pri 
prvi kandidira deset kandidatov, najbolj 
znano ime na njihovi listi je gotovo nek-
danji državni sekretar dr. Božo Predalič, 
druga, torej NSi, pa ima samo eno kandi-
datko za mesto občinske svetnice.   

Ogrožen ponovni naskok 
Gregorja Strmčnika na 
županski stolček? 

LOKALNO

Jan Bednarik
foto: zajem zaslona FB

Breda Krašna kandidira 
na listi stranke 

Gibanje Svoboda
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Po tem, ko je Občinska volilna komisija 
v Kopru zavrnila kandidaturo Patri-
ka Grebla in stranke Zavedno Koper, 

je v ponedeljek Upravno sodišče zavrnilo 
tudi vse njihove pritožbe. Volitve bodo 
tako potekale brez Patrika Grebla, ki mu je 
utrip javnega mnenja nakazoval možnost 
preboja v drugi krog županskih volitev.

Predsednik komisije Miloša Senčur je 
dejal, da komisija ni imela druge možnosti 
na razpolago kot to, da vloge kandidaci-

jskih list zavrne zaradi neizpolnjevanja 
zakonskih pogojev – lista kandidatov naj 
ne bi bila potrjena s tajnim glasovanjem. V 
Listi Zavedno Koper so po lastnih besedah 
nameravali sodišče prepričati v nasprotno 
z dostavo glasovnic, ki so jih uporabili pri 
tajnem glasovanju. 

Po seznanitvi z odločitvijo sodišča so 
dejali, da bodo v prihodnjih dneh sklicali 
tiskovno konferenco in pojasnili načrte za 
prihodnost. 

Če se v ankaranski občini za 
župansko mesto potegujejo trije 
kandidati, se v piranski občini 

pretendentov za županski stolček kar 
tare, teh je namreč trinajst. In če je v 
ankaranski občini ogroženost prima-
ta dosedanjega župana bolj kot ne pod 
vprašajem, se piranskemu tla občinske 
pisarne majejo.     

Pa ne le zaradi obilice kandidatov, ki 
mislijo, da bi občino vodili bolje kot dose-
danji župan Đenio Zadković, kot tudi ne 
zaradi kolikor toliko zvenečih imen, ki 
bi rada zasedla piransko občinsko pisar-
no, ampak bolj kot ne zaradi neprestanih 
težav in razprtij, ki spremljajo Zadkovićev 
mandat. Od razhoda s stranko Gibanje za 
občino Piran takoj na začetku mandata, 
zatikanja s sprejetjem proračuna, do spora 
s podžupanom Robertom Fakinom.

Kdo vse kandidira 
Sicer niti teža imena ni zanemarljiva v 

bitki za zasedbo županskega mesta. Tako 
se v boj podaja nekdanji direktor Kmeti-
jske zadruge Agraria Koper Robert Fakin, 
tudi prej omenjeni podžupan, ki je bil s 
strani sedanjega župana razrešen s funk-
cije, bojda zaradi nenačelnosti in neko-
rektnosti (šlo se je za glasovanje o nakupu 
zemljišča v obrtni coni v Luciji, kjer naj bi 
Fakin po prvotnem pritrdilnem mnenju 
na občinski seji glasoval proti nakupu), pa 
Gašpar Gašpar Mišič, trenutni direktor 
Okolja Piran, Manuela Rojec, predstavnica 
italijanske narodne skupnosti, ki kandidi-
ra s podporo stranke Gibanje Svoboda in 
ji že podpora na državni ravni vladajoče 
stranke daje boljše možnosti v boju za vod-
stvo piranske občine, in rahlo presenečen-
je, podjetnik Dušan Olaj, ki kandidira s 
podporo Socialnih demokratov. Slednji je 
sicer direktor podjetja Duol iz Brezovice 
pri Ljubljani in ima v piranskem Svetem 
Petru dve desetletji v lasti hišo. Seveda ne 
smemo pozabiti na sedanjega župana  Đe-
nia Zadkovića, ki po razhodu z GZOP kan-
didira s podporo Zveze za Primorsko. “

Jan Bednarik
foto: zajem zaslona FB

V Piranu 
trinajst 
kandi-
datov

Đenio Zadković, sedanji župan občine Piran. Prevzem ponovnega 
mandata ogroža kar dvanajst protikandidatov

Omenjeni so samo kandidati malce bolj 
zvenečih imen, ki bi jih lahko uvrstili v 
kategorijo »težkokategornikov«, preostalih 
županskih kandidatov je še devet in nekat-
eri med njimi lahko tudi resno računajo 
na visoko podporo volivcev. Tak je reci-
mo Kristijan Cerovac, predsednik stranke 
GZOP, torej stranke, s katero je na zadnjih 
županskih volitvah slavil trenutni župan.

Preostali kandidati so še Andrej Ko-
renika, nekdanji član Nadzornega sveta 
Občine Piran, ki se za županski stolček 
poteguje drugič (prvič s podporo Stranke 
Modernega centra, tokrat kot neodvisni 
kandidat), redar Mihael Tomše, znan po 
rešitvi dvanajstletnega dečka iz goreče 
hiše, Vojko Jevšar, kandidat stranke SDS, 
Onelio Bernetič, kandidat stranke Oljka, 
Zlatka Olah, kandidatka Stranke Sloven-
skega Naroda (SSN), Martel Antoni San-
tinni, kandidat v času pandemije ustanovl-
jene stranke Državljansko gibanje Resni.
ca ter Danilo Milharčič, ki kandidira na 
listi stranke SLS. Med njimi presenetljivo 
ni najti jadralca in dvakratnega olimpijca 
Mitje Margona, ki je o kandidaturi še sep-

Volitve v Kopru 
brez Patrika Grebla

tembra vsaj resno razmišljal.     
Več kot očitno bo tekma za 

občinski »prestol« v občini Piran 
napeta, resnih pretendentov za 
zasedbo je več kot dovolj, pre-
senečenje lahko predstavljajo tudi 
kandidati manj zvenečih imen. 

Kandidatov trinajst, list 
šestnajst

Če je gneča med županskimi 
kandidati, je še nekoliko več-
ja med listami, ki kandidirajo v 
občinski svet, teh je namreč kar 
šestnajst. Razdrobljenost list se 
kaže tudi v številu kandidatov. 

Šest je namreč najvišje število 
kandidatov, ki jih premore posa-
mezna lista. Kakorkoli, poleg list, 
ki imajo svojega županskega kan-
didata, se za občinski svet potegu-
jejo še tri, to so: Resnica za Piran, 
Lista Mihaela Tomšeta – Glas Pi-
rana ter Nova Slovenija-Krščanski 
demokrati. “

Dušan Olaj, podjetnik iz Ljubljane in eden od 
pretendentov za župana občine Piran
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V pretekli številki smo pojasnili, 
kako je v Kopru za časa župano-
vanja Borisa Popoviča gradbe-

na hobotnica izsiljevala podjetnike in 
obrtnike pri njihovih poskusih nakupa 
zemljišč za potrebe opravljanja njihove 
osnovne dejavnosti. Pri tem so akter-
ji šli tako daleč, da so zemljišča, ki so 
jih na sumljiv način uspeli kupiti od 
občine, po večkratni ceni nudili v nak-
up tistim podjetjem, ki so bila izigrana 
v postopku prodaje. 

V prvih mandatih, ko nekdanji župan 
Boris Popovič ni bil še toliko izkušen pri 
pretakanju občinskega premoženja v za-
sebne žepe, je na priložnosti za tako počet-
je bolj čakal, kot jih ustvarjal. Zato ga je 
najbrž pogrelo pri srcu, ko se je po Kopru 
razvedelo, da potrebujeta vsaj dve podjetji, 
ki se ukvarjata s servisom in prodajo novih 
avtomobilov, prostor za širitev. Da ne bo 
pomote: ni ga veselil obet novih delovnih 
mest v Kopru in povečan priliv davčnih 
prihodkov od poslovanja teh podjetij v 
občinsko blagajno – nikakor ne. V tem je 
videl priložnost za realizacijo drugačnih 
ambicij. 

Občina pod njegovim vodstvom je na-
jprej opravila pogovore s potencialnimi 
kupci in glede na njihove potrebe poiskala 
primerna občinska zemljišča, namenjena 
opravljanju tovrstnih gospodarskih de-
javnosti. V enem izmed primerov – šlo je 
za zemljišče med Dolinsko cesto in Cesto 
Istrskega odreda v Prisojah – se je za nak-
up dogovoril konzorcij štirih podjetij s so-
rodno gospodarsko dejavnostjo (združeval 
je večje slovensko podjetje, ki ima proda-
jalne na obali, dva lokalna obrtnika in pod-
jetnika ter tuje podjetje, ki je nameravalo 
širiti poslovanje tudi v Koper). Občina je 
objavila prodajo zemljišč in v javnosti in 
tudi sicer ves čas dajala vtis, da zemljišče 
prodaja z namenom zagotovitve potrebnih 
površin za nadaljnji razvoj lokalnega gos-
podarstva, vendar se je kmalu pokazalo, 
da je to počela s fi go v žepu. Zemljišče je – 

namesto konzorcija štirih podjetij – kupilo 
kar prijateljsko podjetje nekdanjega župa-
na Popoviča, ki se je ukvarjalo z gostinsko 
dejavnostjo. Takrat je župan poklical ene-
ga izmed izigranih podjetnikov in mu de-
jal: »Preveč ste govorili naokoli, koliko boste 
ponudili, pa vas je nekdo prehitel za par ev-
rov.« Ob tem je odveč dodati, da naši viri 
zagotavljajo, da podatka o tem, koliko bodo 
ponudili, niso razkrili nikomur, kaj šele da 
bi »preveč govorili naokoli.« Vseeno so, tako 
pravijo, sklepali, da je nekdo imel neverjet-
no srečo, da jih je premagal za nekaj evrov, 
vendar jim ni bilo jasno, kaj naj bi gostinec 
s tem zemljiščem počel. To je postalo jasno 
nekaj mesecev po prodaji, ko jim je kupec 
nekoč občinsko zemljišče ponudil v odk-
up – po približno 4,5-krat višji ceni, kot 
ga je sam plačal občini. Njegovo ponudbo 
so seveda zavrnili. Danes na tem zemljišču 
stoji trgovina tuje trgovske verige. 

Nato se je konzorcij razdružil in pod-
jetniki in obrtniki so se lotili samostojnega 
iskanja manjših še primernih zemljišč za 
svojo obrt. Tu se je dodatno zataknilo – ker 
so zavrnili možnost, da bi kupili zemljišče 
od po 4,5-krat višji ceni od tiste, po kat-
eri je zemljišče prodala občina, so nevede 
pristali na črni listi. Za kazen v Kopru ne 
bodo mogli kupiti ničesar, če bodo imeli 
Popovič in pomagači količkaj besede pri 
tem. Zaradi tega je koprski podjetnik os-
tal brez licence za prodajo in servisiranje 
novih vozil znamke BMW, s čimer je bil 
ogrožen dolgoročni obstoj njegovega pod-
jetja. 

Vseeno je vztrajal in od znanega slov-
enskega podjetja Trgoagro kupil zemljišče 
med Planetom Tuš in hitro cesto. Nakup 
je uspel, če ga spomin ne vara, ker Popo-
viča ni bilo v službi in občina ni uveljavi-
la predkupne pravice – kar je sicer Popo-
vič rad počel, ko je želel preprečiti, da bi 
nekdo brez njegovega blagoslova kupoval 
nepremičnine v Kopru. V danem prime-
ru Popoviču ni uspelo preprečiti, da bi se 
obrtnik izognil kazni, ker ni hotel za 4 ali 

Kako so Popovičevi prijatelji izsiljevali avtohiše, II. del 

Kako je Popovič omogočal 
bajne zaslužke svojim 
prijateljem na škodo 
občinskega premoženja

5 krat preplačati zemljišča med Dolinsko 
in Istrsko cesto. A vseeno ni nameraval kar 
odnehati, kajti, ko bi enega ne kaznoval, bi 
se mu uprli tudi drugi.

Ko je dal Popovič leta 2011 na prodaj 
kup občinskih nepremičnin, je med dru-
gim objavil prodajo manjšega kosa zem-
lje (parcela 1465/3 v k.o. Bertoki), ki je 
skupaj z obrtnikovim zemljiščem pred-
stavljalo smiselno celoto, samostojno pa 
bilo neuporabno. Obrtnik (ime hranimo 
v uredništvu) je to zemljišče potreboval za 
to, da bi lahko zagotovil dovolj površine 
za postavitev ustreznih avtodelavnic in 
prodajnega salona, kar so pri hobotni-
ci dobro vedeli. Da bi preprečil, da se mu 
ponovi zgodba z Dolinske, je obrtnik za 
zemljišče višal ponujeno ceno, vse dok-
ler drugi dražitelji niso prenehali slediti 
višanjem. Kljub temu, da je za zemljišče 
dal veliko več, kot se mu je v izhodišču 
zdelo vredno, je čutil olajšanje, ker bo lah-
ko zagotovil nove prostore in obnovil zas-
topstvo prestižne nemške avtomobilske 
znamke. Občina mu je že bila poslala po-
godbe v podpis, podpisal jih je in vrnil 
občini v podpis. Nato je sledil šok: občina 
mu je vrnila že vplačani denar in občinska 
uslužbenka ga je po telefonu obvestila, da 
mu zemljišča ne bodo prodali. Občinarji 
pod Popovičem so nekako uspeli ubraniti 
to odločitev, da zemljišča kljub podpisani 
prodajni pogodbi ne bodo prodali. 

Da je šlo za očitno željo po kaznovanju 
neposlušnega obrtnika, je postalo jasno, 
ko je občina to zemljišče znova ponudi-
la naprodaj in nato, ko je obrtnik vplačal 
varščino z namenom, da se udeleži dražbe, 
prodajo zopet prekinila. Tako je posta-
lo več kot očitno, da Popovič ne dovoli 
prodaje občinskega zemljišča obrtniku, ki 
se ni pustil izsiljevati. Še več kot to – ces-
ti, ki pelje do zemljišča v lasti omenjenega 
obrtnika, je spremenil namembnost v na-
vadno zemljiško parcelo in ukinil cestno 
razsvetljavo ter cesto (sedaj preoblečeno 
v zemljiško parcelo) ponudil naprodaj. Ko 

Ur. 
foto: zajem zaslona
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je postalo tudi njemu jasno, da obrtnik ne 
bo odnehal ter bo vztrajal pri poskusu na-
kupa te parcele, ko bo naprodaj, jo je obči-
na umaknila s prodajnega seznama. Da bi 
čim bolj zagrenil življenje obrtniku in na 
ničlo znižal možnost, da tam postavi na-
meravane delavnice in prodajni salon ter 
parkirišče, je dal Popovič kot župan ožje 
območje okoli omenjenih zemljišč prostor-
sko urediti drugače – s spremembo pros-
torskih aktov na način, da praktično no-
beni gradbeni načrti ne bi bili uresničljivi. 

To je Popovič pozneje izkoristil za pre-
varo v škodo pravoslavne skupnosti v Ko-
pru. Tik pred volitvami, ki jih je pozneje 
izgubil, je sosednje zemljišče obljubil verni-
kom za izgradnjo pravoslavne cerkve. In to 
kljub temu, da je sam dal spremeniti akte 
tako, da mu je bilo več kot jasno, da cerkve 
na tej lokaciji ne bo moč graditi brez dras-
tičnega posega v prostorske akte in načrte. 
Zvit, a kmalu razkrinkan načrt Popoviča je 
bil sila preprost: vernikom obljubi, da jim 
bo dovolil tam postaviti cerkev, če kupijo 
zemljišče od občine. Ko so našli fi nancerja, 
so zemljišče od občine tudi kupili. Nato je 
Popovič izgubil volitve proti Alešu Bržanu 
in samo ugibamo lahko, kako bi vernikom, 
ki jim je obljubil cerkev, razložil, da je ne 
morejo zgraditi tam ter da jim je zemljišče 
prodal s fi go v žepu. Sreča v nesreči – vsaj 
za Popoviča, da je izgubil volitve, zaradi 
česar je lahko nonšalantno poskušal ust-

variti vtis, da cerkve ne bo, ker tega ne 
dovoli novi župan. Tako je Popovič po-
skušal zasaditi klin med novega župana in 
pravoslavne vernike. Navidez nepovezana 
zadeva, ki pa prestavlja dodaten dokaz in 
prikaz tega, kako je nekdanji župan zlor-
abljal županska pooblastila za obračuna-
vanje z obrtniki in podjetniki ter za splet-
karjenje v škodo lokalne skupnosti. 

Obrtnik iz Kopra je tako v rojstnem 
mestu ostal brez zastopstva ugledne 
nemške avtomobilske znamke, ker mu 
Popovič ni dovolil kupiti zemljišča, po-
trebnega za zagotovitev najosnovnejših 
pogojev za opravljanje dejavnosti po stan-
dardih, ki jih določa ugledno nemško pod-
jetje. Danes namesto lokalnega obrtnika to 
znamko v Kopru zastopa tuje podjetje. 

Opogumljeni z zgoraj opisanim prim-
erom so Popovič in pajdaši naivno po-
skusili igro prestaviti v višjo ligo. Tokrat 
so poskusili izsiljevati zastopnika druge 
ugledne skupine nemških avtomobilskih 
proizvajalcev s servisnimi in prodajnimi 
prostori v Kopru – skupino Porsche. Ko 
je Porsche Koper izrazil željo po nakupu 
občinske parcele, ki je mejila na njihovo 
parkirišče, je bila občina pod Popovičem 
navidezno ustrežljiva – zemljišče je uvrs-
tila na seznam za prodajo, domnevno z 
namenom, da si kupec zagotovi dodatne 
parkirne površine zavoljo povečane 
prodaje vozil. Poleg njih bi nakup zeml-

jišča, upoštevajoč rastoč pretovor avto-
mobilov v bližnjem pristanišču, lahko za-
nimal tudi Luko Koper. Zemljišče je nato 
od občine odkupilo podjetje Moto trade, 
ki je bilo pred tem in pozneje predmet in-
teresa različnih državnih in pravosodnih 
organov zaradi dejavnosti, ki so potekale 
tudi v sodelovanju z občino Koper v času 
županovanja Borisa Popoviča. 

Po naših virih, konkretno treh različnih 
(podatke, dokumentacijo in identiteto vi-
rov hranimo v uredništvu), je bila zaradi 
tega nakupa sprožena preiskava s strani 
organov pregona. Do sedaj smo uspeli izve-
deti, da so določene osebe blizu Popoviću 
slovenskega predstavnika nemške avto-
mobilske družbe neuspešno prepričevale 
naj (ne brezplačno) pri lastnikih doseže, 
da bi omenjeno zemljišče odkupili od njih 
po skoraj milijon evrov višji ceni od te, ki 
jo je občini plačalo podjetje Moto trade. 
Danes dotično parkirišče uporablja Luka 
Koper. V drugih primerih je tudi Računsko 
sodišče RS našlo dokaze o kršenju za-
konodaje pri transakcijah med podjetjem 
Moto trade d.o.o. in Mestno občino Koper 
iz časa županovanja Borisa Popoviča. 

To sta dva konkretna primera pre-
povedanih in škodljivih nezakonitih praks 
ravnanja z občinskimi nepremičninami, 
ko je gradbena hobotnica pod Popovičem 
svojim prijateljem na nedovoljene načine 
omogočila pridobitev občinskih zemljišč, 
da so jih nato po bistveno višjih cenah pre-
prodajali končnim kupcem ter za razliko v 
znesku kupnine vsakič znova oškodovali 
Mestno občino Koper.

Pisali smo že o tem, kako je koprska 
gradbena hobotnica pod Popovičem 
ugrabila trg stanovanjskih novogradenj 
v Kopru, kako je ustvarjen sistem za 
oškodovanje občine pri prodaji njenih 
nepremičnin ter o tem, kako so poskusi-
li izigrati in izsiljevati tuje investitorje v 
Kopru, pa kako so poskušali oškodovati 
domača velika podjetja ter lokalne obrt-
nike, ki so želeli širiti dejavnost … Pisali 
smo tudi o tem, kako je želel Popovič, 
v sklopu tega in za lastno korist, spre-
ti celo versko skupnost med seboj in 
v odnosu do občine. Pisali smo torej o 
različnih ravnanjih nekdanjega župana 
Popoviča, ki bi jih z malo domišljije lah-
ko ljudem bolj počasne pameti storilec 
prodajal kot robinhoodovska, čeprav je 
šlo za čisto običajen kriminal. 

V naslednji številki se bomo posvetili 
izboru Popovičevih šikaniranj navadnih 
občanov, kmetov, dijakov, novinarjev, 
policistov, taborniških društev in ostalih 
posameznikov ter organizacij, ki se niso 
podredile njegovim osebnim kapricam. 
Obenem se zahvaljujemo za vse infor-
macije in dokaze, ki nam jih dostavljate 
bralci, ter vas pozivamo, da to počnete z 
enako vnemo še naprej. 

Parcela ki jo je hotel kupiti naš vir, a mu je niso prodali
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SEZNAM KANDIDATOV ANKARAN
Županski kandidati: 

1. MAG. MAJA PRODAN JURIČ  
05.05.1972, ANKARAN, FRENKOVA 
ULICA 19, 6280 Ankaran - Ancarano 
Silvan Benčič in skupina volilcev 
2. GREGOR STRMČNIK  10.12.1965, 
ANKARAN, BEVKOVA ULICA 45, 
6280 Ankaran - Ancarano Darij 
Dujmovič in skupina volilcev 
3. BREDA KRAŠNA  08.11.1958, 
ANKARAN, JADRANSKA CESTA 78, 
6280 Ankaran - Ancarano GIBANJE 
SVOBODA.

Liste za občinski svet: 
1. Slovenska demokratska stranka 
- SDS: 

1. MATIJA PONGRAC
2. MOJCA OREL
3. DR. BOŽO PREDALIČ
4. SERGEJA KRIŽOVNIK
5. ROK FURLANIČ
6. IRIS BILAS
7. SREČKO BILAS
8. KOVILJKA DAVIDOVIĆ
9. MATEJ BILAS
10. ELEONORA ZONTA

2. Radi imamo Ankaran:
1. BARBARA ŠVAGELJ
2. ZVEZDAN RAŽMAN
3. SARA VOŠINEK GAŠPAR
4. LUKA JURINČIČ
5 .BARBARA RAIČIĆ 
6. ROBERT ZELENJA

7. SARA RAŽMAN
8. DR. MELIHA FAJIĆ
9. ALEKSANDER VIČIČ
10. METOD MEZEK
11. DAVOR ANDRIOLI
12. OTMAR PIŠČANC.

3. Gibanje Svoboda:
1 BREDA KRAŠNAo 
2. MAG. VLADIMIR PEGAN
3. VESNA MAVRIČ
4. IVAN KLUN
5. METKA RAVNIK
6. JADRAN PIŠOT
7. MAJDA JERMAN
8. JANEZ KOGOJ
9. MAJA BLATNIK

4. Nova Slovenija – krščanski 
demokrati - NSi:
1. ALMA ŠAV

5 Vsi smo Ankaran: 
1. MAG. MAJA PRODAN JURIČ
2. ALEKSANDER PAHOR
3. KATJA MEZEK
4. DR. MARKO KUKANJA
5. RENA KRSTIĆ
6. BOJAN CEROVAC
7. VLADIMIR MLEKUŽ
8. EDI RAŽMAN KNAP
9. ANTONINA HORVAT
10. ALEKS FRANZA
11. MAG. ADRIJANA VILER KOVAČIČ
12. MARKO CREVATIN

SEZNAM KANDIDATOV IZOLA
Županski kandidati: 

1. MOJCA MAHAJNC  11.02.1973, 
IZOLA, ULICA SVETEGA PETRA 
10, 6310 Izola - Isola SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA
2. MILAN BOGATIČ  02.05.1952, 
IZOLA, KOPALIŠKA ULICA 4, 6310 
Izola - Isola GIBANJE SVOBODA
3. VASILIJ ŽBOGAR  04.10.1975, 
IZOLA, CESTA V PREGAVOR 15, 
6310 Izola - Isola Lista Vasilija 
Žbogarja
4. MITJA KOBAL  07.07.1956, 
IZOLA, ULICA EMILIA DRIOLIA 7, 
6310 Izola - Isola Lista Kobal Mitja, 
Lista LKM
5. ROMINA KRALJ  12.05.1974, 
IZOLA, JUŽNA CESTA 4B, 6310 
Izola - Isola SOCIALNI DEMOKRATI
6. DANILO MARKOČIČ  05.08.1956, 
JAGODJE, ROŽNA POT 3, 6310 
Izola - Isola IŽL - Izolska županova 
lista.

Liste za občinski svet
1 - SLS, Slovenska ljudska stranka:
1. TAMARA MIKIN
2. TOMO DREVENŠEK
3. SABINA ČEBULJ
4. BOJAN ZADEL
5. JANJA ŠTAMPAR
6. DANILO GOMBAČ
7. MARIJA KNEZ
8. BORIS RUTAR
9. LEON ČEBULJ

2 - DeSUS, Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije: 
1. KATICA GUŽIČ
2. LJUBO KLANJŠČEK
3. SILVANA DRUSCOVICH
4. JULIJAN PERUZIN

5. LUANA KLOBAS
6. SERGIO MEDICA
7. CELESTINA RAŽMAN
8. VLADO MARIĆ
9. LILIJANA LAGANIS
10. MITJA ROŽAC
11. SUZANA ŽGAVEC
12. ADAM TOTH
13. ALFIO ŠURAN
14. MARIJANA ŠKARPONA
15. SABRO DŽOGOVIĆ
16. BORISLAVA KRT
17. PAVEL VIČIČ
18. FIKRET BAJRAMOVIĆ
19. RADOSAVA SIMATOVIĆ
20. VLADIMIR PETRAVIĆ
21. BARE VARDIĆ

3 - Lista Kobal Mitja, LKM
1. AHMED KRUEZI
2. IRMA REKIĆ
3. MITJA KOBAL
4. IVANA KLANČAR
5. ERIK PALISKA
6. VESNA VAZZAZ
7. ČAZIM AGUŠ
8. MARTINA ZAMBAKOVIĆ
9. KLAVDIJ ČERMELJ
10. SRĐAN MARTIĆ
11. MARIJA KOREN
12. SANEL BAŠIĆ

4 - IŽL, Izolska županova lista: 
1. DANILO MARKOČIČ
2. MARTINA SOBAN DR.MED.
3. ANTON BALOH
4. MANCA VADNJAL
5. ELVIS ĆATIĆ
6. ALIDA HRIBAR
7. SIMON FELDA
8. MAJA CETIN
9. TOMAŽ PETVAR
10. HERMINA ZELINŠČEK

11. MARIJAN NOVAK
12. BELMA CERIĆ
13. DUŠAN KITIĆ
14. ROZANA PREŠERN
15. FRANC POROPAT
16. DR. ALENKA BARUCA ARBE-
ITER
17. ŽELJKO ČEŠNJAJ
18. BARBARA BLAŽEVIČ
19. DARIJO PEROŠA
20. TATJANA GOLUB LOLOVSKI
21. KLEMEN TOTH

5 - Mef in Izolani: 
1. DUŠAN AMBROŽ
2. MIRJANA KLODIČ
3. ROBERT TURK
4. BARBARA DOBRILA
5. IGOR WINKLER
6. TAMARA ČELHAR
7. DARIO GAZIČ
8. JASNA ISTENIČ
9. GAŠPER ČEHOVIN
10. EGLE TOMAŽINČIČ
11. JOŽEF LORBEK
12. JANJA FRANCÉ
13. REMIGIO GRIŽONIČ
14. DAVIDELA TIČIĆ
15. BORIS ČUK
16. ERIKA PIBERNIK
17. PRIMOŽ MISLEJ
18. TINA COTIČ
19. BORIS PALČIČ
20. MARUŠA BRADAČ
21. MEF (DRAGO) MISLEJ

6 - SD, Socialni demokrati: 
1. ROMINA KRALJ
2. LEONID DANILOVIĆ
3. SELENE MUJANOVIĆ
4. EDVARD KLEVA
5. KATJA FLEGO
6. VALDI MORATO,

7. SANDRA PRAŠNIKAR
8. RENATO VOUK
9. KATARINA MORATO
10. ALEKSEJ SKOK
11. NINA IVANČIČ ŠAVRON
12. LUCIO GOBBO
13. KRISTINA JUGOVAC
14. SEBASTJAN MORATO
15. DAMIJAN POROPAT
16. KARMEN ČOK IVANČIČ
17. DEMIAN MAVRIČ
18. IGOR KRIŽMANČIČ
19. NATAŠA RUŽNIĆ
20. VALTER JUGOVAC
21. VINKO GREGORIČ

7 - Levica: 
1. DEJAN IVKOVIĆ

8 - Lista Vasilija Žbogarja: 
1. VASILIJ ŽBOGAR
2. VIDA ORBANIĆ
3. EVGENIJ KOMLJANEC
4. MOJCA FERLE
5. MATJAŽ GERGETA
6. ELENA MENDIZZA
7. RAJKO HRVAT
8. MARISA VIŠNJEVEC TULJAK
9. ANTON ŽLOGAR
10. MARA BERTOK
11. VOJKO LUDVIK
12. MAJA ČANČAR
13. HAZBI REĐEPI
14. SANELA ALAGIĆ
15. NIKI PEČAR
16. TATJANA LAKOŠELJAC
17. DRAGAN SINOŽIĆ
18. ZVEZDANA JARIĆ
19. RADOVAN RADULOVIĆ
20. SENKA BEMBIČ
21. MITJA PERUZIN
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9 - Gibanje Svoboda: 
1. MILAN BOGATIČ
2. NATAŠA ČERIN
3. MARKO TRESKAVICA
4. ELMA SINANBEGOVIĆ
5. LUKA ŠKRBINA
6. KSENIJA CERGOL
7. MATJAŽ MUSA
8. DIANA PELOZA
9. GIULIANO RITOŠA
10. JADRANKA PAULETIĆ
11. AJHAN SALIJI
12. ANA RONČEVIĆ
13. DANIEL ŠKERJANC
14. HATIDJA AVMEDOSKA

15. MIHA VIČIČ
16. BISERKA GRABAR
17. ROMANDO FRANK
18. BRUNA HORVAT
19. MITJA PETRIČ
20. ALEKSANDER JANEV
21. ROBERT JANEV

10 - SNS, Slovenska nacionalna 
stranka: 
1. LAURA ŠKORJANEC

11 - SDS, Slovenska demokratska 
stranka: 
1. MOJCA MAHAJNC

2. MAKS FILIPČIČ
3. BARBARA GOJTANIĆ
4. SLAVKO GRUDEN
5. MAJDA VRTOVEC
6. DANILO GODINA
7. ALEKSANDRA KREJČI BOLE
8. SAŠA GLAVAŠ
9. STANKA BERNIK
10. LUKA LUŠIČ
11. ANA TROJER
12. SANDI BOROJEVIĆ
13. SILVESTRA GRUDEN
14. DANIJEL VERTAČNIK
15. ANA BOŽIČ
16. RINO GREGO

17. EMILIJA ZAGODE
18. DRAGO ZAGODE
19. SAMIR BEČIĆ
20. VOJKO HOČEVAR
21. IVAN EVETOVIĆ

12 - NSI, Nova Slovenija - krščanski 
demokrati: 
1. SREČKO LANGERŠEK
2. LEA ŠTULE LEKŠIĆ
3. MILAN LOE PERNE
4. LIDIJA BRENCE
5. TOMAŽ LANGERŠEK
6. ERIKA PERNE
7. DARKA LANGERŠEK

SEZNAM KANDIDATOV KOPER

Županski kandidati: 

1. IGOR COLJA  23.10.1959, KAM-
PEL, KAMPEL 5G, 6000 Koper - Cap-
odistria SLOVENSKA DEMOKRATS-
KA STRANKA
2. JADRANKA ŠTURM KOCJAN  
20.12.1952, KOPER, ERJAVČEVA 
ULICA 31, 6000 Koper - Capodistria 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
3. ALEŠ BRŽAN  15.02.1976, 
TRIBAN, TRIBAN 6, 6000 Koper - 
Capodistria LISTA ALEŠA BRŽANA 
IN GIBANJE SVOBODA
5. PETER BOLČIČ  13.01.1970, 
KOPER, SONČNA ULICA 14, 6000 
Koper - Capodistria ZAUPANJE
6. ALAN MEDVEŠ  27.09.1978, KO-
PER, GRAJSKA POT 5, 6000 Koper 
- Capodistria LEVICA
7. BORIS POPOVIČ  05.09.1962, 
BOŠAMARIN, BOŠAMARIN 62, 6000 
Koper - Capodistria KOPER JE NAŠ- 
KJN.

Liste za občinski svet: 
1 - Slovenska demokratska stranka 
- SDS: 
1. JURE COLJA 
2. MOJCA HILJ TRIVIĆ
3. IGOR COLJA
4. NATAŠA KORENIKA
5. GREGOR RATOŠA
6. TAJA ZVEN IVANČIČ
7. AMBROZ TOMOVSKI
8. VALBURGA LOVEC ROŽANEC
9. LIBERAT FRANCA
10. TANJA MARSIČ
11. SILVANO RADIN
12. MARJETICA DEŽJOT
13. OLIVIERO FURLANIČ
14. MARTINA MIHELJ PEČAR
15. VALTER JERMAN
16. IVKA LAZAR
17. FAUSTO FURLANIČ
18. DUŠAN ŠUC
19. EDVARD MARSIČ

20. SAVINA BRKAN
21. RUDOLF HRVATIN
22. MARINELA GLAVINA
23. INGRID COLJA
24. RUDI ZVEN
25. DRAGICA TRIVIĆ
26. MARKO GRLJ
27. VENANCIJ ROŽIČ
28. IGOR MIKLAVČIČ
29. DEJAN RODELA
30. KAJETAN LAZAR

2 - Oljka: 
1. PATRIK PEROŠA
2. VIDA GRAČNAR
3. SEBASTJAN MARKEŽIČ
4. ŠPELA PONOMARENKO JANIĆ
5. PREDRAG TOMIĆ
6. FIONA JOHNSON
7. MATJAŽ FUNČIĆ
8. ANDRIJANA LASIČ
9. UROŠ PASUTTO
10. URŠKA ŠTURM ŠOKIĆ
11. ERIK KOCJANČIČ
12. ANJA ŠĆULAC
13. VANJA MARCHESAN
14. STANKA ULČAR
15. GREGOR VOLK
16. HALIDA NADAREVIĆ
17. MATEVŽ SOTLAR
18. JENIFFER SIROTIĆ
19. WILLIAM ŠEPAC
20. ALJOŠA BAH
21. PETER GOJAK
22. DALIBORKA JOVANOVIĆ
23. EDI POBEGA
24. OLIVERA NIGROVIĆ
25. LUKA LJUTIĆ
26. MARINKA JENKO BLATNIK
27. MARKO ANTIĆ
28. ANNA PEROŠA
29. TILEN STEFFÉ
30. BORUT ŽERJAL

3 – Nova Slovenija – krščanski 
demokrati - NSi: 
1. DANIJEL SERTIĆ

2. JERNEJA STOPAR
3. MATEJ SELAN
4. REBECA REDEK
5. ALEKSANDER ŠULEK
6. VILJEM KOPŠE
7. NASTJA RAJČEVIĆ SELAN

4 – Gibanje Svoboda: 
1. MATJAŽ ČOK
2. MATEJA HRVATIN KOZLOVIČ
3. MATEJ KRALJ
4. VESNA REBEC
5. JAN MUŽENIČ
6. MOJCA KAČINARI
7. ŠABAN OMANOVIĆ
8. KATARINA PALČIČ
9. ANDREJ SKRT
10. TAMARA KOZLOVIČ
11. ALJOŠA KOREN
12. URŠKA KLANČAR
13. BOJAN TAVČAR
14. DRAGICA VRKIČ KOZLAN
15. ALMIR ĆOSIĆ
16. METKA SUŠEC PRAČEK
17. TADEJ GRILJ
18. MAJA KRIŽMANČIČ
19. SANDI CUPAĆ
20. MAJA ŠEBALJ
21. EGON MIJOT
22. ERIKA ČOK
23. ANDREJ ERZETIČ
24. NEJA BONBEK NATEK
25. VOJMIR URLEP
26. SARA TOŠKAN
27. VINKO ZUPANČIČ
28. MARTIN RODELA
29. MATEJA ČALUŠIĆ
30. DORIJAN MARŠIČ

5 – Socialni demokrati - SD: 
1. JADRANKA ŠTURM KOCJAN
2. ERIK RAŽMAN
3. MOJCA KLEVA KEKUŠ
4. FRANKO JAKOMIN
5. NATALIJA GULIČ
6. DUŠAN ARKO
7. HELENA MIKLAVČIČ

8. MARJAN STROPNIK
9. DAŠA GULIČ
10. VITJAN ROBI BUŽAN
11. ALENKA JERMAN KOCJANČIČ
12. ALEN JAŠAREVIČ
13. IRENA SIROTIČ DOBRILA
14. MARIJAN KRIŽMAN
15. ŽIVANA ROBIN
16. JADRAN BAJEC
17. IRENA STEPAN RAKAR
18. DARIO KRMAC
19. DINA KOCJANČIČ
20. NASER KRASNIQI
21. VLASTA BERTOK
22. ANDRAŽ GULIČ
23. DRAGICA BLAGOJEVIĆ
24. GUIDO BERTOK
25. JULIJAN TORKAR
26. EDVARD ROBIN
27. ANTON RAKAR
28. IVAN ZORČ
29. BRUNO BERTOK
30. EDVARD BOLČIČ

6 - Lista Aleša Bržana: 
1. ALEŠ BRŽAN
2. MIRJAM LEMUT
3. JANEZ STARMAN
4. JASNA SOFTIĆ
5. DUŠKO MADŽAROVIĆ
6. GABRIJELA KUKOVEC PRIBAC
7. ROMEO PALČIČ
8. ASTRID DEL BEN
9. VLADO KRIVEC
10. LISE OKOREN
11. IVO ŠTOKOVIČ
12. MARINA ČOK
13. ZLATKO GOMBAR
14. PETRA GUNJAČ
15. JANKO OKOREN
16. DAVOR BRIŠEVAC
17. KLEMEN MAUČEC
18. KARIN MADŽAROVIĆ
19. GORAN LIKOVSKI TAVČIOSKI
20. DARIJAN GORELA
21. DAMJAN BABIČ
22. ALJA MARČIČ
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Županski kandidati

1. DUŠAN OLAJ  16.05.1962, 
SV. PETER, SV. PETER 65, 6333 
Sečovlje - Sicciole SOCIALNI 
DEMOKRATI – SD
2. ANDREJ KORENIKA  23.01.1982, 
LUCIJA, ŠOLSKA ULICA 8, 6320 
Portorož - Portorose Andrej Korenika 
in skupina volivcev
3. MIHAEL TOMŠE  24.04.1984, 
LUCIJA, FAZANSKA ULICA 4, 6320 
Portorož - Portorose Vlado Novose-
lec in skupina volivcev
4. ĐENIO ZADKOVIĆ  19.03.1964, 
LUCIJA, POT K IZVIRU 14, 6320 
Portorož - Portorose ZVEZA ZA 
PRIMORSKO-ZZP
5. MANUELA ROJEC  01.06.1961, 
PORTOROŽ, OBALA 47, 6320 
Portorož - Portorose GIBANJE 
SVOBODA
6. GAŠPAR GAŠPAR-MIŠIČ  
24.07.1966, LUCIJA, OBALA 144, 

6320 Portorož - Portorose Egon 
Štibilj in skupina volivcev
7. VOJKO JEVŠEVAR  20.12.1955, 
LUCIJA, ULICA ISTRSKEGA 
ODREDA 3, 6320 Portorož - Porto-
rose SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
8. ONELIO BERNETIČ  19.01.1973, 
LUCIJA, LIMINJAN 17A, 6320 
Portorož - Portorose OLJKA
9. ZLATKA OLAH  12.11.1961, 
PIRAN, GORIŠKA ULICA 1, 6330 
Piran - Pirano STRANKA SLOVENS-
KEGA NARODA
10. KRISTIJAN CEROVAC  
14.11.1971, PORTOROŽ, SONČNA 
POT 21, 6320 Portorož - Portorose 
Gibanje za občino Piran
11. MARTEL ANTONI SANTINNI  
10.02.1989, LUCIJA, KOZINOVA 
ULICA 30, 6320 Portorož - Porto-
rose Državljansko gibanje Resni.ca
12. ROBERT FAKIN  10.02.1957, 
PORTOROŽ, PREČNA POT 3A, 6320 

Portorož - Portorose Samo Markežič 
in skupina volivcev
13. DANILO MILHARČIČ  
10.05.1958, SEČOVLJE, SEČOVLJE 
51A, 6333 Sečovlje - Sicciole SLOV-
ENSKA LJUDSKA STRANKA.

Liste za občinski svet: 
1 - SSN, Stranka Slovenskega 
Naroda: 
Volilna enota 4:
1. ZLATKA OLAH

2 - Gibanje za občino Piran - GZOP: 
1. DAVORIN PETAROS
2. ZORA MUŽINIĆ
3. IZTOK STRUNA
4. ROMANA KAČIČ
5. LUKA ČIBEJ
6. KATJA ROSA
Volilna enota 3: 
1. GABRIJEL FRANCA
2. KATJA RADIN
3. TULIJO ŠAV

4. KATJA BLAŽIČ
Volilna enota 4: 
1. BORISLAV CEPUDER
2. LIČA PRAČEK
3. ANDREJ FRUMEN
4. CLAUDIA FURLANIČ-MACINIĆ
5. SLAVKO MARUŠIČ

3 - SLS, Slovenska ljudska stranka: 
1. ROK TERČELJ
2. MARIJA TERČELJ
3. ČRT TOMAŽIN
Volina enota 2: 
1. GAJA PODGORNIK
Volilna enota 3: 
1. SERGIJ KERIN
2. LJILJANA JELAČIĆ KERIN

4 – Slovenska demokratska stranka 
- SDS: 
1. VALTER ANTOLOVIĆ
2. INGRID VRČON
Volilna enota 2: 

23. BOJAN MAVRIČ VIDOVIČ
24. PATRICIJA ZONTA
25. JAN PONGRAC
26. IZTOK ŽERJAL
27. JASNA KELENC
28. IZTOK POLJAK
29. MARTINA ŠTOK
30. ROK KOZLOVIČ

7 – Slovenska nacionalna stranka 
- SNS: 
1. MATEJ GREGORIČ
2. TARA BIZJAK
3. MARKO NOVAK

8 – Slovenska ljudska stranka - SLS: 
1. BRANKO ČEHOVIN
2. JELKA ŽELEZNIK MARKEŽIČ
3. DARIJ GREGORIČ
4. SAMANTA ŠROT
5. ŽARKO PREGELJ
6. ELIZABET BORDON
7. BORIS PRODAN
8. VESNA STARMAN
9. ALEKS BORDON
10. NADJA AGAPITO
11. DAVOR KLARICA
12. DARIJA ČEHOVIN
13. PETER SEVER
14. MIRKA SEDMAK
15. VILJEM PRIMOŽIČ
16. VESNA KUČINIČ
17. FRANKO FRANCA
18. SAMANTA MIKULANDI PERIČ
19. RAJKO TEDEŠKO
20. LAURA BORDON
21. NIKOLAJ ABRAHAMSBERG

22. BARBARA KLEDE
23. BOJAN BARIŠIĆ
24. ELEN BERTOK
25. IVAN AGAPITO
26. PAVEL GOJA
27. IVAN RATOŠA
28. PINO (JOŽEF) KLABJAN

11  - Piratska stranka Slovenije - 
Pirati: 
1. TONI BRAČANOV
2. URŠA FILIPUT
3. MARTIN AGOSTINI PREGELJ

15 - Zaupanje: 
1. PETER BOLČIČ
2. TINA MOJŠKERC
3. MARKO ŠTRKALJ
4. AIDA ČANDIĆ
5. TOMAŽ JURIŠEVIČ
6. BARBARA STRMOLE
7. DUŠAN LONČAREVIČ
8. TINA BLAŠKOVIĆ
9. JOŠKO MATJAŠEC
10. SANDRA GRBEC
11. TOMAŽ TROŠT
12. JADRANKA MIĆIĆ
13. LUKA GRŽENTIĆ
14. KRISTINA SARKIĆ
15. BOJAN PUKLAVEC
16. HERMINA VALENČIČ
17. MICHAEL EINSPIELER
18. MOJCA VIŽINTIN
19. ARON KOVAČIČ
20. NUŠA VIVODA
21. DANIEL KLAVS

16 Levica: 
1. ALAN MEDVEŠ
2. MAJA TAŠNER VATOVEC
3. MARTIN NEDOH
4. ELEONORA KRKAČ
5. ROK MILENKOVIČ
6. MOJCA JERMANIŠ
7. TIM MAVRIČ
8. PETRA MEDVEŠ
9. ALJOŠA GORJUP
10. DOROTEJA GRBIĆ
11. BRUNO ORLANDO
12. DRAGOSLAVA KRALJ
13. ELVIR LOVIĆ
14. BARBARA HRIBERNIK
15. MATEJ TAŠNER VATOVEC
16. SONJA VATOVEC
17. DORIANA ŽUŽIĆ

17 - Akacije: 
1. ARIJANA MARKUČIČ BRECELJ
2. IZTOK KRKOČ
3. LJUBA MILJUŠEVIĆ
4. BINE SKRT
5. NATAŠA ŠTEFANIČ
6. BOŽIDAR ČEKELIŠ
7. VALNEA DRUŽETA

18 - Državljansko gibanje Resni.ca: 
1. ROBERT VODOPIJA
2. SAMANTA PETRAK
3. ROBERT MAVRI
4. TANJA BELTRAM FRAS

19 – Koper je naš - KJN: 
1. BORIS POPOVIČ
2. ANJA PEČIČ

3. ERMIN HUREMOVIĆ
4. NEVENKA STANIĆ RISTOVIĆ
5. SANI KAMENČIĆ
6. ANNA POROPAT
7. DRAŽEN VIDAKOVIĆ
8. STEFANIJA RAJČIĆ SEDLARE-
VIĆ
9. NIK KRAMAR
10. LANA UDONI
11. ZORAN PAVIĆ
12. MAJA VULIĆ
13. MILAN (MILOŠ) MARKOČIČ
14. DARIJA KRKOČ
15. IVAN PAVLIČ
16. TANJA KOMJENOVIĆ
17. BORUT GREGORIČ
18. SANDA MARC
19. SLOBODAN POPOVIĆ
20. VILIJ BRŽAN
21. ALEŠ OCVIRK
22. ROŽANA VILER
23. GINA GLUVAJIĆ
24. SAMO BRADAŠKJA
25. LIDIJA VODEB
26. ALEN VUČIĆ
27. DEJAN ŠVAB
28. LJILJANA ZULIĆ
29. DENNY ROSSETTO
30. ZLATKO MUHAREMOVIĆ

SEZNAM KANDIDATOV PIRAN
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1. VOJKO JEVŠEVAR
Volilna enota 3: 
1. ALOJZ ZORN
2. MARJETA KOVIČ
3. MILAN HVALEC
Volilna enota 4: 
1. MARINO BAŽEC
2. ANA MARIJA KOZLOVIČ
3. MIHAEL KUNSTELJ

5 – Socialni demokrati - SD: 
1. MEIRA HOT
2. ČRTOMIR BANKO
3. BARBARA KOŽAR
4. LUCIANO MILOK
5. ZVEZDA BALIČ FABE
6. ANEJ GODNIČ
Volilna enota 2: 
1. KARLINCA DELBELLO
2. JAKOB GERDEN
3. JASMINA NOVAK
4. DEJAN DOBRAVC
5. GAJA COLJA
Volilna enota 3: 
1. MOJCA ŠVONJA
2. VLADIMIR PETROVIĆ
3. SUZANA VALUSSI,
4. ARMAND FAGANEL
5. SONJA ZADNIK
6. VLADO MUNDA
Volilna enota 4: 
1. MARJETKA MARJETA ČESNIK
2. DENIS GOJA
3. VALENTINA KOBAL
4. DUŠAN OLAJ
5. DEAN GRIŽON

6 - Gibanje Svoboda: 
1. JAKA DRENIK
2. MAG. MILICA MASLO BEZER
3. MATEJ ROŽIČ MAVRIČ
4. IVA PERIC
5. MATEVŽ MEŽNAR
6. MARINKA KURTIN
Volilna enota 2: 
1. MANUELA ROJEC
2. MARKO JURIŠEVIČ
3. ADRIJANA KRAJNC VASOVIĆ
4. TOMAŽ LOVREC PURIĆ
5. MARINA KNEZ
Volilna enota 3: 
1. MAG. NESI (NESET) DULAI
2. SANJA KUČEK BERGANT
3. VOJKO STAROVIĆ
4. MEGAN JAZIĆ
5. ZVEZDANA ROSTAN
Volilna enota 4: 
1. MOJCA STEGOVEC
2. JANEZ LESNIK
3. ANA PRESTRL
4. SEBASTJAN LOVREČIČ
5. GAJA STEGOVEC

7 - ZZP - Zveza za Primorsko: 
1. SAŠA BURIAN

2. LINA KALDANA
3. DAVID MORGAN
4. SAMANTA REJC
5. BENJAMIN VUKOVIĆ
6. ANJA TULJAK
Volilna enota 2: 
1. ANDREJ BABNIK
2. SABRINA SIMONOVICH
3. BOJAN PEGAN
4. NADA PANIČ
5. ROBERTO MOHORIĆ
Volilna enota 4: 
1. KARLO RADOVAC
2. NELI ROMANELLO
3. GABRIJEL BAŽEC
4. MATEJA ZAFRED
5. BRUNO KUZMIN

8 – Nova Slovenija – krščanski 
demokrati: 
1. ANDREJ PETERLE
2. JOŽEFA ŽAGAR
3. MIRKO POTOČNIK
Volilna enota 2: 
1. ZDENKA ZUPANČIČ
2. ALDO BRUNDULA
Volilna enota 3: 
1. TATJANA MODIC
Volilna enota 4: 
1. KARMEN ZALESNIK
2. PETER MOLK
3. KARIN MARTINJAŠ

9 - LAK - Lista Andreja Korenike:
1. BARBARA IMENŠEK
2. GREGOR TERČELJ
3. NATALIJA LOVREC
4. SREČKO VOGRIN
5. ELVIR MUMINOVIĆ
6. MAJDA DEL GIUSTO
Volilna enota 2: 
1. FRANC KRAŠEVEC
2. IRENA DOLINŠEK
3. BOJAN KOCJANČIČ
4. DRAGICA ŠKABAR
5. ANŽE IGLIČAR
Volilna enota 3: 
1. ANDREJ KORENIKA
2. BARBARA GRBEC REBERŠEK
3. MITJA TROHA
4. MIA BOTTER MARASOVIĆ
5. GAŠPER MAHNIČ
6. STANISLAVA PREMRU LOVŠIN
Volilna enota 4: 
1. ISABEL PETRONIO
2. ROMAN BAŽEC
3. KLAVDIJA MIHELJ KORENIKA
4 ELIS GUZIČ
5. MIRJAM KASTELIČ VODOVC

10 - Oljka: 
1. ALEKSIJ TOMLJANOVIĆ
2. ANICA PLANTAK
3. ROK PUCELJ
4. BARBARA PRIBAC

5. SLOBODAN MILADINOVIĆ
6. AMALIA PETRONIO
Volilna enota 2: 
1. VIKO KVEDER
2. DANICA FUKS
3. DAVORIN MIKLAVEC
4. NIVES ĐIKANOVIĆ
5. GIORGIO ROSSO
Volilna enota 3: 
1. ONELIO BERNETIČ
2. URŠA KVEDER
3. VALTER LAPAJNE
4. LIDIJA BUŽEKIJAN
5. ANDREJ GRAHOR
Volilna enota 4: 
1. ANA ĐIKANOVIĆ
2. TOMAŽ JURJEC
3. KRISTINA MISCULIN
4. EZIO TUL
5. ERIKA DOKIĆ MAHNIČ

11 - Lista Mihaela Tomšeta – Glas 
Pirana: 
1. SANJA ILIĆ DORIĆ
2. ŽARKO PRANJIĆ
Volilna enota 3: 
1. MIHAEL TOMŠE
2. DIJANA MARIĆ TOMŠE
Volilna enota 4:  
1. MARINKA JAKOMIN
2. JAN GREGORIČ
3. ADELA RUSTJA

12 - Lista Roberta Fakina: 
1. BORUT ŠIRCA
2. LJILJANA MORGAN
3. DANIEL DELLOSTO
Volilna enota 2: 
1. ROBERT FAKIN
2. SABINA BUBOLA
3. LUKA LELAS
4. DRAGICA MEKIŠ
Volilna enota 3: 
1. JOŽICA BOLČIČ
2. MILAN KLEMENČIČ
3. VESNA NADIŠIĆ
4. DANILO ALEKSIĆ
5. NATAŠA KRISTAN
Volilna enota 4: 
1. INGRID MAHNIČ
2. BORIS ZAJC
3. DARINKA BALAŽIČ
4. MILAN LUŠINA

13 - Levica: 
Volilna enota 2: 
1. TOMAŽ TRČEK
Volilna enota 3: 
1. ADIN KAVGIĆ
Volilna enota 4: 
1. PETER BASTJANČIČ

14 – Lista mi. Skupaj: 
Volilna enota 2: 
1. ANA ŠTIFTER

2. DENIS ČERNAC
3. ANDREJA FRELIH
4. ALEN ŠKOFIČ
Volilna enota 3: 
1. MITJA MARGON
2. NATAŠA BOŠNJAK UREVC
3. ČRT BUTINAR
4. URŠKA MARGON

15 GGM in mi – Gašpar Gašpar 
Mišič in mi: 
1. SANDRA MARTINČIĆ LOBODA
2. DRAGAN KLARICA
3. MILJANA MARČETA JOVANOVIĆ
4. SREČKO SAVIĆ
5. NATALIJA PLANINC
6. MARKO JOVANOVIĆ
Volilna enota 2: 
1. IRENA CVETIČANIN ČENDAK
2. EGON MAGLICA
3. VERONIKA FUKS-TOMAŽIČ
4. MARTIN KQIRA
5. TATJANA FAKIN
Volilna enota 3: 
1. GAŠPAR GAŠPAR-MIŠIČ
2. JASMINA JAŠAREVIĆ
3. DUŠAN PUH
4. LEONIDA FURMAN
5. STELIO JUGOVAC
6. ŽANNA STERMŠEK
Volilna enota 4: 
1. DENIS FAKIN
2. MAJA LUŠINA
3. JOSO BEGIĆ
4. CLAUDIA CORONICA
5. CLAUDIO CORONICA

16 - Resnica za Piran: 
1. IVANA PLEJO
2. DENIS KESER
3. PETRA OFENTAVŠEK
4. TAIRON TODOROVIĆ
Volilna enota 2:  
1. ĐON ŠAHINI
Volilna enota 3: 
1. MARTEL ANTONI SANTINNI
2. MOJCA LAMPE
3. EDO PAVLOVIČ
4. NIVES PAULUS
Volilna enota 4: 
1. BOGDAN LULIK
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K U L T U R N I 
N A P O V E D N I K

 Center mladih Koper, 
5.11., od 15.00 dalje
2nd hand music fest
15.00–19.00 Izmenjeval-
nica knjig in oblek
20.00 Čao Portorož 
(punk rock/new vawe) + 
Dormiotti (house)

Rekreacijski park Boni-
fi ka, 5. 11., 12.00
Quadball, prej poznan 
kot quidditch – igra iz 
Harry Potterja, v kateri 
jahajo metle.

SEZNAM NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANOV

Koper: 

1. MARIO STEFFÉ
2. ALBERTO SCHERIANI,
3. DAMIAN FISCHER
4. ROBERTA VINCOLETTO
5. CLIO DIABATÉ
6. DAVID FRANCESCONI
7. ONDINA GREGORICH DIABATE,

Izola: 

1. MARKO GREGORIČ
2. STEFANO DESTEFANO
3. VITA VALENTI
4. AGNESE BABIČ

Ankaran: 

1. MAG. MARTINA ANGELINI

Piran: 

1. CHRISTIAN POLETTI
2. ELENA BULFON BERNETIČ
3. DANIELA IPSA
4. NADIA ZIGANTE
5. ANDREA BARTOLE
6. JOEY PALAKOVIČ
7. GIANFRANCO GIASSI
8. ALEN RADOJKOVIČ
9. MAURIZIO ROSSO

Dvorana OŠ Koper, 5. 
11., 20.00 
Koncert ob 50. obletnici 
skupine Platana – Zlati 
časi.

Avditorij Portorož, 8. 
11., 19.30
Srečevanja s fi lmom: 
Memento (2000). Uvod-
no predavanje: dr. Mitja 
Reichenberg

Center mladih Koper, 
9. 11., 17.00

Likovna ustvarjalna 
delavnica in razstava 
Brave New World.

Center mladih Koper, 
10. 11., 20.00
Čudni cajti – stand up 
komedija Marka Žerjala.
  
Avditorij Portorož, 11. 
11., 19.30
Maja Gal Štromar: Absur-
danija d.o.o. (monoko-
medija).

Mestna knjižnica Izo-
la, 10. 11., 19.00
Zasluga ženske – pok-
lon Luciji Pugliese 
Scher in predstavitev 
knjige Potnikova obzorja 
s predsednico Društva 
POEM Isabello Flego in 
pisateljico in partnerico 
društva Marino Žigon.

Dekani, Music park, 
11. 11., 20.00
Koncerta skupin Zvita 
feltna in Tequilla.
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Simon Smole
foto: osebni arhiv

Prenovljeni 
zakon o covidu 

Ljubljana – Z novim zakonom o nalezljivih 
boleznih se vzpostavlja pravna podlaga 
za vzpostavitev ambulant za osebe brez 
izbranega osebnega zdravnika. V javnem 
zdravstvu in socialnih službah bodo do 
dodatkov za neposredno delo z okuženi-
mi zaposleni upravičeni do marca prihod-
nje leto, do takrat se bodo (iz proračuna) 
izplačevala sredstva za nadomestilo plače 
zaradi bolezni. Poleg tega je v pripravi 
pravna podlaga za postkovidno rehabil-
itacijo, jasneje se določa tudi postopek za 
priznanje pravice do odškodnine zaradi 
cepljenja ali uporabe zdravil proti covidu. 
STA, NB

Družinski zakonik: 
referendum nedopusten

Ljubljana – Parlament je s 45 glasovi za in 
27 glasovi proti izglasoval sklep, po kater-
em je referendum o spremembah družin-
skega zakonika nedopusten. Po mnenju 
Levice referenduma ni dopustno razpisati 
o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost, v 
NSi pa menijo, da je referendum še vedno 
mogoč, saj so pri nekaterih spremembah 
zakonika tudi določbe, ki niso bile ugotov-
ljene kot protiustavne. STA, NB

Več denarja za 
gašenje iz zraka

Ljubljana – Cena projekta taktičnega 
transportnega letala se je dvignila za pe-
tino sredstev, na skupno 87 milijonov ev-
rov, sporoča obrambno ministrstvo. Dvigu 
cene botruje nakup modula, ki bo omogo-
čal gašenje požarov, predvidevajo pa tudi 
nakup srednje težkega helikopterja in na-
jveč šestih manjših letal z zmogljivostjo 
odmeta 3000 litrov vode. STA, NB

Lokalne volitve: 
bitke na terenu

Videm pri Ptuju – V občini so sprva potr-
dili, po pritožbi pa zavrnili listo kandida-
tov Gibanja Svoboda za občinski svet. Pri-
tožbo je domnevno vložila SDS, Gibanje 
Svoboda pa je po zavrnitvi vložilo tožbo 
na upravno sodišče, ki mora o tem odločiti 
v 48 urah. Po nekaterih informacijah naj bi 
SDS na ta način »nagajala« listam Gibanja 
Svoboda v več deset občinah, doslej pa so 
občinske volilne komisije vse ugovore za-
vračale. STA, NB

Tuš: sindikat protestira 
Celje – Sindikat zaposlenih v trgovski 
družbi Tuš je organiziral shod pred up-
ravno stavbo Tuša v Celju. Protesta se je 
udeležilo okrog sto zaposlenih. Zahtev-
ajo dvig osnovne plače za prodajalke in 
skladiščnike, ki ne sme biti nižja od zakon-
sko določene minimalne plače (sedaj je 
nižja), s tem naj bi se dvignili tudi dodatki 
k plači. Pogajanja z upravo že potekajo, če 
ne bodo uspešni, ne izključujejo stavke. 
STA, NB

PO DOMAČE

Vlada Janeza Janše je takoj po izgu-
bljenih volitvah na predlog min-
istra za kulturo Vaska Simonitija 

nagradila direktorja Javne agencije za 
knjigo (JAK) Dimitrija Rupla. Ta je voden-
je agencije prevzel junija lani, najprej kot 
vršilec dolžnosti, jeseni pa je bil izbran za 
polni petletni mandat. Direktorja imenuje 
vlada na predlog sveta JAK po izvedenem 
javnem natečaju. Ob nastopu mandata je 
Rupel izjavil, da nekaj ve o knjigah, »nisem 
pa strokovnjak za te urade, ki se s knjigami 
ukvarjajo pri nas.« Predlagatelj ga je javno 
hvalil, da bo zaradi svojih bogatih medn-
arodnih izkušenj in povezav »zlahka vz-
postavil dobro izhodišče za uspešno izvedbo 
častnega gostiteljstva Slovenije na medn-
arodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 
2023.« 

Največ pripomb na Ruplovo imeno-
vanje je imela stranka Levica, iz katere vrst 
prihaja aktualna ministrica za kulturo Asta 
Vrečko. Pomislili bi, da bo njena prva po-
teza zamenjava direktorja, ki se ne spozna 
na »urade, ki se ukvarjajo s knjigami.« Toda 
postopek zamenjave ni preprost. Najprej 
bi  morala iz krivdnih razlogov zamenjati 
člane sveta JAK, ki jih je imenovala pre-
jšnja vlada, šele nato bi lahko novi svetniki 
zamenjali Rupla, ob tem pa bi mu morali 
dokazati nezakonitosti pri delu. Tak post-
opek lahko traja več mesecev, celo več kot 
leto. Rupel je nedavno sam ponudil odstop 
in Vrečko ga je pričakovano sprejela. »Z 
današnjim dnem odstopam s tega položaja 
in izstopam iz nelepe igre, ki se je po volitvah 
začela na ministrstvu za kulturo,« je zapisal 
Rupel v odprtem pismu ministrici, v kate-
rem je zavrnil vse očitke. Na njegov račun 
so poleg nestrokovnosti leteli tudi očitki 
glede zamud pri pripravi na Frankfurtski 
knjižni sejem. V pismu je zapisal, da »očit-
ki o zamudah ne temeljijo na dejstvih: JAK 
se pripravlja na gostovanje v Frankfurtu na 
podlagi koledarja, ki so ga predlagali Nemci 
in pri nobeni točki ne zaostaja. Do tega tre-
nutka smo bili uspešni; če se bo uresničeval 
začrtani program, je mogoče na uspešnost 
računati tudi v prihodnje.« V »poslovilnem« 
pismu je Rupel poudaril svojo odgovor-
nost, vse odločitve je namreč sprejemal 
sam, glede Frankfurtskega sejma pa se je 
posvetoval z najbolj uglednimi strokovn-
jaki za leposlovje. Rupel je povabilo za  
prevode knjig v nemščino poslal le os-
mim založbam. Eden teh strokovnjakov 
mora biti njegov politični zaveznik Mitja 
Čander, ki ga je lani nastavil za direktorja 
JAK. Preko direktorja je imel neposreden 
vpliv na  strokovne in poslovne odločitve 
v času, ko bo Slovenija častna gostja frank-
furtskega sejma. Javna skrivnost je, da 
ima Mitja Čander v svetih in komisijah 
javnih zavodov, pa tudi na ministrstvu za 

Direktor Moderne 
galerije ni sledil 
lepemu zgledu

kulturo »svoje ljudi«. Ena prvih potez min-
istrice je bila prav sprememba pravilnika 
o strokovnih komisijah in poziv novim 
članicam in članom. Novo vodstvo JAK po 
dolgem času ne bo vodil človek, ki je ne-
posredno povezan s Čandrom, spremem-
be v izboru in sestavi strokovnih komisij 
pa so še dodatna skrb zanj.

V intervjuju za STA je ministrica za 
kulturo Asta Vrečko izrazila nezaupnico 
tudi vodstvu Moderne galerije. Večins-
ki del zaposlenih je že pred časom svoje 
nezadovoljstvo z direktorjem izrazilo v 
odprtem pismu medijem. Predsednik sve-
ta Moderne galerije Aleksander Bassin 
in direktor Aleš Vaupotič sta v izjavi za 
medije zavrnila očitke, ki se o delovanju 
galerije pojavljajo v javnosti. Bassinu se 
zdi nezaupanje ministrstva glede vodst-
va skrb vzbujajoče. Navedbe je označil 
za neresnične in neutemeljene, osebno 
pa se mu zdi neutemeljeno tudi vprašan-
je o strokovnosti vodstva. Spomnimo, na 
začetku oktobra so se strokovni sodelavci 
Moderne galerije v izjavi za javnost distan-
cirali od razstave Momental-mente: žive 
slike kustosa Andreja Medveda. Razstavi 
so očitali, da predstavlja nesprejemljivo 
prakso posredovanja védenja, predstavl-
janja in interpretiranja umetnosti, za kar je 
Moderna galerija po svojem statutu pris-
tojna.

Član sveta Moderne galerije Igor 
Španjol trdi, da je minister Simoniti dr. 
Vaupotiča na položaj imenoval kljub oce-
ni takratnega sveta, da je pri kandidaturi 
izkazoval preozko zastavljeno vizijo brez 
programa. Dr. Vaupotič naj bi tudi oblju-
bil, da bo zaposlil pomočnika za poslovan-
je, a je namesto tega zaposlil pomočnika 
za strokovne zadeve. S tem je sam priznal 
lastno nestrokovnost, meni Španjol, poleg 
tega pa Moderno galerijo prikrajšal za nuj-
no delovno mesto pomočnika za pravne in 
fi nančne zadeve. Za razrešitev direktorja 
Moderne galerije morajo biti podani ute-
meljeni razlogi. V 4. alineji prvega odstav-
ka 38. člena Zakona o zavodih so ti razlogi 
navedeni zelo splošno, saj se direktorja 
razreši v primeru, ko s svojim nevestnim in 
nepravilnim delom povzroča večjo škodo 
ter hujše motnje pri delovanju zavoda, po-
leg tega pa s svojimi neustreznimi ravnanji 
deluje tudi v škodo zaposlenih. 

Ministrstvo za kulturo je kot ustano-
vitelj dolžno poskrbeti, da javni zavodi 
na področju kulture delujejo strokovno 
in neoporečno. Vodstvo Moderne galeri-
je odpira razstave, fi nancirane z javnimi 
sredstvi, s katerimi se strokovni kolektiv 
ne strinja oziroma z njihovo vsebino pred 
odprtjem sploh ni bil seznanjen. Pri odno-
su direktorja Aleša Vaupotiča z zaposlen-
imi se očitno v letu in pol ni spremeni-
lo nič. Prav tako se direktor še vedno ni 
odzval na pozive Ministrstva za kulturo 
za plačilo honorarja umetnici Niki Autor, 
zato je zadeva že več mesecev na sodišču. 
Čas je da ministrica skladno z Zakonom 
o zavodih sproži postopke, pa četudi 
bodo trajali več mesecev. Druga možnost 
je, da se Vaupotič po zgled obrne h kole-
gu, bivšemu direktorju Dimitriju Ruplu. S 
stališča strokovnosti bi bilo še lepše, če bi 
jima sledilo še vodstvo RTV. “
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INTERVJU

Dokumentarni fi lm Svjetla Sarajeva 
je na letošnjem 28. Sarajevskem 
fi lmskem festivalu doživel premie-

ro. V njem povezujejo dve sarajevski ikoni: 
petdesetletnico dvorane Skenderija ter 
petintridesetletnico prvega koncerta leg-
endarnega benda Zabranjeno pušenje, ki 
je utelešal predvojno Sarajevo – multiet-
nični bend, ki je iz sarajevskega ironičnega 
humorja, skupaj z drugimi pripadniki t. i. 
»novega primitivizma«, ustvaril umetnost, 
ki jim je prinesla velik uspeh v nekdanji 
državi. Taisti sarajevski cinizem jim je tudi 
zaprl marsikatera vrata – zaradi nespa-
metne izjave »Crk’o maršal«1 na koncertu 
na Reki jih je leta 1984 doletela večletna 
prepoved nastopanja. Bend se je zaman 
branil, da je bil komentar tehnične in ne 
politične narave.  

Tako kot je razpadla država, tako je raz-
padlo Zabranjeno pušenje. Nekaj časa sta 
po vojni obstajali dve Zabranjeni pušen-
ji – beograjski in sarajevski. Beograjski je 
pod tem imenom leta 1997 izdal samo en 
album s pomenljivim naslovom »Ja nisam 
odavle«2, kasneje pa se je beograjsko kri-
lo pod pokroviteljstvom režiserja Emirja 
Kusturice (še ena sarajevska persona non 
grata) preoblikovalo v razširjeni etno-rock 
ansambel pod angliziranim imenom »No 
smoking Orchestra«, ki balkanski melos 
prodaja na eminentnih odrih praviloma 
daleč od Balkana.  

Sarajevsko Zabranjeno pušenje je šlo 
nasprotno pot od beograjskega – kot sliši-
mo v fi lmu, so jih pri življenju držali mo-
toristični festivali, ki so se pojavili po vojni. 
Od tedaj so imeli več kot 1500 koncertov 

na treh kontinentih in skoraj v vsaki vasi 
nekdanje države – toliko so nastopali, da je 
v Sarajevu rek »bogu za nogu« kot sinonim 
za pregovorno odročnost nekega kraja na-
domestil rek »Tam še pušenje ni igralo.«

Kako dojemate dober odziv, ki ga je 
vaš fi lm doživel na festivalu?

Zelo sem presenečen, sploh ker gre za 
debitantsko delo. Že to, da je dokumentar-
ni fi lm sploh prišel v tekmovalni program 
festivala, me je presenetilo, sploh pa me 
je presenetil odziv, ki je zasenčil nekatere 
druge produkcije. Na štirih projekcijah si 
je fi lm ogledalo več kot dva tisoč ljudi, na 
stotine ljudi je ostalo brez vstopnic. Film 
smo delali bolj kot nek domači jam – delali 
smo ga dolgo, z ljubeznijo in z zadovoljst-
vom. Naredili smo ga bolj kot izgovor za 
druženje, takšne fi lme v Sarajevu imenu-
jemo »duševni fi lmi«, ki po pravilu nima-
jo nekega odziva s strani javnosti. Bolj se 
prodajajo fi lmi o konfl iktih in o nekih ve-
likih družbenih travmah. Tega tukaj ni. 

Vendar je konfl ikt temeljni del zgod-
be o Zabranjenem Pušenju – vojna, 
ki je razdelila državo, mesto in tudi 
vaš ansambel. V fi lmu se skorajda ne 
dotaknete vojne, obravnavate jo, kot 
da ste šli takrat na pavzo.

Veliko ljudi me to sprašuje. Vojne smo 
se namenoma ognili, zato ker želimo pred-
staviti zgodbo o današnjem bendu. Ta fi lm 
je namenjen nosilcem ognja, torej tistim, 
ki še dandanes vzdržujejo plamen, ki širi 
bend po regiji. In verjemite mi, da to ni 
lahko. Imamo dvanajst plošč in velika so 
pričakovanja ljudi, saj imajo ljudje v glavi 
ponavadi svojo lastno kompilacijo pesmi 
in njihovo zaporedje. Veliko težje je nared-

iti »comeback«, kot pa začeti iz nič. Ko 
začenjaš, imaš podporo ljudi, ker itak niče-
sar ne pričakujejo, kasneje si, kot rečemo, 
»prečitana knjiga«, zato je temu novemu 
bendu na nek način težje in uspehi so zato 
toliko večji. Imamo že tri svetovne turneje, 
po Avstraliji, ZDA, Kanadi, Skandinaviji 
itd.

Kakšni so vaši vtisi z letošnjega Sara-
jevskega fi lmskega festivala?

Na žalost je Sarajevski fi lmski fes-
tival neke vrste poslednja oaza, redka 
priložnost, ko se lahko počutimo kot ur-
bani ljudje, del neke civilizacije. Na žalost 
ta iluzija traja samo deset dni, tako je že 
28 let. Smo kot tiste žuželke, ki živijo de-
set dni. Želel bi, da bi imelo Sarajevo več 
takšnih dogodkov in da se preko njih izvi-
jemo iz sence provincialnosti.  

Zakaj ste se odločili, da zgodbo o ben-
du poveste skozi zgodbo o Skenderiji 
in obratno?

To je povezano s prej omenjeno zgod-
bo o civiliziranosti. Skenderijo so zgradili 
leta 1969 in ima podobno vlogo kot kat-
edrala v Kölnu ali Eiffl  ov stolp v Parizu. S 
Skenderijo je Sarajevo dobilo svoj hram, 
svoj zaščitni znak in postalo polnoprav-
na jugoslovanska metropola. S to stavbo 
smo dobili pribežališče za kulturo in šport. 
V njej so nastajali in imeli vaje in nastope 
tudi drugi bendi – od Indeksov, Bijelega 
Dugmeta in tudi mi. Za vse nas, ki smo se 
v Sarajevu ukvarjali s športom in kulturo, 
je Skenderija trenutek, ko smo ujeli stik s 
svetom in takrat se je mesto tudi pojavilo 
na kulturno-športnem zemljevidu te ve-
like Jugoslavije – ob boku Beogradu, Za-
grebu in Ljubljani.

»Mi smo tisti, 
ki jim je album 
Buldožerjev 
Pljuni istini u 
oči zares 
odprl oči.«
Sejo Sexton, frontman 
skupine Zabranjeno pušenje

1 Maršal je crknil.
2 Jaz nisem od tu.
3 Če vas kdo pljune, se pa obrišite
4 Bolje častni prigrizek kot nečasten poraz

Miha Turk
txt&foto

Koncert na Sarajevskem fi lmskem festivalu
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“

Pripoved v fi lmu slišimo skozi vašo 
naracijo, ki ste jo napisali in pre-
brali. Film je izredno prizemljen in 
skromen. Zdi se, kot da gre za poklon 
sarajevski raji, ki vas podpira že to-
liko let.

Tukaj gre za dve povezani reči: bendi, 
ki delujemo samostojno in neodvisno brez 
dlake na jeziku smo povsem odvisni od 
raje in publike, tega se globoko zavedam. 
Zavedam se, da nikoli ne bomo ljubljenč-
ki politikov in sponzorjev. Smo bend, ki 
je obsojen na proletarsko življenje. Ne ra-
zumite me narobe, zelo sem ponosen, da 
sami uspemo fi nancirati svoje projekte 
in opremo, ampak vse to lahko počnemo 
samo zaradi ljudi, ki nas že več kot 40 let 
podpirajo in omogočajo, da živimo to lepo 
življenje. Naša publika, to so tiste luči Sa-
rajeva, ki smo se jim želeli pokloniti s fi lm-
om. 

Najbolj me je presenetil zelo pozi-
tiven ton fi lma. Tudi najtežje trenut-
ke – vojno, revščino – obravnavate 
zelo prostodušno. Zato je toliko bolj 
frustrirajoče, ko v njem omenite, da 
ste po vojni prodali vse inštrumente, 
da ste sploh lahko posneli prvo povo-
jno ploščo. 

Razlog, zakaj smo prodali inštrumente, 
ni v tem, ker bi se bend znašel v neki težki 
fi nančni situaciji (smeh). Enostavno – bila 
je vojna in vsi v Sarajevu smo ostali brez 
vsega. Vsi smo začeli z nule in prodali in-
strumente ali avtomobile, da smo ustvarili 
nek majhen kapital, s katerim bi ponovno 
»zakotalili« svoj posel. Štiri leta nismo ig-
rali, ne zato, ker ne bi imeli inštrumentov, 
ampak ker nismo imeli elektrike in vode. 
Nismo imeli niti hrane, v tistem obdobju 
sem tehtal 56 kilogramov, ampak razlog ni 
bil v slabih poslovnih odločitvah (smeh), 
razlog je bil v tragediji, ki je prišla nad naše 
mesto in ki se lahko zgodi vsakomur. Nis-
mo edini, ki smo začeli tako. Mnogi ljudje 
so na žalost prodali vse svoje imetje, da bi 
lahko ponovno začeli živeti in delati. 

Od kod ta optimizem?
Pa optimizem ... to je genetska stvar ... 

to je nekaj, kar ti Bog da … in te ljudi je Bog 
res nagradil. Tudi študije kažejo, da ljudje, 
ki so optimistični, dlje živijo in imajo bol-
jše zdravje. V umetnosti moramo biti opti-
mistični, moraš verjeti v to, kar delaš, ker 
ta posel je izjemno težek, da ne rečem ne-
mogoč, tako fi zično kot psihično, in če nisi 
optimist, je nemogoče. Sploh, če ne ver-
jamete v »boljšo prihodnost in boljši jutri«, 
ali kako že gre ta rek komunistov (smeh).

Je zgodba fi lma zato pomembna tudi 
za občinstvo onkraj Sarajeva? 

Rušenje urbanega in propad civili-
ziranosti se lahko zgodita vsakomur, tudi 
Sloveniji, samo poglejte, kako hitro se je 
to zgodilo v Rusiji in Ukrajini, tragedije se 
preprosto lahko zgodijo kjerkoli. Sledi zelo 

dolga borba, da se vzpostavi staro življen-
je; da se v mestu vzpostavi prejšnje stanje 
duha. Film govori ravno o tem. O ponovni 
vzpostavitvi. Mi smo male oaze urbane-
ga življenja in rock kulture v vladavini 
slabega okusa, kiča in primitivizma, s kat-
erim je Sarajevo sedaj preplavljeno. Mi se 
borimo, da obranimo svoj način življenja, 
zato so nam vse te luči, vsa ta publika, ki 
se ji svetijo oči in želi, da bi se mesto vrnilo 
na pota stare slave, izjemno dragocene. Ne 
razumite me narobe, bog ne daj, da bi to – 
vojno, obleganje – kdorkoli moral ponov-
no doživeti. Vso ta nesrečo, rušenje, tako v 
duhovnem kot političnem smislu, ki sledi 
vojni. Na drugi strani vojne je vedno neka 
druga bitka, za ohranitev določenega po-
gleda in načina življenja. To se lahko zgodi 
vsakomur in v tem fi lmu lahko vidite, ka-
kšen optimizem je potreben za obnovo. 

Sprehajam se po Sarajevu in videvam 
plakate za vaš novi, dvanajsti album 
– Karamba, ki ga lahko brezplačno 
snamemo z vaše spletne strani.

Korono smo izkoristili tako za produk-
cijo dokumentarnega fi lma kot tudi za nov 
album. Gre za klasičen »Pušenje« album. 
Ena pesem recimo govori o tem, kako so 
me starši prijavili, da sem kradel v samo-
postrežni (smeh) … in o vseh travmah, ki 
jih je družina doživela zaradi mene (smeh).  
Seveda je tu tudi kar nekaj ljubezenskih 
pesmi. Z veseljem povem, da je Elvis J. 
Kurtović avtor petih ali šestih pesmi z 
novega albuma. S svojo vrnitvijo nas je 
okrepil, tako kot je Lewandowski okrepil 
Bayern (smeh). Na albumu je 12 pesmi, kot 
pravimo v Bosni: »bujrum«, pa poslušajte.

Pričakoval sem, da bo zgodba z Nel-
etom Karajlićem bolj poudarjena v 
fi lmu, vi pa razhod omenite mimogre-
de: »Ni težava, da nas je Nele zapustil, 
težava je, da ni prišel nazaj; da se mu 
je spremenilo srce.« Sta bila od takrat 
kaj v stiku? 

Res je, da stvari živijo samo v naših sr-
cih. Ko izginejo fi zično, to niti ni pomemb-
no. Če se bo Nele kdaj vrnil, naj pove sam, 
jaz bom v odgovor raje citiral Abdulaha 
Sidrana, ko so ga vprašali, kaj naj zdaj z 
vsemi, ki so zapustili Sarajevo in v mestu 
niso več dobrodošli. Sidran je, ko je govoril 
o Neletu in Kustorici ter vseh, ki jih Sara-
jevo dojema kot nezaželene, izjavil: » »Ako 
vas ko pljune - brišite.«3 Ljubezen do mesta 
se ne more omadeževati, tudi če nekateri 
ljudje o tebi slabo govorijo. Če želiš biti v 
svojem mestu, potem bodi … Jaz želim biti 
v svojem mestu s starimi prijatelji, če me 
kdo pljune ali užali, je to vse za ljudi. Saj 
smo javne osebnosti. Če me nekdo pljune, 
se obrišem. 

Nele Karajlić je pred leti polnil regio-
nalne tabloide, ko naj bi se pojavil v 
Sarajevu. Njegova prisotnost v mestu 
je še vedno predmet špekulacij, čeprav 

je dejansko sodeloval na dogodku v 
hotelu na Jahorini, kjer je izjavil, da 
je novi primitivizem in njegova »nad-
realistična raja« želela ustaviti vojno. 
Mislite, da to še vedno drži? Je novi 
primitivizem še vedno mogoč?

Seveda novi primitivizem še vedno 
živi, ker dokler stari primitivizem živi, bo 
živel tudi novi preko nas, ki ga seciramo, 
predelujemo in kritiziramo. Na žalost je 
primitivizem močnejši kot prej, to vidimo 
v Rusiji in na žalost po mnogih delih Bal-
kana, kjer lahko dobesedno vidimo, kako 
se skriva za vsakim kotom našega življenja. 
Poglejte ljudi kot so Orban ali pa Dodik, 
poglejte primitivizem v Ukrajini. Vse to so 
posledice primitivizma. In zdi se mi, da nas 
čaka še veliko dela. Malo prej sem govoril, 
kako so vojne na tem področju ustvarile 
primitivizem. 

V fi lmu slišimo zanimivo misel: »Na 
svetu je veliko Sarajevčanov, nekaj 
jih je tudi v Sarajevu.« Eden od bivših 
protagonistov novega primitivizma, 
Branko Đurić, je v Ljubljani.

Ma Đuro … on je takšen kot jaz, veliko 
delamo zunaj, veliko potujemo, ampak Sa-
rajevo ni umrlo v naših srcih.

Tudi nedavno umrli Marko Brecelj je 
bil rojen v Sarajevu. Ste ga poznali?

Upam, da ne boste tega razumeli kot 
prilizovanje slovenski publiki: Brecelj je 
guru novega primitivizma. Brecelj je guru 
sarajevske scene, vsaj temu delu, ki mu jaz 
pripadam – bendi kot so Elvis J. Kurtović, 
Zabranjeno pušenje pa tudi Top lista na-
drealista … Mi smo tisti, ki jim je album 
Buldožerjev Pljuni istini u oči zares odprl 
oči. Zame je to najvplivnejši album v Ju-
goslaviji, ki ni zagnal samo novega primi-
tivizma in bolj humornega del rokenrola, 
ki bazira na smehu, kot smo ga imeli mi. 
Marko Brecelj je tudi guru pank scene in 
alternativne glasbe nasploh. On je človek, 
ki je mnoge spodbudil, da so se začeli uk-
varjati z glasbo, in mi smo gotovo eni od 
njih. Prvi človek, ki smo ga želeli gostiti po 
vojni, je bil ravno on.  Leta 1997, ko smo 
ponovno začeli igrati, smo ga povabili, in 
ta naš guru, naš kralj, je dejansko prišel ig-
rat v Sarajevo, kar nam je dalo veliko moči 
in samozavesti za naprej. 

Koliko samozavesti je še ostalo?
Velikokrat nas vprašajo, kdaj bomo 

zaključili z igranjem. Jaz to prepuščam 
občinstvu. Zagotovo ne bomo bend, ki 
bo igral na agroživilskih sejmih in to bi 
položil na srce tudi drugim: Ne bodite 
bend, ki igra za politike in na dogodkih 
za mestne šminkerje ali na sejmu sliv v 
Gračanici. Vedno bodite ponosno v sedlu 
in tisti trenutek, ko ugotovite, da nimate 
več občinstva, se umaknite.  Z besedami 
Grunfa iz Alan Forda: »Bolje častan uzmak, 
nego nečastan poraz!«
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»Grdo bi bilo, če bi celotno 
državo identifi cirali s carin-
ikom, ki mi zaradi bosanskih 
tablic vedno sumničavo 
pregleda prtljažnik.« 

Miha Turk

 - Srđan Perkić, režiser fi lma Svjetla Sarajeva

Za kakšen fi lm gre?
Za prvi jugoslovanski glasbeni doku-

mentarec brez klasičnega intervjuja. Mene 
takšen pristop ne zanima. Zato sem prosil 
Seja, ki se je odzval na izziv in naredil zelo 
intimno in iskreno zgodbo, povezano s 
polstoletnico Skenderije. V njej so tudi zelo 
intimni trenutki, recimo, ko jih je zapustil 
oče, kako so občudovali gradnjo in otvor-
itev Skenderije, v njej prvič igrali pred na 
pol prazno dvorano kot predskupina Bijel-
og Dugmeta pa vse do vrhunca kariere, ko 
so samostojno napolnili dvorano. 

Zakaj ste se osredotočili ravno na 
Skenderijo?

Skenderija je naš prvi kulturno-šport-
ni center. Po Jugoslaviji so takrat obstajale 
samo sejemske dvorane, ki so jih dvakrat 
na leto koristili za sejme, tekom leta pa so 
bila to skladišča. Ko so leta 1969 zgradili 
Skenderijo, so jo otvorili s premiero na-
jvečjega spektakla po Kubrickovem Spar-
takusu, s fi lmom Bitka na Neretvi, ki ga je 
videl tudi Tito. Skenderija je zelo zanimiva 
tudi s stališča arhitekture, predvsem zara-
di uporabe t. i. betona brut, saj je zgradba 
brez fasade onkraj surovega betona. Ljudje 
so se takrat čudili temu brutalističnemu 
pristopu. Na drugi strani stavbe so skoraj 
vse napravili iz monolitnih rdečih opek. 
Ljudje so bili še bolj skeptični glede smisel-
nosti takšnih materialov, saj se je takrat za 
tako velike projekte uporabljal bodisi mar-
mor bodisi granit. Skeptični gradbinci so te 
»rdeče opeke« namakali v reko Miljacko, da 
bi videli, če je material sploh dovolj obsto-
jen. To je bosanski način – ko o nečem dvo-
mimo, pa četudi o mnenju strokovnjakov, 
potem to rajši še sami prej preizkusimo. V 
notranjosti dvorane so uporabili bosanski 
in hrvaški hrast s fantastično akustiko. Na 
prvem koncertu Zabrenjenega Pušenja, ko 
so igrali ob petih popoldne pred čistilkami 
in redarji, je Sejo v fi lmu izjavil, da jih je 
Skenderija pojedla.

Zakaj je Skenderija pomembna za Sa-
rajevo v drugi polovici 20. stoletja?

Skenderija je prinesla novo dimenzijo 

dojemanja in grajenja identitete prostora. 
Ideja je bila, da se naredi nova Baščaršija, 
ki bi funkcionirala kot mesto ekonomi-
je, športa in kulture. V tej stavbi so imeli 
Sarajevčani prvič možnost videti nastopa-
joče iz drugih držav. V kleti je bil prostor, 
kjer so igrali rock in pop bendi, igral pa se 
je tudi namizni tenis. Tam smo imeli celo 
svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. V 
Skenderiji je nastal tudi košarkarski klub 
Bosna Royal, ki je leta 1979 postal evrops-
ki klubski prvak v košarki. 

Ali je naslov dokumentarca vzet iz 
istoimenske pesmi Svijetla Sarajeva? 

Ne, to je naključje. Svetla Sarajeva je 
metafora, posvečena vsem umetnikom, 
športnikom, ki so se vzpostavili v Sken-
deriji, kakor tudi legendam in sarajevskim 
mitom ter vsem častnim in poštenim lju-
dem našega mesta. Pesmi Svijetla Sara-
jeva iz njihovega prejšnjega albuma ni 
ustvaril Sejo, prišla je s strani človeka, ki 
je bil na drugi strani barikad. Človeka, ki 
je sam bombardiral mesto, a je to kasne-
je obžaloval. Pesem sicer govori o vojni, 
a mi smo se v fi lmu zavestno odločili, da 
se z vojno tematiko ne bomo ukvarjali. Ta 
standardizirana zgodba o predvojnem in 
povojnem Sarajevu se nam je zdela retro 
in pasé. To je že vse povedano, teh zgodb je 
bilo že veliko. Nimam nič proti, če se ljudje 
ukvarjajo s temi temami, ampak v primeru 
Zabranjenog Pušenja so izjave o vojni po-
dali že v pesmih.

Film ste ustvarjali tri leta, od 2019 do 
2022. Kako je potekala produkcija?

Na mlado sarajevsko rajo sem naslovil 
apel, čeprav mislim, da drži za vse države 
bivše Jugoslavije: nima smisla čakati, da se 
zaključi t. i. produkcijski mozaik – iskan-
je sredstev, koproducentov, izvajalcev 
in tako dalje, to je lahko zelo mučen in 
kompliciran proces. Mi smo v fi lm skoči-
li popolnoma iracionalno in noro – brez 
fi nanc. Jaz sem kompromitiral družinske 
fi nance (op. v zadregi pogleda soprogo, ki 
sedi poleg naju). Zelo sem ponosen tudi na 
to, da sta fi lm producirali dve mladi ženski, 

Bosanki in Sarajevčanki. Namenoma sem 
želel realizacijo zaupati mladim. To je spo-
ročilo, ki smo ga želeli posredovati: Bodite 
hrabri, vrzite se v kak neracionalen pro-
jekt in rezultat bo prišel. Na srečo sta nas 
hitro prepoznala Al Jazeera Balkans in BH 
Telekom, ki sta podprla fi lm. 

Vaša gesta, da se karseda izognete 
vprašanju vojne, se zdi pomenljiva,  
saj se zdi,  da se je mesto »zataknilo« 
v tem obdobju. 

Težko sodim o tem, a moram poudariti, 
da so kulturni delavci in umetniki najboljši 
primer sodelovanja. Tudi na tem festivalu 
so najboljši fi lmi vedno koprodukcije med 
bosanskimi, srbskimi in hrvaškimi hišami. 
Umetniki so bili prvi, ki so zrušili te nore 
in neumne meje, ki so se vzpostavile zaradi 
vojne. 

Umetniki so tudi prvi začeli graditi 
meje med kulturami. Spomnimo se 
samo manifesta Srbske akademije 
znanosti in umetnosti, ki je dal osno-
vo za kasnejša grozodejstva.

Na žalost res,  ampak ne bi se vračal na 
ideologijo Dobrice Čosića ter na zgodovin-
ske interpretacije Vojislava Šešlja. Vračanje 
na te teme se mi zdi banalno in nesmisel-
no. Mislim, da moramo na Sarajevo gleda-
ti kot na avtentično mesto, kjer mešanica 
kultur ustvarja kreativnost, ki je in mora 
biti usmerjena v prihodnost. Sodelova-
ti moramo zato, ker je to ekonomično in 
smiselno. Ne maram posploševanj. Tudi za 
Slovence se govori marsikaj, a grdo bi bilo, 
če bi celotno državo identifi cirali s carini-
kom, ki mi zaradi bosanskih tablic vedno 
sumničavo pregleda prtljažnik. 

Slavoj Žižek pravi, da so razmere v 
BiH postale resne šele, ko so ljudje 
prenehali s predsodki v obliki vicev o 
različnih nacionalnostih. 

Ne smemo pozabiti, da so bili Sara-
jevčani štiri leta oblegani. Tukaj je umrlo 
12.000 ljudi, od tega 1300 otrok. Te rane 
bodo ostale. Ne dovolim si, da sodim in 
govorim o tem, ker so to tako boleče stvari. 
Tudi če se srečam z nekom, ki ima orto-
doksno stališče o teh rečeh, rajši spoštljivo 
molčim. 

Nisem se želel dotikati vojne, a kako 
to, da v fi lmu ni bolj poudarjena zgod-
ba z Dr. Neletom Karajlićem, prvim 
pevcem, ki je med vojno prebegnil v 
Beograd?

V fi lmu je Nele prisoten skozi svoje nas-
tope in bilo bi nepravično, če se Neleta ne 
bi omenilo. A obstaja druga dimenzija, ki 
se mi zdi pomembna. Z Neletom so posne-
li samo tri albume, brez njega je bilo pos-
netih 9 albumov s številnimi hiti. Nele še 
vedno poje Sejove pesmi in obratno. Am-
pak Sejo je avtor več kot 95 odstotkov nji-
hovih pesmi. Oba sta izbrala svojo pot in 
ostanimo na tem. “



19T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 5  -  4 .  n o v e m b e r  2 0 2 2

Na Istro je treba gledati še kako dru-
gače kot na tampon cono počasi 
premikajočega se cestnega železja 

med slovensko mejo in hrvaškim morjem, 
smo pomodrovali, in se odločili, da polo-
tok, kot se zagre, izkusimo iz prve roke. Ali 
še bolje, iz prve noge. Lepo peš in počasi. 
Tam vode ni nič, so rekli sredi poletja, vina 
pa menda še imajo nekaj. Oba razloga sta 
med pohodniško druščino rodila idejo o 
nekakšni »pošrek« trasi od Buzeta do Pule. 
In smo šli.

V kupeju vlaka proti Puli naletimo na 
možakarja, ki se že nekaj ur od nevemkod 
pelje na Obalo lovit – krokodile. O resnos-
ti njegove namere pričata ogromna ribiška 
palica in Long John, ki ga možakar srka že 
ob komaj svetlih jutranjih urah. 

Tistih nekaj ur do meje in do prave po-
letne vročine še oddremamo. 

Buzet – Cerkev Marije Blažene,     
      Kašćerga (četrtek, cca 20 km)

Buzet (po istrsko se večina krajev nagla-
si na zadnjem zlogu: Buzét, Porêč, Tinján).  
Vroči kamni, vroča zemlja, vroč zrak. Hr-
vaškega policaja skoraj prisilimo v formal-
nost, da nam na postaji, ki zgleda, kot da je 
na koncu sveta, pregleda pasoše. Mali črni 
pes navdušeno skače za kamni, ki mu jih 
mečemo. Najdemo neko pohodniško pot 
v dolino, a jo zaradi mešanice zaraščenosti 
in novogradenj mestoma izgubljamo. 

V centru Buzeta se zdi, da je v 
opoldanskih urah ves živelj v gostilnah. 
Vroče je kot pes. Naročimo pivo, kupuje-
mo vodo in sladke pijače, nase vlečemo še 
dodatno plast štumfov. Prvotno etapo, Pot 
sedmih slapov, zaradi domnevne izsušeno-
sti in torej nezmožnosti plavanja pod sl-

apovi, pa tudi grožnje komarjev, ki se radi 
prokreirajo v pomočvirjenih mlakužah, 
zamenja nov cilj, jezero Butoniga, eden od 
glavnih virov pitne vode na polotoku. 

Vročinsko obdelanemu betonu se 
umaknemo v gozd južneje, pri Juričićih. 
Najdemo težko sledljivo pot, ki jo očitno 
uporabljajo le lokalni motokrosisti. Grize-
mo kolena, hrib je hud. Včasih ne vemo, 
ali hodimo po izsušeni strugi potoka ali 
po normalni poti. Izrek »to je zadnji večji 
hrib« postane sarkastična pripomba, ki jo 
ponavljamo vse do morja. A vsakega hriba 
enkrat zmanjka – tudi tega je, pred nami 
pa se znajde vas Sveti Donat. Počivamo, 
občudujemo kamene istrske hiške, nava-
jamo se na stalne sopotnike: ose, komarje, 
mušice, obade. Hodeč dalje po grbini hriba 
nam dela družbo močan veter potepuh, ki 
mi spelje nekje na nahrbtniku zataknjen 
slamnik. 

Vas Vrh. Počijemo pri cerkvi, išče-
mo gostilno. Neka gospa noro nabija na 
cerkvene zvonike, kakšne nečloveške pol 
ure, dokler z avtom ne pridivja za silo 
uniformiran župnik, ki ji z nekaj hitrimi 
kretnjami dopove, da je šla predaleč. Edi-
na gostilna strogo upošteva istrsko sies-
to, ravno zaprejo, ko pridemo. K sreči se 
ravno takrat, ob 16.00 odpre manjši kafi ć. 
Mladenka postreže z belim gemištom, ki 
požanje splošno odobravanje, zato pade še 
ena runda. Bežno lakoto pogasi sladoled. 
Veliko apartmajev, a nobene gostilne. Tur-
iste pač v te konce vlečejo predvsem tar-
tufi , s katerimi se ukvarja precej lokalnih 
»poduzeća«. 

Od Vrha se pot spusti v dol, kjer poči-
va jezero Butoniga. Srhljiv pogled, zaradi 
suše ga pol manjka. Smaragdna barva vode 

perverzno vabi h kopanju, a je obala jezera 
ograjena, še lokalci se tam ne kopajo. Tudi 
mi se odpovemo čofotanju in posledični 
delikventnosti. Hladimo, mirimo in hrani-
mo se ob nasipu, kakšnih deset metrov 
nižje pod površino jezera. Vlečemo nase 
posušene in otrdele nogavice, ponovno 
ugriznemo v kolena. Ukotići se ne naha-
jajo pri jezeru, kot je domneval veliki stric 
G, ampak precej višje v hribu. V vasi, ki je 
za ljubitelje suhe gradnje (iz kamnov) trda 
pornografi ja, božamo psa in dobimo vodo. 
Pretežno ostarelo prebivalstvo še vztraja v 
»poljoprivredi«.  

Ob pet in več odstotnem hribu edino 
noge ječijo, ramena se krivijo. Edini pobeg 
iz surove mesne materialnosti nudi res po-
gled na jezero – še z druge, jugozahodne 
strani. Pri eni od redko posejanih kmetij 
dobimo sopotnika – črnega psa, ki gre kl-
jub prijaznemu odganjanju z nami vse do 
vasi Kašćerga. Pade noč, utrujenost pride 
za nami, psa v džip naložijo lastniki in ga 
peljejo domov. »Imate tu kako gostilno?« 
Nimajo. Naslednja je v neki vasi proti Mo-
tovunu. Ni naša smer. Nočno zavetje nam 
ponudi Cerkev Marije Blažene. Spimo 
pred vhodom. Raje ne zvonimo.   

Kašćerga – Mrgani 
       (petek, cca. 25 km)

Zajtrk okoli 5.00. Nemške konzerve, 
šilce domačega jegra. Poberemo se pred 
začetkom nacionalističnega slavja (dan 
Oluje), ki se ima tu zgoditi čez dan. Bravari. 
Razgled na celo vzhodno Istro upočasni 
korak. Verbalni napad dveh pritlikavih 
psov. Neprivezana. Bežne sence redke 
šume. Samo cesta, drevesa, sonček. 

Britof v Trvižu. Napolnimo se z vodo, 

»Istarski
postupak« 
ali 
postopanje 
od Buzeta 
do Pule

Nejc Bahor
txt&foto

POHAJKOVANJA

Makadamski labirint med Trvižem in Kringami
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v betonskem umivalniku perem štumfe, 
majico in brisačo. Kava in breskve okoli 
9.00 v obcestni gostilni. Čičote vprašamo 
za pot, ne ljubi se nam po jako prometni 
cesti do Tinjana. Pokažejo nam pot čez 
polja in njive. Napol zaraslo, divja sadna 
drevesa. Ose. Sredi ničesar najdemo lepo 
urejen, neoznačen grob. Ob pavzi z ruza-
kom zmečkam sončna očala. Medicinski 
lepilni trak pomaga. Recimo. Prečimo Tin-
jan. Čudna lokalna imena.

Kringe – ali po naše »Krindže« oziroma 
»Skremže«. Rojstni kraj prvega vampir-
ja Jureta Grande (via Valvasor). Beremo 
zgodovinske table. Pri Radetičih vidimo 
avtohtone istrske bele bike boškarine. Na 
pol porušeni ovčarski zidki levo in desno. 
Najbrž jih dosti porušijo s stroji, ki šavjas-
ta drevesa ob cesti režejo na celo in počez. 
Divji zajci na polju. Červari. Zadnja etapa 
se vleče. En in isti beton med napol zjeb-
animi drevesi – za njimi pa pašniki in njive.

Ker smo valjda »mrge«, se fotkamo pred 
tablo vasi Mrgani. Zaokrožimo po vasici, 
najdemo gostilno, edini lačen naročim paš-
to (z boškarinom in tartufi ), drugi špricerje. 
Z nekaj godrnjanja pade odločitev, da jutri 
ne silimo v Pulo na Monte Paradiso. Iz-
vidnica najde v temi lepo skrito balinišče. 
Nožne mišice se krčijo, ne marajo trdega 
betona. Mi pa ne krčev, zato jih hladimo 
s pivom. Komarji žrejo. Celo noč se glasno 
kregajo čuki. 

Mrgani – Kamp Mon Perin
       (sobota, cca 23 km) 

Budilka ob zori. Pustimo Mrgane za 
sabo in se spustimo v dolino. Lep razgled 
na grd cestni viadukt. Moramo še na hrib 
na oni strani? Velike 50-litrske črne vrečke 
smeti ob cesti. Kdo to dela, pišuka? V do-
lini razvaline Dvigrada in britof. Stikamo 
po pokopališču – eni in isti priimki v ital-
ijanščini, nemščini in hrvaščini. Dvig v 
griček sredi doline, na ruševine Dvigrada. 
Srhljivi, a mogočni ostanki etnično popol-
noma zmešanega, v prvem stoletju usta-
novljenega in v 18. stoletju zapuščenega 
mesta – kuga, malarija. Leseni bar dela šele 
ob 11.00, z njim pa tudi sekreti, zato svoj 
»pečat« pustim za njimi. Valjda zagrizemo 
v prej gledani hrib. Ubitačna »naravnost 
gor« smer. Levo in desno lovimo senco. 
Pripeka neizprosna. Od betona in od son-
ca. 

Prva stvar v Kanfanarju je britof. Brit-
ofi  so, iskreno, odlične popotniške oaze, 
zmeraj imajo vodo, senco in zgodovinsko 
predavanje. Pisanost priimkov, tudi kak v 
Sloveniji pogost. Če si brezbožnik, imaš 
mir tudi ponoči. V prvem kafi ču gremo 
serijsko srat, pijemo kavo in cuker, razbi-
jemo kozarec. Pri železnici se lovimo glede 
smeri. Vprašamo na biciklu kruzajočega 
čičota. Pokaže nam kolesarsko pot, zgraje-
no po trasi propadle (avstrijske?) železnice. 
Stopala se po fi nem makadamu malo 
razgibajo in gre lažje. Pičimo v smer Bal, 
pot pa zavita in slabo označena. Občuduje-

mo prekope čez živ kamen in nasipe bivše 
železnice. V podhodu pod avtocesto poči-
jemo in se podpišemo na stene. Prve hiše 
neznanega zaselka. Utrujeni složno določi-
mo počitek v senci pri eni od večjih kmetij. 
Zmoremo le malico, opoldanski dremež 
nas vse zalima na šotorke. Ne dremamo 
niti pol ure, ko se pripelje domačin V., brez 
kompromisa nam podeli frišno vodo, kise-
lo in vino. Prisede, začnemo debato, pred-
vsem o stanju države in duhu prebivalcev. 
O lajfu, gore i dole, gore i bolje. Pijemo, 
debatiramo. Debatiramo, pijemo. Prešal-
tamo na rdeče vino. Debatiramo še malo. 
Okoli 17.00 nam postane jasno, da je do 
Bal še nekaj kilometrov, od tam pa do tako 
želenega nam morja še najmanj pet. Mi pa, 
čeprav veseli, v ne ravno hodnem stanju. 
V. se strinja, sprejmemo njegovo ponudbo, 
da nas z avtom zapelje v Bale. S tem zajebe 
našo popotniško čast, a nas hkrati tudi 
svetniško odreši. Kdo si upa zavrniti člove-
ka, ki ti je v lastni hiši tako lepo postlal? 

V.-ju se v Balah zahvaljujemo, fotkamo 
se. Med drugim izvemo, da poteka nek jazz 
festival (Last Minute Jazz Festival). Fizič-
no stanje takoj zahteva oreng gozbo v eni 
od gostiln z dično ancienne veduto na stari 
del. Zatem padajo mrzli piri v parku. Vo-
hamo že morje, blizu smo. Še zadnja runda 
iz trgovine, ruzake skrijemo v temo parka, 
gremo gor na koncert. Gode pisana jazz-
swingy zasedba s pevko, trg je zapolnjen, 
pivo točijo v kotu. Koncert kar zabaven, 
eni žvižgamo in glasno sugeriramo neum-
nosti. Vztrajno pijemo, raziščemo še na-
jstarejši, najvišji del Bal, spoznamo lokalne 
mačke, pse in lastnike. 

Okoli polnoči se spustimo do ruzakov 
(dobro smo jih skrili) in se kljub pijanski in 
običajni utrujenosti odločimo za ekstrem-
no, nočnoizmensko, popivajočo in vse-
poprek hodečo etapo, sicer že preverjeno 
metodo. Zgoraj – z zvezdami napenzlano 
nebo. Spodaj – popolna tema. Občasno 
se vidi črte na cesti in pikice cigaretnih 
in drugih zvitkov (ki smo jih seveda celo 
pot vestno in varno ugašali!). Proti jutru 
se karavanovodeči C. brez besed zloži na 
spalko pri nekem spomeniku. Brez besed 
se mu pridružimo. 

Kamp Mon Perin – Fort Forno   
      (nedelja, 4,6 km)

Dvignemo se ob pošastnih 6.00. Spa-
li smo kaki dve uri. Ugotovimo, da je to 
spomenik Galileotu. Brez zajtrka se opr-
tamo in po dveh ovinkih skužimo, da smo 
že pri kampu – torej tudi morju. Hura, mi! 
V kafani na plaži ujamemo zajtrk – pečena 
jajca.

Po prvem kopanju (beri: higieniziranju) 
po treh dneh se C. poslovi; doma ga čakajo 
obveznosti, rojstni dan in žena. Krene na 
vlakec za Bale. Ostali se oborožimo s slad-
ko pijačo in spremenimo hodno metodo – 
odslej hodimo zgolj ob obali, če bo šlo, vse 
do Pule. In jako počasi. 

Od kampa zarežemo v zarezane skale-
tine malih zalivov, polnih plažic s pretežno 
FKK prebivalci. Hoja po plažah in kamnih, 
ki plaža še niso, je glede na beton prijet-
no vznemirljiva. Presenetljivo si nihče ne 
zvije gležnja. V hostici naletimo na odpr-
to kamnito hipi hiško v starem istrskem 
slogu. Manjše pečine, zarinemo po kozji 
poti čez šavje. Stari avstrijski bunkerčki na 
obali. Med sranjem mi pulz dvigne debele-
jša, metrska, rjava, štorasta kača. 

Pred naslednjim kampom v šavju za-
sedemo enega od prostorčkov, v praktič-
nem smislu odvzetih iz narave. Preprosta 
klopca, plac za ogenj in za ležat. Plavamo, 
pijemo pivo, čudimo se vsebini hrvaških 
cajtengov in spimo. 

V naslednjem kempu pojemo kosilo in 
se gremo kopat. Brskamo po kamenčkih 
na obali. 

Dvignemo se na Fort Forno, staro 
avstrijsko trdnjavo. S tuneli povezanim 
kompleksom bunkerjev je nekoč varovala 
morski vhod v Pulo. Znakov za prepoved 
prehajanja ograje nihče ne upošteva, tako 
kot mi ne. Napol porušena je še vedno 
mogočna. Na strehi s širnim razgledom 
si posteljemo zraven topovskega gnezda. 
Polita tekočina iz konzerve 300-gramske-
ga doručka sproži ofenzivo vojske mravelj, 
prisiljeni smo v umik, premaknemo ležišče. 
Celo noč na strehi močno piha. Morali bi 
iti v zavetrje. Ogradimo se z ruzaki.

Fort Forno – Kamp Pineta 
       (ponedeljek, cca 12 km) 

Ostanki zapuščenega mesta Dvigrad pri Kanfanarju
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Zjutraj se zbudim z otečenim očesom. 
Prepih? Žužki? Nehigiena? Ne vemo. 
Odrinemo proti jugu, skozi ostanke nek-
daj mogočnega vojaškega kompleksa. Med 
artefakti, narejenimi s palicami, ploščatimi 
kamni in različno rjasto kovino – morda 
delo zdolgočasenega arhitekta – hodimo 
po skalnati plaži vse dol do Barbarige. Na 
plažah prevladujejo slovenske registrske. 
Tipično za praktične Slovence – od avta 
do plaže je cca. dva metra. Pri Portiću 
odrinemo gor, proti Peroju, kjer najdemo 
prijetno konobo. Po mnenju vseh najbol-
jši kalamari in pica na trasi. Zanimivo – v 
Peroju živi močna skupnost Črnogorcev, 
ki praznujejo neko obletnico. 

Od Peroja se spet spustimo do obale. 
Neprestano piha kot hudič. Hoja po skalah 
utrudi, namočimo se in počijemo v zavetr-
ju. Prečimo male gozdičke, ki jih je očitno 
pred kratkim zajel požar. Oteklina na oče-
su čez dan popusti. 

Kamp Pineta. Napoved za nočno 
vreme posadko spravlja v dvome. Opremo 
previdno skrijemo v hosti, jo pokrijemo 
s šotorkami in krenemo proti bližnjemu 
baru ob plaži. Ravno spijemo pivo-dva, pa 
se ulije. Premočeni tečemo do opreme in 
jo prenesemo v kritje stavbe, kjer je bila 
nekoč gostilna. Neha padat; družbo nam 
delajo mladoletni sodržavljani, ki si dajejo 
opravka z ginom in cigareti. 

Kamp Pineta – Fažana plaža MUP
       (torek, 4,3 km)

S sončnim jutrom se posuši oprema. 
Glavno, da so suhe šotorke, ker so mokre 
pač pretežke. Kava, namakanje. Gospa v 
bližini, evidentno iz Bosne, je skoraj celo 
uro na telefonu. Prisluškujemo. Odpujsa-
mo proti mestecu Fažana. Tam si kupimo 
nova sončna očala in razglednice ter za-
sedemo mizo v bližnji konobi, kjer požre-
mo par kil morskih dobrin. Za nekim 
šankom menda vidimo Rada Šerbedžijo, 
prepričljivo skritega »v civilu«. In precej 
nadelano kinkajočega. Kupimo pivo in za 
blagoslov še Jezusa (svečo). 

Še vedno smo prehitri, Pula je že za 

vogalom, zato si privoščimo pedalin. Nanj 
s pivom v senci čakamo še kako uro, ker 
(pre)močno piha. Opremo pustimo pri 
šanku. Na morju smo skoraj dve uri. Moč-
no sonce, pivo, tobogan na pedalinu, vse 
do zahoda. 

Že na trdnih tleh in ravno prav vegasti 
se odločimo za »koktejl-tour«. Za ljudi, ki 
plažo uživajo v bližnjih kampih, smo najbrž 
bizarni – ogromni ruzaki, čudna pokriva-
la, lesene palice, nadelani in še slovensko 
govoreči zapovrh. Po nekaj »etapah« smo 
opravilno nesposobni, našo šibkost izko-
ristijo neke nepridipravke, ki nam uspejo 
prodati nekakšne elektronske cigarete. V 
temnih nočnih urah se za mostičkom plaže 
MUP skotalimo v bližnje grmovje. 

Plaža MUP – pod trdnjavo Punta 
Christo (sreda, 4, 2 km)
Zjutraj iščemo izgubljeno opremo, ki 

jo je terjala včerajšnja zadnja etapa. Osa-
mosvojitev so razglasile pohodne palice 
in arafatka (ruta). Jezusa (svečo) najdemo 
v 100 metrov oddaljenem grmovju. Bož-
ja previdnost nam nakloni odprte wc-je 
v bližnjem, napol zapuščenem objektu. 
Namočimo se v vogalni plaži in krenemo 
dalje proti nekem kampu južneje. Tam se 
namakamo in spimo na plaži. Nekaj me 
piči v zadnji del kolena, oteklina naglo ras-
te. Kampu kot čistilke služijo Azijke: novi 
gospodarji ali poceni delovna sila? 

Krenemo proti najbližji trgovini, proti 
mestecu Puntižela, okoli trdnjave ne bomo 
našli nič hranljivega. Market najdemo 
zraven cerkve, v parku v izmenjevalnici 
knjig ni nič pametnega. Neki slovenski 
učbeniki. 

Predvsem s tekočinami prijetno oteže-
ni zamakedamimo proti ogromni trdnjavi 
Punta Christo, ki je znano prizorišče ve-
likih glasbenih festivalov. Vročinski pritis-
ki, prah, maček. Zaradi otekline težko 
pokrčim nogo, a hoja gre. Obkrožimo hrib, 
ki je v bistvu zaraščena trdnjava. Znotraj v 
hladu kava in pohod po notranjosti trdn-
jave. Piha, ogledujemo si trdnjavske jarke, 
kjer bi lahko spali v brezvetrju. A želimo si 

tudi kopanja. 
Racionalna pamet, ki jo čudežno še 

premoremo, ugotovi, da piha z juga. Torej 
se samo premaknemo na severno stran po-
lotoka in smo »good«. Po kozjih stezah se 
prebijemo do slikovite FKK plažice, stisn-
jene pod desetmetrsko pečino. Odvržemo 
obleke, kadimo in čakamo, da se folk spa-
kira. V šumici si uredimo lepo gnezdece. 
Dobro smo ocenili, skoraj nič ne piha. 
Zvečer pijemo domač jeger z razgledom na 
otoke Brionov. 

Trdnjava Punta Christo – Ljublja  
na (četrtek, cca 7 km)
Za jutranje onečedenje najdemo bio-

eko wc, preprosto počepališče iz naplavl-
jenih kosov lesa, s par metrov globoko 
luknjo. Zelo priročno. Po jakem zajtrku 
se odpravimo nazaj v hrib, do trdnjave in 
potem spet dol do Štinjanske Drage. Tam 
nam neki domačin verbalno jebe mater, 
ker smo želeli, packi, smeti odložiti – na 
kup smeti. Češ, da tu niso smeti(?) Ok, jih 
vzamemo s sabo. Malo naprej nas prijetno 
preseneti Lost Beach Bar. »Rajski« pesek, 
klopce, kavica. Skoraj holivudsko kičasto. 

Udarimo naprej, po lepi gozdičkasti poti 
se prismukamo do izredno dične hišice, ki 
skupaj z manjšim svetilnikom ponovno vz-
postavi občutek civilizacije. Nad pečinami 
nadaljujemo do uvale Valmaggiore, neka-
kšnega manjšega pristanišča za ribiče. Tam 
spet krenemo po obali. Za ovinkom že zaz-
namo obrise Pule. Občasno smo prisiljeni 
dobesedno prečno plezati pol metra nad 
morjem. Precej zabavno početje, k sreči 
brez padcev v vodo. 

Iz izkušenj izpred nekaj let vemo, da 
je okoli otoka Katarina ogromno grad-
bišče. Puležani tam gradijo svoje Benetke 
ali nekaj podobnega. Priložnosti za ko-
panje v objemu narave ne bo več, zato si v 
popoldanskem soncu privoščimo posled-
nje kopanje. Previdni moramo biti, plaža 
in plitko morje v čošku sta polna plas-
tike, stekla in rjavečega železa, ki so jih tja 
zanesli tokovi, ujme in gradbinci. Plašč za 
avtomobilsko gumo preverjeno ne plava.  

Dalje proti Puli. Gradbinci po ših-
tu lovijo ribe, carji. Od tod do puljske 
železnice je sam beton, še več kot prejšnja 
leta. Stari objekti avstrijske, nato jugoslo-
vanske vojščadi še stoje, menda so pred 
leti tam gostili metal festival GoatHell. 

Pririnemo v Pulo. Do vlaka za Lju-
bljano imamo še nekaj ur, a nam lastnik 
picerije na postaji (menda najboljše pice 
v Puli) ne dovoli, da tam pustimo opremo. 
S polno opremo komaj še hodimo po Puli. 
Krmimo se v restavraciji za cerkvijo, za kaj 
več pa ni časa. 

Na vlaku za Ljubljano ni gužve, pride-
mo z malo-več-kot-urno zamudo. Drži se 
nas še nekaj popotniške nabritosti, res 
končna postaja postane bližnji bar, ki nas s 
pomočjo hladnega, dobro zasluženega piva 
počasi, a gotovo teleportira v ljubljansko 
stvarnost. 

Po kilometrih in kilometrih betona končno: morje. Plaža pri Balah.
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KULTURA

Galerija Cukrarna  je zrasla na 
pogorišču nekdanje rafi nerije 
sladkorja oziroma v dolga leta 

praznih prostorih tega industrijskega 
objekta iz prve polovice 19. stoletja. 

Poleg galerije je v sklopu poslopja tudi 
lokal, ki se oddaja najemniku skladno z iz-
biro na javnem razpisu. Potem, ko so ak-
tualni najemniki odpovedali pogodbo, se 
je začelo iskati novega najemnika, ki bo 
skrbel za gostinsko ponudbo. 

Javni zavod Muzej in galerije mesta 
Ljubljane (MGML), kamor spada galerija 
Cukrarna, je septembra na svoji spletni 
strani objavil javni razpis. Bar Cukrarna se 
sicer oddaja za določen čas petih let. Raz-
pis vključuje 24 pogojev oziroma »zahtev«, 
ki od bodočega najemnika zahtevajo, milo 
rečeno, veliko sposobnost prilagajanja. Iz-
branec bo sicer moral za najemnino plačati 
najmanj 4000 evrov na mesec, kar je na-
jnižja izhodiščna cena, ki jo lahko ponudi 
MGML. Ob branju pogojev razpisa bo pri-
javitelj presenečen, saj se lokal oddaja del-
no opremljen, za dokončno opremljenost 
prostorov pa bo bojda poskrbel najemoda-
jalec, torej Galerija Cukrarna.

Na začetku razpisa je jasno zapisano, 
kaj bo odločilno pri izbiri. Poleg naju-
godnejše najemnine, ki jo bo ponudil na-
jemnik, je to vsebina programa. Na sledi 
takšnega uvoda je pomenljiv komentar 
ene od prejšnjih najemnic bara Nine 
Hudej, ki kot razlog za odpoved pogodbe 
navaja prav:  »nezmožnosti realizacije pro-
gramskega in gostinskega koncepta, ki smo 
si ga v tem prostoru zamislili.« Hudej pravi, 
da jim javni zavod ni omogočal avtonom-
nega vodenja bara, kar je glavni razlog za 
odpoved najemne pogodbe. Tudi v novem 
razpisu je jasno, da Cukrarna nadaljuje z 
omejevanjem avtonomne uporabe prosto-
ra. Glasbeni program mora namreč slediti 
programskim in vsebinskim smernicam 
galerije, torej mora biti v skladu s »sodob-
nimi umetniškimi praksami, ki so vpete v 
mednarodne tokove umetnosti.« Karkoli že 

to pomeni v kontekstu glasbenega pro-
grama gostinskega obrata. Najemnik bo 
moral tudi soglašati, da ohrani ime bara, ki 
se trenutno imenuje Bar Cukrarna. 

Tudi pri poslovnem delu obratovanja 
lokala je v razpisu kar nekaj omejitev. Tako 
bo moral najemnik polovico čistega dobič-
ka od blagajniškega izkupička prepustiti 
najemodajalcu, kadar bo v galeriji potekala 
javna prireditev, ki jo organizira galerija 
Cukrarna. Čisti dobiček, ki ga bodo pozne-
je razpolovili, se bo izračunal »glede na 
promet bara v času ene ure pred pričetkom 
prireditve do najmanj ene ure po zaključku 
prireditve.« V kolikor bo šlo za zaključene 
prireditve in prireditve komercialne-
ga značaja, dobiček pripada najemniku. 
Hudej je v pogovoru potrdila govorice, 
da je galerija Cukrarna zahtevala, da so 
se dogodki in prireditve, ki so jih organi-
zirali, sporočili vodstvu mesec in pol vna-
prej. Ob tem je dejala, da to ni ključen ra-
zlog za odpoved pogodbe. Aktualni razpis  
»zapoveduje«, da se zaključene sprejeme in 
lastne prireditve lahko izvaja le »v izrednih 
primerih in le s pridobitvijo predhodnega 
pisnega soglasja najemodajalca.« Najem-
nik se bo moral z galerijo tudi usklajevati 
glede vsebinskega, prostorskega, zvočnega 
in svetlobnega načrta izvedbe prireditev, 
sicer pa kakršnekoli »razstavne dejavnos-
ti in predstave, performansi ali katere koli 
druge scenske umetnosti ter ostali kulturni 
dogodki s področja delovanja zavoda,« če 
ne gre za dogovorjen oziroma koordiniran 
dogodek, »niso dovoljene.« 

Hudej opozarja, da so razpisni pogo-
ji jasni in najemnik s podpisom pogod-

be na njih pristane, a poudarja, da je bil 
odnos z javnim zavodom težaven onkraj 
napisanih pravil. Tudi v aktualnem razpi-
su je zapisano, da se bo moral najemnik pri 
svojem programu prilagajati vsebinskemu 
programu galerije. Redna koordinacija bo 
potekala mesečno, pri čemer mora biti 
program »načrtovan vsaj pol leta vnaprej 
in omogočati odstopanja, vendar morajo biti 
vsebine in termini potrjeni s strani Galerije 
Cukrarna.« Jasno je torej, da ima pri pro-
gramu tako terminsko kot vsebinsko pred-
nost program galerije. Med pogoji za na-
jem bara Cukrarna tudi piše, da mora biti 
obratovalni čas  v »celoti podrejen potrebam 
in hišnemu redu Galerije Cukrarna.«

Nina Hudej pravi, da je za njih zgodba, 
kar se tiče najema bara Cukrarna, zaključe-
na, ne želijo se ozirati nazaj in komentirati 
odnosa z najemodajalcem. Usmerjeni so 
na prihodnje družbeno delovanje, saj se 
pripravljajo na aktivno sodelovanje v ref-
erendumski kampanji o noveli zakona o 
RTV. Po nepotrjenih informacijah naj bi 
na aktualnem razpisu za najemnika bara 
Cukrarna izbrali prodajalno in kavarno 
Črno zrno, ki ponuja »avtentične okuse 
kolumbijskih kavnih zrn.« Ljubljančane in 
Ljubljančanke pa predvsem zanima, če bo 
bar Cukrarna ohranil vrtoglave cene in 
bodo morali za kavo odšteti tri evre, kar 
glede na dokaj visoko najemnino ne bi bilo 
presenetljivo.

Povejmo še, da se oseba, zadolžena 
za komunikacijo z mediji v Cukrarni, do 
zaključka redakcije ni odzvala na naša 
vprašanja. 

Galerija Cukrarna 
kot slab najemodajalec

Kdo prodaja 
predragi 
cukrček?

Simon Smole
foto: wikimediacommons

“
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Gozdni požar je v začetku okto-
bra na Velikonočnem otoku ož-
gal več tamkajšnjih znamenitih 

kamnitih skulptur moai. 
Otok leži približno 3600 kilometrov 

zahodno od Čila in meri le 63,2 kvadrat-
nih kilometrov in ima po popisu iz leta 
2017 7.750 prebivalcev. Gre za enega na-
jbolj odročnih koncev našega planeta, ki 
so ga še pred prihodom Evropejcev nase-
lili Polinezijci, leta 1888 pa država Čile. 
Staroselci so se po nekaterih ocenah tam 
prvič naselili tudi do tisoč let prej. 

Rapa Nui, kot mu pravijo domačini, je 
otok vulkanskega izvora, kar pomeni da 
nudi poseben bivanjski prostor živalskim 
in rastlinskim vrstam. Požar, ki je prizadel 
del nacionalnega parka, je skupno uničil 
sto hektarov površin. Na tem območju se 
nahaja več sto omenjenih kamnitih skulp-
tur. Po besedah Edmunda Edwardsa, di-
rektorja fundacije Rapanui Planetarium, 
je požar verjetno zanetil človek, čeprav 
uradne potrditve še ni. Na otoku je bila 
nekoč na ovčjih rančih navada, da se je 
požgalo suho travo, da bi zrasla sveža krma 
za ovce in govedo. Požig se je običajno iz-
vajal v mesecih juniju ob močnem vetru 
in tik pred močnim deževjem. Nekateri 
živinorejci na otoku kljub prepovedi to še 
zmeraj izvajajo. Požar, menijo mnogi na 
otoku, je posledica te dolgoletne prakse. 
Agencija za varstvo okolja Rapa Nui je 
sporočila, da je uničenje ptičjih gnezd in 
jajc na področju, ki ga je zajel požar, lahko 
povzročilo izumrtje avtohtonih vrst. 

Pred leti so z arheološkimi izkopavanji 
ugotovili, da je tam nekoč živelo vsaj šest 
vrst kopenskih in 25 vrst morskih ptic. 
Obstaja bojazen, da bi lahko ptica Takave, 
ki je bila na območje ponovno naseljena 
pred 20 leti, zaradi opustošenja zapustila 
habitat. Zaradi požara naj bi bili ogrože-
ni tudi zadnji resnični domorodci, deset 
endemičnih vrst žuželk, ki živijo zgolj na 
tem otoku. Spremembe v ekosistemu in in-

Irak ima vlado
Bagdad – Po enem letu brez delujoče vlade 
je parlament izglasoval zaupnico proiran-
ski vladi novega premierja Mohamme-
da Al Sudanija, ki zdaj vodi najmočnejšo 
stranko v parlamentu. Kriza je nastopila 
po odhodu verskega vodje Moktada Al Sa-
dra iz uradne politike, čigar privrženci so 
netili nemire in celo vdrli v parlament. Al 
Sadrova stališča so izrazito protiiranska, 
njegovo gibanje pa ima največ vpliva med 
revnejšim prebivalstvom. STA, NB

EU: rekordna infl acija
Luksemburg – Območje evra je po ocenah 
Eurostata oktobra v medletni primerja-
vi zabeležilo 10,7-odstotno infl acijo, po-
tem ko je ta septembra znašala 9,9 %. K 
temu so največ prispevale cene energije, 
ki so se zvišale za 41,9 %. Za 13,1 % so se 
cene zvišale pri hrani, alkoholu in tobaku, 
neenergetske industrijske dobrine so se 
podražile za 6 %, storitve pa za 4,4 %. V 
drugi četrtini leta se je BDP povišal za 0,8 
%, v tretji pa za 2,1 %. DPA, STA, NB

Žito vendar 
na Zahod

Kijev/Carigrad – Kljub ruski odločitvi, 
da prevoza živil ne bo več dovoljevala, je 
v ponedeljek iz črnomorskih pristanišč 
vseeno izplulo 12 ladij , ki poleg pšenice 
prevažajo še sojo in grah. Turčija se je za-
vezala, da bo še naprej izvažala žito, po-
nudili so tudi pomoč pri pogajanjih z rusko 
stranjo. Rusija se je dogovoru odpovedala 
minuli vikend, zaradi domnevnih napadov 
brezpilotnih letal na njihovo mornarico 
v Črnem morju, pri tem naj bi ukrajinske 
sile zlorabile vzpostavljen koridor za pre-
voz živil. DPA, NB

Okoljski aktivisti
 spet udarili

Berlin/London – Policija je minulo nedeljo 
aretirala dve aktivistki, ki sta se v nacional-
nem Prirodoslovnem muzeju (Museum für 
Naturkunde) prilepili na ogrodje, ki pod-
pira skelet dinozavra. V ločenem incidentu 
so aretirali še aktivista, ki je z barvo skušal 
poškodovati sliko Klovn Henrija de Tou-
louse-Lautreca. V gibanju Zadnja gener-
acija (Last generation) so ob tem opozorili, 
da bo zaradi neukrepanja glede okoljskih 
sprememb človeštvo doživelo podobno 
usodo kot dinozavri. Medtem so v Londo-
nu angleški aktivisti gibanja Ustavite naf-
to (Just Stop Oil) več poslopij poškropili z 
oranžno barvo, med njimi stavbo notran-
jega ministrstva, Angleško banko in stav-
bo obveščevalne službe MI5. Aktivisti so 
dejali, da so bile izbrane stavbe organov, ki 
podpirajo in ohranjajo moč gospodarstva 
fosilnih goriv. Omenjena skupina je v zad-
njem mesecu skoraj vsak dan organizirala 
proteste proti vladnim načrtom za izdajo 
dovoljenj za več kot sto novih naftnih in 
plinskih projektov, večinoma v Severnem 
morju. DPA, STA, NB

PO SVETU
vazivne vrste so skozi desetletja izbrisale 
mnoge otoške živalske in rastlinske vrste. 
Večina žuželk se je umaknila pod zemljo, 
kjer so razmere podobne ekosistemu Rapa 
Nui, kot je obstajal pred prihodom ljudi.        

Danes poznamo približno 280.000 
rastlinskih in dva milijona živalskih vrst 
in vsak dan odkrivamo nove. Na Zemlji 
morda skupno živi celo več deset milijon-
ov vrst. A zaradi izginjanja življenjskega 
prostora se zmanjšuje njihova številčnost. 
Dvoživke po vsem svetu, afriški sesal-
ci, morski sesalci, ptice kmetijskih kra-
jin, metulji v Evropi, korale v Pacifi ku in 
Karibih ter gospodarsko pomembne vrste 
rib so le večje skupine, pri katerih vse ra-
ziskave kažejo močan upad. 

Biotska raznovrstnost je tradicionalno 
opredeljena kot raznolikost življenja na 
Zemlji v vseh oblikah. Zajema veliko šte-
vilo vrst, njihove genske različice in njihove 
medsebojne interakcije v kompleksnih 
ekosistemih. Trenutne stopnje izumiranja 
vrst so stokrat hitrejše od naravne stopnje. 
Najpogostejši vzrok ogroženosti pa je  prav 
izguba življenjskega okolja. 

Med najbolj ogroženimi habitati v Slo-
veniji so tekoče vode in z njimi povezana 
mokrišča. Zaradi hidrološke dinamike in 
značilnosti okolja so številna mokrišča zi-
belka biotske raznovrstnosti. Predstavljajo 
življenjsko okolje redkih in ogroženih ras-
tlinskih in živalskih vrst, ki brez njega ne 
bodo mogle živeti. Samo v drugi polovici 
preteklega stoletja jih je izginilo 40 ods-
totkov. Izsušenih je bilo več kot 70.000 
hektarov, kar pomeni skoraj 3,5 odstotka 
celotnega slovenskega ozemlja. Sloveni-
ja ima na »ramsarskem seznamu mokrišč« 
doslej vpisane Sečoveljske soline, Škoc-
janske jame kot podzemna mokrišča in 
Cerkniško jezero.

Čeprav kot glavne dejavnike negativne-
ga vpliva na okolje navadno obravnavamo 
različna onesnaževanja, recimo z odplaka-
mi, prahom ali hrupom, so največji krivci 
za zmanjševanje biotske raznovrstnosti v 
resnici trije: uničevanje naravnega okolja 
zaradi urbanizacije in širjenja obdeloval-
nih površin, širjenje tujerodnih invazivnih 
vrst ter neposredni vplivi strupov, ki jih 
uporabljajo v kmetijstvu. Uničevanju so 
najbolj izpostavljene površine, ki so na 
prvi pogled za človeka brez vrednosti, 
na primer močvirja, poplavni pasovi ob 
vodotokih, mlake, rečni rokavi in podobno, 
hkrati pa so to razmeroma redka življenjs-
ka okolja, ki omogočajo preživetje redkim 
in ogroženim živalskim in rastlinskim vrs-
tam. Pri nas je v nasprotju z Velikonočnim 
otokom razmeroma dobro ohranjene nar-
ave še veliko, zato še nimamo občutka, da 
bi bila biotska raznovrstnost  ogrožena.  
A stanje ohranjenosti v Sloveniji kaže, da 
je »na varnem« le 30 odstotkov vrst, prav 
tako so neugodni tudi trendi. Na rdečem 
seznamu ogroženih vrst v Sloveniji je več 
kot štiri petine vseh znanih vrst dvoživk in 
plazilcev ter skoraj polovica sesalcev. “

Požar na 
Velikonočnem 
otoku podaljšal 
seznam 
izumrlih vrst
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»Gotovo bi lahko kaj spremenila,« tarna visoko noseča 
najstnica, ko ugotovi, da njena mati najverjetneje 
ni umrla v prometni nesreči, ampak se je z avtom 

v podvoz zabila namerno. Njena hči za posledice krivi sebe, tako 
kot vsak od nas, ki se je že srečal s samomorom bližnje osebe. 
A temu ponavadi ni tako. Če človeka niste kakorkoli zlorabljali, 
gre najbrž za njegovo lastno odločitev, na katero bi težko vplivali. 
Vendar, kdo bi zares vedel, ko pa se v Sloveniji kljub ogromnemu 
številu samomorov o njih skoraj ne govori. Tema je tabuizirana 
do te mere, da je pred leti izbruhnilo vsesplošno zgražanje nad 
maturitetnim navodilom pri pisanju eseja iz slovenščine na posk-
usni maturi. Navezujoč se na knjigo Alamut Vladimirja Bartola 
naj bi mladi argumentirali, ali je samomor odrešitev problema ali 
bežanje pred problemi. Mlade so torej želeli spodbuditi, da bi o 
samomoru tehtno premislili. Glede na to, da je število samomor-
ov izjemno visoko prav med mladimi v poznem najstništvu, se 
izbira naslova zdi smiselna. A njihovi starši niso bili istega mnen-
ja. Nad vprašanjem so se zgrozili in ustvarili pravi pogrom nad 
komisijo, ki ga je zastavila. S tem so sporočili, da maturanti ne 
smejo razmišljati o samomoru, ker temu niso dorasli, čeprav gov-
orimo o posameznikih, ki večinoma že imajo volilno pravico in 
jim vsesplošna družba priznava pravico do odločanja.

Vsako umetniško delo, ki pri nas zbudi pogovor o tej temati-
ki, je zato še toliko pomembnejši doprinos. Čeprav gre za težko 
temo, je ta pomembna, posebej če je predstavljena tako kvalitet-
no kot v novem igranem celovečernem fi lmu Sare Kern Moja 
Vesna. Razumna se zdi odločitev komisije na prejšnji teden zak-
ljučenem Festivalu slovenskega fi lma Portorož, ki ji je za režijo 
poklonila nagrado vesna, saj fi lm prav ta najbolj odlikuje. Kljub 
majhnemu številu izgovorjenih besed fi lm ni razvlečen. Dialog se 
v Moji Vesni odvija tudi v tišini, skozi komaj opazne premike rok 
in brezštevilne pomenljive poglede, v katerih blesti Loti Kovačič, 
ki je pri svojih rosnih letih že prejela nagrado vesna za najboljšo 
glavno žensko vlogo. Ob zrelem obnašanju, ki ga izkaže v vlo-
gi Moje, bi se lahko prej omenjeni starši maturantov zamislili. 
Odgovornost in zrelost ne naraščata nujno premo sorazmerno 
s starostjo, vsaj ne v pričujočem fi lmu. Morda smo res bolj nava-
jeni, da so glavni razreševalci situacij tako mladi le v mladinskih 
fi lmih, vendar delo Sare Kern ni namenjeno le njim.

Uvid v življenje avstralskih Slovencev pa poleg že opisanega 
vpelje še v Sloveniji malo razvito slam poezijo, ki jo pesniki na 
srečanjih skladajo sproti. Mackenzie Mazur, ki jo v fi lmu izvaja, 
je sama njena avtorica in jezik ter um ji ob njej tečeta ritmično 
gladko in povsem naravno, tako kot fi lm, v katerem igra.

GLASBA

Kristijan Krajnčan oziroma DrummingCellist, kot je naslov 
njegovega projekta, ki mu piska v tokratnem tekstu 
posveča pozornost, je mednarodno prepoznaven glasbe-

nik, skladatelj ter fi lmski ustvarjalec. Ime njegovega solističnega 
udejstvovanja nam razkriva, da imamo priložnost prisluhniti vir-
tuoznosti na dveh inštrumentih v isti osebi. Krajnčan je namreč 
tako klasični čelist kot tudi jazzovski bobnar, kar mu omogoča 
poznavanje več glasbenih zvrsti in igranje v raznih pestrih kolek-
tivih. Posledično pa mu njegova širina očitno daje navdih za krei-
ranje mnogoterih zvočnih stvaritev in lotevanje glasbe na svo-
jstven način, kot je razvidno in tudi slišano v njegovi najnovejši 
izdaji Zabučale gore.

Omenjeni album je rezultat angažiranega ukvarjanja z ljuds-
ko glasbo, saj avtor ljudskih pesmi ni zgolj priredil, temveč se je 
posvetil dvoletnemu detajlnemu raziskovanju slovenske ljudske 
glasbe in tradicije, med drugim tudi z brskanjem po arhivu Slov-
enske akademije znanosti in umetnosti. Slednje ga je pripeljalo 
tudi do posnetkov pesmi na voščenih valjih iz začetka 20. stoletja, 
ki jih lahko slišimo v belokranjski skladbi Tri Jetrve. Posebnost 
izvedbe pa je v vpeljavi zvočnega zapisa moških glasov v kom-
binacijo bobnov in čela, ki se sliši kot sijajen bluesovski komad. 
Krajnčan se je polotil tudi ene pri nas najbolj izvajanih ljudskih 
pesmi Rasti mi, pšenica iz Porabja, a se osnovna melodija, ki jo 
igra čelo in podlagajo bobni, ves čas izmika, se v neki edinstve-
ni različici pojavlja in izginja, kar skladbi daje prav poseben čar 
avtorjeve poustvaritve. Še bolj pa se z osnovno melodijo igra in se 
ji zoperstavlja v naslovni skladbi albuma Zabučale gore, za katero 
je Krajnčan ugotovil, da izhaja iz Moravije, besedilo zanjo pa je 
prispeval Oton Zupančič. Vendar nas izvor pesmi ne sme zavesti, 
saj ljudske pesmi običajno ne poznajo današnjih državnih meja. 
Med izbranimi interpretacijami se je na dolgometražcu znašla 
še rezijanska Da göra plazina mojä, ki prav tako vsebuje glasovni 
zvočni posnetek. Glasovi pevk na posnetku se z vsakim verzom 
nekoliko dvigajo v tonaliteti; kot naj bi se pesem tradicionalno 
pela, tako tudi Krajnčan skuša slediti in ujeti omenjeno stopnje-
vanje.

Kar daje albumu še dodatno posebnost in vrednost pa sta dva 
avtorska komada, Vodnjak in Requiem, ki uokvirjata celoten al-
bum. Čeprav ne gre za ljudski priredbi, na nek način prevzameta 
ljudski melos in čudovito zaokrožita konceptualnost plošče, ki v 
končni fazi v lepo ravnovesje povezuje tradicijo in sodobnost.

Brigita Gračner
foto: naslovnica plošče

“

DrummingCellist – Zabučale 
gore  (Hrošč Records, 2022) 

“

Pia Nikolič
foto: imdb

Spregovorimo o bolečinah 
ob samomoru 
(Moja Vesna, režija: Sara Kern, 2022)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Z imenovanjem španskega nogomet-
nega stratega Unaija Emeryja na 
položaj šefa strokovnega štaba As-

ton Ville, se se je trenersko kakovostno 
povprečje angleške nogometne elite v 
primerjavi z drugimi evropskimi ligami 
še povečalo. A to ni zadnja v nizu letošn-
jih menedžerskih pridobitev Premier ligi. 
Na poti na klop Wolverhamptona je še en 
baskovski nogometni strokovnjak Julien 
Lopetegui.  

Sloviti Arsène Wenger je pred leti na 
vprašanje, kdo je najpomembnejša oseba 
v hierarhiji nogometnega kluba, stoično 
odgovoril: »Menedžer.« Ne da bi se oziral 
na svojo najvišjo trenersko in upravljalsko 
funkcijo (tedaj še pri Arsenalu, ki ga je vodil 
kar 21 let), je legendarni Francoz v prav 
francosko vehementnem slogu poveličal 
kar lastno službo. Na dopolnilno vprašan-
je, zakaj misli, da je res tako, pa je bil zdaj 
73-letni Alzačan surovo nemško prag-
matičen: »Preprosto zato, ker če klubu ne 
gre in so rezultati slabi, se na tnalu kot prva 
vedno znajde trenerjeva glava.« 

V prvi tretjini letošnje sezone je že šest 
klubov zamenjalo prve trenerje: Bour-
nemouth, Chelsea, Brighton, Wolver-
hampton, Aston Villa in že sredi poletja 
tudi Manchester United. Poenostavljena 
matematika kaže na trend, po katerem bi 
maj 2023 na svojem permanentno občut-
ljivem delovnem mestu lahko dočakala le 
dva posameznika. A zaenkrat zapustimo 
rubriko Saj ni res, čeprav bi lahko bilo. 

Menedžersko uspešnost merimo na več 
načinov. A vsakokrat se bo kot najpomem-
bnejši izpostavil zbir končnih dosežkov – ti 
pa se navadno potrjujejo le s številom osvo-
jenih lovorik – domačih oziroma državnih 
ali celinskih. Poleg teh so za rast sleherne-
ga kluba pomembni a.) tekmovalno-tak-
tični razvoj prvega moštva, b.) napredek 
tako imenovanega development squad-a 
ali razvijajočega se moštva, ki ga navadno 
označujemo kot U-23 ali kot U-21, c.) stabi-
lizacija klubske piramide, ki vključuje tudi 
kadrovanje trenerjev nižjih selekcij, d.) skrb 
na zdravo fi nančno strukturo ... Marsikat-
ero vlogo v tej shemi namesto glavnega 
trenerja ali menedžerja prevzemajo različni 
strokovnjaki, začenši z glavnim športnim 
direktorjem, gospodarsko-upravljalskim 
oddelkom, medijsko službo, skavti ipd. A 
kljub temu ostaja kot pribito, da je glavni 
krivec za morebitno ne-delovanje pavšalno 

opisanega ustroja nogometne organizacije 
glavni menedžer. Wenger ima še kako prav.

Na čelu Aston Ville je namesto odstavl-
jenega Stevena Gerrarda zdaj Unai Emery, 
nekdanji strateg Arsenala, ki pa se v Lon-
donu ni proslavil, čeprav je ta trditev rela-
tivna. Ne gre pozabiti, da je Emery tisti, ki 
je Arsenal kot prvi po letu 2006 londonske 
topničarje povedel v fi nale kakega evrops-
kega tekmovanja. Leta 2019 je njegova 
ekipa v fi nalu Lige Evropa v Bakuju izgu-
bila proti Chelseaju (1:4). Emery je sicer re-
korder po številu naslovov osvojenih ravno 
v tem tekmovanju – trikrat s Sevillo in lani 
še z Villarrealom. 

Emeryjev rojak Julien Lopetegui je kot 
trener Seville tudi osvojil Ligo Evropa, in 
sicer predlani. Poprej je bil dve leti celo 
selektor Španije, nato pa je nekaj mesecev 
vodil madridski Real. Preden je septembra 
2016 nastopil svoje selektorsko mesto, je 
bil med najresnejšimi kandidati za novega 
trenerja Wolverhamptona. Šest let pozneje 
se je ta transfer končno uresničil. 

Nenavadno pestro je bilo tudi minulo 
dogajanje v zakulisju trenutno zadnjega v 
Premier ligi Nottingham Foresta. V klubu, 
ki se je spomladi po več kot dveh dekadah 
ponovno uvrstil v Premier ligo, so med po-
letjem zamenjali večino igralskega kadra. 
Praktično čez noč so razprodali igralce, ki 
so nekdanjim dvakratnim evropskim pr-
vakom v lanski sezoni priigrali četrto mes-
to v angleški drugi ligi (Championship) 
ter nato v dodatnih kvalifi kacijah potrdili 
vrnitev med elito. Vodstvo Nottingham 
Foresta je maja po načelu zdrave kmečke 
logike ocenilo, da bo zasedba, zaslužna za 
ta zgodovinski uspeh, na višji tekmovalni 
ravni nekonkurenčna. Zato je kupilo kar 
21 novih igralcev. Predvidoma naj bi bili 
ti zelo konkurenčni. Izkazalo se je, vsaj za 
zdaj, da temu ni tako. 

Oktobra je sledila še ena eksotična di-
agnostika lastnika in ožjega vodstva Not-
tingham Foresta – odpuščena sta bila Andy 
Scott in George Syrianos, vodji sektorja za 
rekrute. Medtem pa je glavni trener Steve 
Cooper, ki Nottingham Forest vodi od lan-
skega septembra, ostal na položaju. Še več. 
Cooper je istočasno podpisal novo pogod-
bo, ki mu službo zagotavlja do leta 2025. Ob 
tem bi se lahko zaključilo, da ima Wenger še 
vedno zelo prav, a po naključju ali pač ne 
ravno po naključju, in to na dnu premier-
ligaške tabele, obstajajo tudi izjeme.

Nogometni laureati 
se zbirajo v Angliji  

Matjaž Ambrožič
foto: wikimediacommons

“

šPORT

Premier liga je najmočnejša tudi 
po trenerskem pedigréju

Nova zvezda 
slovenskega 

karateja
Osemnajstletna slovenska karateistka Eliz-
abeta Molnar je na svetovnem prvenstvu 
v turški Konyi osvojila bronasto medaljo 
v kategoriji U21 do 68 kilogramov. Gre za 
zgodovinski uspeh, saj doslej slovenski žen-
ski karate še ni imel osvajalke medalje na 
svetovnih prvenstvih.

Ironwoman 
razred zase

Nataša Nakrst je na svetovnem prvenstvu 
Ironman v Utahu postala svetovna prvak-
inja v veteranski kategoriji od 60 do 64 let. 
Zahtevno traso z 1,9 kilometra plavanja, 90 
kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka 
je končala v dobrih petih urah.

Tik pod 
zmagovalnim 

odrom
Slovenski šahistki Zali Urh je na svetovnem 
prvenstvu za mlade do 20 let na Sardiniji le 
za las ušlo odličje in osvojila je četrto mesto. 
Skupno je v ženski konkurenci sicer moči 
merilo 66 tekmovalk.

Prvo svetovno 
prvenstvo 
v gravlanju

Na prvem svetovnem prvenstvu v gravlanju 
oziroma vožnji s kolesom s širšimi gumami 
je v Benečiji slovenske barve zastopala 
sedmerica reprezentatov. Na kolesarskem 
tekmovanju, ki je potekalo po asfaltiranih in 
makadamskih cestah ter poljskih poteh, se 
je najbolje odrezal Andrej Žavbi, ki je v kate-
goriji moških od 60 do 64 let zasedel četrto 
mesto.

Rejl Sešn 
Planica 2022

Dvanajstega novembra bo v snežnem tun-
elu Nordijskega centra Planica na sporedu 
prvo slovensko dvoransko tekmovanje za 
deskarje in smučarje prostega sloga. V treh 
kategorijah se bodo pomerili na drsnem ob-
jektu, tako imenovanem railu. Mlajše kate-
gorije čaka dvoranska različica krosa.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: mladina, zajem zaslona, STA, pinterest

K D O  J E  V E Č J A  P I * K A ?

N o v e  i g r a č e  z a 
n o v o  o b d o b j e

>>> Kot vemo, sta se prejšnji teden zgodila dva ekstremistična napada, skoraj 
atentata. Šefi co Inštituta 8. marec Niko Kovač so napadli v torek, v petek pa enega 
od glavnih kruhoborcev SDS, Branka Grimsa. Slovenske gostilniške šank debate 
je zajel pravcati vihar – kdo je večja *? Nika ali Branko? Poglejmo: Niko Kovač in 
prijateljico sta napadla dva moška. Ena na ena, ok, a statistika pravi, da v spopadu 
z moškim ženske navadno potegnejo krajšo. Grimsa je tudi napadel moški, a se 
mu Grims začuda, glede na to, kak kerlc je, ni postavil po robu (najbrž je bil orjak). 
Dalje: Kovač je napad obsodila in ga pripisala razmahu načrtnega sovraštva v jav-
nosti. Ok. A Grims? Še isti dan je na vsa usta kričal, da gre pri njem, pazite – za nič 
manj kot »poskus umora«. Še pljunke je shranil, če bo potreben DNK test storilca. 
V Inštitutu 8. marec, ki je nevladna organizacija, so obsodili oba napada, na Niko 
in Brankota. Kaj pa SDS, največja slovenska stranka ever? Hrabro, kajpak – Bran-
ko s prstom kaže na Holoba (ki je seveda nevidni komunist), Janša pa je zelo zelo 
jasno napisal Niki (ki je tudi nevidna komunistka), da si je pač sama kriva, kaj pa 
teži. Najbrž še ni pozabil Kredarice. PRESS 

>>> V podjetju Ravensburger, znanem po puzlah 
in namiznih igrah, načrtujejo novo igračo: pren-
ovljen Človek, ne jezi se! Vsem znana namizna 
igra, v nemščini imenovana Mensch ärgere Dich 
nicht je po novem prežeta z jedrsko tematiko. 
Ob straneh plošče »letijo« jedrske rakete, na 
sredini pa je (nedelujoč) rdeč gumb. Sodelu-
joče figurice ponazarjajo nasprotujoče si sile: 
rdeče figurice (Kitajska), zelene figurice (Rusija), 
rumene figurice (Ukrajina) in modre (NATO oz. 
ZDA). Cilj igre je podoben originalu: spraviti 
čimveč »figuric« v jedrski bunker preden pride 
do »katastrofe«, izgubi pa tisti, ki prvi »poči« (od 
jeze). Odlična družinska zabava v teh geopolitič-
no pestrih časih! PRESS

>>> Domačo manjšino v Italiji 
(in bogami, še kje) je razburila 
zgornja fotografi ja množice v 
mestu Predappio. Na očitke, 
da prisotni ljudje pozdravljajo 
s fašističnim pozdravom, je 
odgovorila Giorgia Meloni, re-
koč: »To ni fašističen pozdrav. 
To je post-fašističen pozdrav, 
kar je velika konceptualna 
razlika. Da se je v Predappiu 
rodil Benito Mussolini, usta-
novitelj naše stranke, pa je 
zgolj srečno naključje. Če še 
ne veste, se je tam rodil tudi 
športni kolesar Marino Ama-
dori, ki je leta 1979 zasedel 
legendarno 11. mesto na 
Giro d’Italia.« PRESS

FA Š I Z E M ?  A H , 
K J E  . . .

Množica v Predappiu, 30. oktober 2022

>>> Nemški policisti so bili zelo pre-
senečeni, ko so pri nekem osumljencu 
našli kristalni metamfetamin (aka crystal 
meth) in to v – krofu. Ob tem so se oglasi-
li njihovi kolegi, ameriški policisti, rekoč: 
»Mi bi to našli prej, veliko prej. In to ne 
samo v enem krofu.« PRESS

H i t r e j š a 

A m e r i k a»Če že ne moremo cenzurirati, lahko vsaj slabo kop-
iramo,« so si bržkone rekli ustvarjalci spletne strani 
necenzurirano.info, na katero je uredništvo Ropota-
la onega dne po nesreči kliknilo. Stran je (slaba) 
kopija bolj priljubljene strani necenzurirano.si, kjer 
razkrivajo sumljiva stranpota domačih javnih oseb-
nosti. A le kdo jo je ustvaril? Datumi člankov kažejo, 
da je bila stran ustvarjena spomladi (najbrž v nobeni 
povezavi s parlamentarnimi volitvami). Glede na to, 
kdo prevladuje na fotografi jah člankov pa je jasno, 
kdo stoji za to spletno stranjo: sam Kučan. Najbrž 
mu manjka pozornosti, saj ga je na originalni spletni 
strani (necenzurirano.si) zelo težko najti. PRESS

Najprej kopiranje, nato likvidacija.. .
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8 5 3 9
9 4 8 1

4 9 3 8 2
4 1 3 6

2 4 6
8 1 5
1 8 6 3 7
4 6 2 8
5 7 1 9
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6 1 7 5
4 9 5 8 2

5 4 6
2 5

8 4 6
7 4

8 4 2
5 9 6 7 3

1 5 9 4

Hard Puzzle 6,716,992,594
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4 7 5 8
9 3 4

4 6 1 9
5 7 3

4 1
6 2 9

9 2 1 7
1 6

6 5 8 4

ZA MOžGANE
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Tisk: Partner Graf d.o.o., 
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 10. 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



STRiP
Matija Cipurić

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


