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NAMESTO UVODNIKA

Še en plebiscit
o Janši

Manjše zlo je
obvezno zlo
Jaka Virant

O

d trenutka, ko je Janez Janša leta
1994 na limanice poslal Jožeta
Pučnika in prevzel vajeti v takratni Social demokratski stranki Slovenije,
današnji SDS, na vsakih nacionalnih volitvah volimo za ali proti Janezu Janši. Kdor
voli Janšo, nima težkega dela, medtem ko
morajo volilci antijanša opcije vsakokrat
opraviti razmislek, ki se na koncu izteče
v glasovanju za manjše zlo. Celo ko se na
volitvah pojavita zlo v obliki Janeza Janše
in manjše zlo, ki v resnici ni nič manjše,
bodo zagovorniki državljanskih svoboščin
zagotavljali, da je največje zlo, če volitve
bojkotiramo – tako namreč glasujemo za
najpopularnejše zlo, pravijo.
Izbira najmanjšega zla namesto najbol-

jšega kandidata se je pokazala že v prvem
krogu predsedniških volitev, ko sta prvi
dve mesti zasedla večje in manjše zlo, torej
kandidat Janeza Janše in predstavnica antijanšistične struje, ki so ji javnomnenjske
ankete prikazovale najboljše možnosti za
zmago.
A v drugem krogu bo stanje za kandidata SDS, Anžeta Logarja, toliko težje. Že
po seštevku glasov, ki bi jih glede na parlamentarno povezovanje strank kandidata dobila v drugem krogu, kaže na zmago
Nataše Pirc Musar, ki sta jo po porazu Milana Brgleza podprli obe največji vladni
stranki – SD in Gibanje svoboda. Ključna
pa bo volilna udeležba. Po pričakovanjih je
Logar v kampanji drugega kroga poskušal
še bolj nevtralizirati politično ozračje in
ciljati na čim manjše število skupnih glasov. Bodisi z naslavljanjem podjetniške hobotnice s sumljivo davčno politiko Nataše
Pirc Musar bodisi z igranjem na levičarske
protineoliberalne strune. A neoliberalne-

ga predsednika bomo dobili, tudi če ne bo
predsednica. Od Nataše Pirc Musar smo
po pričakovanjih dobili predvsem opozarjanje na pravno sporno vodenje prejšnje vlade, v kateri je bil Anže Logar minister
za zunanje zadeve, ob spremljavi igranja
na janšistično struno, da bi mobilizirala od
prevelike količine praznikov demokracije
izmučene antijanšiste.
Dve plati istega neoliberalnega kovanca torej. Na eni strani goreč zagovornik
svobodne gospodarske pobude in na
vsakokratni politični funkciji lakaj interesov ameriških korporacij, na drugi strani goreča zagovornica svobodne
gospodarske pobude in v svoji pravniški
funkciji lakajka interesov korporacij. Edina razlika je v deklarativnem odnosu do
človekovih pravic. Če ima Logar razburkano zgodovino teptanja človekovih pravic, kar je za funkcionarje SDS zapisano v
opisu dela, se Pirc Musar rada predstavlja
kot njihova branilka – a če dobro poslušamo njene nastope, hitro odkrijemo, da smo
za spoštovanje lastnih človekovih pravic
odgovorni posamezniki sami.
Kakorkoli, o naslednjem predsedniku
oziroma predsednici bo odločala volilna
udeležba. Dušebrižniki antijanšističnih
karakteristik prav zato opozarjajo na
pomembnost udeležbe na volitvah. Kdor
ne podpre manjšega zla, podpira večje zlo.
Slednje pa ne sme zmagati. Zato je manjše zlo nujno zlo. A ponavadi je manjše zlo
hujše – tudi ko postane večje zlo zaradi
pomanjkanja nadzora, zanj verjamemo, da
je še vedno manjše zlo.
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RAZGLEDNICE
Konec oktobra, mi se pa kopamo v Portorožu. Staš

Pozdrav iz Velike
Britanije. Boško

V Ljubljani smo se v Striparni Stripolis prvič pridružili
24-urnemu risanju stripa. Pia

Ste tudi sami posneli kako zanimivo,
nenavadno ali lepo
fotografijo? Delite jo z
nami in jo pošljite na:

razglednice@megafon.si

Sprejemamo tudi
elektronska sporočila.

Pred parlamentom še stoji
spomenik v opomin na
strahovlado in kolesarske
proteste.Miha

PARLAMENTiRANJE

V

čeraj se je začela izredna seja državnega
zbora, ki je prvenstveno namenjena interpelacijam zunanje in notranje ministrice. Tanja Fajon se je pred poslankami in
poslanci zagovarjala že včeraj, Tatjana Bobnar
pa bo to počela v ponedeljek. Fajon je tako postala prva ministrica aktualnega sklica državnega
zbora in hkrati prva ministrica vlade Roberta
Goloba, ki jo opozicija želi odsloviti iz vladne
palače in s tem iz Mladike.
Fajon si je interpelacijo prislužila s predlogom za odpoklic veleposlanika v Washingtonu
Toneta Kajzerja, ki je sočasno tudi predsedoval
odboru za zunanje zadeve v strokovnem svetu
Slovenske demokratske stranke. PredlagatelBlaž Omahen ji iz opozicije zatrjujejo, da je ministrica z odpoklicem kršila zakon o zunanjih zadevah. Predsednica Socialnih demokratov nasprotno trdi,
da je bil odpoklic upravičen, saj je Kajzer depešo
ministrstva posredoval svojemu strankarskemu
šefu Ivanu Janezu Janši in s tem sam kršil zakon
o zunanjih zadevah.
Ponedeljkova interpelacija ministrice Bobnar je nekoliko manj aferaške narave. SDS v
svoji klasični maniri notranjo ministrico obtožuje izpolnjevanja koalicijske zaveze o odstranjevanju žice z meje. Prvi demagog desnice
Branko Grims ministrici očita tudi povečanje
števila nelegalnih prehodov migrantov čez mejo
ter zavajanje javnosti glede števila prehodov. To
se sicer poveča samo, ko na vladi ni več SDS.
Interpelacija ima sicer možnost za uspeh le, če
se poslanke in poslanci koalicije med razpravo
zavejo, kako počasi odstranjevanje rezilne žice

Interpelirane
ministrice
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oziroma tehničnih ovir, kot to sramoto na meji
raje imenujejo postavitelji, dejansko poteka.
Interpelacijo še tretji ministrici pa napoveduje tudi manjša med opozicijskima strankama.
Nova Slovenija, ki podpisov ni prispevala pod
nobeno od prej omenjenih interpelacij, s slednjo grozi ministrici za kulturo Asti Vrečko.
Jezo Krščanskih demokratov si je prislužila z
združevanjem v praksi še neodprtega Muzeja
slovenske osamosvojitve. Kot medijskega govorca za interpelacijo so vpoklicali kar predsednika prve slovenske vlade Lojzeta Peterleta, ki
je očitno prepričan, da si resnično zasluži mesto
eksponata v tem kmalu združenem muzeju.
Poleg interpelacijske sage pa se v prihodnjem tednu obeta tudi sklic prve seje ustavne
komisije v tem sklicu, kjer bodo začeli s postopkom obravnave predloga ustavnih sprememb
na predlog vladne koalicije. Prav tako se bodo
začela zaslišanja prič na edini do sedaj ustanovljeni preiskovalni komisiji, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje političnih strank
in njihove propagande. Komisija pod vodstvom
Mojce Šetinc Pašek namerava zaslišati več ljudi,
povezanih z medijskim omrežjem SDS. Na sejo
so zato povabili vrhniškega župana Daniela Cukjatija, državnega svetnika Bojana Kekca, nekdanjega urednika Demokracije Jožeta Biščaka,
Domna Ranta in poslanca SDS Janeza Magyara.
Slednji je bil zato skupaj z Žanom Mahničem,
ki je bil prav tako imenovan za pričo, izločen iz
komisije. Pri tej odločitvi pa niso pomagali niti
protesti sestrske Nove Slovenije.
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Markočič
ovaden,
a znova
kandidira
Ur.

E

den od najbolj branih spletnih
informativnih portalov pri nas
– 24ur.com – je javno objavil
seznam županov, proti katerim potekajo preiskave zaradi utemeljenega suma
storitve kaznivih dejanj. Na ta način
so javnosti omogočili, da izve, ali tudi
v njihovi občini kandidira kdo s kriminalnim pedigrejem. Na tem seznamu
se pričakovano nahaja tudi župan Izole,
Danilo Markočič, ki kljub številnim
aferam in ovadbam zopet kandidira
za župana Izole. Naslanjajoč se na delo
kolegov s 24ur.com in prepričanje, da
mora biti javnost obveščena tudi o podrobnostih, v nadaljevanju objavljamo
pomembne detajle o kazenskih postopkih proti izolskemu županu Markočiču.
Pravica vseh, tudi osumljencev najhujših kaznivih dejanj, je ta, da lahko kandidirajo. Dolžnost občank in občanov je
ta, da se do kriminala in korupcije jasno
opredelijo.
Po skoraj filmskem scenariju, ki nosi
očiten županov podpis, je župan organiziral navidezno dražbo, s katero je občinsko premoženje prodal za dober milijon
evrov pod njegovo vrednostjo. To je bilo
storjeno na naslednji način:
1) Dne 1. 7. 2019 sta ruski poslovnež
B. Kopilovich in domači poslovnež M.
Milič ustanovila podjetje Projekt 2020 d.
o. o. Očitno jima je nekdo prerokoval, da
bo občina prodajala zemljišče v Izoli in da
se bodo le oni udeležili dražbe, zato jim je
tudi svetoval, naj ustanovita podjetje za nakup tega zemljišča. In glej ga zlomka, prav
je imel. Že šest dni pozneje – 7. 7. 2019 – je
uradnik občine Izola cenilcu Pivać Slavku
poslal nalogo za cenitev vrednosti 16.000
kvadratnih metrov velikega občinskega zemljišča ob Južni cesti, na katerem je
občina pred tem javno napovedala gradnjo
neprofitnih stanovanj – in si potem očitno
premislila.
2) Dne 13. 7. 2019 je bila izjemno hitro – v manj kot tednu dni – ta zahtevna
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cenitev že zaključena s presenetljivo nizko
oceno vrednosti kvadratnega metra zemljišča (samo 142 evrov na kvadratni meter
za zemljišče tri minute hoje oddaljeno od
morja – v razmerah, ko je isti cenilec zemljišče izven naselja (na naslovu: Oljčna pot
4, Ankaran), nekaj kilometrov od plaže
(morja) ocenil na vrednost 250 evrov na
kvadratni meter – glej fotografijo). Župan
je občinskemu svetu v odločanje poslal
besedilo soglasja (besedilo kupoprodajne
pogodbe) za prodajo tega zemljišča. Na
občinskem svetu so svetniki pripomnili, da
je izklicna cena prenizka, vendar je županov urad pojasnil, da je s strokovnega vidika
to maksimalna cena, ki jo bodo dražitelji
višali na sami dražbi. Verujoč njegovi pojasnitvi je občinski svet odobril besedilo
prodajne pogodbe. Sklep je bil izglasovan
4. 9. 2019 ob približno 17. uri.
3) Naslednjega dne, torej 5. 9. 2019
zjutraj, je neznani občinski uradnik zavrgel besedilo pogodbe, odobreno s strani
občinskega sveta, in izdelal novo pogodbo s spremenjenim besedilom ter okoli
12. ure tako ponarejen osnutek pogodbe
objavil na spletni strani občine kot temeljni del razpisne dokumentacije (da
ne bo pomote – ponaredek besedila je
podpisal sam župan). Občinski uradnik
je nonšalantno kar sam bistveno spremenil besedilo. Razpis dražbe izjemoma ni
bil objavljen v rubriki za objavo prodaje
občinskih nepremičnin na spletni strani
občine Izola, kot je bila do takrat navada,
ampak na napačni podstrani spletne strani
(torej ne tam, kjer se objavlja prodaja vseh
občinskih nepremičnin). Poleg tega dražbe
niso oglaševali v nobenem mediju ali na
kakršenkoli drug primeren način, kot to
nalaga zakon – čeprav je šlo za prodajo največ vrednega občinskega zemljišča izmed
vseh.
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4) Prerokba je še vedno držala kot pribita. Kakor je bilo prerokovano, se je dne
30. 9. 2019 dražbe udeležilo zgolj podjetje Projekt 2020 d. o. o. v lasti ruskega
poslovneža Borisa Kopilevicha in kupilo
zemljišče po izklicni ceni.
5) Glede na to, da je bilo besedilo pogodbe ponarejeno in je to storilce skrbelo,
so z namenom, da ponaredek ostane skrit,
istega dne po zaključku dražbe izdali nalog
za izbris objave dražbe s spletne strani – le
za to konkretno dražbo, vsi ostali oglasi
(stari tudi po nekaj let) so na strani ostali
in so vidni še danes. Z izbrisom dražbe s
spleta so zagotovili to, da je ponarejena pogodba obstajala le v treh izvodih (en izvod
na občini, en pri kupcu in en pri notarju) in
je bila tako varna pred razkritjem.
Osem mesecev pozneje, avgusta 2020,
so na nacionalnem mediju objavili presenetljiv podatek, da je izolski župan osem
mesecev po objavi dražbe s podjetjem BM
21 d. o. o. (ki je po neverjetnem naključju
v lasti istih dveh gospodov kot podjetje, ki
je kupilo zemljišče) podpisal pogodbo za
prodajo oljčnih dreves po ceni 243.719,00
evrov – čeprav je komisija Združenja
sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske
stroke Slovenije ocenila, da so omenjena
drevesa lahko vredna največ 20.000 evrov.
Tudi v tem primeru – razkritja nenavadne prodaje oljčnih dreves – se je župan
izgovarjal, da je bila dražba kljub povezanim poslom legitimna. To je izjavil v
razmerah, ko nihče še ni vedel, da je prišlo
do zamenjave besedila pogodbe in da je že
zaradi tega pravni posel ničen.
Celotni primer bi se razpletal počasneje, če po srečnem naključju neznani žvižgač
ne bi ponarejenega osnutka pogodbe, ki je
ključni dokaz izpeljane goljufije, spravil v
javnost. Župan je bil uradno obveščen, da
je pogodba, ki jo je v imenu občine podpisal
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Dve pogodbi:
originalna in ponarejena

s podjetjem Projekt 2020 d. o. o. nična, ker
Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih skupnostih (ZSPDSLS-1) v
členu 29 (v 5. odstavku) eksplicitno navaja,
da:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek je organ, odgovoren za izvrševanje proračuna
samoupravne lokalne skupnosti, za pravne
posle ravnanja, pri katerih izhodiščna, izklicna ali pogodbena vrednost presega
500.000 eurov, dolžan pred javno objavo
izvedbe postopka ravnanja pridobiti predhodno pisno soglasje sveta samoupravne lokalne skupnosti k osnutku besedila pravnega
posla. Pravni posli nad 500.000 eurov, ki
so sklenjeni brez predhodnega soglasja sveta
samoupravne lokalne skupnosti, so nični.«
Župan ni organ, ki lahko razglasi pogodbo za nično. Ima pa pravico in dolžnost,
da v danem primeru sproži sodni postopek
za ugotavljanje ničnosti. Sodišče bi, upoštevajoč zgornji citat zakona, nesporno
razglasilo pogodbo za nično.
Župan do današnjega dne tega ni storil,
ker je preprosto ugotovil, da ima naša zakonodaja luknjo, zaradi katere ga nihče ne
more primorati k temu, da to stori, hkrati
pa ne more nihče drug tega storiti namesto
njega. Tako župan v vlogi storilca ohranja
nično pogodbo v veljavi – in to na škodo
občine, ki bi v primeru ničnosti dobila
zemljišče nazaj. Upoštevajoč zneske, ki jih
je iztržila pred kratkim na Maliji in Šaredu,
bi v primeru razglasitve ničnosti in ponovne prodaje zemljišča v občinsko blagajno priteklo za 3 milijone evrov več, kot jih
je dobila od podjetja ruskega poslovneža.
Povsem razumljiv je interes Markočiča za
nov štiriletni mandat, saj bo lahko le tako
dodatna štiri leta preprečeval sodno razglasitev ničnosti nezakonite pogodbe – seveda, saj je za ruskega poslovneža ničnost
vredna tri milijone evrov.
T i s k a n a
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Zgornji potek dogodkov deluje zelo
filmsko, a vendar se je v Izoli dejansko zgodil. Naj za lažje razumevanje te kompleksne prevare povzamemo bistveno:
Najprej so obvestili ruskega poslovneža,
naj odpre podjetje. Ko ga je 1. 7. 2019 tudi
odprl, so takoj izbranemu cenilcu poslali
nalog za cenitev vrednosti zemljišča, leta pa ga je ocenil vsaj milijon evrov pod
realno vrednostjo. Na občinski svet so
poslali standardni osnutek besedila pogodbe – da ne bi kdo kaj posumil. Dan po
izglasovanju besedila na občinskem svetu
je nekdo z županovim dovoljenjem spremenil ta osnutek besedila tako, da je v
besedilo dodal dodatne oteževalne pogoje
za potencialne kupce (glej 7. člen). Oglas
dražbe so postavili na napačno podstran
občinske spletne strani in ne na naslovnico, v rubriko, kjer oglašujejo prodajo vseh
drugih občinskih nepremičnin. Ko je bila
dražba zaključena in zemlja prodana edinemu dražitelju, so takoj dali izbrisati

bodo dostop do podpisane pogodbe imeli
le domnevni storilci – župan, notar in kupec. S tem so praktično izključili možnost,
da se izve za spremembo pogodbe oziroma
njeno ničnost. Da ne bo pomote, vse zgoraj
navedene dokumente je podpisoval župan
osebno.
Do tu so se dogodki odvijali po zastavljenem scenariju. Načrte jim je prekrižal
neznani žvižgač – strogo varovana skrivnost (spremenjena pogodba) je tako prišla
v javnost in vse do specializiranega tožilstva v kazenskem postopku, ki poteka že
leto dni.
Zgolj resnično naivni bi lahko verjeli,
da Markočič od zgoraj opisanega ni imel
osebne koristi. Da ni šlo za prazen nič, so
tudi največji naivneži dojeli, ko je RTV
Slovenija julija 2020 poročala o tem, da
je osem mesecev po skriti dražbi in podpisani pogodbi za nezakonito prodajo
občinskega zemljišča župan Izole – Danilo
Markočič –drugemu podjetju istega ruskega poslovneža prodal svoja oljčna drevesa
za 250.000 evrov. Šlo je za oljčnik na zemljišču Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, ki se ga ne more prodati – lahko se le prepusti v najem naslednjemu najemniku, ki odkupi le oljčna drevesa. Komisija Združenja sodnih izvedencev
in cenilcev kmetijske stroke je vrednost
županovih oljčnih dreves ocenila na največ
20.000 evrov. Izračun je preprost: 250.000
evrov – 20.000 evrov = 230.000 evrov.
Kupnina za občinsko zemljišče je znašala
2,3 milijone evrov, 10-odstotna provizija
bi torej znašala 230.000 evrov. Tudi po
tem razkritju je Markočič še vedno vztrajal pri svojem – češ, da ni storil nič nezakonitega.
Tu bi lahko nastopil konec celotne
zgodbe, vendar ni. Marca 2022 je namreč
primer dobil nadaljevanje. Komisija za
preprečevanje korupcije je od Direktorata
za stvarno premoženje RS zahtevala pravno stališče o tem, ali lahko župan ali kateri
drugi uradnik spremeni besedilo pogodbe občinskega sveta samovoljno, ali pa je
obvezan spremembe poslati občinskemu

Cenitev: Salko Pivać,
v Izoli tri minute od morja:
142 evrov na kvadratni meter;
Ankaran 300 evrov na
kvadratni meter (10 min od morja)

oglas dražbe (z gradivi, ki vsebujejo tudi
spremenjeno besedilo pogodbe) s spletne
strani (vse druge dražbe so pustili objavljene) z namenom, da bi umaknili sledi o
tem, da so spremenili pogodbo (uničevanje
dokazov). Tako spremenjeno pogodbo so
podpisali pri notarju, zanašajoč se na to, da
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svetu v potrditev (oziroma zavrnitev).
Direktorat je bil precej jasen: župan bi
moral spremenjeno besedilo pogodbe poslati občinskemu svetu v potrditev. Brez
izrecnega soglasja občinskega sveta spremenjene pogodbe ne bi smel podpisati
(ker zakon to prepoveduje, pravna pos2 0 2 2
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ledica tega je ničnost pogodbe). Na podlagi
stališča Direktorata za stvarno premoženje je
Komisija za preprečevanje korupcije zavzela
stališče, da je pogodba nična in pisno pozvala
Nadzorni odbor Občine Izola k ukrepanju.
Župan je preko svojih ljudi Nadzornemu
odboru onemogočil, da o tem odloča, ter
ga primoral, da odločanje o nepravilnostih (in o tem, ali je pogodba nična) prepusti
občinskemu svetu. Markočičeva računica je
bila preprosta – zanašal se je na to, da ima
v Občinskem svetu večino. Pred meseci je
župan pred člani občinskega sveta skril dopis
KPK tako, da občinski svet ni imel možnosti glasovati o ničnosti pogodbe, saj je župan
pred svetniki skril dejstvo, da je KPK opozorila tako na ničnost kot na potrebo po
ukrepanju. Občinski svet bo razpuščen ne da
bi bil seznanjen z dopisom KPK.
Zaradi vsega zgoraj navedenega specializirano državno tožilstvo, ki preganja
posebne oblike kriminala, vodi preiskavo v
zvezi s sporno prodajo občinskega zemljišča,
v zvezi s prirejanjem javne dražbe vnaprej izbranemu kupcu ter vsaj še zaradi uničevanja
dokazov – brisanja podatkov s strežnika. Da
to preiskavo vodijo smrtno resno, so potrdile
intenzivno in resno opravljene hišnih preiskave (30. junija letos) pri Markočiču in drugih vpletenih – tako na sedežu občine kot pri
županu doma.
Med vsemi županskimi kandidati, ki jih
bremenijo ovadbe in jih je v prispevku 7. 11.
izpostavil 24ur.com, je težko najti tako očiten
primer krivde kot v primeru izolskega župana. Iz tega gre sklepati, da naslednjo nedeljo
Izolani ne bodo glasovali o tem, ali so za še en
Markočičev mandat ali ne, temveč o tem, ali
korupcijo podpirajo ali so proti njej.

“

Poziv KPK občini, ki ga je Markočič skril v predal, kjer čaka novega župana, da ga izvrši oziroma starega
župana, da ga še dalje skriva.

Če bi v Izoli volili
5. novembra,
bi že imeli
drugega župana
Uredništvo

T

ik pred zaključkom redakcije smo v
uredništvo prejeli rezultate ankete
v zvezi z lokalnimi volitvami v Izoli. Anketo je za nas opravilo podjetje specializirano za opravljanje javnomnenjskih
raziskav Ninamedia. Na vprašanje koga
bi volili, če bi izbirali med Danilom Markočičem in Vasilijem Žbogarjem, je večina
volivcev odgovorila, da bi volila Žbogarja.
Odgovore Izolanov na vprašanja o ostalih kandidatih za župana (koga bi izbrali,
če bi izbirali med dvema), bomo objavili v
naslednji številki.
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Boris v volčji

preobleki
Željko Urumović

V

nedeljo smo bili na spletu priča
zapisu Barbare Verdnik, v katerem je sledilce obvestila o
nespodobnem povabilu nekdanjega
koprskega župana Borisa Popovića, ki
bolj kot o njegovem značaju priča o tem,
da nekdanji župan obupano išče podporo za svoje nezdrave ambicije tudi tam,
kjer jih zagotovo ne bo dobil.
Popović je njenega soproga namreč nagovarjal, naj se Barbara pridruži njegovi
ekipi – skrbela naj bi za kulturo. Polje, na
katerem ima Popović zagotovo največji
deficit med vsemi kandidatkami in kandidati za župana Kopra. V odziv na vprašanje njenega soproga, ali ni morda bolje, da
se o tem kar sam pomeni z Verdnikovo
in se nekdanji urednici Primorskih novic
morda opraviči za skoraj dve desetletji javnega in manj javnega šikaniranja,
je nekdanji župan pokazal, da ne more iz
svoje kože: »Zakaj opravičit? Ona je meni
naredila desetkrat več škode kot jaz njej.«
Kako? Najverjetneje s tem, ko je razkrivala
nepravilnosti in nezakonitosti pri njegovem 16 let trajajočem maltretiranju občine
in občinske blagajne. Če so občani morda
že pozabili, kako se je Popović kot župan
znašal nad občinskimi financami, okoljem in javnim prostorom, kako je absolutistično krojil podobo mesta in vsakdana
prebivalcev po lastnih željah in hotenjih,
če so pozabili kako primitivno, nasilno in
na trenutke infantilno se je javno (pa tudi
zasebno ni zamudil priložnosti za blatenje) lotil obračunavanja z Verdnikovo, ker
si je drznila pozornost primorske javnosti usmeriti v Popovićeve nečedne rabote,
ona tega očitno ni pozabila. Z njim se je,
po prejemu nespodobnega povabila prek
posrednika, strinjala le v tem, da bi mu
nekdo za kulturo »res prav prišel«.
Da ima Verdnikova glede tega prav, ni
dvoma. Verjetno se omenjena tudi bolje
kot ostali spomni, da je že od samega začetka županovanja pred dvema desetletjema
Popović kazal tako prezir do novinarskega dela in novinarjev, kot tudi ne ravno
pohvalno pripravljenost odreči se evolucijskim in civilizacijskim pridobitvam pri
komunikaciji. Naj spomnim na primitiven
izpad iz leta 2006 tik po volitvah, ko je
T i s k a n a

i z d a j a
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novinarki Primorskih novic, Petri Vidrih, na novinarsko vprašanje odgovoril
s sočnim arzenalom kletvic in ji z gibom
roke nakazal možnost dostave porcije batin. V vsej svoji predrznosti je nato Popović poskusil zamegliti zgodbo in zastrašiti
novinarko tako, da je on njo tožil – neuspešno. Na sodišču je Vidrihova natančno
opisala, kako se je to zgodilo, in navedla, da
je bila incidentu priča tudi takratna Popovićeva tiskovna predstavnica Mojca Beljan. Vidrihova je sodišču razložila incident,
ki je sledil njenemu vprašanju o tem, kako
Popović komentira govorice, da postaja
Koper leglo mafije: »Ko sem mu postavila
zadnje vprašanje, je nanj sicer odgovoril, ko
pa sem ugasnila diktafon, se je obrnil k Beljanovi in ji rekel: ’Si slišala, kaj mi je rekla?’ Potem se je obrnil k meni in mi rekel, da
sem nesramna in kako mu lahko rečem, da
je mafija. Želela sem mu pojasniti, da nisem
mislila, da je on mafija, ampak sem želela
le njegov odgovor na govorice, pa me sploh
ni hotel poslušati. Poslal me je v kurac, mi
rekel spizdi, da te ne udarim, spizdi, odjebi,
pri tem pa je iztegnil desno dlan in preteče
nakazal udarec. Vprašala sem ga, ali misli
resno, pobrala stvari in odšla na sedež Primorskih novic. Takoj sem šla k odgovornemu
uredniku in mu povedala, kaj se je zgodilo.
Takrat je bil odgovorni urednik Tino Mamić. O incidentu je bil že seznanjen, saj ga
je vmes Beljanova že klicala.« Popović je bil
nato leta 2010 zaradi tega in ostalih otročjih laži, ki jih je v naslednjih mesecih javno
izrekal o Vidrihovi, obsojen na pogojno
zaporno kazen. V maniri nevzgojenega
osnovnošolca je Popović novinarko kar v
živo na nacionalki označil kot ljubico oz.
ljubimko nekdanje izolske županje, trdil
da pijančuje po mestu in ostale nebuloze,
kot se jih poslužujejo manj artikulirani
osnovnošolci pri zbadanju. Popović se je
že takrat izogibal sodnim obravnavam. V
primeru proti Vidrihovi tudi tako, da se
je na stroške občank in občanov sprehajal
(pustil prevažati) po Miamiju v ZDA – saj
se spominjate blamaže, za katero bi v resni
državi končal v zaporu, ko je kar z občinsko bančno kartico plačal »frizerja« v znesku čez tisoč ameriških dolarjev.
Takrat je, v luči številnih Popovićevih
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napadov na novinarke, javnost nekako
spregledala, da je tudi sodnemu izvedencu Darku Končanu med premorom na
sojenju, ki je potekalo zaradi Popovićeve
davčne zatajitve, kar pred vsemi natresel
kup primitivnih žaljivk, mdr. ga je zmerjal
s prascem.
V svežem spominu ostaja sodba iz leta
2019, ko je sodišče po petih letih sojenja
Popovića obsodilo na šestmesečno pogojno zaporno kazen, ker je javno žalil, blatil in s seksističnimi pripombami napadal
ugledno in večkrat nagrajeno novinarko
RTV Eugenijo Carl, ki je raziskovala Popovićeve kriminalne afere in o njih poročala.
Tožilo bi ga najverjetneje tudi več italijanskih ministric, če bi lahko brale ali
poslušale njegove hormonsko spodbujene
izjave o njihovem izgledu. Kot v primeru
Carlove je v tem segmentu izpadov pozornost posvečal bolj zaobljenim delom telesa.
Seveda se ni vedno ustavilo pri besedah.
Popovićevi podporniki so pred lokalnimi
volitvami znali aktiviste drugih strank
in list, če so ocenili, da jim niso nevarni,
ugrabiti in odpeljati na »zaslišanje« izven
urbanih območij, praviloma v gozd. Resda
so se tam zadržali pri verbalnih grožnjah
in nakazovanju agresivnih kretenj, toda
do fizičnih poškodb k sreči ni prišlo. Je pa,
tako sogovorniki, zastraševanje uspelo –
nihče se ni odločil za prijavo.
Morda tudi zato, ker so se, če gre sklepati po izkušnji našega fotografa, Popovićevi ljudje radi izkazovali s policijskimi
izkaznicami – najverjetneje ponarejenimi.
Po napadu na našega fotografa, ki se je
zgodil pred upravno enoto Koper 19. 1.
2019, se je koprska policija podala v lov
tudi za osumljencem, ki se je predstavil kot
policist in pomagal napadalcem na našega fotografa. Napad na našega sodelavca
sta obsodila tako Društvo novinarjev kot
številne mednarodne organizacije, ki se
borijo proti nasilju nad mediji. Policija je
storilca že identificirala, postopki še niso
zaključeni, a povezave med napadalci in
Popovićem prav bodejo v oči. Ni treba biti
ravno Nostradamus, da se ti posveti, zakaj
Popovića tako moti naš obstoj. Ker nas
ni uspel ustaviti niti s fizičnim napadom.
Ker bomo nadaljevali delo naših predhodnikov iz drugih medijev, ki so – tudi v času,
ko je bilo to zaradi Popovićevega odločanja
v imenu občine še težje početi kot danes
– razkrivali njegove nečedne posle, nezakonitosti in oškodovanje občine ter javnega
interesa. To so počele še Primorske novice,
tudi ko je bila urednica Barbara Verdnik.
Zato je bila deležna številnih šikaniranj,
pritiskov in manj in bolj nevarnih napadov nekdanjega župana. On pa mirno izjavi, da je ona njemu naredila več škode kot
on njej. Morda se bo Popović komu tudi
opravičil, kot se ni opravičil Verdnikovi.
Toda, če se kdaj odloči za opravičevanje,
bo imel veliko dela. To besedilo mu lahko
služi kot markacija, kje naj začne.
2 0 2 2
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»Vrata državnih institucij
se lažje odpirajo, če
poznaš nekoga
v Ljubljani.«
- Tamara Kozlovič, generalna sekretarka Gibanja Svoboda
Željko Urumović
txt&foto

I

strski javnosti Tamare Kozlovič najbrž ni treba posebej predstavljati,
kajti ljudje jo tudi zavoljo dolgoletnega dela v lokalni skupnosti hranijo dobro
v spominu. Neko, lahko rečemo, da kar
osebno zapuščino na Obali, je ustvarila s
projekti, vezanimi pretežno na turizem,
kulinariko in gastronomijo. Po tem, ko je
v Kopru pred štirimi leti zavel nov veter, jo
je nova občinska oblast prepoznala kot osebo, ki bo naredila koprsko občinsko upravo učinkovitejšo, ter jo postavila na vrh
občinske uradniške hierarhije. Kot članica
nadzornega sveta Luke Koper je nabirala
pomembne izkušnje tudi v gospodarstvu.
Težko bi našli boljšo poznavalko razmer
v Slovenski Istri, ki se lahko o aktualnih
izzivih angažira tako pri reševanju težav
(na primer) oljkarjev, kot pomaga razvijati
potenciale največjega primorskega podjetja Luke Koper. Tamara Kozlovič je bila na
letošnjih parlamentarnih volitvah s prepričljivo večino v Kopru izvoljena za poslanko Gibanja Svoboda in kmalu za tem
so ji v največji vladni stranki zaupali operativno najodgovornejšo funkcijo – mesto
generalne sekretarke stranke. Z njo smo
se pogovarjali tudi o tem, ali lahko tudi »iz
Ljubljane« pomaga Kopru in ostalim obalnim občinam.
V poslanskih klopeh ste dobrega pol
leta. Ste se že navadili na vlogo poslanke v državnem zboru?
Hitro sem se morala navaditi na novo
življenjsko vlogo. Časa za uvajanje v delo
v državnem zboru ni bilo, saj smo morali
poslanci zaradi energetske krize, odpravljanja draginje in interventnih ukrepov v
zdravstvu takoj poprijeti za delo. Praktično ni dneva za počitek, saj vemo, da
državljanke in državljani od nas pričakujejo takojšnje ukrepanje. Vlogo poslanke
jemljem z veliko odgovornostjo, kot poslanstvo, da za naše državljanke in državljane, moje Istranke in Istrane naredim največ, kar lahko. To je bilo moje vodilo tudi
vsa leta delovanja na Mestni občini Koper.
Ali je po vaši oceni večji izziv iskanje
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rešitev za premagovanje razvojnih ovir
na občinski ali na državni ravni? Ali je
sploh mogoče reševati tako državne,
kot lokalne izzive brez vzajemnega
sodelovanja tako vlade kot lokalnih skupnosti?
Reševanje lokalnih ali državnih izzivov
je vedno kompleksno. Izvedba ključnih
razvojnih projektov zahteva sodelovanje različnih organizacij in posameznikov,
zato je potrebno vložiti veliko napora v
usklajevanje različnih interesov, ki so si
velikokrat nasprotujoči. Kot direktorica
občinske uprave sem ugotovila, da se vrata državnih institucij lažje odpirajo, če v
»Ljubljani« nekoga poznaš. Če ta »nekdo«
razume problematiko, ker mu je blizu in
prihaja iz tega okolja, je pot do rešitve bistveno lažja. Zaradi zmage Gibanja Svoboda na državnozborskih volitvah ima Istra
veliko predstavnikov v državnem zboru
in vladi. Če bomo dosegli dober rezultat
tudi na lokalnih volitvah, bo krog sklenjen.
Zato imamo v Istri idealno priložnost, da
vsi skupaj končno premaknemo številne
razvojne projekte, ki so že predolgo časa
mrtva črka na papirju.
Gibanje Svoboda je na parlamentarnih
volitvah prejelo rekordno podporo za
upravljanje države do naslednjih volitev. Ali v Gibanju Svoboda, tudi operativno v luči lokalnih volitev, opazujete
Slovenijo kot celoto ali bolj kot množico občin? Morda kombinirate oba pristopa?
Poslanke in poslanci gledamo na dobrobit vseh državljank in državljanov
Slovenije, to je naša naloga, in prav je, da
v tem duhu tudi sprejemamo zakonodajne predloge. Dejstvo pa je, da vsak od nas
poslank in poslancev najbolje pozna svoj
dom, torej izzive občine, iz katere prihaja.
Prednost Gibanja Svoboda je prav to, da
imamo kar 41 poslank in poslancev, ki prihajamo iz različnih okolij, različnih občin.
Med seboj delimo izkušnje, primerjamo
dobre pristope in tako lahko celoviteje gledamo na posamezni zakonodajni predlog.
Vsi poslanci stranke smo se aktivno vkl-
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jučili v lokalne volitve, ker je pomembno,
da z lokalnim okoljem vzdržujemo stik. Le
s spoznavanjem posameznih mikrookolij
lahko Sloveniji največ pomagamo.
Na tokratnih lokalnih volitvah ste
ubrali za Slovenijo nov pristop, vsaj
kar se tiče največjih vladnih strank, ki
smo jih spoznali skozi našo zgodovino,
in ste v številnih občinah podprli tiste
župane, ki po vaši oceni delajo dobro.
Je to – sodelovanje s tistimi župani in
ostalimi akterji, ki delajo dobro, tudi
če nimajo vaše strankarske knjižice –
pomembno načelo političnega delovanja Gibanja Svoboda, ali gre morebiti pri
tem za kaj drugega?
V Gibanju Svoboda se trudimo spremeniti slovensko politično miselnost, da
»če nisi naš, si proti nam.« Posameznike
ocenjujemo po tem, ali delajo dobro ali
ne, ali delijo naše vrednote ali ne in ali
so s preteklimi dejanji dokazali, da jim je
pomembnejša dobrobit skupnosti od osebne koristi. Zato podpore nismo nikakor
pogojevali s članstvom v stranki. Veliko
mestnih oziroma občinskih svetnikov,
ki letos kandidirajo na lokalnih volitvah,
denimo sploh ni članov stranke in jih v to
ne bomo silili. Pomembneje nam je, da še
naprej delajo dobro in učinkovito, da delijo zdrave vrednote in da se trudijo za dobrobit skupnosti. Če se bodo želeli včlaniti
v stranko, bomo takih posameznikov vedno zelo veseli.
V Slovenski Istri nastopa Gibanje
Svoboda z lastno listo kandidatov za
občinski svet v vseh štirih občinah.
Enako velja tudi v Kopru, kjer v županski tekmi podpirate Aleša Bržana. Ali je
to že oris jedra bodoče koalicije v Mestnem svetu v Kopru, torej Liste Aleša
Bržana in Gibanja Svoboda?
Zagotovo si v novem mandatu občinskega sveta Mestne občine Koper želimo
dobrega sodelovanja z Listo Aleša Bržana.
Občani se velikokrat ne zavedajo, kako
pomembno je, da imaš kvaliteten občinski svet in večino v občinskem svetu. Če
nimaš večine, to od župana zahteva koalicijske dogovore, torej sklepanje kompromisov. To pomeni, da zaradi vseh teh kompromisov velikokrat ne moreš uresničiti
programa, ki si ga zagovarjal v času volilne
kampanje, in da moraš na račun višjih ciljev soglašati z nečim, kar ti morda ni blizu.
To je podobno kot v državnem zboru. Ker
ima Gibanje Svoboda najvišje število poslancev doslej, je bistveno lažje delati, a ker
nimamo večine, je treba velikokrat sklepati tudi kompromise.
Razen v Kopru, kjer ste podprli Aleša
Bržana, na županskih volitvah nastopate z lastnimi kandidati. Breda Krašna kandidira v Ankaranu, Manuela Rojec v Piranu in Milan Bogatič v Izoli. Ali
to pomeni, da je Bržan po oceni Gibanja
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Svoboda pretekla štiri leta delal bolje
od županov sosednjih občin?
Zagotovo je delal dobro, če pa sem bila
kot direktorica občinske uprave Mestne
občine Koper dobre tri leta del njegove
ekipe. (smeh) Delo ostalih županov bodo
ocenili volivke in volivci 20. novembra.
Koper ima kot največja obalna občina
tudi dodatno potrebo po sodelovanju z
»Ljubljano« oziroma državo. Čez ozemlje koprske občine poteka izgradnja
drugega tira, ki je vitalnega pomena za
slovensko gospodarstvo, v občini posluje Luka Koper, ki je morda celo najpomembnejše slovensko podjetje. Ste
ena redkih, ki te razvojne izzive pozna
tako iz perspektive občine in države,
kot tudi same Luke Koper. Ali ste v
Gibanju Svoboda podprli Bržana tudi
zato, da olajšate realizacijo strateško
pomembnih projektov?
S tem vprašanjem ste zadeli »žebljico
na glavico.« Kot zaposlena na občini sem
videla, da se veliko projektov ne premakne
z mrtve točke ne samo v tem mandatu, ampak že več mandatov. Prav to je bil glavni
razlog, da sem se odločila kandidirati za
poslanko. Čas je, da se projekti v Mestni
občini Koper in Istri začnejo uresničevati
in da se dvigne kakovost našega življenja.
Ne zaslužimo si tega, da bi ti projekti ostali
še naprej neuresničeni.
Zagotovo smo v Alešu Bržanu videli
osebo, s katero lahko trije istrski poslanci Gibanja Svoboda Robi Janev, Mateja
Čalušič in jaz skupaj premaknemo voz naprej. Če bomo imeli župane še v preostalih
treh občinah, bomo skupaj še močnejši, še
glasnejši in posledično bodo temu sledili
tudi še boljši rezultati.
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Izola je štiri leta zapravila za ukvarjanje
z aferami župana Markočiča. Spomnim
naj na nezakonite prodaje občinskih
zemljišč ruskemu kapitalu, oškodovanje občinske blagajne, financiranje zasebnih izletov ministrice Janševe vlade
z denarjem Izolanov, obstrukcijo dela
nadzornega odbora občine, ignoriranje občanov pri pripravi občinskega
prostorskega načrta (OPN), ki je potem
zaradi tega padel na referendumu, …
Zaradi Markočiča so se z Izolo ukvarjali policija, Komisija za preprečevanje korupcije in Specializirano državno
tožilstvo, zato je nekako samoumevno, da trenutni župan Izole Markočič
ni mogel računati na podporo Gibanja
Svoboda niti v zanj najlepših sanjah.
Zanima me, ali je pred volitvami vseeno
poskusil pridobiti vašo podporo?
Povedala sem že, da bodo vsakega
župana na volitvah ocenili volivke in volivci. Veliko je kandidatov za župane in
tudi obstoječih županov, ki so preverjali
možnosti morebitne podpore naše stranke
na lokalnih volitvah. To je logično, saj je
Gibanje Svoboda najmočnejša parlamentarna stranka in ima posledično največje
število ministric in ministrov, ki bi jim pomagali uresničevati njihove projekte.
V Izoli ste podprli oziroma kar prepričali v kandidaturo Milana Bogatiča,
ki ga je izolska javnost pred tem tudi
sama spodbujala, naj kandidira. V njihovih očeh se je izkazal, ko je kljub
sabotaži nadzornega odbora s strani
Markočičeve občinske koalicije razkril
obseg oškodovanja občine s škodljivimi
praksami Markočiča in njegovih predhodnikov ter odstopil z vseh funkcij,
ko je spoznal, da želi Markočič ugoto-
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vitve pomesti pod preprogo. Po njegovih lastnih besedah s predstavitve kandidatov v Škocjanskem zatoku, je bila
podpora Gibanja Svoboda ključna za
to, da je Bogatič sprejel izziv in kandidiral za župana. Bogatič pravi, je podpora največje vladne stranke zagotovilo, da bo v primeru njegove izvolitve
pri reševanju konkretnih težav Izola
lahko računala na dodaten osebni angažma vseh 11 ministrov Gibanja Svoboda, najmočnejše poslanske skupine v
državnem zboru ter samega predsednika Gibanja Svoboda dr. Roberta Goloba, ko bo to potrebno. Ali bo po vaši
oceni reševanje iz preteklosti nakopičenih težav in bodočih izzivov v Izoli
in drugih občinah hitrejše in učinkovitejše, če jih bodo vodili župani, ki
uživajo podporo Gibanja Svoboda kot
največje vladne stranke, ki vodi tudi 11
za obalni prostor pomembnih vladnih
resorjev?
Zagotovo bo reševanje res nakopičenih
izzivov lahko hitrejše in učinkovitejše. Že
zaradi tega, ker si deliš podobne vrednote.
Zagotovo pa se izzivi ne bodo reševali sami
od sebe. Treba bo veliko garati, se veliko
usklajevati in predvsem vztrajati.
Koliko je za širši obalni prostor, poleg
podpore iz Ljubljane, pomembno, da
imajo župani podobne poglede na ključna vprašanja? Sprašujem zato, ker
pri reševanju na primer problematike
zagotavljanja pitne vode za Obalo ob
večjih sušah ne zadostuje samo sodelovanje županov z vlado in njenimi ministrstvi, temveč je potrebno tudi sodelovanje med župani obalnih občin.
Kako je sodelovanje županov štirih
istrskih občin pomembno, se je videlo v zadnjem mandatu v okviru koordinacij P.I.K.A. Obstoječi župani so pri
strateško pomembnih temah koordinirano sodelovali. To je zagotovo dober temelj
za nadaljnji razvoj naše regije. Če bi imeli
vsi štirje župani podobne poglede, bi lahko v štirih letih naredili skupaj še bistveno več in bolje. Zadnji mandat je pokazal
tudi, kako je pomembno, da imajo župani
večino v občinskih svetih. Tam, kjer je niso
imeli, so se tudi regijski projekti zatikali.
To ni dobro ne za občino ne za regijo, saj
so odločitve posameznih občinskih svetov
vplivale tudi na ostale tri občine. Zato je
resnično pomembno, koga ljudje volijo v
občinske svete saj s tem omogočijo novemu vodstvu, da več časa porabi za izvedbo
pomembnih projektov, ne pa za konflikte
in ukvarjanje s samim sabo.
Koliko je torej po vaši oceni za obalne
občine koristno, če lahko pri svojem
delu računajo tudi na podporo največje
vladne stranke?
Podpora vlade je ključna, predvsem
za tiste občine, ki se zaradi svoje lege in
specifik ne morejo izogniti sodelovanju
2 0 2 2
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Ali bomo izolske
osnovnošolce
učili podpirati korupcijo?

z državno upravo. Pravzaprav se še tako
majhna občina temu ne more izogniti. Že
pri pripravi OPN potrebuješ več kot 15
soglasij različnih državnih organov. V Istri
pa nas povezuje še morje, kjer brez države
praktično ne moreš narediti ničesar.
V zadnjih mesecih so poslanci z Obale,
ki so z izjemo Meire Hot iz SD vsi člani
Gibanja Svoboda, vložili največ energije v zagotovitev pogojev za neprekinjeno nadaljevanje gradnje drugega tira,
za iskanje smiselnih rešitev pri spopadanju s težavami pri oskrbi s pitno
vodo ter za reševanje nezavidljive situacije, v kateri so se po pandemiji znašli
obalni ribiči. Na prvi pogled se zdi, da
je za pospešeno vključevanje vlade v
reševanje težav, ki pestijo prebivalce
Slovenske Istre, zaslužno tudi dejstvo,
da ima Istra v tokratnem sklicu parlamenta relativno veliko poslancev, ki so
del vladne koalicije. Imela jih je sicer
tudi v preteklem mandatu, pa tega
učinka ni bilo. Zakaj?
To bi bilo bolj vprašanje za nekdanje
poslance in odgovor bi tudi mene zanimal.
Robiju, Mateji in meni je resnično mar za
ta prostor in resnično se trudimo premakniti več projektov. Kar delamo, ne obešamo na veliki zvon, saj nam je pomembneje,
da se zadeve končno uredijo in premaknejo, kot to, kdo je za kaj zaslužen. Če bo
kaj uresničeno, se nam bo vsem izboljšala
kvaliteta bivanja in na koncu to tudi največ šteje. Vesela sem, ker nas je v Gibanju
Svoboda veliko poslancev, ki delujemo po
podobnem principu.
Politična kultura v državi je precej na
nizki ravni, posledično tudi v lokalnem
okolju. Sovražni govor je na pohodu,
ljudi se velikokrat blati brez utemeljenih dokazov. Kako gledate na to?
Težko je poslušati in brati kritike ljudi,
ki te sploh ne poznajo, se s tabo še nikoli
niso srečali. Ne morem razumeti, kako lahko žalijo, podcenjujejo in naenkrat vedo
vse o tebi. Z razmahom družbenih omrežij
je tega še veliko več. Ko enkrat stopiš iz
sence, postaneš tarča najrazličnejših zlobnih jezikov in neutemeljenih napadov.
Veliko je oseb, za katere kar naenkrat postaneš najslabši človek samo zato, ker se ne
strinjaš z njimi ali ne narediš nečesa, kar
bi si oni želeli. Iz najpriljubljenejše osebe
čez noč postaneš ena najslabših, najmanj
sposobnih oseb. Tega ne razumem. Ti pristopi mi niso blizu. To spodbuja sovražni
govor, različne stiske oseb in proti temu se
je potrebno boriti. Postati moramo zrelejša
družba in ne družba, v kateri si lastni ego
hranimo z neuspehi drugih in njihovim
žaljenjem. Rada bi živela v bolj strpnem
okolju in sama se bom na svoji politični
poti za to tudi trudila. Zato, ker si zaslužimo boljšo državo.

“
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Če se nič ne spremeni, vse kaže, da ja.
Ur.

V

saj do sedaj je pri nas veljalo, da
sta kraja in korupcija nedovoljeni početji, ki ju slovenska družba obsoja. Vendar kot kaže, v Izoli ni več
tako. Ravnateljica Osnovne šole Livade,
Maja Cetin, in ravnatelj osnovne šole Vojke Šmuc, Anton Baloh, menita drugače.
S svojimi dejanji sta dobesedno stopila v
bran korupciji in s tem kot vrhunska pedagoga poskrbela, da bodo njune vrednote
prek učiteljev prevzeli tudi otroci. Stališča
ravnateljev omenjenih izolskih osnovnih
šol kažejo, da je korupcija nekaj normalnega in da je treba podpirati ljudi, ki jo izvajajo.
Za kaj dejansko gre?
Širša javnost Izole, kot tudi oba omenjena ravnatelja, je seznanjena s tem, da
specializirano državno tožilstvo zoper
izolskega župana vodi preiskavo zaradi
nezakonite prodaje občinskega zemljišča
ruskemu poslovnežu Borisu Kopilevichu,
s katero je Markočič občino Izola oškodoval za vsaj dober milijon evrov. Če omenjena ravnatelja nista vedela za omenjeno
prodajo, sta zagotovo vedela za hišne preiskave, ki jih je 30. 6. 2022 po nalogu specializiranega državnega tožilstva izvedla
kriminalistična policija na Občini Izola, na
domačem naslovu Markočiča ter domačih
naslovih drugih vpletenih. Če so spregledali tudi to, niso mogli spregledati poziva Komisije za preprečevanje korupcije,
usmerjenega proti Občini Izola, s katerim
občino seznanja, da je pogodba o prodaji
zemljišča ruskemu poslovnežu nična, občino Izola pa poziva k ukrepanju. Župan je
dopis sicer skril pred občinskim svetom in
s tem preprečil ukrepanje, kot je preprečil
tudi to, da se zemljišče vrne občini.
In, če vodilni izolski pedagogi niti tega
niso izvedeli, so zagotovo gledali Dnevnik
na RTV SLO, v katerem je bil objavljen
podatek, da je izolski župan po tem, ko
mu je prodal zemljišče za 2,3 milijona
evrov, ruskemu poslovnežu prodal tudi
svoja lastna oljčna drevesa (vredna največ
20.000 evrov) za kar 253.000 evrov. Kot
ravnatelja izobraževalnih ustanov, ki znata
sešteti dve in dve, bi morala takoj ugotoviti, da je razlika v preplačilu za oljčna drevesa enaka 10-odstotni kupnini za občinsko
zemljišče.
Možnosti sta torej dve: ali imamo intelektualno omejena ravnatelja, ki ne razumeta, da so zgoraj opisana dejanja definici-
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ja korupcije, ali pa razumeta, da ta dejanja
pomenijo korupcijo, a kljub vsemu osebno
podpirata koruptivna dejanja župana in ga
z aktivno podporo na volitvah spodbujata, da s korupcijo nadaljuje. Ali pa je bila
podpora korupciji pogoj za uvrstitev na
županovo listo in sta to podporo nekako
morala izkazati?
Nihče Markočiču ne oporeka pravice
do vnovične kandidature za župana. Ima
pravico verjeti, da bodo Izolani podprli korupcijo. Enostavno ima pravico verjeti v to.
Nikakor pa te pravice nimajo ljudje, ki jim
je zaupana skrb za osnovnošolce. Nepredstavljivo je, da vrhovne avtoritete na področju izolskega osnovnega šolstva javno
podpirajo Markočičeva dejanja kot nekaj
normalnega in dovoljenega. Takim ljudem
ni nič sveto: niti izobrazba, niti pravilno usmerjanje otrok, ki jim jih je država
zaupala v izobraževanje in vzgojo na podlagi pravice do izobrazbe, ki jo ima vsak
otrok. Omenjena ravnatelja sta zlorabila
svojo pedagoško funkcijo v izobraževalni
ustanovi za propagiranje – in to ne samo
propagiranje političnih strank, ampak celo
družbeno nesprejemljivih stališč.
Kako zmagaš na županskih volitvah,
ko je tvoj prejšnji mandat popolnoma zaznamovan s korupcijo?
Lahko se zamisliš nad seboj in se kandidaturi odpoveš ter ne kandidiraš. To bi bila
zmaga tako zate, kot za celo občino. Lahko
pa vplivaš na zavest volivcev. Pri čemer so
na lokalni ravni najbolj koristne ravno osnovne šole in njihovi ravnatelji, saj je treba
začeti že pri najmlajših. Glede na to, da v
Izoli dva ravnatelja dveh osnovnih šol aktivno podpirata Markočiča, gre očitno za
dolgoročen načrt, da se reprogramira zavest ljudi, tako da bodo korupcijo sprejeli
kot nekaj normalnega, zato da se s korupcijo zaznamovanemu kandidatu takim nezakonitim dejanjem ne bo treba odpovedati.
Očitno je, da želi Markočič prek osnovnošolskih ravnateljev Izolane prepričati,
da je nedovoljeno in koruptivno delovanje pravzaprav normalno in sprejemljivo.
Kako le ne bi bilo, če ga podpirajo tisti, ki
izobražujejo osnovnošolce.
Kaj si o tem mislijo Izolanke in Izolani,
bomo videli v nedeljo, 20. novembra, ko se
bodo do tega, če korupcijo podpirajo ali ji
nasprotujejo, opredelili kar sami, z oddajo
volilnega glasu.
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Svet brez nas

Garažna hiša Sonce

Boštjan Bugarič
foto: kombinat

O

b prebiranju istoimenske knjige ameriškega znanstvenega
novinarja in publicista Alana
Weismana se nevede začnem tudi sam v
mentalnem eksperimentu poigravati z
možnostjo, da bi človeška vrsta izginila z
Zemlje. Posledice naše civilizacije bodo
tako prepuščene flori in favni, ki bo postopoma prerasla propadla velemesta.
Človek s posegi v okolje podreja naravo,
da v svojem brezhibno umetelnem svetu
lažje, lepše in udobneje živi. Za ohranjanje tovrstnega spremenjenega okolja mora
človek kakopak dosledno izganjati vdore
narave – vode, mrčesa, gliv – v domove,
saj se divjina drugače vedno znova vrne v
kraje, ki jih človek zasede s svojimi pozidavami. Človek za gradnjo izumlja in uporablja nerazgradljive materiale, ki ostajajo
še stoletja veliko breme za planet. Posebej,
ko te arhitekture izgubijo svoje vsebine in
ostanejo le še prazne propadajoče lupine.
Navkljub posledicam ekstrakcije naravnih
materialov, človek še vedno stremi k nerazumnim dejanjem.
Do leta 2030 se Evropa namesto k
novim tipom mobilnosti premika h konstantni produkciji avtomobilov. Električnih seveda, da si človek opere slabo
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vest, četudi Mednarodna agencija za energijo (IEA) opozarja, da bo pomanjkanje
ključne surovine za proizvodnjo litijskih
baterij upočasnila rast avtomobilskega
sektorja. Leta 2050 bomo vsekakor primorani iskati nove načine mobilnosti,
do takrat pa bo avtomobilska industrija
povsem zamrla. Ulice in trgi mest se bodo
sprostili pločevine, ostale bodo le mnogotere izpraznjene parkirne in garažne
hiše. Nekatere bodo dobile novo vlogo laboratorijev za gojišča izolativnih materialov
iz micelijev fungusov, druge zatočišča za
vse večje število prebivalcev, ki si v mestih
ne bodo mogli več privoščiti dostojnega
stanovanja. Izjemna priložnost za razvoj
upravljanja mesta, kjer se javni in privatni
prostori združujejo v skupnostne, za raznolike skupnosti. Rušeče se novogradnje,
preraščene s favno, bodo postali idealni
samooskrbni preživetveni centri sodobne
družbe. Iz investitorske arhitekture, ki se
gradi le še za potrebe obračanja kapitalskih vložkov, se bo novo prostorsko poslanstvo udejanjalo v simbiotični arhitekturi. Slednja bo enakovredno povezovala
vsa živa bitja v sobivanje s krožno ekonomsko ureditvijo.
Zidanje rušečih se novogradenj brez
premisleka o skupni prihodnosti na planetu, je zločin, ki pušča za sabo nepopravljive posledice v obliki klimatskih katastrof.
Narava je prilagodljiva, človek pa misli, da
lahko naravo prilagaja sebi. Uporaba naravnih materialov in ozelenitev, namesto rušečih se novogradenj, omogoča zadrževanje in zbiranje meteornih voda,
večanje biotske pestrosti v mestu in
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ohranjanje nižjih klimatskih temperatur
mikro okolij. Simbiotsko planiranje se
že vrsto let vrši v zapuščenih parkih in
hišah industrializiranega in osiromašenega Detroita. Tako so zapuščeni parki
postali obdelovalne njive, ki obubožanim
nezaposlenim prebivalcem omogočajo
dostojanstveno preživetje. Nov planetarni
sistem nam narekuje narava, Mati Zemlja,
ki v svojih naravnih sistemskih krogotokih
ne dopušča izkoriščevanja.
Koper seveda ne zaostaja. Kombinat je
kolektiv arhitektov in arhitektk, ki v Kopru
gradi parkirno hišo Sonce na predpostavki, da se programsko prilagaja potrebam
uporabnikov in mesta. Z jasno definicijo, da se na strehi uredi zelena površina,
izpostavljajo zelenje kot bistven gradnik
arhitekture prihodnosti. In čez 50 let, ko
se bomo avtomobilov spominjali le še z
grenkim priokusom, bo zasnova garažne
hiše Sonce omogočala njeno preobrazbo.
V kolektivne garaže za bivanje študentov,
morebiti v kombinaciji s sobivanjem s
starejšimi, ki ji danes tlačimo v prepolne
domove za ostarele.
Weisman nam v knjigi Svet brez nas
izpostavi presenetljivo moč narave, ki v
dolgoročnem časovnem intervalu vedno
znova vzpostavi nekakšen entropičen red.
Življenje postavi na svoje mesto in ga usmeri v obnovljive sisteme rekuperacije.
Človek naravo dojema predmetno. Samo
z razumevanjem, da je potrebno dojemanje narave razumeti kot sebi enako, jo torej
poosebljati in jemati kot živo, bo človek
doumel pomen sobivanja na planetu Zemlja.

“

2 0 2 2

11

LOKALNO
Praznično
vzdušje v Kopru
Jan Bednarik

T

ako kot vsako leto, bo Koper tudi
letos v prazničnem času zajelo
pestro dogajanje. Začelo se bo s
prižigom lučk, ki bo v soboto, 26. novembra, ob 17. uri na Titovem trgu. Prav
na ta dan bo zaživelo tudi drsališče, tisti
bolj gurmansko naravnani pa se bodo lahko sprehodili do Muzejskega trga, kjer
bo potekala zimska edicija Altroke Istra
Gourmet Festivala. Za razvajanje brbončic
bodo poskrbeli različni gostinci s ponudbo

Krivi
drugi,
samo
mi ne
Jan Bednarik

P

o zavrnitvi kandidatur s strani
občinske volilne komisije ter zavrnitvi trinajstih pritožb na odločitev
komisije pri upravnem sodišču v Novi
Gorici, se je lista Zavedno Koper obrnila še
na ustavno sodišče.
Z željo, da bi javnost in medije seznanili z
razlogi o vložitvi pritožbe na najvišjo sodno instanco, so v Listi Zavedno Koper sklicali tiskovno konferenco.
A preden se posvetimo razlagam s konference, kjer je bilo namigov na krivico, ki
naj bi jim bila storjena s strani okrajne volilne komisije veliko – pravzaprav je bila to
rdeča nit celotne predstavitve dogajanja –
na kratko povzemimo razloge, zakaj naj bi
bila kandidatna lista sploh zavrnjena.
Razlog je pravzaprav enostaven. Lista
kandidatov ni izpolnila zakonskih pogojev
glede tajnosti glasovanja o kandidatih, kar
bi moralo biti navedeno v zapisniku, a ni
bilo. Člen o tajnosti volitev niti ni zapisan v
statutu stranke, čeprav bi moral biti. Tako
občinski volilni komisiji, ki jo vodi Miloš
Senčur, ni preostalo drugega, kot da kandidatno listo zavrne. Kot je že ob objavi novice o zavrnitvi za medije dejal predsednik
komisije, iz prakse ustavnega in upravnega
sodišča izhaja, da gre za vsebinsko kršitev
in ne formalno, kot so na tiskovni konfer-

12

tradicionalnih istrskih jedi.
Ob koncih tedna bo poskrbljeno za
ljubitelje glasbe v živo, saj se bodo zvrstili
številni koncerti, med katerimi bodo roknrolerji Delirium, funk blues band Batista Cadillac, Klapa Semikantá, Trio Vivere,
Danilo Kocjančič Friends in še bi lahko
naštevali.
Za najmlajše bodo ob sobotah in nedeljah v dopoldanskem času v dvorani Sv.
Frančiška otroške predstave. Obiskali jih
bodo, kot se za ta čas spodobi, tudi trije
dobri možje: Miklavž, Božiček in Dedek
Mraz. V predbožičnem času se bo dvorana
odela v novo preobleko, in sicer bo dobila
podobo Božičkove pošte, v kateri bo tudi
Božičkova pisarna.
In tako kot vsako leto, bodo po Kopru,
natančneje, na Titovem trgu, Mandraču

in ploščadi pri stavbi nekdanje Uprave za
pomorstvo, postavljene lesene praznične
hiške z gostinsko ponudbo.
Nekaj pa ne bo kot vsako leto. Vsaj za
tiste generacije, ki so spremljale risanke na italijanskih televizijah in se jim še
dandanes iz spomina prikradejo melodije pesmi, ki so napovedovale naše najljubše animirane serije. Na prižig lučk bo
namreč prišla italijanska pevka Cristina
D’Avena. Le kdo ob omembi risanke Pollon, ali pa Piccoli problemi di cuore ali pa
Mila e Shiro, ali pa … ok, tega je preveč za
naštevat, ne sliši ob imenu tudi zvena njihovih naslovnih pesmi? Za tiste, ki smo
jo kot otroci hoteli spoznati, pa je nismo imeli priložnosti, jo sedaj imamo. Ko
se bodo prižgale lučke, bo tam tudi ona.
Fantazima kot se spodobi.

enci trdili predstavniki Liste Zavedno Koper, pri čemer že zakon komisiji nalaga, da
tako kandidatno listo zavrne.
Zahteva po tajnosti volitev je tudi izrecno zapisana v 51. členu Zakona o lokalnih volitvah, ki se glasi:
»Politična stranka določi kandidate po
postopku, določenem z njenimi pravili. Pri
določanju kandidatov smejo sodelovati
samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.«
Zadeva je do te točke torej jasna. Iz zakonodaje izhaja, da se kandidate za lokalne volitve določi s tajnim glasovanjem, pri
čemer mora biti tajnost glasovanja izkazana tudi v zapisniku stranke.
Ker pa ni bila, je bila kandidatura s
strani okrajne komisije, kot že omenjeno,
zavrnjena. V Listi Zavedno Koper se niso
strinjali z odločitvijo o zavrnitvi kandidature. Zaverovani v svoj prav, torej, da
navkljub temu, da iz nobene listine ne izhaja, da so glasovali tajno, so se izgovarjali, da
pravzaprav so. Češ, da ni potrebe po tem,
da bi to zapisali, ker že zakon nalaga tajno
glasovanje, zato je logično, da je bilo glasovanje tajno. Posledično so se pritožili na
upravno sodišče v Novi Gorici, prepričani,
da bodo s predložitvijo glasovnic dokazali,
da je bil postopek o glasovanju kandidatov
v skladu z zakonodajo.
V listi so vložili trinajst pritožb na
odločitev komisije pri upravnem sodišču
v Novi Gorici. Vseh trinajst pritožb je bilo
zavrnjenih. Tako je Listi Zavedno Koper
ostala le še pritožba na ustavnem sodišču.
Kako odločitvi OVK oporekajo pri Listi
Zavedno Koper
Na tiskovni konferenci, ki so jo sklicali
z namenom predstavitve dogajanja, obtožb
o napačni presoji s strani komisije ni manjkalo. Manjkalo ni niti namigov o nalašč
storjeni krivici. Pojavili so se celo namigi
o nekakšni zaroti proti Listi Zavedno Koper, saj naj bi bil predsednik okrajne volilne
komisije Miloš Senčur kot član nadzornega sveta koprskega občinskega stanovanjskega sklada tisti, ki naj bi se zavzemal za

to, da se prekliče podaljšanje pogodbe za
najem občinskega stanovanja, ki ga je poprej imelo v najemu gledališče Koper. Direktorica gledališča Koper Katja Pegan je
namreč drugouvrščena na kandidatni listi.
Manjkalo ni niti obtožb o uradniškem (ne)
profesionalizmu predsednika komisije, saj
naj bi ta dajal vrednostne obsodbe na njihov račun.
Kakorkoli, po mnenju Liste Zavedno
Koper je bila s strani komisije napaka storjena že na začetku, saj naj bi bila to, da ni
niti iz zapisnika niti iz statuta razvidna tajnost glasovanja, zgolj formalna in ne vsebinska kršitev zakonodaje. Zato menijo, da
bi morala okrajna komisija Listo pozvati
k dopolnitvi. Njihovega mnenja upravno
sodišče ni potrdilo. Zapisalo je, da je šlo za
vsebinsko kršitev in ne zgolj formalno.
Greblo je na konferenci tudi trdil, da
upravno sodišče v sodbi ne osporava več
dikciji, da so bile volitve tajne, čeprav citata sodišča, kjer bi bilo to razvidno, navkljub novinarskim vprašanjem ni navedel.
Je pa trdil, da ugotovitve komisije in upravnega sodišča temeljijo na »neresnicoljubnosti«, pri čemer so 63 občanom, ki želijo
(oziroma so želeli) kandidirati na njihovi
listi kršene človekove pravice in temeljne
svoboščine. Prepričani so, da bo ustavno sodišče priznalo njihove argumente,
zahtevali so tudi prednostno obravnavo,
niso pa vložili zahteve po začasnem zadržanju volitev.
Če na tiskovni konferenci ni manjkalo raznih obtožb o storjenih napakah in
napačnih interpretacijah s strani volilne
komisije, če ni manjkalo trditev o kršenju raznih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, je umanjkala ena zadeva, ki
sicer resda ni običaj slovenske politike,
ampak vseeno – umanjkalo je priznanje lastne napake. Vendarle se po vsemu
sodeč zdi, da so v Listi Zavedno Koper
enostavno naredili napako in spregledali
tisto, česar ni spregledalo ostalih šest list z
županskimi kandidati. To je tajnost glasovanja in dokazovanje le-tega pri predložitvi kandidatur.
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Priprave na
zimske športne
aktivnosti
Jan Bednarik
txt&foto

K U L T U R N I
N A P OV E D N I K

M

atjaž Komel je osebni trener z
diplomo druge stopnje usposobljenosti NCSF, certifikatom
za EGSA Girecoy trenerja, licenco vaditelja spinninga ter nutricionist. Ker se
bliža vreme z nižjimi temperaturami in
si nekateri že podmazujejo svoje smuči,
upajoč, da bodo lahko pozimi vijugali po
belih strminah, je prav posvetiti kakšno
misel tudi na priprave pred aktivnostmi
na snegu. Vseeno se kaj hitro zgodi, da
nepripravljene, preveč motivirane in sebe
precenjujoče pri vijuganju po strminah
doleti kakšna poškodba. Tudi takšna, ki
zahteva zdravniško oskrbo. Matjaž je kot
osebni trener z bogatimi izkušnjami pravi
naslov za nasvet o tem, kako s pripravami
vsaj zmanjšati, če ne preprečiti možnosti
poškodb.
Preden preideva na športe na snegu, se
dotakniva aktivnosti, ki se jih udeležujemo tudi v času toplega vremena. So
pri njih zaradi nižjih temperatur jeseni
potrebne kakšne posebne priprave ali
so priprave na športne aktivnosti v tem
primeru enake?
Ne glede na to, v katerem letnem času izvajamo neko športno aktivnost, je ogrevanje
pred pričetkom izjemnega pomena. Edina
razlika je v tem, da v hladnejših mesecih
ogrevanju posvetimo malo več časa.
Se je za športne aktivnosti bolje pripravljati v zaprtih prostorih ali kar na
prostem?
Iz vidika temperature okolja in posledično trajanja samega ogrevanja, je bolje, da
se ogrejemo v zaprtem prostoru. Eden od
razlogov je ta, da smo v zaprtem prostoru, kjer je višja temperatura zraka, manj
oblečeni, in bomo lažje in bolje izvajali vaje
za ogrevanje.
Tudi mišice so pri višji temperaturi bolj
prožne, zato bomo za ogrevanje porabili
manj časa.
Se lahko na zimske aktivnosti pripravljamo sami doma ali priporočaš za to
obisk fitnesa?
Najprej je potrebno poudariti, da moramo
za fizično kondicijo skrbeti skozi celo leto,
pa ne govorim o obiskovanju fitnesa, ampak o redni hoji, teku, kolesarjenju ... Iz izkušenj vem, da je pri samopripravah doma
velika težava neznanje, pomanjkanje izkušenj in motivacija. Iz tega vidika je obiskovanje fitnesa ali investicija v osebnega
trenerja skoraj nujna, če se želimo dobro
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pripraviti na zimske aktivnosti.
Kako pravzaprav zunanje temperature
vplivajo na naše mišice? Kakšna priprava je potrebna pri nižjih temperaturah?
Nižja temperatura vpliva na samo elastičnost mišičnih vlaken ter živčno-mišičnih
povezav znotraj mišice. Če želimo kar najbolje opraviti neko gibanje, je pomembno
da se ogrejemo, dvignemo telesno temperaturo ter posledično izboljšamo naše
gibanje. Ob nižjih temperaturah se zaradi
tega podaljša čas ogrevanja, saj mišice potrebujejo več časa, da se ogrejejo.
Če preideva na zimske športe, reciva
smučanje ali bordanje, kako se je najbolje pripraviti na take aktivnosti, da
bi se izognili poškodbam?
Optimalno bi bilo, da se intenzivne priprave na smučarsko sezono pričnejo najmanj 8–12 tednov pred smuko. Potrebno
je pridobiti na kondiciji in moči. Dobre
fizične priprave ter dobro ogrevanje pred
samo smučarsko aktivnostjo znatno
zmanjšajo možnost poškodb, saj bo telo
pripravljeno na prihajajoč fizični napor.
Zavedati pa se je potrebno, da poškodb
samo s pripravo in ogrevanjem ne moremo preprečiti.
Kako pa je s prehrano? Je potrebno paziti tudi na to? Se prehrana v
zimskem obdobju spremeni?
Na prehrano je smiselno paziti skozi celo
leto. Prehrana se seveda v zimskem obdobju spremeni. To namreč ni čas, ko bi jedli
na primer paradižnik ali zeleno solato, ker
je to zelenjava, ki v tem času ne raste oziroma naj ne bi, saj me razumete.
Sicer pa tudi pozimi poskrbimo, da je hrana raznolika in da naše telo dobi vsa potrebna hranila. Tudi krepitev imunskega
sistema je zelo dobrodošla, ampak se to ne
zgodi čez noč. Ko stisne mraz, je že skoraj
prepozno.
Kako pa je recimo po celodnevnih
aktivnostih, recimo smučanju – priporočate raztegovanje ali po tem ni potrebe?
Po koncu aktivnosti lahko naredimo nekaj
vaj za umiritev, lahko naredimo krajši razteg.
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14. 11. – 16. 11., Piran, Dvorana
Mediadom Pyrhani
Unplugged at Mediadom - glasbena
prireditev obalnih glasbenikov, kjer
se v akustični izvedbi predstavijo z
avtorsko glasbo.
14. 11., 20.00: Lean Kozlar Luigi
15. 11., 20.00: Paranoise
16. 11., 20.00: Boštjan Pertinač
17. 11., 20.00, Koper, CMK
Literarni večer Obalne rime: Astro
pop
17. 11., 20.00, Koper, gledališče Koper
Razparač
Igra o nasilju in strahu
Po drami Disney Razparač Philipa
Ridleyja
18. 11. – 22. 1., Izola, park Pietro Coppo
Ledeni otok
18. 11. 2022, 17.00: Otvoritev
Ledenega otoka. Nastop čarodeja
Sama Sebastiana in koncert Marine
Martensson
19. 11. 2022, 19.00: Drill, koncert
20. 11. 2022, 19.00: Matija Bolčina, koncert
Vsako nedeljo ob 17.00: Program
za otroke
19. 11., 20.00, Koper, CMK
MjuziKŠOK 3.0: MRFY & Free the
Mouse
19.11., 19.00, Piran, Avditorij
Portorož
Abonma grande: Policijski orkester
Koncert pihalnega orkestra
20.11., 19.00, Piran, Gledališče
Tartini Piran
Večer argentinske glasbe: Marko
Hatlak & FUNtango ter solista Bernarda in Marcos Fink
Koncert posvečen 100. obletnici
rojstva Astorja Piazzole
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»Dosedanji računalniški programi so šahovsko igro sicer
kar malo osiromašili, ji vzeli
tisti čar ustvarjalnosti in borbenosti v partiji.«
- Jana Krivec, velemojstrica šaha in znanstvenica
Simon Smole
foto: Vid Ponikvar Sportida

J

ana Krivec je ena od najbolj prepoznavnih slovenskih šahistk. Na
šahovski poti je dosegla nekaj odmevnih zmag na mednarodnih turnirjih,
je sedemkratna članska državna prvakinja,
kar 22 let pa je bila tudi članica slovenske
reprezentance. Naziv velemojstrice šaha je
prejela leta 2007. Vzporedno s šahovsko
kariero je študirala psihologijo in doktorirala na področju kognitivne psihologije.
S šahom se še ukvarja, saj tega ne moreš
kar nehati igrati, tudi tekmuje še občasno, a vse manj, saj jo ob službi predavateljice psihologije na Fakulteti za uporabne
družbene študije zaposlujejo še številni
drugi projekti. Napisala je knjigo z naslovom Improve Your Life by Playing a Game
(v prevodu: Izboljšajte svoje življenje z igranjem igre), za katero upa, da bo prispevala k promociji šaha.
Z Jano Krivec smo se pogovarjali v
času, ko se odvija epilog velike afere v šahovskem svetu. Svetovni prvak Magnus
Carlsen je zadnjih tednih šahovsko in širšo
javnost razburil, ko je devetnajstletnega
Američana Hansa Niemanna obtožil goljufanja. Šahovska velemojstrica je za bralce
Megafona osvetlila afero in njene posledice za šahovsko igro in skupnost.
Ste zaključili s tekmovalno kariero?
Posvečate več časa znanstvenemu delu
ali šahu?
Pravim, da ko si enkrat šahist, ostaneš
šahist za vedno. Resda se šahovski turnirjev ne udeležujem več tako aktivno in
načrtno, mi je pa vedno v veselje zaigrati
na kakšnem lepem turnirju. Oktobra sem
recimo na povabilo norveškega kluba odigrala turnir v pospešenem šahu. Lani pa
sem na evropskem prvenstvu še zastopala
barve slovenske reprezentance. Zagotovo
je sedaj na prvem mestu moja družina in
delo, ki ga opravljam v okviru poučevanja
predmetov iz psihologije in raziskovanja
na Fakulteti za uporabne družbene študije
v Novi Gorici. Lahko pa rečem, da me je
šah v veliki meri izoblikoval v osebo, kakršna sem danes. Omogočal mi je razvoj
mnogih, za življenje koristnih kompetenc.

14

Najbolj sem hvaležna, da me je šah naučil
biti aktivna oseba, ki se ne boji soočanja z
izzivi in ima svojo vizijo. Tudi danes šah
konkretno vpletam v svoje raziskovanje ter
ga poskušam uporabiti kot primer prikaza
in aplikacije različnih psiholoških tehnik.
Lahko rečem, da je šah vame zasadil svoje
kremplje in mi za vedno obogatil življenje.
Šah spremljate in igrate od malih nog.
Ste v tem času ugotovili, da obstaja
spolna razlika pri profesionalnemu
igranju, denimo na nivoju nagrad na
turnirjih, zaslužka in podobnega? Verjetno je težko ob službi ali študiju resno igrati šah, če ne zaslužite dovolj? Ali
drži teza, da lahko od šaha živijo dobri
šahisti in majhno število res vrhunskih
šahistk? Kakšen je odnos države do
tega športa?
Sama menim, da smo si ženske in moški različni in da se to zaradi različnih dejavnikov odraža tudi v šahovski igri. Trenutno so moški v povprečju boljši šahisti
od žensk. Med drugim za moške nazive
(npr. velemojstra) na turnirju potrebujemo
boljši rezultat kot za enakovreden ženski naziv. Med najboljšimi stotimi šahisti
pa je le ena šahistka. Zakaj je temu tako?
Odgovor je zelo kompleksen. Ljudje se
oblikujemo preko sovplivanja treh mehanizmov: bioloških predispozicij, okolja in
samoaktivnosti. In v okviru teh dimenzij
lahko iščemo odgovore.
Lahko usmerimo pogled v biološko
podlago, ki se med spoloma razlikuje, delovanje možganov, evolucijske razlage, hormonsko osnovo tekmovalnega športa ipd.
Ali in kako se bodo določene dispozicije
uresničile, pa je v veliki meri odvisno od
socialnega okolja. Ožje in širše okolje preko družbenih norm ustvarja figuro močnega in neustrašnega moškega, ter nežne in
sočutne ženske, kar za šahovsko partijo
ni najboljša popotnica. Iz evolucije izhaja,
da so moški bolj nagnjeni k sprejemanju
tveganja kot ženske, kar pomeni, da se lažje soočajo z nejasnimi pozicijami in izidom
partije. V zgodovina je talentirana ženska
veljala za »delovno silo«, talentirani moš-
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ki pa za »naravnega genija«. To se je skozi
čas ponotranjilo in se odrazilo v različnih
osebnih pričakovanjih, samopodobi in
vedenju. Mnogim ženskam socialna vloga
namenja rojevanje otrok, kar vsekakor
odvzame veliko časa in energije za igranje šaha. Tudi zato je danes šahistk precej
manj kot šahistov. Po podatkih FIDE iz
leta 2018 je na svetovni ravni med registriranimi igralci šaha samo 15 odstotkov
žensk.
Zdi se, da je socializacija eden od dejavnikov, ki ustvarjajo različne sanje, skozi
katere spola oblikujeta svoja življenja.
Ženske bolj motivira razvijanje medosebnih odnosov, moške pa junaško doseganje uspehov in izogibanje »kastraciji« ob
izgubi partije. Motivacija za treniranje je
tako močnejša pri moških, ki povprečno
trenirajo več in bolj učinkovito. Motivacija
pa je povezana tudi s pogoji za igranje šaha
in ti so v profesionalnem šahu precej bolj
spodbudni za moške. Resda ženske lahko
igrajo na moških turnirjih in osvajajo tako
imenovane absolutne nagrade, a so zaradi različnih (zgoraj omenjenih) izhodišč v
neenakovrednem začetnem položaju in na
nek način diskriminirane. Nagrade in hon-
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pokazatelje: preveliko ujemanje z računalniško igro, ki je drugačna od človekove;
analiza grafa napredka – vemo, kakšna je
krivulja napredka v zelo kompleksnih domenah. Nihče ne more začeti igrati šaha
in linearno, kaj šele eksponentno, napredovati. Prihaja do vzponov in padcev. Pri
Niemannu pa so pokazali na najstrmejši
porast med ELO ratingom 2500 in 2700
v odnosu z njegovo starostjo. Kako lahko nekdo igra konstantno dobro? Ali so
določene (kritične) poteze nadpovprečno
dobre glede na (računalniško podprto)
oceno njegove igre tekom celotne partije?
Preverjanje igre lahko poteka tudi na nevtralnih turnirjih.
Znano je, da se igranje na nekaterih
turnirjih povezuje s preprodajo nazivov.
Kolikor vem, se je Niemann nekaj takšnih
turnirjev na Madžarskem udeležil. Najbolj pa ga pravzaprav bremeni kar lastno
priznanje, da je pri igranju šaha že uporabljal nedovoljene načine pomoči, pa čeprav
za neuradna tekmovanja brez denarnih
nagrad. Sama verjamem, da morata biti um
in duša šahista čista in neomadeževana.
Ko si enkrat pripravljen na ta način prisesti k šahovski partiji, potem ti to ni tuje
in dopuščena je vsakršna možnost. Portal
Chess.com je s svojo analizo pokazal, da
naj bi Niemann na spletu goljufal še vsaj v
100-tih partijah in ga je zato blokiral.
Sem pa kot pripadnica »šahovske
družine« ponosna na našega prvaka, da
ima ničelno toleranco do domnevnih goljufij in se izpostavi, tudi tvega s tem, ko se
poskuša na vse načine proti temu boriti.
Niemann je proti Carlsenu zdaj vložil tožbo. No, jaz imam svojega favorita, za katerega navijam tudi v tej tekmi.
orarji s strani države za ženske ne dosegajo
ravni njihovih moških kolegov.
Narava nas je naredila različne, socialna pričakovanja in vplivi pa so tisti, ki lahko spodbudijo ali zavrejo različne danosti.
Tudi v šahu je tako. Ali se bo razmerje v
prihodnosti spremenilo? Verjamem, da se
bo. Tudi v operi so nekoč peli samo moški,
ker je bilo ženskam prepovedano, danes
pa imamo vrsto visoko cenjenih opernih
div. Vsekakor pa so šahistke kot so Vera
Menčik, Judit Polgár ali Hou Yifan pokazale, da se lahko tudi ženske povzpnejo na
vrh šahovskega trona.
Zadnje tedne šahovski svet zaposluje
afera Hansa Niemanna, devetnajstletnega Američana. Niemann je četrtega septembra na pokalu Sinquefield s
črnimi figurami premagal svetovnega
prvaka Magnusa Carlsena, ki se je dan
zatem umaknil s turnirja. Ob naslednjem soočenju z Niemannom na spletnem pokalu Julius Baer 19. septembra, se je Norvežan umaknil že po prvi
potezi in ugasnil kamero. Sprožil se je
plaz ugibanj in obtožb, da gre za goljufijo. Lahko razložite, za kaj je šlo? So bile
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poteze Niemanna »nečloveške«, kar
ne pomeni, da jih človek ne more najti, vendar Niemann takšne poteze najde sumljivo pogosto, ali gre zato, da je
po lastnem priznanju že prej goljufal?
Kako takšno goljufanje sploh dokazati
v igri, kot je šah?
Dokazovanje goljufije je pri šahu zelo
zahtevno. Prvič, zato ker je težko priti do
dokaznega gradiva, in drugič, ker je goljufanje lahko praktično nevidno in je le ob
redkih ključnih pozicijah v veliko pomoč
igralcu. Kako boste recimo dokazali, da
kašljanje nekoga v določenem trenutku
pomeni, da mora igralec premakniti skakača, kar je za dobrega igralca popolna
informacija. Ni še postopkov ali metod,
ki bi lahko služili kot dokazno gradivo v
pravnih procesih. Posredno pa je lahko
kar nekaj indicev, ki kažejo na to, ali nekdo goljufa. In to je očitno zaznal svetovni
prvak v igri z mladim Američanom. Ocenil
je, da so bile določene poteze nečloveške,
očitno pa je imel tudi druge informacije,
ki so nakazovale neetično delovanje Niemanna.
Načini analize, ki lahko pokažejo, da
gre za sum goljufanja, zajemajo različne
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Šah je šport, ki zna vznemiriti množice
ljudi, kar se je potrdilo ob aferi Niemann – Carlsen. Zdi se, da šah kot
individualni šport nujno potrebuje
»promotorja«. Nekoč je bil to čudaški Fischer, filozofski Kasparov, danes
Carlsen, ki je primer sodobnega superzvezdnika. Zdi se, da ima šah v popularni kulturi odrejeno dokaj stereotipno
mesto. Kdo največ prispeva k promociji
šaha, šahisti sami ali popularne serije o
šahu in razne afere, ki presegajo pozornost šahovske skupnosti?
Šah je neizmerno lepa igra. Njegov
»problem« je, da zaradi svoje kompleksnosti ostane velikokrat nerazumljen, saj
se ljudem ne ljubi poglabljati v šahovsko
»podzemlje«. Najboljši šahisti v povezavi s
karizmo, ali pa, če hočete, s čudaškostjo,
so vsekakor v prvi bojni vrsti šahovskih
promotorjev. Lep primer je situacija na
Norveškem, ki se je z razvojem šahovskega
boga Magnusa Carlsena zelo spremenila.
Norveška je iz šahovske amaterke postala
prava velesila. Mojstrom zabavnih produkcij, kot je recimo serija Damin gambit,
pa šah velikokrat pride prav, ker splošna
javnost v njem najde nekakšno skrivnos2 0 2 2
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INTERVJU
tnost. Šahisti so velikokrat predstavljeni kot nadinteligentni ljudje s kančkom
čudaškosti v sebi. Še najmanj mi je všeč
promocija skozi neetično plat šaha, kot v
Niemannovem primeru.
S kančkom obžalovanja podpiram misel, da je vsaka reklama dobra reklama,
saj šah postane zanimiv širši javnosti šele,
ko pride do drame. Menim, da je popularizacija šaha zelo dobrodošla, saj šahovsko
igro približa ljudem. Šahistom, ki živijo za
in s šahom, omogoča boljše pogoje igranja,
saj pridobijo kakšnega novega sponzorja. Iskreno namreč verjamem, da lahko šah
ogromno prispeva k razvoju posameznika
in družbe, gre za neusahljiv vir življenjskega učenja. To sem opisala tudi v svoji knjigi
Improve Your Life by Playing a Game, ki
bo, upam, prispevala svoj delček k promociji šahovske igre.
Šahovski dvoboj med računalniškim
programom in človekom traja že od devetdesetih let, ko sta se pomerila superračunalnik Deep Blue in Garij Kasparov. Zdaj računalniškemu svetu šaha
vlada računalniški program AlphaZero. Kako se je tehnologija šahovskih
računalniških programov razvijala od
takrat? Se je razkorak med človekom
in računalnikom poglobil ali teh dveh
načinov delovanja in igranja sploh ne
moremo primerjati?
Dvoboj med računalnikom in človekom se je že zdavnaj končal. Šahisti smo
brez velikega pompa priznali nadvlado
računalnikov in se od njih poskušamo kar
se da veliko naučiti. Med seboj pa igramo
naprej na turnirjih. Dosedanji računalniški
programi so šahovsko igro sicer kar malo
osiromašili, ji vzeli tisti čar ustvarjalnosti
in borbenosti v partiji. Tehtnico so prevesili na stran pridne in disciplinirane
analize otvoritev s pomočjo najzmogljivejše in najsodobnejše tehnologije, pomnjenja različic in prenos pridobljenega v
živo turnirsko partijo. Zaradi prevelikega
poudarka na teoretičnem, to je otvoritvenem delu igre, se je celo pojavil predlog, da
bi se pred vsako partijo žrebala postavitev
zadnje vrste figur, s čemer bi se zaradi prevelikega števila možnosti in posledično
nezmožnosti analize in pomnjenja takšne
količine materiala preprečilo teoretične
priprave (Fisher random).
Zmrazilo me je, ko sem videla partijo
programa AlphaZero. Ta program se je s
pomočjo globokih nevronskih mrež naučil
šaha v enem dnevu in postal nepremagljiv,
ne le med ljudmi, ampak tudi med dosedanjimi računalniškimi programi. Njegova igra je za nas kot črna skrinjica, saj ne
dobimo nobenega podatka o tem, kako
program razume šah. Šokiralo me je, da so
bile poteze AlphaZero zame povsem nerazumljive, nenavadne, označila bi jih celo
za grozno slabe. Postavlja se vprašanje. ali
ljudje stoletja gradimo napačno strategijo
razumevanja šahovske igre? Bomo morali
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naše znanje popolnoma preoblikovati? So
se porušili temelji bogate šahovske teorije?
Po eni strani si želim, da temu ne bi bilo
tako, saj bi to pomenilo izgubo vrednosti nekaterih partij, ki smo jim šahisti nadeli vzdevke: nesmrtne, večno zelene in
podobne, po drugi strani pa se lahko veselimo novih izzivov, ustvarjanja in raziskovanja nikoli izčrpane igre šaha.
Kaj pa psihologija in edinstvene umske
lastnosti človeka, recimo nepredvidljivost, prevare nasprotnika? Gre danes
v šahu le še za matematično izračunljivost, kjer je najboljši tisti, ki se približa
optimalnemu, matematično izračunljivemu zaporedju potez v določeni
šahovski situaciji? Ne izgubi šah na
ta način draži, ki jo prinaša človeška
zmotljivost in nepredvidljivost?
Šah je praktična igra in šport, zato je
rezultat pomemben. Zatorej je poleg šahiranja vključeno tudi veliko psihologije. V pripravah na nasprotnika recimo
razmišljaš, kateri tipi pozicije oziroma otvoritve mu odgovarjajo in kateri ne. Seveda izbereš tiste, za katere meniš, da se bo
nasprotnik v njih najmanj znašel. Poskušaš
ga presenetiti in izbrati otvoritev, ki je ne
pričakuje, in bo zato nanjo slabše pripravljen. Svetovni prvak, Mihael Talj je recimo
velik del svoje »žrtvovalne« igre temeljil na
psihologiji. Talj se je zavedel – čeprav mu
očitajo, da veliko njegovih žrtev ni bilo korektnih, ker je imel nasprotnik nanje zmagovalen odgovor – da je v določenih, zelo
kompleksnih pozicijah, kjer je nasprotnik
pod pritiskom napada, z vidika človeškega razmišljanja zelo zahtevno poiskati niz
pravilnih potez, ki bi rešile partijo. Na svoj
račun se je pošalil z izjavo, da obstajata dve
vrsti žrtev, pravilne in njegove. Še vedno
je to dodatek, ki začini objektivno dobre
šahovske poteze.
Vse v šahu naj bi bilo v okviru visokih moralno etičnih načel. Že stisk roke
pred partijo sporoča pripravljenost na
pošten boj, ki ga potrdi ponujena roka kot
priznanje poraza.
Danes predavate in raziskujete na
Fakulteti za uporabne družbene študije v domači Novi Gorici, sodelujete tudi
z Inštitutom Jožefa Stefana. Tudi vaš
doktorat je povezan s šahom, v njem ste
s pomočjo računalniškega programa
preverjali kognitivne sposobnosti šahistov in nešahistov. S čim se ukvarjate
danes?
Ja, pri meni je veliko stvari povezanih
s šahom, tudi pri znanstvenem delu poskušam uporabiti šah in njegove možnosti.
Šah je s svojo globino, jasno zastavljenimi
pravili in merljivostjo kvalitete šahovskih
igralcev (ELO rating) tudi idealno področje za preučevanje in prikaz praktično vseh
življenjskih procesov, ugotovitve pa imajo
visoko posplošljivost na ostala področja.
V svojem akademskem delu sem veliko
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združevala poznavanje šaha in psihologije. V svoji doktorski disertaciji sem recimo zasnovala eksperiment, pri katerem
so nešahisti ter šahisti različnih kakovosti sodelovali v nalogi rekonstrukcije šahovskih in nešahovskih potez, pri čemer
se je spremljala pravilnost in hitrost rekonstrukcije z namenom, da se ugotovi, na
kakšen način eksperti procesirajo informacije, kako se informacije pri procesiranju organizirajo in od katerih spremenljivk (kognitivnih sposobnosti, zmožnosti
formiranja skupkov, značilnosti konteksta) sta uspeh in hitrost procesiranja informacij odvisna. Dobljeni rezultati prispevajo k celostnemu razumevanju človekovega
kognitivnega procesiranja. Predstavljajo
izhodišče za nadaljnje preučevanje proceduralnega znanja in odpirajo nove možnosti
uporabe na področjih poučevanja, modeliranja uporabnikov, oblikovanja interakcije
človek-računalnik in razvoja na znanju osnovanih inteligentnih delovalcev.
V okviru umetne inteligence je šah
ravno tako nepogrešljivo področje. Sama
sem sodelovala v projektih, pri katerih
smo razvijali računalniško podprt sistem
za človeku prijazno – to je smiselno –
poučevanje šaha, ter pri razvoju novega
pristopa k računalniški kreativnosti, kjer
je program avtomatsko sestavljal šahovske
probleme, ki so za človeka estetsko lepi in
zanimivi z vidika težavnosti.
Šah želim danes predstaviti kot odlično učno sredstvo za ustvarjalnost, kritično
razmišljanje, sodelovanje, za spretnosti, ki
jih potrebujemo v 21. stoletju.
Kaj so največje pasti in prednosti pri
razvoju umetne inteligence v družbenem kontekstu?
Če sklepam iz šaha in revolucije programa AlphaZero, lahko rečem, da se
danes vplivu računalnikov, virtualnega
sveta in umetne inteligence ne moremo
več izogniti. Tehnologija je vključena v
našo realnost in najbolje je, da se jo naučimo ustrezno uporabljati in si z njo pomagati. Največjo prednost vidim v novih
svetovih, ki omogočajo nove načine videnja informacij, nove vzorce, v katerih se pokaže drugačen smisel. Iz tega lahko izpeljemo boljše načine delovanja. Hkrati me je
tega strah, saj nam na ta način tehnologija postavlja ogledalo in izkazalo se bo, da
nekaterih stvari ne razumemo, oziroma
jih moramo spremeniti, če se želimo izboljšati. Saj veste, navada je železna srajca, ki
zahteva veliko napora in tudi odpora, preden se spremeni. Nostalgična bi postala v
primeru, če bi tehnologija in virtualni svet
uničila naravne lepote Zemlje in prvinskosti v ljudeh.
Težko je zares trditi, kaj je dandanes
bolj resnično, pa vendar se mi zdi naravna
realnost nekoliko bolj doživeta in otipljiva
od nagnetene, hitre in živahne virtualnosti. Ne bojim se, da bo umetna inteligenca
ušla iz vajeti in si podredila ljudi.
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Dosmrtni
župani
Neomejeno število mandatov
za župane – posledice.
Jaka Virant

V

olitve na volitve. Po predsedniških ta konec tedna, so takoj
naslednji vikend na vrsti lokalne, malo kasneje pa gremo še na tri
referendume. Kdo lahko vsemu temu
sledi, a še pomembneje, kdo se zmore
na vse to pripraviti, da bo lahko oddal
glas za tisto pravo opcijo, ki nagovarja
njegove interese? Nihče. Še kandidatom se ne da kaj preveč. Tako in tako
pa na okrancljanih slikah na internetu
piše, da »če bi volitve kaj spremenile, bi
jih prepovedali.«
Dejstvo, da jih še niso prepovedali – o
tem, kdo so tisti, ki prepovedujejo volitve, kdaj drugič – govori predvsem
o tem, da so volitve za njih še vedno
dovolj pomembna kulisa za ohranjanje »videza demokracije«. Videza zato,
ker to, da je na vsakih nekaj let en dan
proglašen za praznik demokracije, še
ne pomeni, da je sistem demokratičen.
Letos, ko je inflacija volitev, se bo to še
lepše pokazalo. Volivcem bo namreč
vsakotedenski obisk volišča prej kot
slej presedel. Tri do petkrat na volitve
v enem mescu na podlago parlamentarnih volitev spomladi, pride krepko čez
vrh glave homo apoliticusa, ki prebiva
na južni strani Alp.
A zakaj je temu tako? Zato, ker na
volitvah ne dobijo občutka, da njihov
glas kaj šteje? Bržkone. Ampak občutka, da glas šteje, ni niti mogoče dobiti
v volilnem sistemu, ki poskuša skozi
demokratične mehanizme – volitve –
doseči meritokratske rezultate. Torej,
da bi največjo politično moč pridobili
najsposobnejši. Praznik demokracije
je pač praznik, ko skupnost med sabo
izbere kogarkoli, ne pa najboljšega. Ali
obratno – najboljšega se ne da izbrati na podlagi glasovanja o najpriljubljenejšem politiku. Da smo se znašli
v tem položaju, ko z všečki izbiramo
najsposobnejšega, je bilo treba seveda zadnja desetletja trdo delati na depolitizaciji volivcev. Celoten politični
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diskurz se je skrčil na identitetno politiko, politično ekonomijo smo prepustili trgu, politične misli pa so zamenjale
politične osebnosti.
Na lokalnem nivoju, tu si lahko
predstavljate občino, v kateri to berete,
se depolitizacija kaže v širokem pojavu županov »bez ograničenja trajanja
mandata.« To po eni strani pomeni, da
je tak župan najprimernejši za funkcijo – to je najpriljubljenejši med vsemi
katerimi koli predstavniki skupnosti,
ki kandidirajo. Pomeni pa tudi, da so
taki župani uspeli vzpostaviti bolj ali
pa manj močno omrežje znotraj občinske uprave in njenih pritiklin, pa tudi v
ostalih delih družbe. Tu ne gre za kaka
namigovanja o nepotizmu ali bognedaj
korupciji, temveč je govora o vseh
zaposlitvah in delovnih mestih, ki so
odvisna od županove izvolitve. »Žena,
kredit, otroci« – ni kaj za zamerit. Tako
kot ni kaj zameriti posameznikom, ki
bi bili morda sposobnejši, pa ne kandidirajo – razlog je enak. Kdo pri zdravi
pameti bi hotel prevzeti funkcijo, ki
ima tako močno zasidrano mrežo, da si
novi obraz po zmagi neizogibno nakoplje gospodarske in politične težave, iz
katerih v enem mandatu le stežka izvleče sebe, kaj šele občino. Kdo bi želel
naslediti ljubljanskega župana Zorana
Jankovića, denimo?
Zaplete, ki jih predstavljajo dosmrtni mandati slovenskih županov, bi se
verjetno najelegantneje rešili z uvedbo
omejitve števila mandatov – kot je to
denimo pri predsedniku republike. A to
v dvomilijonski državi z 212 občinami
ni mogoče, saj prebivalstvo najmanjših
med njimi ne presega števila zaposlenih v srednje velikem podjetju. Kaj bi se
tam zgodilo, če kandidatke ali kandidata za župana ne bi našli? Bi se občina priključila najbližji sosedi? Tujega
namreč nočemo, svojega pa nikakor ne
damo.
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Volilni november
Ljubljana – V novembru bo kar nekaj priložnosti za demokratično odločanje državljanov. Že
v nedeljo bo jasen izid drugega kroga predsedniških volitev, v katerem se bosta pomerila
preostala kandidata Nataša Pirc Musar in Anže
Logar. Lokalne volitve sledijo že teden kasneje,
20. novembra, na zadnjo novembrsko nedeljo
pa se bomo volivci odločali še o treh referendumskih vprašanjih: o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTVS. NB
Strategija za Slovensko Istro
Koper – Na tretji seji se je zbral Ekonomsko-socialni svet Obalno-kraške regije, ki so ga letos
obudili po desetletju nedejavnosti. Predstavniki osmih občin, podpornega okolja za podjetništvo, univerze, delodajalcev in sindikatov so v
preteklem letu pripravili smernice, na podlagi
katerih nameravajo v naslednjih dveh letih oblikovati strategijo razvoja Obalno-kraške regije
do leta 2050 z akcijskimi načrti za posamezna
področja. Po sprejetju strategije nameravajo
začeti pogovore s posameznimi ministrstvi, da
bi načrti v naslednjih sedmih letih čim bolje
zaživeli. STA, NB
Končno denar za prostovoljce
Ljubljana – Država je začela izplačevanje covidnih dodatkov za dijake in študente prostovoljce, ki so med epidemijo covid-19 delali v
javnih zavodih. Do zamika je prišlo, ker so si
predvsem v vodstvih zdravstvenih zavodov
zakon tolmačili po svoje. Izpostavljena sta
bila oba klinična centra. Prejšnje vodstvo
obrambnega ministrstva je ugotovilo, da je upravičencev približno 50, po zadnjem izračunu,
ki še ni končen, pa bo ministrstvo 12.389 upravičencem izplačalo dodatke v višini dobrih
dva milijona in pol. STA, NB
Nova24TV: Nasilje in sovraštvo
Ljubljana – Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je v postopku inšpekcijskega
nadzora zoper televizijski program Nova24TV
prepoznala spodbujanje nasilja in sovraštva do
skupine oseb ali člana take skupine na podlagi prepričanja, političnega ali drugega mnenja. Gre za oddajo »Kdo vam laže?«, ki je bila
predvajana 28. junija. Nova24TV mora tako
umakniti sporni odsek oddaje, ki tudi ne bo
smel biti več dostopen na katerikoli avdiovizualni medijski storitvi v lasti Nova24TV. Prav
tako bodo morali v tridesetih dneh zaposlene
seznaniti z odločbo in oblikovati smernice za
preprečevanje spodbujanja nasilja ali sovraštva
v vseh programskih vsebinah lastne produkcije.
Nevladniki podprli neodvisno RTVS
Ljubljana – Več nevladnih organizacij in
posameznikov, med drugim Inštitut 8. marec,
je na ponedeljkovi novinarski konferenci izrazilo podporo RTVS. Kot so izpostavili, za RTVS
stoji veliko posameznikov in veliko organizacij,
po oceni katerih bo prihajajoči referendum odločilnega pomena za obstoj medijske svobode
oziroma od politike neodvisnega novinarstva.
STA, NB
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KULTURA

Vsaka
družina
je
zborček
Ljubiteljska
kultura
v Sloveniji
Simon Smole
foto: pixabay

L

jubiteljska kultura v Sloveniji je raznolika in množična. Vsakdo pozna
nekoga, ki poje v zboru ali se udeležuje kakšne delavnice, mnogi sodelujejo v lokalnem kulturnem društvu. Ta vrsta dejavnosti je pri nas dobro organizirana. Zanjo
skrbi Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (JSKD). Vanj je vključenih nekaj več kot 110.000 članov in
podpornikov iz 6034 kulturnih društev in
sekcij. Več kot 40.000 mladih združuje v
različne otroške in mladinske skupine ter
krožke. Dokaz bogate produkcije ljubiteljske kulture se vsako leto pokaže v približno 25.000 odrskih predstavitvah, prireditvah in razstavah, ki si jih letno ogleda tri
milijone obiskovalcev.
Glasbena dejavnost, predvsem zborovsko petje, v deležu ljubiteljske kulture
pri nas prevladuje z 38 odstotki. Po podatkih JSKD je v zbore po Sloveniji vključenih kar 64.000 pevcev in pevk. Številke torej govorijo o izjemni dostopnosti
in množičnosti ljubiteljskega kulturnega
udejstvovanja. V raziskavi Odnos do kulture iz leta 2017 je skoraj tri četrtine
vprašanih povedalo, da je v zadnjem letu
sodelovalo pri kateri od kulturnih dejavnosti. Zaradi raznovrstnosti oblik, vsebin
in različnih ravni zahtevnosti, to področje omogoča sodelovanje vsem družbenim
skupinam in posameznikom ter odpira
povsem razbremenjeni prostor ustvarjanja
in eksperimentiranja.
Gre za socialno dejavnost povezovanja in kolektivnega ustvarjanja, ki je v času
socializma s strani države dobival izdatno
podporo, saj je veljal za glavni vzvod za
krepčanje lokalnih skupnosti in vseh vrst
socialnih kolektivov. Danes s pojmom lju-
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biteljstvo imenujemo tiste kulturne dejavnosti, kjer izvajalci dejavnosti ne izvajajo
kot poklic in praviloma zanjo niso plačani.
Dokaj ohlapna opredelitev je problematična, saj naj bi ljubitelji ustvarjali
zaradi samih sebe ali drugih plemenitih
motivov, ne zaradi tržišča. Postavlja se
vprašanje, ali to pomeni, da prekarni kulturni delavci, ki so izjemno slabo plačani
ali sploh niso, skladno s tem kriterijem veljajo za ljubiteljske ustvarjalce? Tudi »profesionalni« kulturniki ne pričakujejo več
»normalnega« plačila in delujejo v amaterskih pogojih. Tisti med njimi, ki ostanejo
brez plačila, so torej brez cene, in če si brez
cene, si tudi neprecenljiv?
Po drugi strani pa tudi ljubiteljska kultura potrebuje mentorje, dvorane, sceno,
glasbo in plačane potne stroške. Izkaže se,
da so oboji odvisni od javnega financiranja
in seveda članarin ter prodaje vstopnic. A
ljubiteljska kultura je predvsem odvisna od
posluha lokalnih skupnosti. Na JSKD prek
razpisov sofinancirajo najbolj kakovostne
projekte, ostalo je prepuščeno odločitvi
lokalnih oblasti. Lansko leto je ljubiteljska
kultura, kamor sodi tudi redno delovanje
društev, od države prejela 3,894.026 evrov, občine pa so dodale še dva milijona
evrov. V društvu Asociacija, kjer so opravili analizo delovanja nevladnih kulturnih
organizacij in samostojnih kulturnih ustvarjalcev na lokalni ravni, so ugotovili, da
le Ljubljana ustrezno ločuje profesionalno, poklicno kulturo od ljubiteljske tudi v
razpisih. Vse občine niti nimajo zakonsko
predpisanih lokalnih programov za kulturo oziroma so ti zelo skopi. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih
ljubiteljski kulturi za leto 2021 v Mestni
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občini Ljubljana je znašala 233.000,00 evrov. Nikakor pa ne smemo živeti v zablodi,
da imajo profesionalni izvajalci kulturnih
dejavnosti urejene finance. Daleč od tega.
Celotna kultura v Sloveniji se žal srečuje
s pomanjkanjem denarja, zato je ločnica
med ljubiteljsko in profesionalno kulturo
še posebej problematična, ko gre za financiranje.
Ljubiteljska kultura je seveda lahko
odskočna deska tudi za profesionalne
umetniške poklice, kar je potrebno upoštevati tudi pri izboljšanju modela financiranja ljubiteljske kulture. Ta bi lahko
privzel več lastnosti financiranja javnih
zavodov in si s tem zagotovil večjo stabilnost. Zlasti je nujno, da tudi ljubiteljska kultura v prihodnje večjo pozornost
nameni evropskim razpisom, še posebej
pa naj se posveti vprašanju prehajanja
izvajalcev iz ljubiteljskih vrst v profesionalne vode, saj gre za enega njenih smotrov. Ko gre za prijave na razpise, bi bilo
potrebno jasno določiti pomen pojmov
inovacija in profesionalnost. Dorečenost
teh pojmov, ki označujejo ključne pogoje
razpisa, bi preprečila samovoljo odločevalcev pri vrednotenju prijavljenih projektov.
Dogaja se, da v sklopu javnega razpisa za
izbor kulturnih dejavnosti, ki je oblikovan
kot razpis za inovativne projekte na področju kulture, sredstva prejmejo lokalna
kulturna društva. Ko gre za prihodnost
ljubiteljske kulture, ki je del širšega polja
kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti, je nujno jasno opredeliti razmerja med občinami, državo, javnim skladom in zvezami
kulturnih društev.
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DRUŽBA

»Dajo nam brezplačne vozovnice,
potem pa ni avtobusa«
Obremenjenost
avtobusov zaradi
brezplačnih
vozovnic
Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

S

lovenija je v zadnjih letih sprejela
več ukrepov za to, da bi ljudi spodbudila k uporabi javnega potniškega
prevoza. Gre za pohvalne spodbude, ki pa
prinašajo tudi težave. Občasno je naval na
medkrajevne avtobuse tolikšen, da morajo
potniki počakati naslednjega ali iti na vlak
(če ta tam sploh vozi) oziroma se poslužiti
spletne strani prevozi.org. Stanje postaja
nevzdržno, pravijo nezadovoljni potniki.
Kako to urediti in kdo je za takšno stanje dogovoren? Od julija 2020 ima okoli
630.000 upokojencev na voljo brezplačne
vozovnice za medkrajevni javni potniški
promet. Za tri evre kupijo tako imenovano
rdečo vozovnico, s katero se lahko potem
z avtobusi in vlaki brezplačno vozijo po
vsej državi. Od lani ta ugodnost za upokojence velja tudi v mestnem prometu. Prav
tako država vožnjo subvencionira dijakom
in študentom, poleg tega veljajo še druge
cenovne ugodnosti, ki spodbujajo vožnjo z
javnim prometom.
Zakaj se torej ne poveča število avtobusov na relacijah, ki so preobremenjene s
potniki? Recimo podvoji avtobuse, ki v dopoldanskih terminih vozijo na Obalo in na
Bled. Ljudje pravijo, da je včasih naval tako
velik, da morajo vozniki upokojencem ali
šolarjem, ki hočejo na avtobus, povedati, da jih bo nekaj pač moralo počakati na
naslednjega. Dodatna težava je, ker nekateri upravičenci do subvencioniranih vozovnic verjamejo, da imajo pri vstopu v
avtobus prednost in ne upoštevajo navodil
glede varnega čakanja na prihod in vstopanja v avtobus. V prestolnici je letos znova več turistov, kar le še povečuje gnečo na
avtobusnih postajah po Sloveniji. Zgodi se
torej, da na avtobus ne pride dijak, ki mora
v šolo, ali nekdo, ki je vozovnico vnaprej
rezerviral in plačal na spletu. Ljudje se ne
morejo več zanesti, da bodo z avtobusom
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točno prišli v službo ali na delo, celo do
zdravnika, ker so avtobusi občasno tako
prezasedeni. Problem ni le v tem, da potniki ostajajo brez prevoza na ljubljanskih
postajališčih, temveč se še večji problem pojavi na naslednjih postajališčih, na
primer v Kranju, kjer je lahko avtobus že
poln, zato na postaji ostajajo ljudje. Na
Obali se pogosto zgodi, da na avtobusu, ki
potuje iz Pirana v Ljubljano, v Kopru že ni
več prostora.
V podjetju Arriva Slovenija, ki opravi
večino dnevnih voženj proti Obali, na najbolj zasedenih linijah zagotavljajo dodaten avtobus, tako imenovano bis vožnjo,
če zaznajo več kot 50-odstotno povečanje kapacitete potnikov. Od začetka tega
študijskega leta na relacijah Koper – Ljubljana, Ljubljana – Koper in Ljubljana –
Izola, Izola – Ljubljana ob petkih izvajajo
dodatne vožnje. A število avtobusov je
omejeno, zato bi bilo potrebno domisliti
sistem, ki bi logistično optimiziral vožnje
obstoječega števila avtobusov.
Tudi Ministrstvo za infrastrukturo še
vedno prejema pritožbe potnikov. Očitno
ne rešujejo problema in ne ohranjajo kakovosti storitev javnega potniškega prometa,
kar je njihova naloga. Na Avtobusni postaji
Ljubljana so pred časom javno povedali,
da bi bila zanje edina smiselna rešitev vzpostavitev sistema, v katerega bi se potniki
prijavili vnaprej. Na ta način bi imeli informacije, kakšno je zanimanje za prevoz na
določeni avtobusni progi. Vsak potnik bi
moral pred vožnjo rezervirati sedež in tako
bi zdaj nepredvidljivo število potnikov lahko predvideli. Ideja je stara že dve leti,
a so na ministrstvu predlog zavrnili. Prepričani so namreč, da bi to povzročilo dodatno administriranje in presežno porabo
časa. Pri uvedbi takšnih novosti obstaja
tveganje, da bi rezervacija v okviru sistema
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Avtobusne postaje Ljubljana postala obvezna in tudi plačljiva. Na nekaterih večjih
postajah je rezervacija možna že daljši čas,
a se je potniki poslužujejo v manjšem številu, prav tako pa je poleti niso upoštevali
na vseh prevozih. Uporabniki avtobusov
poročajo, da so tako v Ljubljani na poti na
Obalo kljub rezervaciji večkrat ostali brez
sedeža.
O plačljivosti obveznih rezervacij
odloča država, ki skrbi za gospodarsko javno službo javnega prometa in v večji meri
te proge iz proračuna tudi financira. Druga
možnost, po vzoru iz tujine, bi bila uvedba
sistema elektronske validacije. Potniki bi
se morali validirati ob vstopu in izstopu iz
vozila, na podlagi podatkov pa bi natančno vedeli, kam se je kakšen potnik peljal.
Za destinacije, kjer bi sistem zaznal povečano število potnikov, bi prevoznik zagotovil dodatne avtobuse. Problem je že
omenjeno omejeno število vozil, ki so na
razpolago. Težko je zagotoviti dodatne avtobuse v kratkem času, prevozniki jih nimajo neskončno in njihove vožnje so načrtovane vnaprej.
Avtobusna postaja Ljubljana je sprejela
najbolj razumen ukrep in obvešča potnike, da v celoti subvencionirana vozovnica,
kot vse ostale vrste vozovnic, zagotavljajo
mesto na avtobusu le v primeru prostih
sedežev.
Za konec dve »alarmantni« številki:
približno 30 odstotkov potnikov s subvencioniranimi vozovnicami je takih, ki so
šele sedaj začeli potovati z javnim prevozom, 50 odstotkov potnikov je takih, ki
so prej potovali zgolj občasno, sedaj pa
to počnejo pogosteje. Subvencioniranje
javnega prevoza je hvalevredna rešitev, a
potrebuje nadgradnjo, sicer bo prost pretok prebivalstva po državi še naprej oviran, kar ne koristi nikomur.
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KOLUMNA

Nevidni
Goran Lukić
foto: pexels

B

il je prejšnji petek popoldne. Imel
sem opravke izven naše pisarne. Ko
sem prišel nazaj, nas je čakal delavec. Potrpežljivo čakal. Ko je vstal, je bilo
videti, da ima hude zdravstvene težave.
Komaj je hodil, še težje se je premikal po
stopnicah. Ko sva se v pisarni usedla, mi
je povedal svojo zgodbo. Pred dvema letoma se je poškodoval na delu. Padel je
v jašek in si poškodoval hrbtenico. Od
takrat naprej ima izjemno hude bolečine
od vratu navzdol. Tako hude, da komajda
hodi, prav tako niti za kratek čas ne zmore
biti v sedečem položaju. Vratu praktično
ne more premikati. Zdravniki so po vseh
preiskavah temu delavcu dali diagnozo
»lokalni bolečinski sindrom.« Neznanega
izvora. Za zdravljenje pa so mu predpisali
analgetsko terapijo. Z drugimi besedami:
koktejl protibolečinskih tablet. Ta delavec
ima torej v tem trenutku praktično dve
izbiri: ali bo trpel izjemno hude bolečine
od vratu navzdol – ali pa bo večino dneva
napol zadet od protibolečinskega koktejla.
Medtem pa zdravniki odkrito napišejo, da ne poznajo izvora bolečin. Za piko
na i v odločbi o bolniški napišejo, da je
razlog bolniške bolezen. Ampak delavec
se je poškodoval na delovnem mestu, torej bi moral biti razlog bolniške »poškodba
pri delu«, kajne, logično? No, tukaj očitno logika odpove in ti isti zdravniki, ki
praktično ne vedo točno, kako pravilno
diagnosticirati izvor težav tega delavca,
temu istemu delavcu za vzrok bolniške
napišejo »bolezen«. Ta isti delavec je pred
dobrima dvema letoma prišel v Slovenijo,
popolnoma zdrav. Zdaj pa v izogib hudim
bolečinam večji del dneva preleži v rutini analgetske terapije. No, mogoče pa je
razlog, da so v odločbi o bolniški zapisali
»bolezen« to, ker je v tem primeru bolniško nadomestilo, ki ga refundira javna
blagajna, nižje od bolniškega nadomestila v primeru, če bi napisali »poškodba pri
delu«. Še to – tega istega fizičnega delavca,
ki se brez analgetske terapije skorajda ne
more premikati (z njo pa se tudi komajda),
pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pošilja nazaj delat, saj mu je v zadnji
odločbi napisal, da se mu v sredini novembra bolniška zaključi.
In kdo je tukaj glasen? Glasni so delodajalci, ki govorijo o »zlorabah bolniških«. Ta
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delavec pa je sam. Tiho. V težkih bolečinah.
Ali v protibolečinskem koktejlu.
Dan kasneje, v soboto, sem bil na obisku
doma pri eni od naših uporabnic. Gospa
je čistilka. Pred nekaj meseci se je poškodovala na delu, padla po tleh in si zlomila
vretence. Po eni izmed operacij je doživela tudi možgansko kap, po kateri občasno
izgublja zavest. Gospa je v tem trenutku na
rehabilitaciji. Zelo težko hodi. Na kratke
razdalje še nekako zmore s hojico, sicer pa
ima invalidski voziček. Gospa živi sama,
praktično nima direktne socialne mreže,
na katero bi se lahko oprla ob zaključku
rehabilitacije. Živi v najemniškem stanovanju, za katerega porabi veliko večino
bolniškega nadomestila, ki ga prejema. Za
piko na i pa se bo morala iz tega stanovanja
konec januarja izseliti.
Skok v bližnjo preteklost. Po letih dela
luško-transportnega delavca znotraj Luke
Koper (ja, bil je eden tistih delavcev, ki
so delali preko Izvajalcev pristaniških
storitev) so delavca, sicer našega člana, dohitele hude bolečine v hrbtenici. Revmatološki izvid je nakazoval možnost fibromialgije (kronični bolečinski sindrom).
Poleg tega je trpel za posttravmatsko
stresno motnjo, kar je psihiater ugotovil že
ob prvem obisku našega člana pri njem. In
isti psihiater je takoj napisal, da ni zmožen
za delo. Ampak – sodni izvedenec medicine dela je ob takšnem zdravstvenem
stanju našega člana odločil, da ni prišlo
do popolne izgube delazmožnosti in da je
še zmožen za delo. Tako je. Človek, ki se
je tudi z berglami zelo težko premikal in z
veliko težavo poskrbel za svoja najnujnejša
opravila. Človek, ki je imel posttravmatsko
stresno motnjo in se je izjemno bal zaprtih
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prostorov, je po mnenju sodnega izvedenca bil še vedno zmožen za delo. Še več. Ko
je zadeva pristala na sodišču, je le-to zavrnilo predlog našega odvetnika, da se zasliši
njegovega psihiatra. Zakaj? Citiram iz sodbe sodišča: »sodišče pojasnjuje, da je potrebno ločiti med mnenji, izvidi in priporočili
lečečih specialistov od sodno izvedenskih
mnenj.« Koga pa briga mnenje psihiatra
specialista, ki je (večkrat) pregledal našega
člana? Vmes pa je naš član prejemal nekaj
več kot 240 evrov delnega nadomestila in
bil veliko večino časa doma. Vedno se bom
spominjal najinih pogovorov, ko mi je rekel, da ne ve več, kaj naj naredi, da ne more
delati, da nima denarja. V drugi polovici
prejšnjega leta ga je ob vseh težavah doletela še težka bolezen, zaradi katere je decembra umrl.
In potem se vprašaš. Koliko je teh nevidnih oseb, s hudimi (delovnimi) poškodbami, ki so praktično socialno izolirani,
finančno pa se komajda prebijajo iz meseca v mesec? In kolikokrat sem že videl
delavko/delavca s težkimi (delovnimi)
poškodbami, ki je padla/padel iz zelo nizkega zneska bolniškega nadomestila na še
(opazno) nižje nadomestilo za invalide oziroma invalidsko pokojnino?
Prevečkrat.
In pri vseh teh delavkah in delavcih sem
poleg vsega ostalega, kar je bilo neposredno vidno, opazil ravno to. Da so nevidni
za zunanji svet. Potem ko administracija z
njimi opravi, potem ko jim podeli določeno odločbo, kot da izginejo za zunanji svet.
Ampak vse te delavke in delavci so tu.
Še kako živijo s svojimi težavami. Vsak
mesec. Iz meseca v mesec. V tišini sobe oz.
stanovanja, v katerem živijo.
2 0 2 2
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PO SVETU
Na Kosovu spet napeto
Beograd/Priština – Srbsko obrambno
ministrstvo je v torek predstavilo pogoje
za vrnitev Srbov v kosovske institucije,
ki so jih ti zapustili v znak protesta zaradi
vztrajanja kosovskih oblasti pri preregistraciji vozil s srbskimi oznakami; vrnili se
bodo, ko bo Priština uresničila bruseljski
sporazum iz leta 2013. V Prištini pa so
mnenja, da skušajo Srbi destabilizirati območje. Skupaj z ameriškim predstavnikom
za Kosovo so kosovske Srbe pozvali, naj
ne bojkotirajo kosovskih institucij. Srbija
je zavrnila tudi predlog Francije in Nemčije, naj ne nasprotuje pristopu odcepljene
entitete k OZN kot državi članici v zameno
za finančno podporo Evropske unije in hitrejšo pot do članstva v bloku. STA, NB
Presežni dobiček za gospodinjstva
Praga – Češka bo uvedla 60-odstotni
davek na dobiček podjetij, ki bodo v obdobju med letoma 2023 in 2025 za več
kot 120 odstotkov presegla povprečni
dobiček iz obdobja med letoma 2018 in
2021. Tako naj bi država dobila tri in pol
milijarde evrov letno. Namenila jih bo za
pomoč gospodinjstvom in podjetjem, ki
jih je prizadela energetska kriza. RŠ, NB
Koruptivni župan odpoklican
Frankfurt – Na referendumu so meščani s
95-odstotno večino odstavili župana, sicer
socialdemokrata Petra Feldmanna, ki mu
sodijo zaradi suma korupcije. Obtožen je
zlorabe položaja, saj naj bi nekdanji ženi
uredil visoko plačano službo v organizaciji, ki je na volitvah leta 2018 za Feldmanna zbirala donacije. Koruptivni župan je
odstopil v petek, nove volitve morajo biti
sklicane v roku štirih mesecev.
Podnebna konferenca v Egiptu
Šarm el Šejk – Na konferenci COP27 so se
ta teden zbrali svetovni voditelji. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zbrane
pozval z besedami: »Izberite sodelovanje ali
pa skupinski samomor.« Slovenski predsednik Borut Pahor pa je poudaril, da je
hrana steber stabilnosti in miru. Konferenco sicer spremljajo protesti: v Londonu
in Berlinu so okoljski aktivisti v začetku
tedna blokirali obvoznice in avtoceste, kar
je ohromilo promet v obeh prestolnicah.
DPA, NB
Kdo je tu antifašist?
New York – Resolucija OZN, ki nasprotuje
slavljenju nacizma in sorodnih ideologij,
je naletela na precejšen odpor ZDA in
njihovih zaveznikov, saj je 52 držav glasovalo proti, med njimi – morda presenetljivo – tudi Slovenija. Temu je najverjetneje
botrovalo dejstvo, da je resolucijo predlagal ruski predstavnik v OZN v oziru na
prepletenost ukrajinskih neonacističnih
organizacij s političnim vodstvom. Osnutek je bil vendarle sprejet s 105 glasovi
»za«. UN, NB
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Kam se je
vrnil Lula?
Spremembe političnih koordinat v Braziliji
Izidor Barši

Z

minimalno prednostjo pred Jairjem Bolsonarom je na brazilskih
predsedniških volitvah zmagal Luiz
Inácio Lula da Silva, ki je v preteklosti že
odslužil dva predsedniška mandata in se
na predsedniško mesto vrača po tem, ko
je bil leta 2017 obsojen korupcije, nato pa
lani izpuščen iz zapora zaradi pristranskosti sodnika, ki ga je obsodil. Kandidat
Delavske stranke, ki jo je v začetku osemdesetih letih pomagal ustanoviti, je obenem tudi najbolj priljubljen predsednik
v zgodovini Brazilije, saj je v prvih dveh
mandatih uspel skoraj izničiti največjo
revščino in lakoto, ki sta pestili eno najbolj
neenakih družb na svetu.
Lula izhaja iz revne delavske družine
in njegova politična pot je od samega
začetka povezana z delavskimi boji in
demokratičnimi prizadevanji. V drugi
polovici 20. stoletja so Brazilijo definirali politična in ekonomska nestabilnost,
vojaška diktatura ter kolonialni pečat, ki
v skrajno neenaki porazdelitvi bogastva
vztraja do danes. V sedemdesetih letih je
Lula kot član in kasneje predsednik Sindikata železarskih delavcev sodeloval v
delavskemu gibanju ter gibanju proti diktaturi, ki je vodilo postopni prehod k civilni demokratični oblasti.
Delavska stranka je od prvih volitev,
na katerih je sodelovala v začetku osemdesetih let, ostajala v opoziciji do leta
2002, ko je Lula na predsedniških volitvah
premagal takratnega predsednika iz socialdemokratskih vrst Fernanda Henriqeja Cardoso. Ta se je v svojih dveh mandatih
sicer uspešno spopadel z večdesetletno
inflacijo, a na račun velikega povečanja zunanjega državnega dolga ter obsežne privatizacije državnih podjetij. Lula je močno
razširil nekatere socialne programe, ki jih
je uvedla že Cardosova vlada, ter oblikoval
nove, med katerimi lahko omenimo infrastrukturno in stanovanjsko podporo, ki je
milijonom revnih Brazilcev zagotovila pitno vodo in elektriko.
A politični in socialni uspehi Lulinih
prvih dveh mandatov so temeljili na široki
koaliciji delavcev in kapitalistov, ki je uspela kombinirati socialne in neoliberalne
elemente. Brazilski ekonomist Aldamir
Marquetti v svojih raziskavah ugotavlja,
da je prav to omogočilo rast plač in zmanjšanje revščine ob hkratnem zviševanju
dobičkov kapitala. Lula je torej uspel uveljaviti razredni kompromis, kar lahko ra-
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zumemo kot klasičen socialdemokratski
politični projekt.
A finančna kriza leta 2008 je ta kompromis razdrla. Javne investicije in rast
BDP so bile odvisne od profitabilnosti, ki
je s krizo upadla. Vlada Dilme Rousseff,
Luline strankarske kolegice, je na poglabljajočo krizo ponudila neoliberalen
odgovor javnega varčevanja in spodbud
privatnemu kapitalu, ki pa je prinesel le
recesijo. Obenem so vlado pretresli korupcijski škandali, v katere je bilo vpletenih
več predstavnikov Delavske stranke, med
njimi tudi Lula. Množični protesti so leta
2016 rezultirali v obtožbi proti Rousseff,
ki je bila uspešno odstavljena. Brazilski
delavski razred je izgubil zaupanje v stranko in nekateri njegovi deli so na volitvah
2018 podprli Bolsonara, ki je obtožbe o
korupciji uspešno uporabil v svoji kampanji.
Bolsonarove politične in malo manj
politične malverzacije smo naslednja štiri leta lahko spremljali vsi. V ospredju so
bile pravice staroselcev in izsekavanje
Amazonskega gozda, nato pa epidemija
covid-19, ki je zaradi odsotnosti vladne
strategije zahtevala kar 750.000 življenj.
A kljub vsem absurdom svojega predsednikovanja je Bolsonaro več kot preživel,
kar dokazuje rezultat teh volitev. Brazilski
politolog Miguel Lago pri tem poudarja, da
Bolsonaro deluje kot protisistemski populistični kandidat, ki naj bi Brazilijo odrešil
korumpiranih elit. To ni več konzervativna desnica, ampak desnica družbene spremembe, revolucije ali celo kaosa.
Lula s svojim socialdemokratskim
levičarstvom proti Bolsonaru tako prej
deluje kot konzervativec, ki se zavzema za
obstoječe družbene institucije in za minimalni nivo »normalnosti«, ki je na njih utemeljen. A prav s tem ne uspe mobilizirati
tistega političnega sentimenta, ki ga je v
politiko ponovno uvedel Bolsonaro, namreč tega, da gre v politiki za nekaj več od
minimalne življenjske dobrobiti. Lula je v
tej kampanji zastopal politično stabilnost
in materialno udobje po desetletju negotovosti. A onkraj nostalgije se je obdobje političnega paternalizma končalo. Ob
odsotnosti politične koalicije, na kateri sta
temeljila njegova prejšnja dva mandata,
se bo moral Lula spustiti v boj na terenu
sil, ki ga je odprl Bolsonaro. Torej terenu
upanj, želja in političnih strasti, ki se ne zadovoljijo zgolj s pivom in klobasami.
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SOSEŠČINA
GEN-I prenehal z
oskrbo električne
energije na Hrvaškem
Saša Paprić

Z

liberalizacijo tržišča z električno energijo so se na
Hrvaškem pojavila nova podjetja, ki so gospodinjstvom ponudila usluge preskrbe z električno energijo. Med njimi je svoje usluge na tržišču ponujal tudi
GEN-I Hrvaška. Podjetje GEN-I je bilo ustanovljeno leta
2004 v Sloveniji in eden od njegovih ustanoviteljev je
današnji premier Slovenije Robert Golob, ki se mu je
mandat predsednika uprave končal leta 2021. Po koncu mandata se je Golob podal v politiko in julija postal
premier.
Kupci na Hrvaškem, ki so imeli podpisane pogodbe
o oskrbi z električno energijo s strani GEN-I pa so pred
kratkim prejeli obvestila o prenehanju pogodbe s 1. decembrom letos. Špekulacije o odhodu GEN-I s hrvaškega tržišča so se sicer pojavile že leta 2016, a takrat so
iz uprave podjetja javili, da bodo z delom in nadaljnjim
širjenjem poslovanja še nadaljevali.
V obvestilu o odpovedi pogodbe, ki so ga prejeli kupci, je zapisano, da je bilo podjetje prisiljeno v to
odločitev zaradi svetovne energetske krize. Navajajo še,
da naj kupci čim prej najdejo nadomestnega dobavitelja,
ki ni reguliran s strani GEN-I. Ti razmeroma skopi podatki so objavljeni tudi na njihovi spletni strani, katere
ime in slogan sta »poceni elektrika«. Stran v veliki meri
še vedno daje vtis, kot da podjetje ne misli prenehati z
delovanjem.
Kupcem bo obvestilo seveda dodatno zakompliciralo življenje. Poleg tega, da morajo čim prej predložiti
stanje števca, morajo najti še novega dobavitelja. Zaradi
odsotnosti avtomatskega prenosa storitev in nenadnega
umika s trga, se bodo morali odjemalci, ki jih je okoli
deset tisoč, oborožiti s potrpljenjem in neizogibno dokumentacijo ter poiskati novega dobavitelja električne
energije.

Fašisti proti rejverjem
Žurerji odhajajo z rejva v Modeni med masivno akcijo italijanske policije

Chiara Agagiù
foto: Ansa Press Agency

V

zadnjih dneh se je v Italiji razvnela burna javna debata, glede idej
skrajno desne vlade, da bi zaradi Halloween zabav vpeljala zakonodajo, ki bi te prepovedala in zanje zapovedala zaporno kazen
do šest let zapora.
Vlada Giorgie Meloni je vložila zakon, ki naj bi kaznoval organizatorje nezakonitih rave zabav z visokimi zapornimi kaznimi. Zakon je požel
vsesplošne kritike po vsej Italiji. Nasprotnik zakona, demokrat Alessandro Zan je ukrep imenoval za »pošast, ki ubija svobodo.« Do predloga za
zakon je prišlo zaradi tridnevne zabave, ki so jo organizirali v Modeni.
Po novem naj bi organizatorje in promotorje takšnih zabav, ki »v nevarnost spravljajo javni red in mir,« kaznovali z zaporom od treh do šestih let
in kaznimi od tisoč do deset tisoč evrov. Zakon se nanaša na zbiranja več
kot 50 ljudi, ki »samovoljno vdrejo na zemljišča ali v stavbe drugih ljudi.«
Pri tem se pojavljajo strahovi, da bi lahko oblasti zakon zlorabile tudi za
razpuščanje mirnih protestov. Zaostrovanje zakonov na podlagi rejverskih zabav je del politike Melonijine stranke Bratje Italije, ki se je del
javnosti boji zaradi njenih neofašističnih korenin in skrajno desničarske
koalicije s stranko Mattea Salvinija.
Istega dne se je v isti regiji (Emilija-Romanja), v mestu Predappio,
zbralo dva tisoč ljudi, ki so marširali do groba fašističnega diktatorja
Mussolinija. Dogodek so organizirali ob stoti obletnici marša na Rim, ki
se je zgodil 28. oktobra 1922 in je znan kot začetek vzpona fašističnega režima v Italiji. Večina udeležencev se je oblekla v črno, v spomin na
Mussolinijeve črnosrajčnike in številni so na pohodu nacistično salutirali, čeprav so jih organizatorji pozivali naj tega e delajo, da bi se izognili
kršitvi zakonov o »opravičevanje fašizma.«
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Megafon TV
bo 12. novembra s
pričetkom ob 9:00 v živo
prenašal slovesnost ob
otvoritvi prenovljene
koprske tržnice.
Vabljeni k ogledu!
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GLASBA

STRIP

Sanjarjenje odraslega
moškega
(Oleg–Frederik Peeters,
VigeVageKnjige, 2022)

Zasedba Ana Pupedan slavi
30 let delovanja

Pia Nikolič
foto: VigeVageKnjige

Brigita Gračner
foto: Ana Pupedan

Š

torija Pupedancev se je pričela 7. novembra pred tridesetimi leti, ko se je na prvi vaji zbralo več nadobudnih pivških
mladcev iz dveh zasedb. Kolikor se spomni bobnar, pa tudi
vokalist zasedbe Marko Doles, je izgledalo, »kot da bo nastal velik bend samih kitaristov, kot Lynyrd Skynyrd. A je želja mnogih usahnila, najmočnejši pa smo ostali.« Obstali kvartet, ki poleg Dolesa
zajema še Simona Avsca na glavnem vokalu, violini in mandolini,
Boštjana Požarja – Skoka na kitari in spremljevalnem vokalu in
Petra Žnidaršiča na basu in spremljevalnem vokalu, se je poznal
že iz osnovne šole in sorodstvenih vezi. »Pravzaprav sva po dva in
dva člana bratranca v tretjem kolenu, vsi skupaj pa smo bratranci v
šestem kolenu.« V izjavi Dolesa je seveda zaznati nekaj resnice in
nekaj šale, a to niti ni tako važno. Je pa jasno, da so Ana Pupedan,
ali v primorskem narečju ena popoldan, ena najbolj samosvojih
zasedb pri nas, ki je odigrala že več kot tisoč koncertov, tudi kakega čez lužo.
V treh desetletjih so izdali sedem albumov, in sicer An je
popedan jü (1995), Ante prupagandni balar (1998), Ana Pupedan
(2002), Dobrodelni koncert ob 15. obletnici v živo z gosti (2012),
Na domači brjači (2010), Besne Pesmi v živo z Janijem Kovačičem
(2017) ter najnovejšega Naši u kantini (2022). Njihova glasba je
polna cinične domiselnosti, radoživosti, hudomušno zapakiranih
vsakdanjih anekdot ter stihov za neperspektivne čase, ki se izražajo preko edinstvenega zvočnega stila na presečišču rocka,
bluesa, punka, reggaeja, pa tudi jazza in folka. In kaj je bilo vezivo za tovrstno kreativo in obstanek skozi vsa leta? »To, da nismo
bili dobri v športu, v nogometu. Vedno so nas metali ven iz ekip, ker
nismo dobro branili ali napadali. Če so eni, tudi mainstream bendi,
kolebali med kitaro in fuzbalom ter tem, kako pridobiti naklonjenost,
je bilo nam takoj jasno. Na prvem mestu je bila vedno muzika,« zatrdi Doles.
Nedavno so s pomočjo Nike Records zajahali tudi številne digitalne pretočne platforme in jih ljudje lahko poslušajo širom sveta. Baje seže poslušanost že tudi do Japonske. Vendar pa tovrstno
poslušanje glasbe ne more niti nadomestiti niti preseči uživancije
na njhovih koncertih v živo. Praznovanju 30. obletnice ob čevapih, pivu in s posebnimi glasbenimi gosti se lahko pridružite v
soboto, 12. novembra, v dvorani Skala v Pivki. Rajanje se bo nadaljevalo tudi v provinci, 8. decembra, v Kinu Šiška, gotovo pa
jih bo moč ujeti tudi kod drugod po domači periferiji. Na zdravje
Pupedanci! Na vsaj še tisoč koncertov!
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isalo se je leto 2015, ko je po spletu zaokrožila vest o novi
butični stripovski založbi, ki je začela v slovenščino prevajati sodobne francoske trendovske stripe. Natančneje, najprej je izdala Peščeni grad Frederika Peetersa, nekakšno obratno verzijo Slike Doriana Graya, v kateri se je v majhnem zalivu
čas začel premikati z neverjetno hitrostjo. Risoroman so hitro
razprodali, založba VigeVageKnjige pa se je do danes razvila v
eno vodilnih na slovenskem trgu. Sedem let kasneje se je založba
odločila vrniti k Peetersu in komaj eno leto po izidu že prevedla
njegov nov strip Oleg.
Redkokdaj se zgodi, da lahko tako hitro po izidu v državi izvora, strip preberemo v slovenskem prevodu. Ponavadi moramo nanje čakati tudi po desetletja, zato neučakani stripoljubci
včasih raje zavijejo v Zagreb in pri Fibri zagrabijo katerega od
hrvaških prevodov. Pri Olegu to tokrat ne bo potrebno.
Na prvi pogled bi Peetersov strip sprva umestili med avtobiografske risoromane, za katere celo sam v zgodbi komentira,
da so bili popularni leta 2000 in da se je njemu »vse to gabilo.«
A sedaj se je vanje poglobil tudi sam. Pravzaprav o tem nismo
povsem prepričani. Risar skozi strip ves čas tako spretno krmari med resničnostjo in fikcijo, da ni povsem jasno, ali ni morda
protagonist Oleg pravzaprav kar avtor sam in ali nismo nekam
med resničnostjo in fikcijo pravzaprav ujeti tudi mi? Misli nam,
tako kot njemu, ves čas bežijo iz resničnosti, prav tako pa Oleg ni
(super)junak, ampak povsem prizemljen človek, v katerega bi se
zlahka zabili med vožnjo na troli. Rad dela ponoči, boji se letenja
z letali, s hčerko z veseljem obišče kino, kadi hašiš in po devetnajstih letih še vedno ljubi svojo ženo. Ob tem pa si predstavlja tako
apokaliptična ozadja, kot kako sta z ženo otroka med igranjem
lego kock ali kako se bo svet okoli njega, v katerem vsi ves čas
buljijo v zaslone, spremenil v sceno iz animacije Wall-E. V redu,
Oleg je po svoje boomer, ki prisega na papir, namesto na ekrane,
in tudi sicer ni preveč navdušen nad uporabo tehnologije, a za
takšen očitek svet opazuje preveč znanstveno ali novinarsko, če
želite. Pri tem nas zlahka prevara s črnobelo risbo, ki res izgleda,
kot da je narisana na roke, čeprav lahko danes bralci že hitro nasedemo na takšne trike, ki jih je sposoben že malo boljši tablični
računalnik.
Majhni kvadratki na debelih listih nas tako elegantno peljejo skozi vsakdan tega zaraščenega striparja, da morda ugotovimo, da tudi naše življenje ne potrebuje velikih zgodb, da bi bilo
zanimivo. A stripu vseeno ne verjemite popolnoma – Peeters je
prejel nagrado v Angoulêmu in to za strip Modre tablete, ki pa v
slovenščino žal še ni preveden.
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MEGAšPORT

Liverpool gre v
napad in na trg

Antun Katalenić

Odmor in nato vrnitev v Madrid

Žlahtni
balinarji
Finalni dan moškega članskega svetovne-

Matjaž Ambrožič
foto: wikimediacommons

P

o prvi sezonski zmagi v gosteh naj bi
se nepričakovano ponesrečen start
prvenstva za Liverpool naposled
končal. Glede na prikazano na derbiju 13.
kroga, na tekmi proti Tottenhamu, bi lahko
sklepali, da rdeči iz Liverpoola prestopajo
nazaj na utečene, zmagovalne tire. Ali bo
izredni dopust, ki ga nacionalnim ligam
namenja prihajajoče svetovno prvenstvo v
Katarju, pri rezultatski konsolidaciji Liverpoolu pomagal, ali ravno nasprotno.
Gotovo je, da si prekinitve prvenstva najmanj želita vodilna na lestvici, to sta Arsenal in Manchester City. Podobno je tudi pri
Newcastlu, ki je v izjemnem zgodovinskem
naletu. Tottenhamovo trenutno stanje je
v tem smislu težko diagnosticirati. Kljub
preboju med 16 najboljših v Ligi prvakov,
ali prav ravno zato, je četa trenerja Antonia Conteja bolj utrujena kot spočita. Kak
teden ali dva več za razmislek o prihodnosti pa bi obupno prav prišel predvsem
Chelseaju in Manchester Unitedu. Slednja
tudi pred edinim preostalim tekmovalnim
krogom v Premier ligi – pred selitvijo nogometnih slasti in strasti v Perzijski zaliv
– ne delujeta na želenih obratih. Liverpool,
Chelsea in Manchester United se med prve
štiri lahko najprej prebijejo šele za začetku
leta 2023.
Prekinitev sezonskega klubskega ritma
bo gotovo terjala davek. Vsi premierligaši
že vneto barantajo z možnostmi, ki bi spodbudile njihov ligaški preporod, in to ravno
na Boxing Day (26. decembra), ko bo odigran povratniški 15. krog. Nekateri ključni
igralci ali nosilci iger v boljših klubih se iz
Katarja kaj lahko vrnejo zelo zdelani, tako
fizično kot tudi psihično. Že res, da bosta finalista svetovnega prvenstva na delu
najdlje in da se bo večina igralcev v svoje
matične klube vrnila že v prvi polovici decembra, toda svetovno prvenstvo je vedno
utrujajoč manever. Če k temu dodamo tudi
možne poškodbe, ki po dobri tretjini oddelane sezone niso redke, je vprašanj in dilem
veliko več kot odgovorov.
Iz igralskega seznama Liverpoola bo
na svetovno prvenstvo zanesljivo odpotoval šesterec: Alisson in Fabinho (Brazilija), Darwin Nunez (Urugvaj), Virgil Van
Dijk (Nizozemska) ter Jordan Henderson
in Trent Alexander-Arnold (Anglija). Vseh
šest nogometašev je ključnih za Liverpool,
enako nezamenljivo vlogo pa imajo že lep
čas tudi v svojih reprezentancah. Obenem
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se od vseh omenjenih štirih nacionalnih
moštev realno pričakuje, da v Katar ne
bodo pripotovali zgolj turistično.
Zanimiv primer ostaja Mohamad Salah.
Z dvema zadetkoma, doseženima na Tottenhamovem travniku, je Egipčan skupni zbir svojih golov tej sezoni pomaknil
na 6. To pa je še vedno skrajna spodnja
meja zaenkrat doseženih golov, vsaj za
golgeterja, ki jih je lani s 23-imi (skupaj s
Tottenhamovim Sonom Heung Minom)
v Premier ligi zabil največ. Ker Egipt na
Mundialu 2022 ne sodeluje, bo ohranitev
strelske odličnosti, ki jo je pravkar dosegel,
Salahu težko ohraniti. Pripravljanje tekme
z rezervnimi ali mlajšimi klubskimi selekcijami ostrostrelca, kot je Salah, ne morejo krepiti, kaj šele izboljšati. Lahko pa mu
pomagajo le zadržati zgledno fizično in
tudi nekaj taktične kondicije. Mimogrede,
na lestvici strelcev Premier lige z osemnajstimi doseženimi goli ta čas premočno vodi
Erling Haaland (Manchester City), sledi mu
Harry Kane (11, Tottenham), z devetimi je
zaenkrat tretji najboljši Aleksandar Mitrović (Fulham).
Ker brez čudeža za Liverpool ne bo niti
novega državnega naslova, iz njihovih vrst
pa najbrž ne bo izšel niti najboljši strelec
domače lige, bodo vsi napori ekipe trenerja Jürgena Klopa usmerjeni v Ligo prvakov
– in to najprej v dve novi bitki z madridskim Realom. Obračuni teh dveh velikanov
evropskega nogometa so v zadnjih letih že
stalnica. V zadnjih šestih sezonah sta se kluba sestala kar štirikrat. Dvakrat celo v velikem finalu. Na obeh odločilnih zaključnih
tekmah je prevladal Real ter tako leta 2018
in letos junija v Parizu osvojil celinsko
klubsko krono. Njuna prva tekma v tej sezoni bo na stadionu Anfield predzadnji torek v februarju, povratna pa dvaindvajset
dni pozneje.
Za nameček je na začetku tedna
odjeknila vest o nameri ameriške družbe
Fenway Sports Group, lastnice Liverpoola,
da delnice ikonskega angleškega nogometnega kluba ponudi na trgu. FSG oziroma
njen ustanovitelj John W. Henry si želi partnerstva, najbrž pa še ne popolne odprodaje.
Podjetje FSG, ki ima v lasti tudi bostonsko
baseballsko ekipo Red Sox, je lani s prodajo
svojega 11-odstotnega lastniškega deleža
pridobilo tudi delno lastništvo hokejskega
moštva Pittsburgh Penguins.

M e g a f o n . s i

ga prvenstva v balinanju v Turčiji je slovenskemu balinanju prinesel tri srebrne in
dve bronasti medalji, tako da so Slovenci
med najboljšimi v konkurenci 37 držav.
V čast tekmovalcem je Balinarska zveza
Slovenije v nedeljo organizirala sprejem
na brniškem letališču.

Čista
petka
Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta si v Južni Afriki priigrali najboljši rezultat kariere. Peto mesto
v Cape Townu je vrhunec uspešne sezone
za tekmovalki, ki ju pred koncem te čaka
še pot v Egipt in Avstralijo.

Za uvod poraz
in zmaga
S prvim izmed štirih sezonskih turnirjev se
je v Zagrebu začela 15. jubilejna sezona
regionalne košarkarske lige NLB Wheel.
Slovensko moštvo Parasport Slovenia je
moralo priznati premoč bosansko-hercegovski ekipi Košarkarski klub invalidov
Vrbas, so pa nato premagali aktualne prvake, moštvo KKI Zagreb.

Boks v Mariboru

Slovenija se ob koncu boksarskega Silver
Belt turnirja v Mariboru lahko pohvali s
štirimi bronastimi medaljami, ki so jih osvojili Nejc Petrič, Dejan Leburić, Gal Šepic in
Jure Šimunović. Največ zlatih medalj so s
Štajerske sicer odnesli Bolgari.

Visoka ovira
pred Slovenkami
Tenisačice Kaja Juvan, Nina Potočnik,
Pia Lovrič, Živa Falkner in Andreja Klepač
bodo 11. in 12. novembra v Velenju izzvale
favorizirane Kitajke, ki v Slovenijo prihajajo s kar tremi igralkami iz elitne šestdeseterice. Zmagovalke dvoboja bodo nagrajene z nastopom na zaključnem turnirju
svetovne skupine Pokala Billie Jean King.

“

-

š t .

2 6

-

1 1 .

n o v e m b e r

2 0 2 2

25

ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: constitutioncenter, pexels, katoliska-cerkev.si, dw

DOM OSAMOSVOJITELJEV

Molimo za »naše«

Tako bi lahko izgledal Dom za starejše osamosvojiteljev
>>> Po burnih odzivih na domnevno ideološko ukinitev oziroma pripojitev
muzeja slovenske osamosvojitve, kjer je v javnosti nedvomno prevladala ideja bivšega politika in orgličarja Lojzeta Peterleta, da je kakršenkoli dvom v
osamosvojitev ideološko blasfemičen, je v krogih nevladnih organizacij (kot je
Ropotalo) vzniknila nova, sveža, superiorna ideja, v kateri bi združili, kajpak,
prijetno s koristnim. Predlagamo Dom za starejše osamosvojitelje: nadstropja bi bila namesto običajne barvne lestvice »obarvana« z liki zaslužnežev (t.
i. Janšev, Bavčarjev, Peterletov štuk), kar bi odločno premagalo naraščajočo
demenco med njimi, saj bi jih na stenah obešene slike non-stop spominjale
na »prave« in »ključne« trenutke v teh težkih časih za Slovence. Spomenka
Hribar bi si zaslužila zgolj kabinet za spravljanje bergel in invalidskih vozičkov,
recepcija bi bila poimenovana po Milanu Kučanu, ko pa bi edini in pravi osamosvojitelji končno pomrli, bi jih v obliki kipa zabetonirali v najbližjo steno,
s čimer bi država privarčevala pri pogrebnih stroških. Predlog za lokacijo je
Medvedjek, ker je v bližini lep pogled na neko samohodno kanto, zvano tank,
je idilična lokacija v srcu Slovenije, pa še smrad blasfemične Ljubljane ne seže
do tja. PRESS

>>> Grškokatoliška Križevska eparhija je minuli
vikend na Svete Gore nad Sotlo zvabila romarje na molitveno srečanje za mir v Ukrajini z geslom »Pod tvoje varstvo pribežimo«. V program
romanja je bila vključena tudi predstavitev čudodelnih ikon ukrajinskih marijanskih svetišč.
Na naše novinarsko vprašanje, če lahko »pod
njegovo varstvo« pribežijo tudi verniki iz Bangladeša, Alžirije, Libije in Sirije, so odgovorili negativno, rekoč, da s sabo niso vzeli nobenih relikvij
(za razliko od Ukrajincev), sploh pa jim po napornem potovanju, za katerega so »nespametno
zagonili« večino sredstev, ne bo ostalo nič za
»božje darove«. PRESS

Nemirne vode
Zelenski dobil
ameriško
medaljo
>>> Ukrajinski »neodvisni kandidat« Volodimir Zelenski je nedavno iz rok ameriških
prijateljev dobil Medaljo Svobode (Liberty
Medal), ker se dobro in trdo bori za Natove
interese, odločen argument »za« pa je dodal
tudi ljubitelj slikanic in bivši ameriški predsednik George Bush mlajši, ki je Zelenskega oklical za »Winstona Churchilla našega
časa«. Čeprav Bush verjetno računa, da bo
Zelenski izgubil zaupanje naroda, takoj ko
nastopi mir (tako kot nekoč Churchill), pa
Zelenski po nepotrjenih informacijah upa,
da do mira ne bo prišlo tako kmalu, saj se,
pameten kot je, zaveda, da ameriška »svoboda« vedno pride z dvojno ceno. Prva
pride od spredaj, druga, kasnejša, pa od zadaj. Irak bo že vedel. PRESS
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>>> Nekdanji basist skupine Pink Floyd
Roger Waters je bil spoznan za enega
največjih sovražnikov svobode, civilizacije in ... demokracije? Kritiki (seveda ne
glasbeni) se strinjajo: tip je popoln nacist
(ker dvomi v legitimnost izraelskega
nelegitimnega prilaščanja palestinskega
ozemlja) in še proruski fašist (ker dvomi v
Natovo ideološko neoporečnost v ukrajinskem konfliktu), zato že pospešeno
iščejo nekoga, ki ga je Waters domnevno
posilil, da ga skupaj z ostalimi oporečniki
novega reda (ala Julian Assange) spravijo
za zapahe ultimativne pravice, po možnoKritiki so jasni: raje igraj kitarco in bodi tiho
sti za več desetletij. PRESS

Združena Nemčija:
za gozdove gre!
Mladi Nemec v varnem zavetju krošnje

>>> Prebivalci nekoč ponosne gozdnate divjine (zdaj Nemčije) so se združili
v obrambi svojih gozdov. Kancler Scholz je napovedal milijarde za ohranitev
gozdov, vprašanje pa ostaja, ali bo del denarja namenil tudi ohranitvi zadnjih
ostankov hrabrega ljudstva, ki na več območjih Nemčije živi v gozdovih, ker
nasprotujejo gradnji novih avtocest in parkirišč. Gozdove bodo namreč še
močno potrebovali, saj se slavni potomci požigalcev Rima vračajo h kurjenju
dobrega starega premoga. PRESS
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ZA MOžGANE
lahek
Easy Puzzle
4,255,311,261

3

Med vsemi, ki boste do 17. 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!
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Rešitvi dodajte sledečo izjavo:
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*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
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KOLOFON

Print another...
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Želite postati del
ekipe Megafon TV
ali bi radi z nami le
delili dobre ideje?
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STRiP
Tilen Javornik

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

