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je volivcev, omejen na štiriletni obisk volišč. 
Župana namreč lahko razreši le parlament, 
če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali 
pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega 
za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in 
zakonom skladno ravnanje, kot lahko bere-
mo v 90. členu prej omenjenega zakona. Ena-
ki pogoji so postavljeni za razrešitev občins-
kega sveta, z dodatkom, da se občinski svet 
avtomatsko razpusti, če po dveh branjih ne 
sprejme letnega občinskega proračuna, ali če 
se v enem letu ne zbere na sklepčni seji kljub 
vsaj trem sklicem seje. 

V primeru razpustitve občinskega sve-
ta državni zbor razpiše predčasne volitve v 
občinski svet, v primeru razrešitve župana 
pa nadomestne volitve župana.

Verjetno bi do razpustitve in odpoklica 
župana na pobudo občanov lahko prišlo, če 
bi se poslužili metod, ki jih je hvalilo ured-
ništvo Slovenskega gospodarja julija leta 
1934: 

»V mestu Alcanir na Španskem je mestni 
župan kar preko noči dvignil tržne cene za 33 
%. Ta nezaslišani porast cen je meščanke toliko 
razljutil, da so se lotile oblege rotovža. Oble-
govalkam nista bila kos ne civilna garda in ne 
vojaštvo. Junaške ženske se niso poprej odstra-
nile izpred mestne hiše, dokler ni podal župan 
ostavke in so dobile življenske potrebščine po-
prejšnje tržne cene.«

Kot smo lahko razbrali med načini raz-
pustitve občinskega sveta, verjetno pa je bilo 
to jasno že veliko prej, je najpomembnejša 
funkcija občinske politike priprava letnega 
proračuna. A ta je v večini občin v več kot 
polovičnem deležu razporejen že vnaprej za 
pokrivanje tekočih stroškov, izvajanje oblas-
ti in izvrševanje dolgoročnih, navadno infra-
strukturnih projektov. Na lokalnih volitvah 
tako izberemo predvsem skupino ljudi, ki 
bo, bolj ali manj odvisno od volje župana in 
njegove morebitne stranke, odločal o kakšni 
tretjini letnega proračuna posamezne občine. 
V Ljubljani je ta številka relativno velika, v 
Osilnici primerljivo majhna. Demokracija 
mora bit’!

»K adar v Ribnici župana vuol-
je, je taku: Tam stoji ana lepa 
okruogla miza. Akul’ jen akul’ 

te mize pa sedie samu tak možie, k’ maje prov 
lepie, dovge bradie! Pa srej’ tiste akrougle mize 
pa lejze ana velika uš. Zdej pa vsi tej mažie, 
kuker jeh akul mize sedi, svoje dovge bradie na 
muze nasluinje pa čakaje. Zdej pa, na ktiera 
brada pol tista uš zlejze, tist je pol župan.«

Po tem, ko smo izvolili prvo predsedni-
co Republike Slovenije, nas že ta konec ted-
na čaka izbira novih županov, občinskih in 
krajevnih svetov. Volilna tehnologija se je od 
časov, ki jih je Francu Kramarju leta 1908 
opisal kmet Matija Jankovič, nekoliko spre-
menila, a rezultati so približno enaki, kot če 
bi uš izbirala najlepšo brado med kandidati. 
Predvsem v tistih 51 občinah, kjer nastopa le 
en kandidat za župana ali županjo, bi lahko 
volilne stroške omejili na eno dobro rejeno 
uš.

A lokalne volitve niso od muh. Medtem 
ko izvoljeni občinski svet deluje kot lokalni 
parlament, je v županski funkciji, če po-
tegnemo vzporednice z državno politiko, 
združena dvojna funkcija – predsednika 
države in predsednika vlade. Župan je nam-
reč krovni zunanji predstavnik in neposred-

Jaka Virant

Volimo našega 
župana

NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

no izbran vodja občine, hkrati pa je v njem, 
kot šefu občinske uprave, poosebljena izvrš-
na oblast. Na papirju, ki mu rečemo zakon o 
lokalni samoupravi, so pristojnosti župana 
sicer omejene na izvrševanje volje občins-
kega sveta in skrb za zakonitost delovanja 
občine, a v resničnem svetu ima župan sko-
raj brez izjeme popolno podporo večine v 
občinskem svetu, tako da večinoma izvršuje 
predvsem svojo voljo. V splošnem tako lah-
ko ugotovimo, da je župan najpomembnejša 
politična funkcija na lokalnem nivoju, čeprav 
je razmerje moči v posameznih občinah raz-
porejeno različno – od ljubljanskega primera, 
ko svet mestne občine bolj kot ne le dvigu-
je roke, kadar to paše županu Zoranu Jank-
oviću, do manjših občin, kjer se vsakih nekaj 
let občinski svet sporeče z županom, čemur 
sledi dolgotrajno neproduktivno prerekanje 
po medijih in socialnih omrežjih. Med obe-
ma skrajnostma pa je župan še vedno le šef 
občinske uprave, ki v resnici opravlja delo, 
ki ga županu naloži občinski svet. Občinske 
uprave ne volimo, tako da nas ne sme čuditi, 
da je prioriteta zaposlenih na občini po na-
vadi čim prejšnja vrnitev iz delovnega mesta 
domov. 

V vsakem primeru pa je vpliv občanov, to “

Glas, ki šteje največ, 
a ima zelo malo vpliva
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Več 
žvižganja 

in dopusta
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

S ponedeljkom poslanke in poslanci začen-
jajo novembrsko redno sejo, ki bo trajala 
vse do naslednjega ponedeljka. Ponovno jo 

začenjajo s poslanskimi vprašanji predsedniku 
vlade, ministrom in ministricam. Ključna točka 
seje pa je obravnava proračunskih dokumen-
tov. Na parlamentarnih klopeh bodo razdelitve 
proračunskega denarja do leta 2024. Koalici-
jski večini v tem primeru nasproti ne stoji niti 
možnost v zadnjem času pogosto rabljene in zlor-
abljene referendumske iniciative, saj zakonoda-
jni referendum v primeru zakona o izvrševanju 
proračuna po ustavi ni dopusten. Začasno ga z 
odložilnim vetom lahko zaustavi od referendum-
ske iniciative še bolj zlorabljen državni svet. 

Poleg proračuna, ki je sicer izjemno pomem-
ben, saj določa ključne usmeritve vlade v prihod-
njih letih, a je hkrati birokratski in nezanimiv za 
branje, bodo predstavniki in predstavnice ljudst-
va na seji obravnavali tudi osem drugih zakonov. 
Med drugim bodo obravnavali tudi novelo 
zakona o voznikih, pomembno za vsaj 355 ti-
soč voznikov in voznic, ki še vedno uporabljajo 
stara vozniška dovoljenja. 310 tisoč od njih vozi s 
tridelnimi roza vozniškimi izpiti. Rok za zamen-
javo teh dovoljenj ponovno podaljšujejo, saj naj 
bi bila zamenjava vseh dokumentov v predvide-
nem roku, ki je do sprejetja zakona postavljen na 
19. januar prihodnje leto, nemogoča. Zakon tako 
podaljšuje rok še za deset let, torej do začetka 
leta 2033. Tisti nesrečneži, ki so izpit pridobili 
po 17. januarju 2013 in bodo morda v tem času 
zamenjali več kot eno dovoljenje, pa se bodo lah-
ko tolažili vsaj s tem, da bo gneča na upravnih 
enotah zaradi novele nekoliko manjša. Čez deset 

let bo problem teh čakalnih vrst reševala neka 
druga vlada.

Prav tako kot novelo zakona o voznikih bodo 
poslanke in poslanci po skrajšanem postopku 
obravnavali tudi novelo zakona o starševskem 
varstvu in družinskih razmerjih. Ministrstvo za 
delo Luke Mesca z novelo predlaga uvedbo do-
datnega 60-dnevnega neprenosljivega starševs-
kega dopusta za očete. Vlada želi z novelo zakona 
povečati enakost spolov tudi znotraj nuklearne 
družine, kjer večjo vlogo še vedno opravljajo žen-
ske. Na predlog zakona se je negativno odzval 
predvsem moški del desne tvitosfere, poosebljen 
v Žigi Turku in podobnih kompanjonih. Odzivi 
sicer odražajo predvsem nerazumevanje zakona 
v obliki trditev o prisilnem dopustu. Nestrin-
janje in namerno nerazumevanje predloga pri 
konservativnih vsevedih je razumljivo, saj gre 
za zakon, ki če že ne aktivno nasprotuje, vsaj do-
datno ne utrjuje koncepta družin, ustrojenih po 
patriarhalnih normah, ki njim najbolj ustreza. 
Predlog novele zakona pa je pozdravila nekdanja 
poslanka SDS Mojca Škrinjar.

Še en predlog vladnega zakona, ki ga bodo 
na tej 4. redni seji obravnavali, je zakon o zaščiti 
žvižgačev oziroma uradno zakon o zaščiti prijavi-
teljev. Z njim v slovenski pravni red prenašajo 
evropsko direktivo na tem področju. Slovenija 
namreč še vedno nima sistemske ureditve zaščite 
žvižgačev pred povračilnimi ukrepi. Pravosodna 
ministrica Dominika Švarc Pipan pravi, da pri 
zakonu ne gre le za prenos direktive, temveč je 
predlog bolj ambiciozen. “

RAZGLEDNICE

Vse razglednice je prispeval Matej Lovrič

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

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

Sprejemamo tudi 
elektronska sporočila.
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LOKALNO

Z Bogatičem 
v Izolo prihaja 
Svoboda

Milan Bogatič je vse od samos-
tojnosti Republike Slovenije 
pa do upokojitve deloval na 

vodstvenih delovnih mestih v carinski 
službi kot revizor, vodja revizijske službe, 
pomočnik upravnika Carinarnice Koper, 
pomočnik generalnega direktorja Carin-
ske uprave Republike Slovenije v Ljublja-
ni ter od leta 2000 pa do upokojitve di-
rektor Carinskega urada Koper. 

V svoji dolgoletni karieri v državni upra-
vi si je nabral veliko prepotrebnih izkušenj 
na področju inšpekcijskega in revizijske-
ga nadzora. Na mednarodnem področju je 
bil odgovorna oseba za sodelovanje in kot 
pooblaščenec tudi Vladni pogajalec pri sk-
lepanju meddržavnih sporazumov. Deloval 
je tudi v ožji skupini za pripravo pogajalskih 
izhodišč Slovenije ob pogajanjih z Evropsko 
komisijo za vstop Republike Slovenije v Ev-
ropsko unijo.

Kakšen pa je v resnici Milan Bogatič? 
Po značaju je odločen, močan in predvsem 
zaupanja vreden. Neomajen pri svojih nače-
lih ter ima močan čut za sočloveka. Izolanke 
in Izolani so ga bolje spoznali v iztekajočem 
mandatu, ko je bil predsednik Nadzornega 
odbora Občine Izola, kjer je vsa štiri leta jav-
no opozarjal na vse nepravilnosti, neraciona-
lno porabo proračunskih sredstev ter na ne-
transparentno vodenje občine. Zaradi svojih 
moralnih načel in visoke stopnje integritete 
je s položaja predsednika Nadzornega odbo-
ra tudi odstopil. 

Kdo sploh je Milan Bogatič?
Sem človek, ki se vsakodnevno spreho-

di po Izoli, ki se srečuje z ljudmi in z njimi 
poklepeta o vsakodnevnih težavah, ki jih vsi 
opažamo v našem okolju. Odkar sem se up-
okojil, imam priložnost, da sem veliko med 
občani. Ne bi našteval svojih dolgoletnih 
izkušenj, kot da govorimo o mojem  življen-
jepisu. Sem komunikativen, načelen, pošten, 
deloven, povezovalen in nepodkupljiv, kar je 
pomembna lastnost pri izbiri župana. Odprt 
za dialog z vsakim, pa čeprav je nasprotnega 
mišljenja.  Lahko bi rekel, da sem svetovl-
jan, ker sem v svoji dolgi karieri zelo veliko 

Željko Urumović
foto: Gibanje Svoboda

potoval po svetu. Ko opravljaš aktivnosti, 
ki zahtevajo veliko angažiranja tudi v tujini, 
spoznaš, da je znova najlepše, ko se vrneš v 
Izolo. Kar nekaj let sem bil doma le ob viken-
dih, ali pa še to ne. V obdobju, ko so z Ev-
ropsko komisijo potekala pogajanja o vstopu 
Slovenije v EU, sem bil član ožje skupine za 
pripravo pogajalskih izhodišč za nekaj po-
dročij pravnega reda EU. Kar nekaj držav, s 
katerimi smo istočasno vstopili v EU, me je 
kasneje vabilo, da sem jim kot strokovnjak 
za določena področja pomagal pri evropskih 
projektih. Skratka, sem človek, ki ne rabi 
uvajalnega obdobja za opravljanje županskih 
nalog.  

V Izoli vas poznamo kot predsednika 
nadzornega odbora. Zakaj ste odstopili 
iz tega organa?

Pred štirimi leti smo se zbrali Izola-
ni, ki smo si želeli drugačnega pristopa do 
reševanja izzivov, ki nas čakajo. Sestavili 
smo nestrankarsko Listo Izola Prihodnos-
ti in s pomočjo občanov, ki so nas podprli,  
kandidirali v občinski svet. Na listi sem bil 
enaindvajseti, ker sem bil mnenja, da mora-
mo dati prednost mlajšim. Sam sem kandi-
diral za župana in ni mi veliko manjkalo, da 
bi prišel v drugi krog. Nisem imel namena 
biti član raznih odborov in komisij, sem pa 
obljubil pomoč pri pripravi stališč naše liste 
pred vsako sejo občinskega sveta, ko je bilo 
potrebno preučiti kar nekaj gradiva k posa-
mezni točki dnevnega reda, se o vsebini 
opredeliti in zavzeti stališče, ki sta ga naša 
občinska svetnika zastopala. Glede na moje 
dolgoletne izkušnje v državni upravi na po-

dročju nadzora – bil sem namreč tudi revizor 
– so me prepričali in me predlagali v Nadzor-
ni odbor Občine Izola. Na prvi seji sem bil 
izbran za predsednika in dejansko smo takoj 
začeli z delom. 

Prvi nadzor, ki smo se ga lotili, je bila raz-
vpita zadeva R-Mercuri, kjer je občina Izola 
morala plačati 1,9 milijona evrov odškod-
nine. Ugotovili smo, zakaj je do tega prišlo, in 
lahko bi celo rekli, da sem s tem pokazal, kaj 
je bilo vse narobe pri vodenju postopkov na 
področju urejanja prostora ter transparent-
nosti poslovanja vseh, ki so v nekaj manda-
tih vodili to občino, da smo na koncu plačali 
tako visoko odškodnino, namesto da bi ta 
denar porabili za projekte v korist občanov. 

Opravili smo še celo vrsto drugih nadzo-
rov, med katerimi je v javnosti najbolj od-
mevalo poročilo o ravnanju s stvarnim pre-
moženjem občine Izola. Zajeli smo nadzor 
področja prodaje in nakupov nepremičnin 
za obdobje, ko je bil župan še g. Kolenc, in 
obdobje županovanja g. Danila Markočiča. 
Pri tem nadzoru smo dejansko imeli največ 
težav pri pridobivanju zahtevane doku-
mentacije od občinske uprave, čeprav zakon 
jasno navaja, da morajo Nadzornemu odboru 
dati na razpolago vse listine in vse podatke, 
ki so pomembni za ugotavljanje dejstev. Tu 
se je videl odnos odgovornih do Nadzorne-
ga odbora. Na konkretna vprašanja nismo 
dobili odgovorov. Želeli smo, temu bi lahko 
rekli »jasno in glasno«, v poročilu napisati, 
kdo je v teh postopkih prodaje nepremičnin 
odgovoren, da so se ti postopki vodili skraj-
no netransparentno, v nekih trenutkih celo 
prikrito zainteresiranim kupcem in celo v 
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škodo proračuna občine Izola. 
Pri poročanju o delu nadzornega odbo-

ra na seji občinskega sveta so me aktualni 
»oblastniki« s svojo široko koalicijo dobesed-
no ignorirali in ovirali pri poročanju o ugoto-
vitvah. Seveda je jasno, da jim nikakor ni 
šlo v račun, da se poročilo, ki na 84 straneh 
govori o netransparentnosti poslovanja pri 
prodajah nepremičnin, pojavi v javnosti in se 
objavijo naše ugotovitve. Večina občinskih 
svetnikov se ni niti potrudila, da bi poroči-
lo prebrali, kaj šele da bi ga resno vzeli v 
obravnavo in se opredelili do priporočil, ki 
smo jih v nadzornem odboru dali občini za 
izboljšanje poslovanja. No, in danes isti svet-
niki ponovno kandidirajo za občinski svet ali 
za župana in verjetno še vedno razmišljajo, 
da lahko še naprej vodijo enako politiko, kot 
so jo v vseh teh letih. To je tisto, kar je sodu 
izbilo dno, da sem odstopil iz nadzornega 
odbora. Nisem se želel več s tem ukvarjati.

Vem, da se zavedate, da ima Izola ve-
liko prostora za izboljšave. Kako konk-
retno se boste lotili projektov in kateri 
bodo prvi na vrsti?

Pred nami so še vedno isti izzivi, kot so 
bili pred leti. Nihče se ni lotil največjih pro-
jektov, ki so ključni za razvoj Izole. Nihče ni v 
preteklih mandatih zagrizel v pripravo vseh 
potrebnih korakov za pridobitev širokega 
konsenza med občani za revitalizacijo naših 
degradiranih območij (npr. območje Argo-
line, Delamarisa, IPA8 …). Pogrešam tudi 
proaktivnost občinske uprave pri prido-
bivanju fi nančnih sredstev iz Evropske unije, 
kar bi pospešilo razvoj občine.

Da bi vedeli, v kakšno smer naj se raz-
vijamo, je treba najprej rešiti najbolj pereče 
probleme. Če se vprašam, v kakšni občini si 
želim živeti, in po moje se to sprašuje mar-
sikateri občan, je odgovor jasen. Želim si 
vsakemu občanu omogočiti boljše pogoje za 
izobraževanje, ustvarjanje, gospodarsko rast, 
boljše pogoje zdravstvene oskrbe, občanom 
omogočiti bivanje v lastni nepremičnini, 
vsem omogočiti kvalitetne pogoje za preživl-
janje prostega časa, za šport in rekreacijo. 
Kakšna bo podoba naše občine v prihodno-
sti, je odvisno od današnjih odločitev. Smo 
pred odločitvijo, ali bomo ustvarili družbo, 
ki bo prepoznala svoje priložnosti in skozi 
premišljen razvoj ponujala svojim občanom 
kvalitetno bivanje, ali pa bomo postali žrtev 
posamičnih interesov in nadaljevali s stan-
jem, ki ne kaže razvojne usmeritve po stvar-
nih potrebah občanov. 

Želim si živeti v občini, kjer bodo vsi, ki 
bodo izvoljeni in ki odločajo o razvoju občine 
v prihodnosti, imeli visoko stopnjo integ-
ritete, in s tem povečati zaupanje občanov 
v pravno občino, demokracijo in občinske 
institucije. Potrebujemo modre in preudarne 
odločitve, ker se zavedamo, da so v času gos-
podarske krize v krizi tudi vrednote skupno-
sti, zato je občane težko povezati in poenotiti 
glede ključnih vprašanj. 

Najprej se je treba lotiti občinskega 
prostorskega načrta in istočasno pripraviti 
dolgoročno strategijo razvoja Občine Izola. 
Brez strategije razvoja, iz katere bo jasno vi-
deti, v katero smer naj bi šel razvoj Izole, je 
nemogoče planirati, pripraviti in v prostor 

umestiti urbanistične rešitve, ki bodo rezul-
tirale v občinskem prostorskem načrtu. OPN 
mora biti sprejet s široko podporo občanov 
in ne, lahko bi celo rekli, z ignoriranjem jav-
nosti in opozoril na nesprejemljive rešitve, ki 
so nas pripeljale do referenduma, na katerem 
je prejšnji predlog padel. 

Kako pa priti do denarja za projekte?
Rekel bi, da celo zelo enostavno. Vemo, 

kako nastaja proračun občine za vsako leto. 
To je, da bi vsak občan, ki ni vešč branja raz-
nih včasih nerazumljivih odlokov, razumel 
listino, v katero v številkah zapišemo, kako 
in kje dobimo denar in za kaj ga bomo po-
rabili. In to listino občinski svetniki potrdi-
jo in s tem zapečatijo planirane prihodke in 
odhodke. 

V Izoli smo bili premalo proaktivni pri 
pridobivanju denarja iz velike košarice ev-
ropskih sredstev, ki so vsako leto na raz-
polago. Le vešči moramo biti pri tem, da 
pravočasno pripravimo projekte po naših 
potrebah, s katerimi nato konkuriramo za ev-
ropska sredstva. Pa to še ni vse. Obstajajo še 
možnosti pridobivanja denarja iz državnega 
proračuna, če bomo dovolj aktivni pri prip-
ravi potrebnih projektov, s katerimi se bomo 
prijavili na razpise, ki jih država, oz. pristo-
jna ministrstva razpišejo. To pride v poštev 
na primer, ko govorimo o potrebah reševanja 
stisk na področju šolstva, športa, gradnje ne-
profi tnih stanovanj, reševanja oskrbe z vodo,  
posodabljanja prometnic in, kar je v Izoli zelo 
pereče, prepotrebne gradnje novega doma 
upokojencev. Na starejšo generacijo znova in 
znova pozabljamo. 

Tu imam kot kandidat Gibanja Svoboda 
s podporo še dveh list (Izola Prihodnosti in 
liste Mef in Izolani) veliko prednost. V zad-
njih slabih dveh mesecih sem se sestal s kl-
jučnimi ministri, ki so si vzeli čas in so prišli 
v Izolo, da se pogovorimo o možnostih, kako 
realizirati naš plan razvoja Izole in kako nam 
pri tem lahko pomagajo. Dobil sem konk-
retne odgovore, kako me bodo podprli, ko 
bom župan, in kako bomo reševali ključne 
projekte ,pri katerih imajo vlada in resorni 
ministri ključno vlogo. 

V Izoli se v zadnjih mesecih veliko 
govori o stanovanjski problematiki. Za-
kaj je po vašem mnenju prišlo do stano-
vanjske problematike v Izoli?

Izola je vse bolj priljubljena destinacija. In 
ne samo to, prav tako so mamljive prednosti 
življenja na Obali in to so glavni razlogi, da 
je trg nepremičnin v Izoli zanimiv za kupce. 
V Izoli se načrtujejo gradnje novih stanovan-
jskih sosesk. V zadnjem letu se veliko govori 
predvsem o zloglasni novogradnji – Rezi-
denci Momento v Livadah, katere gradnja 
se je zaradi epidemije covida-19 zavlekla. 
Gre za gradnjo na površini 1,7 hektara neto 
površin, kjer naj bi zgradili 13 stolpičev z več 
kot 170 stanovanji, med njimi tudi nadstan-
dardna in luksuzna stanovanja po višji ceni.  
V planu je tudi gradnja neprofi tnih stanovanj 
(stolpič z 31 stanovanji v izolskih Livadah), 
pri katerih bodo pri najemu po neprofi tnih 
cenah imele prednost mlade družine.  

Če pogledamo stanje na najemniškem 
trgu v Izoli, vidimo, da podobno kot v sosed-

njih občinah najemniki živijo v negotovih 
razmerah. Tisti, ki sploh imajo pogodbe, jih 
imajo sklenjene večinoma za obdobje 11 
mesecev ali celo manj, z najemodajalci, ki v 
poletnem času te nepremičnine oddajajo v 
turistične namene. Najemnine stalno raste-
jo. Dejansko gre za posledice razvoja najem-
niškega trga, ki ga država ni regulirala. 

Razlogi za tako stanje v Izoli so dejansko 
podobni kot drugod po Sloveniji. Premalo 
je stanovanjske gradnje, ki zaostaja za rastjo 
prebivalstva.  Težava pa je tudi pomanjkanje 
dostopnih javnih stanovanj. Potrebe po ne-
profi tnih stanovanjih se le še večajo.  

Ko bom župan, bo občina stanovanjsko 
politiko izvajala kot prioriteto. Zagotovili 
bomo več virov in če bo potrebno, se bomo 
tudi kadrovsko okrepili. Pripravili smo 
načrt, kako se bomo lotili reševanja stano-
vanjske problematike mladih in s tem tudi 
demografskega problema občine. Prizadeval 
si bom predvsem za izgradnjo in uporabo že 
obstoječih javnih stanovanj za mlade in tudi 
starejše. Tovrstna stanovanja bodo najprej 
najemali, kasneje pa jih bodo lahko po ugod-
ni ceni tudi odkupili.

Ustanovili bomo stanovanjski sklad, ki 
bo prevzel upravljanje stanovanjskega fonda 
občine. Današnja rešitev, ko s tem upravlja 
Komunala Izola, se je izkazala za napačno in 
to je treba takoj spremeniti.  Prednost bodo 
imele mlade družine in seveda bomo reševa-
li težave, ki jih ima določen delež starejših 
občanov.

Na ta način lahko rečemo, da bomo s tem 
začeli reševati težave, s katerimi se srečuje-
mo v zadnjih letih, ko je večina stanovanj na 
trgu končala v rokah kupcev, ki si želijo imeti 
počitniško nepremičnino na morju. Večina 
teh stanovanj je izven sezone zaprtih in s tem 
ne prispevajo k razvoju turizma v Izoli.  

Kaj bo v primeru vaše izvolitve glav-
na sprememba, ki jo bodo občani Izole 
občutili na lastni koži, ali vsaj opazili?

Ko bom izvoljen za župana, bo najprej 
vidno, da bodo vrata župana za vsakega, 
ki bo to želel, vedno odprta. To sem  v tem 
času kampanje povedal na glas tudi pred TV 
kamerami. 

Prvi stik občanov z lokalno samoupravo 
je ravno preko občinske uprave. Zavedam 
se počasnega postopanja, zato bomo z zag-
otovitvijo čim večje digitalizacije poslovanja 
občinske uprave dosegli bolj pregledno in 
hitrejše delovanje uprave in tudi zagotovili 
hitrejšo in bolj prijetno izkušnjo občanom, ki 
imajo opravke z občinsko upravo.

Občinska uprava mora biti javni servis 
za občane. Učinkovitost ni le redno opravl-
janje predpisanih administrativnih opravil, 
ta se namreč kaže tudi v identifi kaciji težav, 
ki se pojavljajo v občini Izola. Težave je treba 
reševati, prisluhniti pobudam občanov in jih 
poskusiti rešiti.

Učinkovit javni servis za občane po mo-
jem razumevanju pomeni tudi, da župan 
in vodstvo občine z ljudmi komunicirajo, 
ko jim ti postavljajo razumljiva in razumna 
vprašanja, izhajajoča iz zaznanih problema-
tik v občini, jim podajajo predloge rešitev, 
podprte s strokovnim znanjem ter veljavno 
zakonodajo. “
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LOKALNO

Pitna voda 
končno 
tudi v 
Abitantih

V Abitantih, najbolj oddaljeni istr-
ski vasici v Mestni občini Koper, 
so prebivalci po dolgih letih priza-

devanj končno dobili pitno vodo. Vasico 
sredi neokrnjene narave krasi značilna 
istrska arhitektura. Vas je bila leta 1987 
razglašena tudi za kulturni spomenik. 

V njej je nekoč živelo tudi do 150 ljudi, po 
vojni pa so se prebivalci zaradi boljših živl-
jenjskih priložnosti začeli izseljevati v ob-
morska istrska mesta in vasica je dolgo same-
vala. V zadnjem času so jo ponovno oživili 
potomci nekdanjih prebivalcev Abitantov.      

V vasici, ki se počasi spet prebuja, nas je 
sprejel eden od potomcev prvih prebival-
cev, Martin Perič: »V vasi imamo 10 družin, 
ki imajo obnovljeno svojo domačijo oz. hišo, od 
katerih se eni bolj, drugi manj pogosto vrača-
jo. Prav stalnih prebivalcev pa nas je trenut-
no 11–12.« Abitante zdaj radi obiščejo tudi 
turisti, tako da v vasi nudijo že prvo turis-
tično nastanitev in organizirajo turistične 
oglede, na katerih predstavijo njene številne 
znamenitosti: 200–300 let stare baladurje in 
volte, 14 štern, ki so jih v preteklosti upora-
bljali za pridobivanje vode, zaščiten 500-let-
ni hrast, dve avtohtoni trti, bele murve, na 
katerih so pred vojno gojili sviloprejke, in še 
kaj.

Preden so prebivalci vasi dobili prikl-
juček za vodo, so se morali znajti na druge, 
dražje načine. Perič nam je razložil: »Prob-
lem je začetna investicija. Ker je vas kulturni 
spomenik, je potrebno slediti določenim mer-
ilom in obveznostim pri revitalizaciji hiše ter 
vasi in že ti stroški so visoki. Potem pa je temu 
treba dodati še strošek za vodno zajetje – tu-
kaj je potrebno urediti še podzemni betonski 
rezervoar za vodo, ga premazati s higieničnim 
premazom, da zadržuje vodo, in vse to veliko 
stane. Tako da imajo tisti, ki bi radi svojo hišo, 
domačijo obnovili, poleg stroškov obnove, še do-
datne visoke stroške za neko osnovno stvar, kot 
je voda,« pravi Perič. 

Po 50. letih prejšnjega stoletja je veliko 
vasi zabeležilo upad prebivalcev, saj so se 
ti zaradi boljših priložnosti izseljevali v ob-
morska mesta. »Abitanti pa so bili vedno na-
jbolj oddaljeni, tako da so se tukajšnji ljudje 

Ana Lešnik
foto: Črt Brajnik

Javna izlivka in šterna na sredi vasi Abitanti.

V Abitantih zdaj potrebujejo še asfaltirano cesto

Vas Abitanti ima samo eno cesto

začeli odseljevati med prvimi. In kjer je malo 
ljudi, se ne splača investirat, in brez investicij 
je bilo ljudi še manj in vse je šlo navzdol«, se 
spominja Perič. Preteklosti se je spomnil tudi 
direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin 
Pregelj: »V mladosti sem velikokrat slišal za 

Abitante, da je zapuščena vas brez prebivalcev. 
In predpogoj za razvoj je, da se na take lokacije 
pripelje infrastrukturo, kar omogoča nadaljnji 
razvoj. Zdaj so pogoji optimalni, imajo elek-
triko, imajo vodo in tudi z našim doprinosom 
ter posluhom lastnikov vodovodnega sistema, 
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Gradnja pokopališča v Ankaranu, ki služi ohranjanju spomina na umrle, velja 
za enega od najpomembnejših projektov občine. Občanke in občani občine 
Ankaran, ki je bila ustanovljena leta 2011 in se je zaradi dolgoletnih sporov 

odcepila od Mestne občine Koper (MOK), na svoje pokopališče čakajo že vrsto let. 
Uresničitev grobišča je bila možna šele v okviru novonastale občine. Čeprav je bilo 

pokopališče na obravnavanem območju načrtovano že s prostorskim načrtom MOK leta 
1994, se je postopek gradnje zavlekel do letošnjega novembra. Prva faza gradnje je bila 
dokončana leta 2002, zgrajen poslovilni objekt pa bi lahko že bil predan v uporabo, ven-
dar zaradi spremenjene namembnosti gradnja ni bila nikoli dokončno uresničena. Zaradi 
spremenjenih interesov takratne občine je območje, ki je bilo sprva namenjeno prostoru 
za spomin na umrle, prodano zasebnemu investitorju Grafi stu in po novem namenjeno 
turističnim dejavnostim. Sledila je tudi obdelava že zgrajenega objekta, vendar tudi ta 
zaradi velikega upiranja in nasprotovanja občank ter občanov ni bil nikoli uresničen. 

Občina Ankaran je zemljišča, ki so bila prodana proti volji Ankarančank in An-
karančanov, leta 2017 ponovno pridobila v občinsko last s pomočjo dogovora o menjalni 
pogodbi. Kljub temu, da se o gradnji govori že mnogo let, se je ta zaradi zahtevnega in 
dolgotrajnega postopka pričel šele letos novembra. Kot nam je povedal Iztok Mermolja, 
direktor občinske uprave, je šlo za zelo kompleksen proces, ker je bilo »zato, da bi lahko 
zgradili pokopališče potrebno spremeniti prostorski akt in pridobiti zemljišča. Tako pridobitev 
zemljišč kot prostorski akt pa sta temeljna pogoja za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

Ker je to ena izmed najbolj težko pričakovanih investicij, se je občina Ankaran v pro-
jekt gradnje pokopališča potrudila vključiti tudi občanke in občane. Omogočila jim je ra-
zlične načine, da lahko izrazijo svoja mnenja in pričakovanja glede projekta, in sicer s 
pomočjo javnih posvetov ter anketnih vprašalnikov, ki so jih prejeli na dom. 

Marca leta 2020 je občina podpisala pogodbo z družbo Void, ki je v sodelovanju s 
studiem AKKA zasnovala sodoben objekt z nekaj tradicionalnimi elementi. Gradbeno 
dovoljenje je bilo pridobljeno lani. Zatem je občina v začetku letošnjega leta objavila javno 
naročilo za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del in sredi marca izbrala ponudbo ko-
prskega Adriainga, ki je ponudil najnižjo ceno. Po načrtih naj bi se gradbena dela pričela že 
aprila, vendar se je gradnja ponovno zavlekla, ker je družba Adriaing odstopila od podpisa 
pogodbe. Zaradi cenovne stihije, ki se je pripetila po vojni v Ukrajini, je podjetje ocenilo, 
da ne bo moglo izvesti storitev v skladu z oddano ponudbo. Zato je občina upoštevajoč 
obstoječe okoliščine izvedla nov postopek javnega naročila in oktobra podpisala pogodbo 
za ureditev območja pokopališča Ankaran s podjetjem Adriaing, v partnerstvu z Graf-
istom in samostojno podjetnico Jasmino Hlača. Vrednost projekta znaša 4.623.203,18 
evrov z davkom, podpisana pogodba pa določa, da je izvajalec z deli dolžan pričeti in jih 
zaključiti v roku tristo sedemdesetih dni od podpisa. 

Ankaran bo tako čez dobro leto končno dobil prostor poslednjega slovesa in spomi-
na na preminule. »Pokopališče je umeščeno v zaledno območje samega naselja in skupaj s 
cerkvijo svetega Nikolaja ter župniščem tvori območje sakralnega programa in je zasnovano 
kot park s prostorom za sloves in spominjanje,« nam je povedal Mermolja. »Obsega vstopni 
trg, poslovilni objekt in tri grobna polja,« na katerih bo sto deset klasičnih grobov, dvesto 
šestinštirideset žarnih talnih grobov in sto osemdeset mest v žarnem zidu. »Ob robu same-
ga pokopališča bodo urejene tudi pešpoti, otroška igrala in urbana oprema,« nam je še zaupal 
direktor občinske uprave. 

V času gradnje naj bi bilo zagotovljeno tudi izvajanje ukrepov za varstvo in zaščito 
okolja, na podlagi katerih se prometna varnost ne bo poslabšala in do prometnih zastojev 
ne bo prihajalo. Tehnološki elaborat tako predstavlja ključni del gradnje v gradbeništ-
vu, ker se izvajalec skozi celotno gradnjo opira nanj in »predvideva vse ukrepe za varo-
vanje okolja, ukrepe za zmanjševanje emisij hrupa in prašnih delcev, pa ukrepe za čiščenje 
ceste in ukrepe za izboljšanje prometne varnosti za izogib raznim zastojem na sami cesti,« 
nam je razložil direktor Iztok Mermolja. Tehnološki elaborat bo predstavljen občanom in 
občankam, ki živijo na Oljčni poti. Da bi se zastojev na območju izognili, bo na območju 
urejenih več odstavnih niš za srečevanje vozil.

je prišlo do tega, da je zdaj tudi tam omogočen 
nadaljnji razvoj in ohranitev te vasi.«

Po dolgih letih prizadevanj imajo torej 
prebivalci Abitantov od letos končno tudi 
pitno vodo. »Sama izgradnja vodovodnega 
sistema je trajala dobri dve leti. Najprej smo 
morali s hidroforjem dvigniti pritisk na ob-
stoječem vodovodnem sistemu na področju 
vasi Gradin, da je bil dovolj visok, da smo la-
hko potegnili še zadnjih 1700 metrov vodovo-
da do same vasi in s tem omogočili možnost 
priključevanja posameznih hiš na vodovodno 
omrežje v nadaljevanju. Potem so si prebival-
ci uredili papirje in v začetku letošnjega leta 
smo naredili prvih 8 priključkov, od katerih je 
en javna izlivka na sredi vasi, 6 je priključkov 
posameznih gospodinjstev, en pa je kmetijski,« 
razlaga Pregelj. Priključek za vodo so dobile 
vse hiše, ki izpolnjujejo pogoje: »Tukaj smo do 
vseh naših uporabnikov enaki, izpolniti morajo 
vlogo, priložiti dokazila, da je to objekt, ki je le-
galen in tako izpolnjuje pogoje za priključitev. 
Nato naročijo priključek, ga plačajo in mi ga 
izvedemo,« je še povedal direktor. »Gradnja je 
bila fi nanciranja iz proračuna Mestne občine 
Koper in je stala 190.000 evrov. Ni bilo nekih 
posebnih sredstev sofi nanciranja, ampak vsee-
no je bila to potrebna investicija za našo loka-
lno skupnost,« nam je sporočil koprski župan 
Aleš Bržan.

Vodovodni sistem v vasi prav gotovo 
pomeni ključno pridobitev za tiste, ki bi se 
radi vrnili in obnovili hiše. V vasi že beležijo 
večje zanimanje, pravi Perič: »Takoj po inves-
ticiji vodovoda in zaključeni prvi fazi sta se že 
dve družini odločili obnoviti svojo rojstno hišo, 
ki sta jo podedovali po starših. Zdaj pa čakamo 
še na tretjo investicijo, tako da že opažamo prve 
pozitivne učinke novega vodovoda.« Izgrad-
njo vodovodnega sistema pozdravlja tudi 
župan, ki napoveduje, da bo v prihodnosti 
vsako naselje v občini pokrito z vodovodom: 
»Odkar pomnim, torej že vsaj 30 let, vem, da 
se govori o tem, da Abitanti nimajo vode. Mis-
lim, da je prav, da vsaka vas, pa naj bo majhna 
ali velika, dobi vodovod. Tako da, začeli smo z 
Abitanti, nadaljujemo tudi naprej, projektna 
dokumentacija se pripravlja za naselje Dilici, 
ker bi res radi, da je vsako naselje v naši občini 
pokrito z vodovodom.« 

Vprašanje vode je zdaj za prebivalce zad-
nje vasi v koprski občini zaključeno. Za lažje 
in bolj nemoteno vsakodnevno življenje pa 
potrebujejo še asfaltirano cesto. »Nekateri 
pravijo, da ima ta cesta svojo romantiko, ker 
ima to batuto oziroma makadam, stara ces-
ta za staro vas. Tisti, ki se vsak dan vozimo v 
službo ali šolo, tukaj vsak dan vozi tudi šols-
ki avtobus, pa znamo ceniti tudi asfalt.  In to 
bi bila torej še naša druga želja in tudi zadnja 
želja – asfaltirana cesta«, pravi Perič. S tem 
je seznanjen tudi koprski župan, ki je pove-
dal, da »če bo krajevna skupnost podprla to 
med prioritetami, bomo seveda tudi povlekli 
asfalt do tega naselja, ker mislim da je prav, da 
v infrastrukturo na podeželju vlagamo, tako da 
bodo vsi dostojno živeli v njem.«

Z novo pridobitvijo se v nekdaj pozablje-
no vas počasi vrača življenje in prihodnost. 
»Skupaj smo naredili korak za katerega so 
mnogi verjeli, da je nemogoč,« je ponosno zak-
ljučil pogovor Perič, doma iz Abitantov. “ “

Po desetletjih čakanja končno 
uresničitev projekta

Gradnja 
pokopališča 
v Ankaranu 

Aida Čehić
foto: Črt Brajnik
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Z županom Mestne občine Koper 
Alešem Bržanom smo se pogovarja-
li tik po prejemu dveh nagrad Tur-

istične zveze Slovenije za najbolj čisto in 
urejeno mesto v Sloveniji. Zanimalo nas 
je kako je voditi strateško tako pomem-
bno občino kot je Mestna občina Koper, 
ki na svojem ozemlju gosti naše edino 
pristanišče. Strnil je vtise o prvih štirih 
letih v županski pisarni in se dotaknil 
tudi načrtov za prihodnost. Ponosen je 
na dosežene rezultate in pravi, da uspeh 
ni nikoli naključje.

Najprej čestitke za čisto svežo zmago na 
vseslovenskem tekmovanju v urejenosti 
krajev Moja dežela – lepa in gostoljubna. 
Že drugo leto zapored je Koper zmagov-
alec v kategoriji velikih mest. Imate ka-
kšno sporočilo za vse tiste, ki nas v teh 
dneh skušajo prepričati, da je naše mes-
to pravzaprav zelo neurejeno in umaza-
no?

Najprej hvala za čestitke, ki pa si jih 
zaslužijo predvsem naše občanke in občani, 
tudi tisti, ki kljub vidnemu napredku v ure-
jenosti mesta ostajajo zelo kritični. Le tako 
se bomo namreč lahko še izboljšali. Ne more-
mo si privoščiti, da bi zaspali na lovorikah. 
Koper je lahko še bolj urejen, še lepši in še 
bolj prijazen, in verjamem, da bo takšen tudi 
postal. 

Menite, da ta optimizem z vami delijo 
tudi volivke in volivci?

To bodo v nedeljo razkrili sami, menim 
pa, da so prepoznali ključno dejstvo, da sk-
upnost lahko doseže več, ko sodeluje. Da 
je mogoče občino zelo uspešno voditi v 
demokratičnem dialogu z javnostjo. Da so 
odločitve občine, pri katerih občanke in 
občani aktivno sodelujejo, na koncu veliko 
boljše od tistih, ki jih vsili politika. 

Vaši tekmeci na volitvah s tem razumlji-
vo ne soglašajo. Bivši župan celo meni, 
da je »Koper po vseh kazalcih drastično 
nazadoval« …

Drastično je upadlo število novih žu-
panovih limuzin in sodnih obravnav župa-
na. Nič jih ni bilo. Vse ostale številke pa so 
več kot spodbudne. Prav letos smo presegli 

več rekordov. V višini proračunskih prihod-
kov in pridobljenih nepovratnih sredstev, v 
višini sredstev za naložbe in v številu naložb, 
rekorden je turističen obisk, ob tem pa smo 
občutno zmanjšali še zadolženost občine. Ko 
sem prevzel župansko funkcijo, je bil Kop-
er najbolj zadolžena slovenska občina. Vsak 
občan je dolgoval kar 831 evrov in to smo 
morali takoj začeti reševati. Danes ta znesek 
znaša le še 580 evrov, kar ni bilo enostavno 
doseči. Še zlasti, ker me je ob mojem prihodu 
na občino najprej pričakalo za 20 milijonov 
evrov neplačanih računov.

Koliko, konkretno, pa je bilo tega denar-
ja za naložbe?

V povprečju smo za naložbe vsako leto 
namenili približno 10 milijonov evrov več 
kot v preteklem mandatu. V zadnjih štirih 
letih to skupaj pomeni 119,5 milijona evrov. 
V mandatu pred tem je Koper za naložbe 
namenil 77,5 milijona evrov.

In kaj ste s tem denarjem naredili?
Zgradili smo dve parkirni hiši in dva več-

ja parka, obmorskega in Muzejskega, dozida-
li smo tri šole, v Marezigah, Dekanih in Se-
medeli, zaključuje pa se tudi gradnja povsem 
nove šole na Škofi jah. Nove učilnice smo 
uredili tudi v OŠ Koper, kjer bo v času pren-
ove objekta Collegio dei Nobili potekal pouk 
v italijanskem jeziku. Prenovili smo vrtec 
Slavnik, zgradili novo avtobusno postajo 
in nadkrili tržnico. Zgradili smo skate park 
in plezalno steno, uredili četrtni mladinski 
center Markovec in prenovili Loggio ter ak-
tivirali Malo Loggio. Izvedli smo niz naložb 
v cestno infrastrukturo, v ceste Sirči–Hrvoji, 
Šmarje-Puče, Kastelec-Socerb, v Slemensko 
cesto, v ulico Dolga reber, sanirali smo most 
za Truške in izvedli niz preplastitev cest. 
Izpeljali smo več kot 100 projektov partici-
pativnega proračuna in hkrati še popravljali 
projekte iz preteklosti ter odpravljali posle-
dice izrednih razmer, kot so sanacije zemel-
jskih plazov.

Posebno pozornost ste namenjali prob-
lemu parkiranja v Kopru. Se vam zdi, da 
ste ga ustrezno rešili?

Rezultate naših prizadevanj bomo lažje 
ocenili po odprtju nove Parkirne hiše Sonce, 

vsekakor pa smo mobilnost v Kopru bistve-
no olajšali z izgradnjo dveh parkirnih hiš in 
z več kot tisoč novimi parkirnimi mesti v in 
ob samem mestnem jedru, pa tudi z uvedbo 
priljubljenih brezplačnih električnih Kurjerc 
na klic. Ostaja pa problem parkiranja še na-
prej zelo pereč v večjih strnjenih stanovan-
jskih soseskah, ki niso bile projektirane za 
tolikšno število vozil, kot jih imajo občanke 
in občani danes. Ena izmed prednostnih na-
log prihodnjega mandata bo prav urejanje 
mirujočega prometa v teh soseskah.

Kako se boste lotili tega problema?
Najprej bomo šli v prenovo garažne hiše 

Markovec in na tisti lokaciji zagotovili več 
parkirnih mest, uredili bomo parkirišče z 
več kot 50 novimi mesti na Benčičevi. Izv-
edli bomo nadgradnjo garažne hiše Prisoje z 
dodatno etažo in še eno parkirišče uredili na 
Ulici Istrskega odreda. S problemom poman-
jkanja parkirnih mest pa se soočajo tudi na 
podeželju. V zadnjih štirih letih smo sicer kar 
nekaj novih že uredili, na primer v Gračišču, 
Dekanih, Pradah, na Škofi jah … in jih bomo 
urejali še naprej, pri čemer se bomo opirali 
na priporočila posameznih krajevnih skup-
nosti. 

Cene nepremičnin v Kopru ostajajo zelo 
visoke in stanovanja vse bolj nedostop-
na mladim družinam …

… zato smo se lotili gradnje soseske Nova 
Dolinska s 166 javnimi najemnimi stanovan-
ji, ki bo končana prihodnje leto, smo pa za to 
sosesko letos od države na razpisu iztržili še 
pet milijonov evrov, s katerimi bomo prihod-
nje leto zgradili dodaten stolpič s 30 novimi 
stanovanji. Hkrati pa je že v izdelavi tudi 
prostorski akt, ki nam bo omogočil, da v pri-
hodnjem mandatu zgradimo še eno takšno 
sosesko v Olmu. Načrtujemo sedem stolpičev 
s 170 javnimi najemnimi stanovanji in enega 
z oskrbovanimi. 

Ste izpeljali več naložb v podeželje, ki 
ste jih obljubljali pred prejšnjimi volitva-
mi?

Napovedal sem najmanj 10 milijon-
ov evrov letno za naložbe v podeželje. To 
obljubo sem držal in jo bom tudi v prihod-
njem mandatu. Tako pravkar poteka gradnja 

»Uspeh nikoli 
    ni naključje.«

 - župan Mestne občine Koper Aleš Bržan

LOKALNO

Željko Urumović
foto: osebni arhiv župana
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kanalizacije na Škofi jah, v Hrvatinih, Ber-
tokih in na Moletu. Šest kilometrov smo jo 
že zgradili, na koncu pa jo bo samo na teh 
območjih za več kot 25 kilometrov in nan-
jo priključenih 99 odstotkov prebivalcev. 
Izdelali smo tudi načrt za izgradnjo vse preo-
stale manjkajoče kanalizacije v občini, ga 
uskladili s krajevnimi skupnostmi in bomo 
gradnjo nadaljevali, dokler ne bo končana. 
Posledic desetletij zanemarjanja infrastruk-
ture podeželja ne moremo odpraviti v enem 
mandatu, bomo pa razkorak med razvitostjo 
mesta in podeželja odločno zmanjševali tudi 
v prihodnjem mandatu.

Katere projekte za prihodnji mandat bi 
izpostavili kot najpomembnejše?

Finančno bo najbolj zahteven novi 
zdravstveni center v urbanem središču Bar-
ka, pomembni pa so vsi. Veselim se prenove 
kopališča Žusterna in podaljšanja obmorske-
ga parka vse do meje z Izolo. Zgradili bomo 
dvigalo na Markovec, prenovili skladišče 
soli Libertas in v njem vzpostavili mestno 
kulturno središče, obnovili bomo Bastion in 
ga namenili novim turističnim produktom, 
zgradili pumptrack in ostale predvidene de-
javnosti v Parku urbanih športov, zagotovili 
bomo poplavno varnost Šalare in izvedli re-
naturacijo Badaševice, gradili sončne elek-
trarne na javnih objektih, aktivirali bomo 
Vanganelsko jezero za namakanje kmetijskih 
površin. Veselim se tudi začetka javne raz-
prave o tem, kako preurediti Ukmarjev trg. 

Verjamem, da bomo do konca prihodnjega 
mandata uspeli izpeljati tudi ta projekt.

Kako boste rešili problem vodooskrbe 
slovenske Istre in pospešili ostale inves-
ticije, ki so v pristojnosti države?

Verjamem, da bom kot župan lokalne 
stranke Liste Aleša Bržana in največje vladne 
stranke Gibanje Svoboda v položaju, ko bom 
lahko vzpostavil pravo, učinkovito in pošte-
no partnerstvo z državo ter aktivno vplival na 
pripravo in izvedbo državnih naložb. Z vlado 
sem se tako že dogovoril za niz ukrepov, ki bi 
morali preprečiti ponovitev razmer, ki smo 
jih živeli letošnje poletje. Do naslednjega 
poletja bomo vzpostavili povezavo med Mil-
jskim vodovodnim sistemom in Rižanskim 
vodovodom na Sv. Barbari, s povezavo vseh 
primorskih vodovodov v prihodnjih letih pa 
bomo varno vodooskrbo slovenske Istre za-
gotovili vsaj za nekaj desetletij. Pripravljeni 
pa so tudi projekti za bolj učinkovito rabo 
vode, ki jo v Istri že imamo. Z Marjetico Ko-
per tako pripravljamo tehnično rešitev za 
obdelavo sive vode za potrebe zalivanja. Še 
več pozornosti bomo namenili urejanju ze-
lene infrastrukture, ki bo zadrževala pada-
vinsko vodo in z žepnimi parki preprečevali 
nastanek urbanih toplotnih otokov, ki so nas 
dušili letos. 

Kaj pa ceste?
Projekt umeščanja hitre ceste med Ko-

prom in Dragonjo še ni zaključen in pre-

pričan sem, da ga lahko tudi v sodelovanju 
z javnostjo še bistveno izboljšamo, je pa že 
zaključena priprava projekta nove bertoške 
vpadnice, ki jo je za državo vodila občina in 
bo šla v izvedbo prihodnje leto. Tudi gradnja 
serminske vpadnice bo končana v prihodn-
jem mandatu. 

Ankete kažejo, da se vam morda obeta 
celo zmaga v prvem krogu nedeljskih vo-
litev. Ste pričakovali takšen velik zasuk 
v javnem mnenju po izjemno tesni zmagi 
pred štirimi leti?

Vedel sem, da bodo občanke in občani po-
trebovali nekaj časa, da sprejmejo drugačen 
način vodenja skupnosti, kot so ga bili vajeni 
16 let pred tem. Da so izvolili nekoga, ki jim 
želi služiti, ne vladati. Bil pa sem prepričan, 
da bodo izkoristili priložnost aktivnega 
sodelovanja pri sprejemanju vseh pomem-
bnih odločitev, ki vplivajo na kakovost nji-
hovih življenj. Izkazalo se je, da sploh niso 
potrebovali veliko časa. Zelo hitro so začeli 
sodelovati v javnih razpravah in jih sami 
odpirati in zelo hitro smo začeli skupaj načr-
tovati prioritete občine in izvajati projekte. 
Ni naključje, da smo jih v zadnjih štirih letih 
izpeljali več kot kadar koli v zgodovini Ko-
pra. Uspeh nikoli ni naključje. Tudi zato mi 
je bilo vodenje naše skupnosti v veliko čast 
in zelo bom ponosen, če mi bodo občanke in 
občani svojimi volilnimi lističi povedali, da 
sem upravičil njihovo zaupanje. Ne glede na 
to, v katerem krogu volitev bi se to zgodilo.“
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Kot vsaka druga tekma nas zna tudi 
predvolilna po navijaško postavi-
ti na eno stran, tako da navijamo 

za neko moštvo in pri tem ignoriramo de-
jansko stanje. Pomembno pri tem je, da 
rezultat volilne tekme za vsaj naslednja 
štiri leta zaznamuje naša življenja. 

Tudi zato je pri volitvah še pomembneje 
kot v športu in drugod to, da si mnenja ne 
ustvarjamo po navijaško, ampak na podla-
gi preverjenih dejstev. Zato smo za vas pri-
pravili kratek pregled kazalnikov razvoja 
Mestne občine Koper, ki vplivajo na kako-
vost življenja, dela in ustvarjanja v občini. 

Preverjali smo kazalnike, ki pričajo o fi -
nančni kondiciji občine, obsegu investicij, 
pri tem smo upoštevali spremembo stopnje 
zadolženosti, število turističnih nočitev, 
bilanco novo posajenih dreves, uspešnost 
črpanja evropskih sredstev, ureditev zele-
nih površin in parkov, ureditev površin za 
obmorske dejavnosti (kopanje, sončenje, 
rekreacijo), zagotavljanje novih parkirnih 
mest, spremembo velikosti občine ter us-
pešnost pri spopadanju z izrednimi razmera-
mi (kovid, požari, suše). 

Obseg investicij Mestne občine Koper
Glede investicij občine so številke same 

po sebi dovolj zgovorne. V mandatu župana 
MOK Aleša Bržana je občina za investicije 
namenila rekordnih 119,5 milijona evrov, 
kar znaša natanko 42 milijonov evrov več 
investicij kot v mandatu prejšnjega župana.

Uspešnost črpanja nepovratnih javnih
sredstev
Bržanova administracija je za potrebe 

javnih naložb v Mestni občini Koper prido-
bila kar 19.679.552 evrov nepovratnih 
sredstev, kar je preko osem milijonov evrov 
več kot administracija nekdanjega župana v 
mandatu 2014-2018. 

Število turističnih nočitev – turizem
Kot turistična občina se Koper ponaša 

z novim rekordom – v letu 2022 bo reali-
ziranih najmanj 350.000 nočitev. To je kar 
60.000 nočitev več od dosedanjega rekorda.

Število novo zasajenih dreves
Tudi na tem področju je za mestno obči-

no Koper rekordna bera – posadili so do-
brih 1100 dreves, kar je celo več, kot jih je 
bilo pred tem posajenih v 18 letih (od 2000-
2018). Ta kazalnik je pomemben, ker drevesa 
predstavljajo pljuča vsakega mesta. 

Ureditev zelenih površin in parkov
Danes je na območju Kopra natanko 

štirikrat več zelenih površin kot leta 2018. 
Od leta 2000 do leta 2018 je bila v Kop-
ru urejena le ena nova parkovna površina, 
medtem ko je v obdobju 2018-2022 Kop-
er pridobil kar dva nova parka. Ob tem naj 
dodamo, da je Koper po 30 letih čakanja za 
časa Bržana pridobil tudi nov Skate park.

Zagotavljanje novih parkirnih mest
V iztekajočem se mandatu trenutnega 

župana je bilo urejenih ali na novo zagotovl-
jenih nekaj čez 900 parkirnih mest v Kopru 
in drugih naseljih Mestne občine Koper. Ob 
tem gre poudariti, da je pod Bržanom opaz-
na tendenca po premiku parkirnih mest pod 
zemljo, s ciljem zagotovitve novih površin 
za javno rabo na površju – odličen primer 
predstavlja ureditev Muzejskega trga, kjer je 
danes namesto parkirišča urbani park. 

Ureditev novih kopalnih površin
Danes je za 1,1 kilometra več novoure-

jenih kopalnih površin, kot jih je bilo leta 
2018, kar je prispevalo tudi k povišanju šte-
vila nočitev v Kopru.

Sprememba velikosti občinskega 
teritorija
Od osamosvojitve Slovenije do leta 2018 

se je Mestna občina Koper zaradi odcepitve 
Ankarana skrčila za več kot osem kvadrat-
nih kilometrov. Leta 2022 je Mestna občina 
Koper vseeno nekoliko večja kot takrat – po 
zaslugi novega obmorskega parka Žuster-
na je občina pridobila nekaj čez 20.000 
kvadratnih metrov površine tako, da je ob-
morski zeleni pas uredila na nasipu. 

Stopnja zadolženosti Mestne občine 
Koper
Stanje dolga Mestne občine Koper leta 

2018 je znašalo 43.066.062 evrov, kar 
pomeni 831,49 evrov dolga na prebivalca. 
Na zadnji septembrski dan je bilo dolga 
dobrih 12 milijonov evrov manj, torej zgolj 
31.035.542,13 evrov oziroma 580,52 evrov 
na prebivalca. Bržanova administracija je v 
zgolj štirih letih dolg Mestne občine Koper 
znižala za kar 28 odstotkov. 

Ugotovitve analize
Po analizi zgornjih podatkov smo ugoto-

vili, da se je v mandatu župana Aleša Bržana 
občina pospešeno razvijala, povečala obseg 
naložb do rekordne ravni, prav tako je doseg-
la rekordno število turističnih nočitev, pov-
ečala število parkirnih mest in hkrati s tem 
zagotovila več dreves in dodatnih zelenih 
in kopalnih površin, povečala učinkovitost 
pridobivanja nepovratnih sredstev – vse to 
ne da bi se dodatno zadolžila. Ravno nasprot-
no, dolg je v štirih letih zmanjšala za kar 28 
odstotkov. Pri tem se je uspešno spopadla z 
nepredvidenimi izzivi v obliki izjemne suše, 
pandemije in zgodovinskih požarov. 

Kljub rekordno nizkim vodostajem rek je 
Mestna občina Koper v sodelovanju z državo 
zagotovila nemoteno preskrbo prebivalstva 
z vodo. 

Analiza kazalnikov 
uspešnosti prvega 
Bržanovega 
mandata

LOKALNO

Željko Urumović
foto: wikimediacommons

“
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Vreme na obali je zaenkrat, kljub 
temu, da smo že globoko v no-
vembru, še toplo in prijetno. Za 

nami so sončni dnevi, ki vabijo, da jih 
ljudje preživljajo na prostem. V mestih 
so priljubljene sprehajalne poti ob mor-
ju, družinam z otroci pa so ugodna tudi 
otroška igrišča z igrali, kjer si starši lahko 
odpočijejo, otroci pa se lahko razigrajo v 
nadzorovanem okolju. 

Otroška igrišča ponujajo na voljo za igro 
raznolike elemente. Tobogani, gugalnice, vr-
tiljaki, stene za plezanje, viseče proge iz vrvi, 
prostorske mreže, igrala za ravnotežje, lesene 
hišice, peskovniki in podobno. Kljub temu, 
da mikavna igrišča pripomorejo k otrokove-
mu vsestranskemu razvoju in jih zadržujejo 
stran od za igro bolj neprimernih lokacij, kot 
recimo v okolici cest, pa je za varnost vsee-
no treba poskrbeti. Do raznih padcev, zago-
zditve, udarcev, ureznin in podobnega lahko 
pride mimogrede. 

V osnovi so za varnost igrišč in igral 
odgovorni ponudniki, ki morajo vsa igrala 
izdelati v skladu z natančnimi varnostnimi 
standardi. V Sloveniji so kot nacionalni stan-
dardi v veljavi vsi evropski standardi, ki ure-
jajo področje opreme. SIST EN 1176 in SIST 
EN 1177 sta evropska standarda za varnost 

gledi. Obstajajo tri vrste pregledov otroških 
igrišč. To so redni pregledi, kar pomeni 
vizualni pregled, kjer ugotavljajo poškod-
be, ki so posledice vandalizma. Pogostost je 
odvisna od pogostosti uporabe igral in obis-
ka igrišča. Na največ vsake tri mesece se iz-
vaja funkcionalen pregled, namenjen pa je 
predvsem pregledu obrabe gibljivih delov 
igral. Vsakoletni glavni pregled zahteva zelo 
podrobno poznavanje, preverja pa dolgotra-
jnost igral, stanje temeljev, podloge in varno-
sti igral. 

Ali so obalna igrišča postavljena v skla-
du z varnostnimi standardi in posledično 
dovolj varna za brezskrbno igro otrok? Rob-
ert Šircelj, vodja gradbene enote iz Marjet-
ice Koper, kjer se ukvarjajo tudi z izgradnjo 

in vzdrževanjem otroških igrišč, je povedal, 
da so vsa nova in obnovljena otroška igrišča 
urejena v skladu z varnostnimi standardi ter 
da se redni pregledi izvajajo vsak teden. Na 
obali je okvirno 95 odstotkov takšnih igrišč, 
ostala pa so »stara«, kar pomeni, da so bila 
postavljena pred veljavo standarda in zatorej 
narejena v skladu s standardi, ki so veljali 
pred tem. Kljub temu pa skrbijo tudi za ta ig-
rišča, saj so, prav tako kot novejša, tedensko 
pregledana.

Na koga pa se prenese odgovornost, če 
slučajno pride do tega, da se otroci poško-
dujejo na igralih, poškodba pa je posledica 
»napake« na igralu? Šircelj odgovarja, da so 
sicer na igriščih znaki, ki opozarjajo, da se 
uporaba igral izvaja na lastno odgovornost. 
Takšni dogodki so bolj delikatne narave, 
na koncu pa je vseeno krivda prenešena na 
vzdrževalca igrišč.

Oprema igrišča pa ni edini sestavni del 
igrišča, na katerega je treba biti pozoren pri 
pregledu in vzdrževanju. Prav tako je treba 
poskrbeti za ustrezne podlage, ki ublaži-
jo padce, rastlinje, ki ni strupeno, sedeže in 
klopi, ki morajo biti postavljeni na mestu, 
kjer imajo lahko starši pregled nad čim večjo 
površino igrišča, ter ograje, ki preprečujejo 
vandalizem, nevarnosti in vstop živali. 

Sicer pa se je pred načrtovanjem igrišč 
priporočljivo posvetovati tudi z otroki, starši, 
skrbniki, vrtci in šolami, skratka z bodočimi 
uporabniki. V tem primeru bodo veliko raje 
prihajali na igrišča, ki so varna, v dobrem 
okolju in v skladu z njihovimi željami.

So otroška 
igrišča na 
Obali 
varna?

Ana Zupan
txt&foto

igral in podlag, ki zag-
otavljata tehnično var-
nost. Večjo pozornost 
so pomenu varnosti 
v Sloveniji nameni-
li leta 2008 z izdajo 
priročnika za skrbnike 
in lastnike otroških ig-
rišč z naslovom Varno 
otroško igrišče, kat-
erega pobudnika sta 
bila Tržna inšpekcija 
Republike Slovenije in 
Zdravstvena inšpekcija 
RS. 

Po izgradnji in posta-
vitvi igrišča so potrebni 
tudi vzdrževanje in pre- “
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LOKALNO

Naši karateisti med 
najboljšimi v Evropi
Sonja Knežević
txt&foto

Tudi tisti, ki se nikoli niso spraševa-
li o borilnih veščinah, so gotovo 
slišali za karate, saj je ta zagotovo 

najbolj priljubljena borilna veščina. 
Karate je bil del le enih olimpijskih iger, 

in sicer v Tokiu, leta 2020. Kljub temu, da ka-
rate ni olimpijski šport, ga še vedno obožuje-
jo številni mladi in starejši navdušenci. Zato 
po vsem svetu vsako leto potekajo številna 
tekmovanja v različnih karate disciplinah. 
Ker gre za individualni šport, se tekmovalci 
ne osredotočajo na tekmovanje z drugo ose-
bo, temveč na tekmovanje s samim seboj. 

V letošnjem oktobru je v Riminiju po-
tekalo evropsko prvenstvo v fudokan stilu 
karateja – World Fudokan Foundation. Med 
1.200 tekmovalci iz številnih evropskih 
držav so se našli tudi reprezentanti Sloveni-
je, ki jih je bilo 11. Tekmovalci so šli na pot 
z dvema sodnikoma, uradnim fotografom in 
selektorjem. Naši reprezentanti so v Italiji 
pokazali, da je karate tudi malce slovenski in 
ne samo japonski, saj so domov prinesli kar 
23 medalj. 

Obalni klub Karate Akademija Slovenija 
je reprezentanci prispeval šest tekmovalcev, 
ki so osvojili deset medalj. Aljaž Rušt, Izabel 
Pahor Jankulović, Matej Jeftenić, Emili Kren 
in Doroteja Turk so mladi karateisti, ki so 
tekmovali v različnih disciplinah in na pr-
venstvu dosegli odlične rezultate.

Različne karate discipline nam je po-
drobno pojasnila trenerka Gloria Švetak: 
»Naši tekmovalci so tekmovali v različnih dis-
ciplinah. V osnovi so to kihon, kata in kumite. 
Kihon tehnika se izvaja v štirih korakih naprej, 
štirih korakih nazaj. Oba tekmovalca hkrati 
izvajata tehniko popolnoma enako. Na koncu 
se z zastavicami ocenjuje, kdo je izvajal boljše. 
Potem sledijo kate. Vsaka kata ima svoje ime – 
obstajajo sicer osnovne kate in mojstrske kate. 
Tekmovalec izvaja kate, ki ustrezajo njegove-
mu ali njenemu nivoju. Tretja disciplina pa so 
kumite. Kumite se malček razlikujejo med sabo 
– za otroke je to enokoračni boj, ki se nadaljuje 
na Ju Ippon kumite, kjer je malce različna dis-
tanca, potem sledi še Ko-Go kumite ter prosta 
borba. Celotna disciplina se stopnjuje po znan-
ju in starosti tekmovalcev«.

Aljaž Rušt je bil najuspešnejši v otroških 
kategorijah. Osvojil je namreč prvo mesto 
v kategoriji kata tradicional, prvo mesto v 
kategoriji kumite sport ter drugo mesto v 
kategoriji kihon kumite. Sledil mu je Matej 
Jeftenić s prvim mestom v kategoriji kata 
tradicional in prav tako prvim mestom v kat-
egoriji kata sport. 

Naše tekmovalke so se sicer evropskega 
prvenstva letos udeležile prvič. Med njimi je 
bila najbolj uspešna Izabel Pahor Jankulović 
s prvim mestom v kategoriji kihon kumite in 

tretjim mestom v kategoriji kata sport. Emili 
Kren je osvojila drugo mesto v kategoriji kata 
tradicional in tretje mesto v kategoriji kata 
sport. Doroteja Turk je tekmovala v močni 
kadetski konkurenci in je osvojila tretje mes-
to v kategoriji kata sport.

Čeprav so rezultati, ki so jih naši reprez-
entanti dosegli, odlični, ambiciozni kandi-
dati pravijo, da bi lahko bilo še boljše. So pa 
vseeno vsi zadovoljni in zelo ponosni nase 
in na svoje uspehe. Njihove ambicije pa jim 
bodo pomagale izpolniti cilje in v prihodno-
sti osvojiti še več medalj.

Omenimo naj še, da se niti trenerka Glo-
ria Švetak v Slovenijo ni vrnila praznih rok. 
V Italijo je odšla kot trenerka in nazaj se je 
vrnila kot sodnica v World Fudokan Federa-
tion Sport, saj je v Riminiju pridobila uradno 
licenco za sojenje na mednarodnih tekmah.

Decembra bo v Lublinu na Poljskem po-
tekalo Svetovno prvenstvo World Tradicio-
nal Karate Union. Selektorska komisija je 
izbrala pet tekmovalcev, ki bodo tekmovali 

na Poljskem. Med njimi so trije iz obalnega 
karate kluba, in sicer Aljaž Rušt, Izabel Pahor 
Jankulović in Matej Jeftenić. »Med kandi-
dati, ki so tekmovali na evropskem prvenstvu, 
smo jih iz našega kluba izbrali tri. Ti se bodo 
udeležili svetovnega prvenstva, tako da jih ta 
mesec čaka veliko priprav in veliko treningov. 
Čakajo jih celo podaljšani treningi,« pravi 
trenerka. 

Svetovno prvenstvo je seveda na zelo 
visoki ravni, kar pomeni, da bodo naši kan-
didati, ne glede na to, kako dobri so, morali 
trdo trenirati. Vendar se zdi, da to ne bo teža-
va za mlade šampione, ki ob podpori staršev 
in trenerja že izvajajo strog načrt treninga. 
Vaditi morajo celo doma, saj je ključ do nji-
hovega uspeha disciplina.

»Da so bili naši tekmovalci tako zelo us-
pešni, gre zasluga seveda njim samim, staršem, 
ki so jih redno vozili na treninge in podpirali, 
in na koncu tudi nam, trenerjem. Če ena točka 
izmed teh treh manjka, ne moremo imeti tek-
movalcev,« je dejala Gloria Švetak.

Vendar pa karate ni le trda vadba. Kara-
teisti imajo priložnost pridobiti veliko novih 
izkušenj. Zato ker so tekmovanja večinoma 
na evropski ali svetovni ravni, tekmoval-
ci potujejo po vsem svetu. Tam spoznavajo 
nove prijatelje in se družijo z drugimi člani 
kluba. Pravijo, da se pred tekmovanji dobro 
sprostijo, igrajo med sabo in obiskujejo nova 
mesta. Naslednje leto že načrtujejo druga 
tekmovanja ter evropska in svetovna prven-
stva. Od že znanih destinacij navajajo Rim in 
seminar na Portugalskem. 

Emili Kren

Doroteja Turk

“
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Dolgo me pot ni zanesla v Sara-
jevo. Tokratna priložnost se je 
ponudila ob pogovoru k razstavi 

Arhitektura. Skulptura. Spomin. Umet-
nost spomenikov Jugoslavije 1945-1991, 
ki jo od leta 2019 arhitekturna galerija 
DESSA iz Ljubljane v sodelovanju z revi-
jo Arhitektov bilten in spletno arhitek-
turno platformo Architectuul iz Berlina 
organizira v obliki potujoče razstave. 

Razstava je kot štafeta mladosti pot zače-
la v Piranu, nadaljevala v Ljubljani, Kopru, 
Zagrebu, Novigradu, Podgorici. Sarajevo je 
trenutna postaja, potovala pa bo še v Mostar, 
Beograd, Prištino in Skopje.

V Sarajevu se je posebej izpostavilo le-
tošnjo hladnokrvno vandalizacijo parti-
zanskega pokopališča v Mostarju, ki so ga 
postavili leta 1965 po načrtih izjemnega 
arhitekta Bogdana Bogdanovića. Gre za na-
merno načrtovan napad na dostojanstvo 
padlih borcev za svobodo, kjer so vandali 
uničili vse spominske plošče z imeni umrlih. 
Bogdanović je pogosto pripovedoval zgodbo, 
kako se bosta nekega dne za vedno iz oči v 
oči gledali dve mesti – mesto mrtvih proti-
fašističnih herojev in mesto živih, za katere 
so slednji dali svoja življenja. S to idejo je 
v Mostarju leta 1965 ustvaril partizansko 
nekropolo, velik astrološki model, kjer imajo 
padli mostarski antifašistični borci, fantje in 
dekleta, pravico do lepote sanj. V izjemnem 
izvedenem delu je preizpraševal, ali »bodo 
tudi otroci naših otrok v spomeniku videli 
podobo ponosnega in humanega mesta, ki se 
dviga kot fatamorgana nekje med nebom in 
zemljo – ali bodo v njem prepoznali svoje mesto 
v težkem času, ko je bilo najtežje biti in ostati 
človek?«

Zategadelj je pogovor o obsojanja vred-
nem dejanju toliko bolj pomemben, kajti 
dostojanstvo spomina ni le akt preteklo-
sti, temveč simbol nenehnega boja proti 
naraščajočemu fašizmu. Toliko bolj pomem-
bno dejstvo, da je tako dogodek kot razstavo 
v galeriji Urbandesign studio v Sarajevu, 
v sklopu Noći arhitekture, obiskalo veliko 
število mladih ljudi, ki jim ni vseeno, v ka-
kšnem svetu želijo živeti. Ob vračanju iz Sa-
rajeva sem se ustavil na uničenem Partizan-
skem pokopališču v Mostarju. Presunjen sem 
ugotovil, da človeška neukost nima meja. Po-
pravilo in prenova razbitih spominskih plošč 
po tokratni vandalizaciji nista smiselna, tem-
več je edina možna zaščita pred tovrstnimi 
nadaljnjimi oskrunjenji vzpostavitev varo-
vanja spomenika iz višjih instanc, kot sta 
Europa Nostra in Unesco. Zato je ob letošnji 

Sarajevske 
noči 
arhitekture

Boštjan Bugarić
txt&foto

100. obletnici rojstva Bogdanovića arhitekt-
ka in aktivistka Senada Demirović v sodelo-
vanju z mestom Mostar in platformo Co+re 
pod vodstvom prof. Darka Radića organi-
zirala javni pogovor na temo Bogdanoviće-
vega spomenika, kjer so posebej izpostavili 
uničenje Partizanskega spominskega poko-
pališča, ki je najhujše po vojnih dogodkih v 
devetdesetih letih. Jutro po razdejanju, ki se 
je zgodilo pred nekaj meseci, so ugotovili, 
da zaščita v kontekstu državnega spomeni-
ka ni dovolj, zato so sprožili postopek vpisa 
spomenika na seznam Europa Nostra in za 
vpis na Unescov seznam svetovne dediščine 
kot skupnega dobra. Zavedajoč se dejstva, 
kako dolgo traja ta postopek, so se s pred-
logom za vpis obrnili na Komisijo za ohran-
janje nacionalnih spomenikov Bosne in 
Hercegovine, ki mora kot uradna institucija 
sprožiti postopek vpisa.

Fizična prisotnost spomenikov v pokraji-
ni je opomin na grozovitost posledic fašizma 
in nacizma, kar pa odpira vprašanje vloge 
spomenikov nekdanjega jugoslovanskega 
ozemlja v današnji skupni Evropi. Projekt 
presega prekarne sisteme produkcije, ki za 
seboj puščajo shirana živeča trupla sodob-
nega kapitalističnega človeka. Odpira nova 
polja delovanja, ki kljubujejo izkoriščanju 
ozemelj in malega človeka. Analiza gradiva 
različnih sodobnih avtorjev, ki spomenike 
postavljajo na katero izmed turističnih poti 
po razoranem ozemlju bivše države, odpira 

problematiko trženja in izkoriščanja lok-
acij spominskih obeležij in grobnic za nove 
zaslužke. Kolonizatorski turizem pomeni 
novo obliko kolonializma 21. stoletja, saj ga 
globalni kapital udejanja kot orodje osvajan-
ja prostorov spomina, ki za večanje njihove-
ga obiska in oglaševanje produktov prodaja 
izmišljene in neresnične zgodbe. Na ta način 
reinterpretira umetniška obeležja spomina 
in z lažmi zakriva množična grobišča poko-
panih ljudi, ki so življenje izgubili zaradi 
idealizma, da jih bo država obvarovala pred 
zlom.

Svet za prihodnost potrebuje solidarnost 
in spoštovanje obstoječega planeta; kaj dru-
gega je to kot ljubezen? Badiou (2019) pra-
vi, da nam »ljubezen pomaga odkriti, da smo 
sposobni razmišljati in čutiti nekaj, kar nam 
ni bilo znano ali za kar smo mislili, da nismo 
sposobni. Ljubezen nam pomaga spoznati, da 
nismo omejeni, kar je defi nicija sreče. Gonilo 
naše subjektivne identitete je danes koristol-
jubje. Zato mislim, da so glavni izzivi, s kater-
imi se srečujeta dve osebi, ki se ljubita, ravno v 
konstrukciji skupnega sveta, ki jima bo poma-
gal premagati dva osebna interesa. Ljubezen 
ima en skupni svet, ki ni zunanji svet. Znotraj 
tega skupnega sveta je ljubeč odnos razprava, 
razrešitev napetosti, protislovje, ki ta skup-
ni svet še bolj razširi.« Se bomo kdaj naučili, 
kako solidarno sobivati na enem planetu in 
spoštovati drugačnost? Z ljubeznijo morebiti 
kdaj v temni prihodnosti.

Vandaliziran spomenik Partizansko pokopališče v Mostarju

“

KOLUMNA
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Zaledje v ospredju

Jan Bednarik
txt&foto

LOKALNO

Čeprav je razmišljanje v smeri, da 
podeželje pripada mestu skozi 
zgodovino prevladovalo, je v 

času ustavne dobe in povečanega itali-
jansko-slovenskega antagonizma prav 
obrat v mišljenju, torej, da mesto pripa-
da podeželju, igralo bistveno vlogo pri 
določitvi tega, ali je Koper slovenski ali 
pač ne.

Seveda je tako pomembno vprašanje 
nemogoče zreducirati na nekaj stavkov in 
samo spremembo v načinu mišljenja v prid 
podeželja. Vendarle je to doba prebujene 
nacionalne zavesti, čitalnic in taborov, ki 
so to zavest krepili. Ampak to niti ni bistvo 
dotičnega članka. Je pa bistvo podeželje. In 
čeprav se bomo na rahlo dotaknili preteklo-
sti, bo ta segala le nekaj let nazaj v pretek-
lost. Namreč, čeprav je bil pomen podeželja 
napram mestu spoznan in pripoznan že več 
kot 140 let nazaj, se dandanašnji rado dogo-
di, da župani večjih mestnih središč pogosto 
pozabijo na to, da okoli mesta obstaja tudi 
podeželje in da urejanje in tako ali drugač-
no lepotičenje mesta ne pomeni nič, če se ob 
tem spregleda potrebe mestnega zaledja. 

In če je prvi zasledovalec trenutnega 
župana vso svojo pozornost usmeril v gra-
jenje novega Miamija, kar je hotel precej 
neuspešno poustvariti s sajenjem (pre)dragih 
palm, je aktualni župan, vsaj po pregledu 

sodeč, vendarle spoznal, da Mestno občino 
Koper ne sestavlja zgolj mesto, ampak tudi 
obširno podeželje. 

In če se je občinska oblast v manda-
tu župana Popovića ukvarjala s palmami, 
lučkami in tem, kako doseči, da bo na javnih 
dražbah občinskih nepremičnin zmagalo 
podjetje Grafi st, se je oblast pod aktualnim 
vodstvom ukvarjala z izgradnjo kanalizacije 
in vodovoda, izgradnjo cestne infrastrukture 
in participativnim proračunom.

Ampak, da ne bomo ostali zgolj pri na-
migih, kaj je bilo takrat in kaj sedaj, zapiši-
mo nekaj primerov projektov, ki jih je občina 
izvedla v zadnjem mandatu na podeželju. 
Tako je občina (sicer v sodelovanju z dru-
gimi deležniki) v Hiši kulture v Sv. Antonu 
odprla prvo vaško knjižnico, sanirala in 
dokončno zaprla deponijo Dvori, prav tako 
pri Sv. Antonu, obnovila cestišče v Dekanih, 
uredila betonske bankine med Rakitovcem 
in Movražem, pa obnovila podporni zid v 
Ospu, zgradila prizidek k Osnovni šoli Iva-
na Babiča – Jagra v Marezigah, obnovila del 
ceste v Zabavljah (ob tem pa poskrbela še za 
meteorno kanalizacijo), izgradila krožišče v 
Vanganelu in bo na novo uredila priključek 
javne poti za Montinjan, obnovila odsek ces-
te med Šmarjami in Pučami in takisto med 
Sirči in Hrvoji. Že ob tem bi lahko trdili, da 
je občinska oblast dejansko imela v mislih 
tudi podeželje, ampak se tukaj seznam še ne 
konča, še več, šele začenja se. 

V Rakitovcu je (občina) uredila javno ces-
to do čistilne naprave, z ureditvijo pločnika 
in prehoda za pešce v Gračišču poskrbela 
za večjo varnost tam šolajoče se mladeži, re-
konstruirala cesto v vasi Dekani (kjer so na 
novo zgradili tudi 255m vodovoda), obnovi-
la in prenovila hišo v Kubedu, kjer je živel in 

ustvarjal Alojz Kocjančič, obnovila in ob tem 
razširila most na poti iz Marezig v Truške, 
obnovila vozišče med Bonini in Pradami, ob-
novila del ceste, ki pelje skozi dolino Drag-
onje, pričela z gradnjo nove osnovne šole Os-
karja Kovačiča na Škofi jah, uredila dodatno 
razsvetljavo v raznih krajevnih skupnostih 
(Rakitovec, Gradin, Podgorje, Šmarje in še 
kje), v okviru projekta Oživimo podeželje je 
očistila in uredila pohodne poti na kraškem 
robu, rekonstruirala pločnik na Šmarski ces-
ti, dala novo podobo razgledni ploščadi in 
mrliški vežici na Pomjanu. In to še ni vse. 

V Borštu so dobili nova igrala, v Hrastovl-
jah dva vodna pitnika, uredili so razsvetljavo 
na območju Tribana, uredili dostopne poti 
do kmetijskega območja Dobrave v Šmar-
jah, zasteklili zunanjo teraso doma krajan-
ov v Brezovici pri Gradinu, prenovili cesto 
skozi vas Kastelec, uredili tri postajališča in 
jih opremili z garnituro za piknik, stojali za 
kolesa, koši za smeti in informativnimi tabla-
mi v Popetrah in (končno) uredili vodovodno 
napeljavo v Abitantih, vasi na skrajnem robu 
občinskih meja. 

Še bi lahko naštevali, ampak tezo, da se 
trenutna oblast zaveda pomena podeželja in 
potrebe po razvoju le-tega, smo le potrdili. In 
vse to in še več, je občina uredila zgolj v enem 
mandatu. 

Drži, da je bilo kar nekaj naštetih projek-
tov izglasovanih v okviru participativnega 
proračuna Mestne občine Koper, ampak že 
dejstvo, da obstaja participativni proračun 
v višini skoraj milijona evrov, kaže na smer 
razmišljanja trenutne občinske oblasti.

Seveda se vsak občan na volitvah odloči 
za tisto opcijo, ki mu je najbolj blizu, za ti-
sto, ki po mnenju taistega občana naredi 
največ za celotno občino. Občan se bo na 
koncu odločal med razvojem celotne občine 
z zaledjem vred ali parkom, ki ga nikoli ne bo 
(ker niti ne bi mogel biti) in 300-metrskim 
stolpom v njem kot središčno atrakcijo.“
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Obliko lokalne samouprave v Re-
publiki Sloveniji opredeljuje za-
kon o lokalni samoupravi, kot 

si to lahko predstavlja vsak bralec tega 
časopisa. A samouprava je veliko prele-
pa beseda, da bi z njo lahko opisali de-
lovanje lokalne politike. Zakon namreč 
predpostavlja, da lokalno oblast izvajajo 
občinski svetniki in župan s pomočjo 
občinske uprave. Občansko samoupra-
vljanje je tako omejeno zgolj na ob-
krožanje kandidatov vsaka štiri leta – v 
devetih občinah tako niso menjali župa-
na vse od leta 1994, ko smo reformirali 
lokalno samoupravo. 

Resnično politično moč volivci dobijo 
v le redkih primerih. Eden od takšnih tre-
nutkov je obdobje predvolilne kampan-
je – seveda, če obstaja več kot en župans-
ki kandidat. V tem času se kandidati zelo 
radi srečujejo z občani, za razliko od obd-
obja rednega delovanja. Slednji pa imajo 
priložnost od kandidatov iskati zaveze. 
Obljube so seveda širokopotezne, a v času 
mandata se rado zgodi, da za izpolnjevanje 
teh zavez zmanjka denarja ali pa časa, kar 
je občinarjem ljubše. Takrat se navadno po-
kaže tudi enotnost v raznolikosti oziroma 
raznolikost v enotnosti lokalnih volivcev. 
Slednji največkrat zahtevajo isto stvar – 
obnovo ceste, pločnika, napeljav in ulične 
razsvetljave – a vsak za svojo krajevno sk-
upnost. Kandidati tako ne rabijo biti pose-
bej kreativni pri obljubljanju. 

V redkih primerih, a vendar, se ta aktiv-
nost občanov prelije v povolilno kampanjo 
– bodisi v obliki državljanske nepokorščine, 
ali pa v obliki civilne iniciative. Državl-
janska nepokorščina je pogosta v manjših 
občinah, recimo v Vodicah severno od 
Ljubljane, kjer že slabo desetletje potekajo 
protesti proti prometnemu obremenjevan-
ju glavne ulice v kraju, zaradi česar kraja-
ni zahtevajo obvoznico. Podobne primere 
smo v preteklosti lahko spremljali tudi v 
Metliki, pa v Mengšu, kjer jim je z obvozni-
co denimo že uspelo.

Civilne iniciative izgledajo podobno kot 
državljanska nepokorščina z nekoliko več 
strukture in strategije političnega boja, a z 
nekaj manj nepokorščine. Vzorčen primer 
je denimo Maribor, kjer je po ljudski fstaji, 
ko je bil župan Franc Kangler gotof!, nastala 
civilna Iniciativa mestni zbor, ki sicer nima 

pravne politične moči, a občanom nudi 
možnost ukvarjanja s političnimi problemi 
občine. Podobno iniciativo poskušajo izgra-
diti tudi Ljubljančani, združeni v Ljubljana 
odprto mesto, aktivne skupine pa najdemo 
tudi v manjših mestih. 

Za civilne iniciative in oblike državljan-
ske nepokorščine je značilno, da le stežka 
delujejo na širokem spektru lokalne poli-
tike, večinoma se usmerjajo na posamezne 
projekte, kot je ozelenitev mesta, razbre-
menitev mestnega jedra s prometom, in na 
sploh se radi ukvarjajo z urbanizmom, sta-
novanjsko politiko in okoljevarstvom. 

Najuradnejša, a še vedno neformalna 
oblika sooblikovanja občinskih politik, je 
tako imenovani participativni proračun. 
Največkrat ga občine, to je občinarji, ra-
zumejo kot del proračuna, s katerim ne-
posredno upravljajo občani, ki svoje ideje 
predstavijo v anketi ali kakšnem drugač-
nem orodju hitrega odgovarjanja in izbi-
ranja. Skovanko in idejo participativni 
proračun je sicer iznašla iniciativa Danes 
je nov dan, ki je pred prejšnjimi volitvami 
leta 2018 k zavezi o vključevanju občanov k 
oblikovanju občinskega proračuna pozvala 
vse kandidate za župane. 56 kandidatov, ki 
so obljubili participativni proračun, je bilo 
izvoljenih na položaj, a je po oceni Danes je 
nov dan svojo obljubo držalo le 24 županov.  

Vsi zgoraj našteti mehanizmi sodelo-
vanja volivcev pri oblikovanju občinskih 
politik zahtevajo veliko mero prostovoljne-
ga dela in ukvarjanja s politiko v prostem 
času, saj gre za mehanizme, vzpostavljene 
od spodaj navzgor. Manjka torej resnične-
ga prizadevanja za sodelovanje občanov od 
zgoraj. Tega seveda ne moremo pričakova-
ti pri tisti četrtini občin, v katerih volitve 
zaradi pomanjkanja kandidatov ne odloča-
jo o tem, kdo bo župan – posledično je na-
dzor nad delom teh občin in zanimanje za 
lokalno politiko manjše. A tudi v občinah, 
kjer obstajata koalicija in opozicija ter se za 
oblast poteguje več kandidatov, so župani 
spretni politiki. Vsakokrat jim namreč uspe 
popolnoma depolitizirati volivce, ki se v 
predvolilni kampanji pogovarjajo o karak-
terjih in politični preteklosti kandidatov, 
med mandatom pa se sploh ne. Župan tako 
postane delovno mesto, kjer se splača tru-
diti in javnosti predstavljati dosežke le en 
mesec na vsaka štiri leta. 

Prva slovenska predsednica
Ljubljana – Na predsedniških volitvah minulo 
nedeljo je ob 53,22-odstotni volilni udeležbi 
največ glasov zbrala Nataša Pirc Musar (53,87 
%) pred Anžetom Logarjem (46,13 %). V vseh 
občinah Slovenske Istre so prepričljivo pod-
prli prvo slovensko predsednico, ki bo man-
dat nastopila 23. decembra, ko poteče mandat 
zdajšnjemu predsedniku Borutu Pahorju. To 
nedeljo pa se volivci odpravljamo še na loka-
lne volitve. DVK, NB

Bobnar preživela interpelacijo
Ljubljana – Po 13 urah razprave je zbor po-
slancev odločil, da ministrica za notranje za-
deve Tatjana Bobnar ostaja na položaju. Za 
interpelacijo je glasovalo 24 poslancev iz SDS 
in NSi, 50 jih je bilo proti. Opozicija je v in-
terpelaciji ministrici očitala ustvarjanje pre-
pustne meje, ukinitev avtocestne policije in 
pritiske na policijo v aferi Fotopub. Koalicija 
pa je interpelacijo označila za neutemeljeno, 
nepotrebno in polno zavajanja in laži. STA, 
NB

Prihaja referendumska nedelja
Ljubljana – V nedeljo, 27. novembra, bo po-
tekalo glasovanje o treh zakonodajnih ref-
erendumih, in sicer o noveli Zakona o vladi, 
noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Volivke in 
volivci se bodo na referendumih odločali, ali 
so za uveljavitev omenjenih treh zakonov ali 
proti. Vsem zakonom nasprotuje opozicija s 
SDS na čelu, ki jih je tudi predlagala. DVK, NB

Reševanje stolčkov
Ljubljana – V Sindikatu novinarjev Slovenije 
od generalnega direktorja RTVS Andreja Gra-
ha Whatmougha pričakujejo, da se bo umak-
nil iz organiziranja referendumske kampanje 
o noveli zakona o RTVS. Da generalni direk-
tor ne more biti organizator referendumske 
kampanje, je odločilo tudi ministrstvo za 
javno upravo. Če referendum ne bo uspel, se 
bo moral direktor RTVS posloviti, zato v sin-
dikatu menijo, da je v nedvomnem konfl iktu 
interesov. STA, NB

Več nadzora nad strankami 
Ljubljana – Parlament je s 46 glasovi za in enim 
proti sprejel novelo zakona o preprečevan-
ju pranja denarja in fi nanciranja terorizma. 
Banke in drugi zavezanci bodo pri strankah 
in politikih poleg izvora poslovnih transakcij 
ugotavljali tudi izvor njihovega ostalega pre-
moženja. Uvajajo tudi nadzor gotovine (nad 
10.000 evrov) pri čezmejnih prenosih znotraj 
EU. V opoziciji so kritični, češ da Urad za pre-
prečevanje pranja denarja dobiva prevelika 
pooblastila. STA, NB

Ukom proti sovražnemu govoru
Ljubljana – V vladnem uradu za komuniciranje 
(Ukom) so pripravili smernice za moderiran-
je komentarjev na profi lih na družbenih om-
režjih, ki jih upravljajo ministrstva in vladne 
službe. Vodstvo je ob tem poudarilo, da se 
razprava zadnja leta vse bolj seli na družbena 
omrežja, ki pa niso zakonsko regulirana, zato 
si bodo prizadevali za spoštljivo komunikaci-
jo brez nestrpnosti, diskriminacij, groženj in 
sovražnega govora. STA, NB

Kdo vas je 
pa kaj vprašal?

Lokalna nepolitika

Jaka Virant

“

PO DOMAČE
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»Politične stranke pri nas uživajo zelo 
majhno zaupanje. Ne izplača se torej 
kandidirati odet v strankarske barve, 
kar dokazuje tudi zelo visok delež 
izvoljenih nestrankarskih kandidatov.«

 - Irena Bačlija Brajnik, 
   strokovnjakinja za lokalno upravo 

INTERVJU

Simon Smole
foto: osebni arhiv

Pred vrati so lokalne volitve. Volivci in 
volivke bodo izbirali svoje župane ali 
županje na podlagi njihovih kampanj, 

dosežkov iz preteklosti in tudi vrednot, ki 
jih zagovarjajo. Redke so občine, v katerih 
je koalicija zmogla enotno podporo loka-
lnim kandidatom. Več pa je takih, v katerih 
bodo skupnega kandidata ponudile stranke 
opozicije. Te stranke na lokalnih volitvah 
praviloma dosegajo dobre rezultate, a so 
neodvisni kandidati s svojimi listami še ved-
no z naskokom pred njimi. 

O tem in ostalih temah, povezanih z lo-
kalnimi volitvami, smo se pogovarjali z Ire-
no Bačlija Brajnik, izredno profesorico na 
katedri za analizo politik in javno upravo 
oddelka za politologijo Fakultete za družbe-
ne vede. Brajnik je strokovnjakinja za javno 
upravo, lokalno samoupravo ter lokalni in 
urbani menedžment. Je avtorica in soavtor-
ica številnih mednarodno objavljenih znan-
stvenih člankov in knjig. Najbolj sveži nosita 
aktualna naslova: Izzivi državne uprave: bol-
jša zakonodaja in odprava administrativnih 
ovir in Nestrankarski in podjetni: primerjalna 
analiza stališč, aktivnosti in funkcij slovenskih 
in evropskih županov. Irena Bačlija Brajnik 
aktivno raziskuje lokalne samouprave v Ev-
ropski uniji, saj je sodelovala pri mednarodni 
raziskavi indeksa lokalne avtonomije in pri 
najobsežnejši raziskavi o županih v Evropski 
uniji.

Lokalne volitve se odvijajo v mnogo 
manjši skupnosti od državne, zato so 
tudi teme, ki so pri lokalnih volitvah v 
ospredju, bolj praktične narave in manj 
ideološko obarvane. Gre za reševanje 
zelo konkretnih problemov. Ali je to eden 
od razlogov, da je na lokalnih volitvah 
čedalje več neodvisnih županskih kan-
didatov? Kako deluje logika strankarske 
podpore na lokalnih volitvah? Vse več je 
županskih list, ki kandidirajo za občinski 

svet. So stranke začele županom pred-
stavljati oviro?

Najbrž ni vzročne povezave med stranka-
mi in praktičnimi problemi. Povsod po svetu 
se lokalne skupnosti ukvarjajo s konkret-
nimi problemi. Pa nestrankarski – names-
to neodvisni jih imenujemo nestrankarski 
– župani in svetniki niso takšen fenomen 
kot pri nas. Verjetno gre za rezultat dveh de-
javnikov. Prvič, da politične stranke pri nas 
uživajo zelo majhno zaupanje. Ne izplača se 
torej kandidirati odet v strankarske barve, 
kar dokazuje tudi zelo visok delež izvoljenih 
nestrankarskih kandidatov. Drugič, ker je iz-
vedba kandidature na lokalni ravni relativ-
no preprosta, ne potrebujete velikega števila 
kandidatov za listo. Zato se za kandidaturo 
lahko odločijo tisti malo bolj ambiciozni 
posamezniki, ki niso strankarsko vpeti. 

Kar se tiče razmaha županskih list, mis-
lim, da ne gre za posledico konkurence stran-
karskim listam oziroma svetnikom, temveč 
so rezultat splošne politične konkurence, 
vključujoč nestrankarske liste. Slovenija po 
tipologiji sodi med države z »močnim žu-
panom«, vendar župan brez večine oziroma 
koalicije v občinskem svetu ne more nared-
iti veliko. Če pride do kohabitacije, ko sta 
župan in večina v občinskem svetu interesno 
na nasprotnih bregovih, je delovanje občine 
zelo okrnjeno. Občinski svet je še zmeraj 
odločilno politično telo v občini.  

Na lokalnih volitvah so volivci dokaj kon-
servativni, nočejo tvegati, radi se držijo 
preizkušenega. Dve tretjini županov je 
ponovno izvoljenih. Nemalo občin vodijo 
župani že od prvih lokalnih volitev leta 
1994, po reformi lokalne samouprave. 
V nekaterih občinah pa imajo na lokalnih 
volitvah samo enega kandidata. Kaj je kl-
juč uspešnosti županov? Zakaj toliko žu-
panom uspe ponoviti mandat, nekaterim 
pa tudi več zaporednih mandatov?

Gotovo je lokalno politično okolje v 
marsičem drugačno od nacionalnega. Prvič, 
bazen potencialnih kandidatov je manjši, 
volivci so blizu, javne politike so otipljive. 
Ponovno izvolitev županov je težko prim-
erjati med seboj. Vsekakor bi pričakovali, da 
je odločujoč dejavnik pri izvolitvi, da občani 
vidijo in prepoznajo razvoj občine, visok 
nivo občinskih storitev in zadovoljitev last-
nih potreb. Znano je, da je udeležba na lo-
kalnih volitvah nizka, zato je vprašanje, ali 
bi lahko pričakovali enake rezultate, če bi 
glasovali volilni abstinenti.  

Lahko visoko stopnjo ponovne izvolitve 
županov in dejstvo, da je pogosto zma-
govalec znan že vnaprej, pa tudi vse niž-
jo volilno udeležbo, razumemo kot upad 
demokracije na lokalni ravni, ki jo sicer 
tako čislamo?

Ne vem, če ravno zelo čislamo lokalno 
demokracijo. Uporabljamo jo prav gotovo 
premalo. Mnogo z zakonom predvidenih 
oblik neposredne participacije se praktično 
ne uporablja. Nizko udeležbo na volitvah, pa 
tudi pri neposrednem sodelovanju občank in 
občanov, gre bolj kot ne pripisati temu, da lo-
kalne skupnosti niso posebno angažirane pri 
odločanju o javnih zadevah lokalnega pome-
na. Če politična entiteta, torej lokalna skup-
nost, nima moči, jo volivci kot tako prepoz-
najo in se odločijo, da ni smiselno sodelovati 
v procesu, s katerim bo določen predstavnik 
te skupnosti. 

Veliko večino občin vodijo moški. Županj 
je zgolj nekaj več kot osem odstotkov. 
Ženske so bistveno premalo zastopane 
že pri kandidiranju. Zakaj takšna prevla-
da županov?

O tem je bilo veliko napisanega. Zdi se 
mi, da tema, zakaj se ženske držijo v ozad-
ju, privlači pozornost ljudi. Na kratko lahko 
odgovorim, da gre za posledico družbenih 
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norm in tradicije, ki se kaže v razlikah med 
katoliško in protestantsko družbo. Zagot-
ovo so ženske preobremenjene z mnogimi 
vlogami, ki jih opravljajo v svojem zaseb-
nem in poklicnem življenju, zato se za vlogo 
političarke in županje manj pogosto odloča-
jo. 

Transparency International Slovenija je 
opravil raziskavo, ki je pokazala, da se v 
letu volitev proračuni občin izdatno na-
pihnejo. S pregledom proračunov občin 
2008–2018 so jasno ugotovili trend pov-
ečanja naložb občin v novogradnje in ob-
nove v letu volitev. Še posebej je opazen 
trend povečanja naložb v petih največjih 
slovenskih občinah (Ljubljana, Maribor, 
Koper, Celje in Kranj). Občine namerno 
investicije koncentrirajo v volilno leto. 
Kakšne posledice ima to za razvoj občin? 
Zakaj volivci ne prepoznajo te prozorne 
predvolilne poteze in upoštevajo delo in 
dosežke v celotnem županskem manda-
tu?

Delež občinskih investicij verjetno tudi 
po naravi dolgotrajnosti izvedbe takšnih 
projektov pade na konec županskega man-
data. Seveda so takšni projekti v volilnem 
letu brezplačna predvolilna kampanja za 
obstoječo lokalno oblast. Kako to vpliva na 

razvoj občine, je spet vprašanje, ki se nanaša 
na posebnosti posamezne  občine, a bojim se, 
da so takšni projekti lahko precej rokohitr-
ski, nepremišljeni in neusklajeni s potreba-
mi občank in občanov. Na lokalni ravni so 
volivke in volivci precej pozabljivi. Če imate 
urejeno cesto, optično internetno povezavo, 
vaš otrok se dobro počuti v vrtcu ali šoli in 
psa lahko sprehajate v lepo urejenem parku, 
potem vam je malo mar, če se je župan pred 
tremi leti zapletel v sumljive posle. Naše os-
novne potrebe so zadovoljene, za ostalo nam 
je manj mar.

Kako vidite odnos med državo in občina-
mi, ko gre za fi nanciranje in pristojnosti? 
Majhnim občinam verjetno bolj koristi, 
da država nadomesti del fi nančnih pri-
hodkov. Koliko imajo večje občine pros-
tora, da se lahko strateško razvijajo in 
samostojno delujejo na globalnih trgih?

Oh, to je vprašanje, ki zahteva odgovor 
v dolžini dveh knjig. Po mojem mnenju je 
izvirni greh slovenskega lokalnega prostora 
neenaka velikost občin. Menim, da te niso 
niti premajhne niti prevelike, so pa zelo 
asimetrično zarisane, ob tem pa podvržene 
»simetrični zakonodaji«. Nekaj malega več 
pristojnosti imajo mestne občine, ampak gre 
za manj pomembno področje urejanja javne-

ga prometa. Če posplošim: zaradi zakonoda-
jnega izenačenja občin različnih velikosti la-
hko  občina Celje, da bi dosegla dramatičen 
učinek, počne zgolj tisto, kar je domet manjše 
občine Osilnica. Slednja je sicer občina z zelo 
zanimivim razvojem v zadnjem času, a gre 
za določeno velikost občine, ekonomijo ob-
sega, ki omogoča, da lahko občina prevzame 
pomembnejše in zahtevnejše javno-politične 
naloge. Naloga države je poskrbeti, da imajo 
vsi prebivalci Slovenije vsaj približno enak 
dostop do javnih storitev ter da se te zag-
otavljajo na določeni ravni, zato se množijo 
pravilniki, pristojnosti ipd. Krivce za nas-
talo situacijo, ki mednarodno-primerjalno 
sploh ni izjemna, tako ni iskati v državi ali 
v občinah. Smiselno bi bilo opraviti tehten 
premislek o tem, ali je potrebna nova refor-
ma lokalne samouprave.  

Decentralizacija kot proces uresničevan-
ja načela subsidiarnosti je v evropskih in 
drugih državah moderen trend. Pri nas ta 
proces poteka dokaj počasi. Razlike med 
posameznimi deli države se ne zmanjšu-
jejo dovolj hitro, nekje se še povečujejo. 
Obstaja ustavna zaveza, da se ustanovi-
jo pokrajine. A zdi se, da obstaja tudi 
politični interes, da se več pristojnosti 
prenese na občine. Kako potekajo pro-
cesi teritorialnega organiziranja pri nas? 
Zakaj potrebujemo pokrajine?

Odvisno od tega, kakšen pogled imate 
na decentralizacijo. Načeloma imamo na 
prvi ravni lokalne samouprave običajno de-
centralizacijo, ki pomeni le prenos izvajanja 
oblasti na nižjo raven. Res pa je, da nima-
mo druge ravni lokalne samouprave, torej 
pokrajin, katerih uvedba je zapisana v Ustavi 
Republike Slovenije. 

Mislim, da za neuresničenje teh ustavnih 
določil niso krivi zastopniki večjih političnih 
pristojnosti občin, saj se to nikakor ne bo 
zgodilo, sploh glede na prej opisano stanje 
asimetrije. Do nedavnega je pod okriljem 
Državnega sveta delovala ekspertna skupi-
na, ki naj bi pripravila rešitve (do zakonoda-
jne ravni) za ustanovitev pokrajin. Sama sem 
bila članica te skupine in lahko vam povem, 
da se tudi strokovnjaki med seboj nismo 
strinjali o mnogih vidikih regionalizacije. Ob 
pomanjkanju jasno začrtanih tradicionalnih 
meja potencialnih pokrajin ter odsotnosti 
političnega soglasja torej ni nenavadno, da 
pokrajin še nismo uvedli. Pokrajin sicer nu-
jno ne potrebujemo, kot vidite shajamo čis-
to dobro brez njih, so pa argumenti za bolj 
usklajen in enakomeren razvoj države precej 
dobri. Če bo prevladal model neposredne 
volitve pokrajinskega glavarja (ali kakorkoli 
bo ta funkcija opredeljena), pa bomo doseg-
li nasprotno od želenega. Zaradi interesnih 
razhajanj na lokalni in regionalni ravni lahko 
pride do popolne blokade razvoja. 

Obstajale so že ideje tako imenovane 
mehke regionalizacije, z regionalnimi razvo-
jnimi agencijami ter drugimi občinskimi aso-
ciacijami in medobčinskim sodelovanjem, 
pa se razen v nekaterih primerih to ni dobro 
prijelo. Mislim, da projekt pokrajin potrebu-
je več časa. “
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Stezosled 
kadrovskih in 
programskih 
menjav na RTV 

Simon Smole
foto: wiki

KULTURA

Vedno se začne pri vrhu in na 
začetku, zato lahko imenovan-
je Andreja Graha Whatmougha 

za generalnega direktorja zavoda RTV 
Slovenija aprila lani vzamemo za začet-
no točko dvoletnega lomastenja po jav-
nem mediju, ki so ji sledila premeščanja, 
kadrovske menjave, ukinjanje informa-
tivnih oddaj, poskusi cenzure, kaotična 
programska shema in podrejanje predvo-
lilnega programa in programskih vsebin 
političnim interesom.

Generalni direktor je 4. marca letos za 
odgovorno urednico Informativnega pro-
grama Televizije Slovenija za polni mandat 
imenoval dotedanjo vršilko dolžnosti odgov-
orne urednice Jadranko Rebernik. V kolek-
tivu novinarjev RTV Slovenija so trdili, da je 
prekršil 4. odstavek 21. člena Zakona o Radio-
televiziji Slovenija in 63. člen njenega statu-
ta, saj je odgovorno urednico imenoval pre-
den je o izbiri kandidatk odločal programski 
svet. Generalni direktor je 31. januarja 2022 
objavil spremembo Izvedbenega akta o de-
lovanju Multimedijskega centra MMC, in 
sicer njegovega drugega odstavka 5. člena, ki 
govori o imenovanju urednika uredništva za 
nove medije. Ta se je spremenila tako, da sta 
se besedi »ob soglasju« črtali in nadomestili 
z besedama »po mnenju«. Enajstega marca 
so članice in člani uredništva MMC ostro 
nasprotovali imenovanju Igorja Pirkoviča za 
vršilca dolžnosti urednika portala na podla-
gi »mnenja« generalnega direktorja. Julija je 
sledil poziv taistemu  s strani novinarskega 
sindikata in aktiva RTV Slovenija, naj ne 
imenuje Uroša Urbanije za direktorja javne 
Radiotelevizije. »Uroš Urbanija ne izpolnjuje 
pogojev za direktorja Televizije Slovenija, torej 
nosilca ene najvišjih funkcij na javni RTV, ki 
bi morala biti politično nepristranska, v prvi 
vrsti pa bi morala zasledovati javni interes,« 
so zapisali v protestni izjavi. Urbanija je kot 
direktor Urada vlade za komuniciranje na 
spletni strani UKOM redno objavljal »anal-
ize poročanja RTV Slovenija,« v katerih se je 
loteval  prispevkov v informativnih oddajah 
na Radiu in Televiziji Slovenija ter novinar-
skih besedilih na MMC. Diskreditirati je po-
skušal celo posamezne novinarje. 

Ves ta čas so se na javnem mediju doga-
jali radikalni posegi v program in kadrovsko 

sestavo. Tako so se režiserji na Televiziji Slo-
venija ogorčeno odzivali na odločitev vodst-
va Informativnega programa, da programski 
pas med 20.00 in 22.00 uro nadomesti s si-
multano prevajanim prenosom tujega novi-
narskega kanala. Novinarjem in zaposlenim 
na javnem mediju se je to zdelo omalovažu-
joče in nespoštljivo do lastnih ustvarjal-
cev, hkrati pa podcenjujoče do gledalcev in 
plačnikov RTV-prispevka, kar so takrat javno 
izrekli. Praktično čez noč je vodstvo s spore-
da umaknilo oddajo Studio City. 21. marca 
je bila na sporedu zadnja oddaja, čeprav so 
vodilni  leporečili: »Zavedajoč se pomena 
blagovne znamke Studio City se je vodstvo In-
formativnega programa Televizije Slovenija 
odločilo, da bo oddaja v maju doživela nekaj 
vizualnih in programskih sprememb, med dru-
gim tudi pri vodenju oddaje.« Vsa ta pojasnila 
so prišla nekaj dni po tem, ko je javnost že 
izvedela, da dolgoletnemu voditelju Marcelu 
Štefančiču niso podaljšali pogodbe. Vodstvo 
Informativnega programa je priznalo, da so 
jih k »posodobitvi« oddaje spodbudile javne 
izjave voditelja oddaje, ki so jih ocenili kot 
žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija, del 
izrečenega pa so razumeli kot grožnjo zoper 
posamezne zaposlene.

Programskemu in poslovnemu vodstvu 
skoraj štiri mesece ni uspelo ustvariti pogo-
jev, da bi začeli z oddajanjem dve uri dolgega 
informativnega bloka na drugem programu 
TVS, s katerim so utemeljevali potrebo po 
vseh programskih spremembah. Te so pome-
nile ukinitev oddaj Globus, Točke preloma, 
Kode, Politično in omenjene Studio City. 
Kasneje, po volitvah, so se v program počasi 
in v okrnjeni obliki vrnile nekatere informa-

tivne oddaje kot sta Tarča in Tednik. Odd-
aja Tarča je bila za vodstvo sporna zaradi 
razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne 
opreme ob začetku pandemije. Oddaji Utrip 
in Zrcalo tedna sta bili po 33-ih oziroma 
40-ih letih predvajanja na Prvem sporedu 
prestavljeni na Drugi spored in nista bili 
predvajani v novem, obljubljenem terminu, 
ob 19.55 oziroma 20.15. 

Septembra so iz vrha RTV Slovenija 
sporočili, da se voditeljski ekipi Odmevov 
pridružuje Luka Svetina, sicer kolum-
nist medija Domovina, ekipi Dnevnika pa 
novinar Nejc Krevs, ki je do takrat vodil 
Poročila. Isti mesec se je na televizijskih 
zaslonih pojavila oddaja Arena, in sicer v 
nekoliko drugačni podobi, z novima voditel-
jema Vido Petrovčič in Igorjem Pirkovičem. 
Ponovitev te oddaje pa je bila umeščena v 
termin, ki ga je vrsto let imela oddaja Studio 
City. Na drugem programu TVS je vzniknila 
oddaja Panorama, ki jo vodijo David Uran-
kar, Andreja Gregorčič, Nejc Krevs in Karin 
Sabadin. Za ocene, ali je projekt Panorame 
uspešen, je še prehitro sklepati, je za časopis 
Dnevnik povedal Andrej Grah Whatmough. 
Vsaka takšna oddaja potrebuje svoj čas, saj so 
jo začeli predvajati šele maja, je odgovoril na 
vprašanje, kako pojasniti obupno nizko gle-
danost Panorame.

V Društvu novinarjev Slovenije so pre-
pričani, da so pogoji za razrešitev general-
nega direktorja RTV Slovenija podani, zato 
programski in nadzorni svet pozivajo, da 
začneta postopek za razrešitev. Čas je torej, 
da se kronologija uničevanja javne RTV zak-
ljuči z razrešitvijo človeka, ki je vse skupaj 
začel. “
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Na spletni strani Zavoda za zaposlo-
vanje je trenutno objavljenih 231 
prostih delovnih mest s področja 

izobraževanja in športa, ki poleg učitel-
jev zajema še vodstvene delavce in druge 
strokovnjake v izobraževanju, vzgojitel-
je in pomočnike vzgojiteljev predšolskih 
otrok ter športne trenerje. 

Glede na iskane poklicne profi le in število 
razpisanih delovnih mest lahko sklepamo, 
da šolskih delavcev primanjkuje po celot-
nem izobraževalnem polju. Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
(SVIZ), je nedavno predstavil uradne po-
datke, po katerih primanjkuje več kot tisoč 
učiteljev, neuradno pa je manko še večji. 
Predsednik SVIZ Branimir Štrukelj pravi, da 
je največji primanjkljaj na področjih matem-
atike, fi zike, razrednega pouka, računalništva 
ter strokovnih predmetov.

Pri SVIZ razloge, da ljudje zapuščajo de-
lovna mesta v vzgoji in izobraževanju in išče-
jo zaposlitve drugje, vidijo v nizkih plačah. 
Dokaz za pomanjkanje podplačanih poklicev 
so prosta delovna mesta pomočnice vzgo-
jiteljice – teh namreč kritično primanjkuje, 
plača pa je nekaj odstotkov nad minimalno. 
Poleg pomanjkanja kadra je na dolgi roki 
ključna tudi starostna struktura zaposlenih 

v vzgoji in izobraževanju. Leta 2005 je bilo 
12 odstotkov učiteljev mlajših od trideset let, 
deset let pozneje pa le še 4 odstotke. Podat-
kov za zadnja leta ni na voljo. Po podatkih 
OECD iz preteklega leta so slovenski učitelji 
v povprečju stari 46 let, kar pomeni, da bo 
morala država v manj kot desetletju nado-
mestiti dva od petih učiteljev. Pomanjkanje 
mlajših učiteljev je težava, ki jo mora drža-
va nasloviti, če želi zagotoviti dolgoročno 
obnavljanje učiteljskega kadra. Pomanjkan-
je učiteljev postaja trend tudi v evropskem 
prostoru. Združenje nemških učiteljev 
opozarja na resno pomanjkanje kadra. Tre-
nutno v Nemčiji primanjkuje deset tisoč 
učiteljev, je za nemške medije izjavil pred-
sednik združenja Heinz-Peter Meidinger. 
Največje pomanjkanje je v osnovnih šolah in  
šolah za otroke s posebnimi potrebami.   

Na ministrstvu za šolstvo so na očitke 
sindikata odgovorili, da so bile potrebe po 
pedagoškem kadru v vzgoji in izobraževan-
ju dolga leta zelo majhne, zdaj pa prihaja do 
preobrata. Učitelji v primerjavi z drugimi 
zaposlenimi redko menjajo delovno mesto, 
kaj šele poklic, zato je bil pretok na druga de-
lovna mesta manjši. 

Potreba po učiteljih je odvisna od nihanja 
števila šolarjev, tu pa po njihovem tiči razlog 
problema. Sredi devetdesetih let je bilo v os-
novnih šolah več kot dvesto tisoč učencev, 
a so se nato generacije zmanjšale. Najmanj 
osnovnošolcev, manj kot 160 tisoč, je bilo v 
šolskem letu 2010/11, nato se je število zno-
va začelo večati in trend še traja. Letos bo os-
novne šole predvidoma obiskovalo 194.562 
otrok in najstnikov. 

Po dostopnih informacijah na ministrst-
vu uvajajo nekaj ukrepov, da bi povečali za-
nimanje mladih za pedagoške poklice. V pro-
računih za prihodnji dve leti je ministrstvo 
predlagalo povečanje števila štipendij in šir-

itev sheme štipendiranja za pedagoške kadre, 
ki jih primanjkuje. Janševa vlada je v svojem 
mandatu objavila razpis za štipendiranje 
študentov pedagoških naravoslovnih in teh-
niških programov. Preden ti študentje pride-
jo v sistem izobraževanja, bo preteklo kar ne-
kaj časa, aktualne težave pa ostajajo nerešene. 
Ena teh je premajhno število razpisanih pri-
pravniških mest. Za pristop k strokovnemu 
izpitu morajo imeti študentje po trenutni 
zakonodaji najmanj 840 ur ali šest mesecev 
delovnih izkušenj. Te izkušnje kandidati za 
strokovni izpit največkrat nabirajo počasi, 
in sicer s kratkotrajnimi nadomeščanji, zato 
se k strokovnemu izpitu prijavijo tudi leto 
dni ali več po pridobljeni izobrazbi. Kandi-
dat, ki se na razpis za prosto delovno mesto 
prijavi brez strokovnega izpita, je večinoma 
izbran samo v primeru, če se na isti razpis 
ni prijavil nihče s strokovnim izpitom. To 
je eden od razlogov za daljšo brezposelnost 
in prekarizacijo mladih učiteljev. Večinoma 
se pripravništva opravljajo brez plačila za 
delo, pripravnik dobi le povrnjene stroške za 
prevoz in za malico. Kljub temu je zanimanje 
za volontersko pripravništvo izjemno veliko, 
saj gre za edino pot do strokovnega izpita, 
brez katerega je zaposlitev v šolstvu skoraj 
nemogoča. Ministrstvo se je odzvalo tako, da 
je za šolsko leto 2022/2023 razpisalo nova 
pripravniška mesta s sklenjenim delovnim 
razmerjem, pri čemer gre seveda še zmeraj za 
manjše število pripravniških mest.  

Vprašanje, ki se po povedanem odpira 
je, ali bo šlo javno izobraževanje po podobni 
poti, po kateri trenutno hodi javno zdravst-
vo? Za kakovosten in pravičen vzgojno-izo-
braževalni sistem in za povečanje zanimanja 
za opravljanje pedagoškega dela bo potrebno 
poiskati pot, ki bo upoštevala spremembe v 
družbi in izobraževalnih sistemih po svetu v 
zadnjih tridesetih letih.

DRUŽBA

Brezplačno pripravništvo in nizke 
plače 

Simon Smole
foto: pixabay

Pomanjkanje 
učiteljev v šolah

“
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V Sloveniji je ločitev Cerkve od 
države zapisana v ustavi, pa tudi v 
praksi je bolj stroga kot v recimo 

sosednji Hrvaški. Država sofi nancira del 
plačila prispevka za socialno zavarovanje 
verskih delavcev v višini 48 odstotkov. 

Prav tako krije stroške zaposlitve verskim 
delavcem, ki delujejo v okviru Vojaškega 
vikariata. V letu 2021 je Katoliška cerkev za 
plačilo prispevkov zavarovancem za socialno 
varnost prejela 2.978.324,12 evrov. 

Drugače je pri sosedih. V hrvaških os-
novnih in srednjih šolah je zaposlenih več 
kot tri tisoč učiteljev verouka. Plač jim ne 
izplačuje Katoliška cerkev, temveč se črpajo 
iz državnega proračuna. V Sloveniji verouk 
poučujejo večinoma ljudje, ki imajo čas, voljo 
in so po mnenju župnika primerni oziroma 
nima boljših. Plačilo je simbolično, saj je delo 
napol prostovoljno. Nekateri znotraj Rims-
kokatoliške cerkve so mnenja, da bi morali 
katehetom ponuditi plačo in pogoje dela, ki 
bi jih dvignila na profesionalno raven. Za to 
bi seveda morala Cerkev nameniti konkret-
na fi nančna sredstva, a s tem bi vrh Cerkve 
pokazal zavezo pastorali in svojemu poslan-
stvu. 

Danes je fi nanciranje verouka neformal-
no urejeno tako, da skromna fi nančna sredst-
va za kateheta prispevajo starši udeležencev. 
Na začetku šolskega leta je potrebno plača-
ti učbenik, delovni in liturgični zvezek, kar 
znese 15 evrov, in prispevek za ogrevanje, 
ki odvisno od župnije niha od brezplačnega 
do 35 evrov. Do zneska smo prišli na foru-
mu posvečenem debati o verouku. »Drži, da 
se verouk plačuje. V naši župniji v Ljubljani se 

učbenik, delovni zvezek in ogrevanje plača 48 
eur za celo leto,« pravi eden od uporabnikov 
foruma. Gre torej za enkratni znesek, ki ga 
starši plačajo  ob začetku veroučnega leta. 
Na istem forumu starši pravijo, da Cerkev 
omogoča popust za tiste z več otroki. Do in-
formacije, ali je v času energetske draginje 
prišlo do dviga prispevka za gretje, nismo 
prišli. Neformalno in neregulirano prakso 
zaračunavanja ogrevanja vernikom postavi-
mo v širši kontekst ekonomije Rimskoka-
toliške cerkve.

Verske skupnosti veljajo za precej pre-
možne ustanove. Posebno to velja za največ-
jo in najbolje organizirano na svetu, Rims-
kokatoliško cerkev. V Koaliciji za ločitev 
države in cerkve menijo, da ima samo njen 
slovenski del za približno milijardo evrov 
premoženja. Dohodki Cerkve so od nekdaj 
zaviti v skrivnost. Veliko namreč poslujejo 
z gotovino. Denar iz nabirk, plačil za krste, 
obhajila, birme, poroke, pogrebe, maše in 
podobno prav tako ni nikjer prikazan, saj 
Cerkev iz tega ne plačuje davkov. A temelj 
premoženja Rimskokatoliške cerkve so bile 
od nekdaj nepremičnine. Po podatkih iz baze 
Geodetskega uprave ima Cerkev kar nekaj 
vrednih nepremičnin: stavbe in zemljišče 
Zavoda sv. Stanislava so vredne več kot 13 
milijonov evrov, dom za ostarele sv. Lenarta 
7,7 milijona, mariborski Slomškov zavod 6,5 
milijona, kompleks mariborske nadškofi je 
dober milijon manj, toliko tudi kompleks v 
središču Ljubljane ob Krekovem trgu in Pol-
janski cesti, poslopje ljubljanske nadškofi je 
pa cenijo na 3,75 milijona evrov. Ob tem ima 
Cerkev v lasti še več tisoč drugih objektov ter 
približno 30.000 hektarov gozdov in 15.000 
hektarov kmetijskih zemljišč. V Koaliciji za 

ločitev države in cerkve ocenjujejo, da bi lah-
ko samo s prodajo lesa na leto zaslužila deset 
milijonov evrov.

V Rimskokatoliški cerkvi je priporočeni 
dar za mašo 17 evrov, prvo obhajilo in birma 
sta brezplačni, prispevek za cerkveni pogreb 
je 29 in za cerkveno poroko 21 evrov. Gre za 
priporočene zneske, ki jih ponavadi verniki 
krepko presežejo. 

Druga največja verska skupnost v Slo-
veniji je islamska. Za muslimane se po dost-
opnih podatkih izreka nekaj več kot 47.000 
prebivalcev. Pri njih registrirani verniki 
plačujejo članarino, ki znaša 100 evrov na 
leto na družino. Za pridobitno dejavnost 
RKC plačuje davke kakor druge gospodarske 
družbe. Zahteva, da bi Katoliška cerkev edi-
na plačevala davke tudi od prostovoljnih 
prispevkov svojih članov, bi bila v nasprot-
ju z ustavo. Ko gre za enakost pred zakoni 
spomnimo, da je eden od argumentov pred-
stavnikov Cerkve proti nasprotnikom so-
fi nanciranja s strani države bil, da bi z uki-
nitvijo sofi nanciranja socialnih prispevkov 
verskim uslužbencem prišlo do diskrim-
inatorne obravnave v odnosu do drugih 
uslužbencev, ki opravljajo splošno koristno 
dejavnost, denimo samozaposlenih v kultu-
ri. Tega klica Cerkve po enakopravnosti ni 
bilo prepoznati, ko je Slovenska škofovska 
konferenca poslala dopis ministru za fi nance 
v mandatu Janševe vlade Andreju Šircl-
ju. V njem mu je predlagala, naj pripravi in 
sprejme novo »ureditev dohodnine verskih 
uslužbencev.« Država naj bi po tem predlogu 
duhovnike in druge verske delavce, ki jim že 
plačuje prispevke za socialno varnost, prak-
tično v celoti oprostila tudi plačevanja do-
hodnine.

Evro za mašo, 
evro za gretje
Premoženje RKC 
v Sloveniji

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer
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Hrvaška uradno 
v schengen

Bruselj – Evropski parlament je s prepričl-
jivo večino podprl vstop Hrvaške v schen-
gen. Končno odločitev o odpravi nadzora na 
notranjih mejah mora zdaj soglasno sprejeti 
Svet EU, predvidoma že na zasedanju no-
tranjih ministrov EU 8. decembra. Takrat 
bodo odločali tudi o vstopu Romunije in Bol-
garije v EU. Tako bi lahko vse tri države 1. 
januarja skupaj vstopile v schengen. STA, NB

Na srečanju G20 za mir
Bali – Začetek vrha skupine 20 največjih 
svetovnih gospodarstev so zaznamovale 
obsodbe vojne v Ukrajini in pozivi k miru. 
Predsednica Evropske komisije Ursula von 
der Leyen je posvarila pred izkoriščanjem 
energije in hrane kot orožja. Podobno mnen-
je je izrazil tudi kitajski voditelj Ši Džinping, 
ki je EU pozval k večji samostojnosti. STA, 
NB 

Vmesne volitve v ZDA
Washington – Po ponovni izvolitvi 
demokratske kandidatke v Nevadi je razmer-
je v senatu enako, kot je bilo pred volitvami. 
Tako demokrati kot republikanci imajo po 
50 sedežev, odločilni glas v senatu pa bo 
prispevala ameriška podpredsednica iz vrst 
demokratov Kamala Harris. Neodločeno je 
še v državi Georgia, kjer se bosta v decem-
brskem drugem krogu pomerila demokrats-
ki senator Raphael Warnock in republikans-
ki izzivalec Herschel Walker. STA, RŠ, NB
 

Potrjen proračun EU za 2023
Bruselj – Svet EU in Evropski parlament sta 
dosegla dogovor o proračunu za leto 2023, ki 
se osredotoča na glavne politične prioritete 
unije. Proračun je težak 186,6 milijarde ev-
rov v obveznostih. Za nepredvidljive potre-
be bo znotraj proračuna v okviru večletnega 
fi nančnega okvira 2021–2027 na voljo 400 
milijonov evrov. Parlament in Svet EU ima-
ta zdaj 14 dni časa, da formalno potrdita 
dosežen dogovor. STA, NB

Stavka akademikov v ZDA
Los Angeles – Od ponedeljka stavka oko-
li 48.000 članov sindikata akademskih 
delavcev kalifornijske univerze, ki pred-
stavljajo večino zaposlenih. Stavka poteka v 
vseh 10 kampusih. V pogajanjih z vodstvom 
pričakujejo večje plače in dodatke ter boljše 
delovne pogoje, po njihovih besedah pa gre 
za največjo stavko akademikov v zgodovini. 
DPA, NB

Protestno v Španiji, 
Mehiki, Albaniji

Madrid/Ciudad de Mexico/Tirana – V Ma-
dridu je več sto tisoč protestnikov zahtevalo 
večja vlaganja v javno zdravstvo in hitrejši 
dostop do javne zdravstvene oskrbe, podprli 
so jih v opoziciji in večina sindikatov. V Me-
hiki je več deset tisoč protestnikov naspro-
tovalo reformi, ki med drugim predvideva 
večji vpliv politike na državne volilne organe. 
V Albaniji pa je več deset tisoč protestnikov 
izrazilo nezadovoljstvo nad visokimi življen-
jskimi stroški in korupcijo, ki se dogaja pod 
trenutno vlado. DPA, RŠ, NB

Sedaj, ko je jasno, da je na vmesnih volitvah v Združenih državah Amerike v tekmi 
med republikanci in demokrati kljub napovedim republikanske premoči prišlo 
do izenačitve, je glavno vprašanje, kaj so vzroki za takšen rezultat in kakšne obete 

prinašajo za prihodnost. Izenačitev je glede na zgodovinske trende nekoliko presenetl-
jiva. Biden je v svojem prvem mandatu demokratom namreč prinesel največji uspeh na 
vmesnih volitvah v zgodovini. Trend je sicer navadno tak, da stranka, ki drži Belo hišo, na 
teh volitvah izgubi moč v kongresu. 

Toliko bolj so rezultati presenečenje ob podatku, da je Bidnovi administraciji podpora 
v slabih dveh letih strmo padla. Reuters je tako v začetku novembra izmeril, da vlado pod-
pira le še 39 odstotkov Američanov, medtem ko ji nasprotuje 57 odstotkov. Na tej podlagi 
so se demokrati pred volitvami pripravljali na poraz, republikanci pa napovedovali »rdeči 
val«. A rezultati so drugačni: kongres se je razdelil, demokrati so obdržali senat in izgubili 
predstavniški dom, medtem ko so med guvernerji republikanci izgubili tri in pridobili 
zgolj enega, kar je – glede slednjega – najboljši rezultat od leta 1986. Nasploh je to največja 
zmaga za stranko v Beli hiši od leta 2002, ko se je Amerika zedinila okoli republikanske 
stranke po napadih 11. septembra.

Komentatorji za uspeh demokratov navajajo predvsem tri razloge. Prvi se tiče letošn-
je odprave sodbe v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. S tem dejanjem je pet repub-
likanskih vrhovnih sodnikov v skladu s politično agendo najbolj konservativnega dela 
republikanske stranke in civilne družbe ukinilo splošno pravico do splava. V posameznih 
zveznih državah, na primer v Pensilvaniji, so republikanski voditelji že takoj po sodbi 
sprožili postopke za prepoved splava na zvezni ravni, kar pa je naletelo na odpor. V Kan-
sasu je tako sredi avgusta potekal referendum glede preklica člena o osebni avtonomiji 
v kansaški ustavi, kar bi omogočilo strogo omejitev splava. Napovedoval se je tesen izid, 
a navsezadnje so podporniki pravice do splava zmagali za skoraj 20 odstotkov. Pravica 
do splava je namreč tema, ki angažira velik del volilnega telesa, tudi politično neprofi l-
irane ljudi, predvsem pa glede tega niso poenoteni niti republikanski volivci. Vmesne 
volitve gredo ponavadi v škodo vladajoče stranke, saj imajo volivci tendenco omejevanja 
moči vladajočih. A poskus prepovedi splava je to obrnil in postavil demokrate na pozicijo 
ohranjanja obstoječe družbene ureditve. 

Drugi razlog za neuspeh republikanske stranke je vpliv Donalda Trumpa na kampan-
jo. Kandidati, ki jih je podprl, namreč spadajo med te, ki vztrajajo na stališču, da so bile 
predsedniške volitve ukradene, nekateri od njih pa so tudi povezani z napadom na Kapitol 
6. januarja 2021. Tvegani kandidati se niso obrestovali, nekateri so izgubili tudi tam, kjer 
imajo republikanci ponavadi premoč. Vmesne volitve se vselej odvijajo v luči prihodn-
jih predsedniških volitev, za katere se v tem času že postopoma napovedujejo kandidati. 
Trump naj bi napovedal svojo kandidaturo za leto 2024, a pričujoči rezultati mu ne gredo 
v prid. Prej govorijo o pešanju njegove moči tudi znotraj republikanske stranke, ki je glede 
tega že tako razdeljena. 

A tu je še tretji razlog, ki nima takšne javne pozornosti, a morda ponuja najboljši vpo-
gled v prihodnost. V nasprotju s podobo »zaspanega Joeja«, ki jo je o Bidnu zgradila Trum-
pova kampanja in ki se je vlekla še globoko v mandat, je njegova administracija dosegla 
več političnih uspehov. Med njimi tudi nekatere, ki jih je obljubljal njegov predhodnik: ve-
lik infrastrukturni zakon, pogajanje za cene zdravil v okviru programa Medicare in umik 
iz Afganistana. Obenem je Biden z več zakoni dejansko uspel naskočiti ambiciozen načrt 
obnovitve ameriške industrije. 

En ključnih uspehov v tem kontekstu pa je tudi Zakon o zmanjšanju infl acije, ki je 
skrčena oblika velikega zakona »Build Back Better«, ki je bil veliki met Bidnove adminis-
tracije, a je padel zaradi manka podpore demokratskega senatorja Joa Manchina. Veliki 
poraz se je spremenil v veliko zmago, ko je okrnjeno različico v vrednosti 700 milijard 
izpogajal vodja večine v senatu Chuck Schumer. Nova različica ne vsebuje več povečan-
ja davkov za bogate, a še vedno predvideva povečanje davkov za korporacije, podporo 
davčni upravi pri preprečevanju izogibanja davkom s strani bogatih, zmanjšanje javnega 
primanjkljaja na federativni ravni, manjše cene zdravil in subvencije zelenega prehoda ob 
kratkoročnem povečanju rabe fosilnih goriv. 

Zdi se torej, da so vmesne volitve predvsem sporočilo ameriškega volilnega telesa, da 
si želi politiko, ki gradi in ne uničuje države in njenih institucij. Ali bodo politiki, pred-
vsem demokrati z Bidnom na čelu, to sporočilo tudi razumeli in upoštevali, pa je drugo 
vprašanje. 

PO SVETU

Izidor Barši

Kaj sporočajo 
ameriške vmesne 

volitve?

“
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Zoki ponovno v akciji

Saša Paprić
foto: pixabay

SOSEŠČINA

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

storitev - Telekom Slovenĳ e (678), 

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

Telekom (678) in Elta

Predsednik Hrvaške Zoran 
Milanović se je nazadnje vendar-
le prikazal na zagrebškem In-

terlibru, največjem državnem sejmu 
knjig. Med obiskom je povedal, da je 
pregledal naslove starih srednješolskih 
učbenikov in ugotovil, da so hujši od 
ameriških medijev samo ruski. 

Da bi jih prebral, ali vragnedaj podprl ka-
kšnega novega pisatelja ali založnika, mu ni 
padlo na pamet. Zlobni jeziki bi lahko celo 
dejali, da bralci, ki se h knjigam vračajo, po 
njegovo pravzaprav niso prebrali nič nove-
ga. Skrajno smešno pa lahko izpade tudi vz-
porejanje ameriških in ruskih medijev, saj je 
opozicijsko oziroma objektivno novinarstvo 
v Rusiji skorajda ugasnjeno.

Teme, ki se jih je dotaknil na področju 
knjige, sicer niso dvignile prav veliko prahu. 
Predsednik je imel v tem času drugo delo. 
Začel se je zavedati nadaljevanja poglabljan-
ja spora s srebreniškimi materami, zato se je 
raje ponovno lotil relativiziranja genocida. 
Samooklicani predsednik s karakterjem, nam-
reč vseskozi pozablja, da je nekdanja pred-
sednica Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović 
izgubila volitve prav zaradi sramotnih izjav. 
Namesto da bi se Milanović učil na tujih na-
pakah, se drži izbranega lika, ki neustavljivo 
spominja na uličnega razbojnika, ki s svojimi 
opazkami na zabavi davi poštenjake, ki so tja 
prišli le na pijačo.

Po Milanoviću torej, ki je po poklicu sicer 
pravnik, sodba Mednarodnega sodišča za 

vojne zločine, ki je pokol v Srebrenici jasno 
defi nirala kot genocid, ni zadovoljiva, ker je 
to »zadnja beseda nekaterih sodnikov.« Za-
tem je v skrajno degutantni maniri primerjal 
primer genocida in tistih, kot je dejal, »pet 
tisoč do šest tisoč mladeničev, ubitih okoli Sre-
brenice.« V primerjavi z genocidi, v katerih je 
umrlo več ljudi, naj bi bila to še majhna šte-
vilka. Število ubitih v tem dogodku po štetju 
Spominskega centra Srebrenica sicer znaša 
že več kot osem tisoč zabeleženih primerov. 

Novi primitivizem v interpretaciji lika 
Zorana Milanovića je tako reduciran na 
primitivizem brez kulturne in humorne 
podlage.“
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Otroci vseh velikosti skačejo po hodniku, razburjena mati od 
učiteljice zahteva, naj njenega sina ponovno izprašajo pri 
geografi ji, v nabiralniku zaupanja se znajde slika moškega spol-

nega uda. Med sedenjem za mizo Anamarija zadržano opazuje ljudi oko-
li sebe. Siniši ni mar za nikogar, razen za to, da je očitno, da so se vsi 
zarotili proti njemu. Sanda bi najraje cele dneve opravljala, Vedrana pa 
se le redko oddalji od svoje vloge šefi ce. Ne, v izboru omenjenih se niso 
znašli Anamarijini sošolci, ampak njeni sodelavci. Anamarija je namreč 
nova šolska psihologinja, ki je sprva nihče ne jemlje resno. Primerno jo 
začnejo obravnavati šele, ko jim dokaže, da ima tudi njeno delo veljavo, 
pa čeprav mora zato včasih opustiti svoja načela in poseči celo po ver-
balnem nasilju.

Zbornica je fi lm, ki postavlja ogledalo družbi. Poglejte, to so ljudje, 
ki vzgajajo vaše otroke! Prav tako nevoščljivi, zavistni, spletkarski, na-
ivni, nepremišljeni in napadalni so, kot njihovi učenci. Na trenutke se 
zazdi, da so njihove napake še bolj potencirane, saj gre za odrasle ljudi, 
ki se teh vedenjskih značilnosti držijo kot pijanec plota. Anamarija ima 
tako več problemov z urejanjem odnosov med učitelji kot z razigranimi 
učenci. Pravzaprav zares od bližje spoznamo le enega od učencev, ki naj 
bi delal težave. Sprva se zdi, da bo morda celotna zgodba spletena okoli 
njega, a zasuk se zgodi kaj hitro, ko psihologinja ugotovi, kako se do nje 
obnašajo njeni sodelavci.

Sodeč po učiteljih ni nič čudnega, če so svoje vzorce obnašanja pre-
nesli na otroke. Med seboj ne želijo sodelovati, ker imajo predsodke; 
delijo se na tiste, ki se prilizujejo ravnateljici, in tiste, ki jim je zanjo 
malo mar ter delo »nosijo s seboj domov.« Oškodovano je torej tudi nji-
hovo privatno življenje.

Lik Anamarije je mojstrsko upodobila hrvaška igralka Marina 
Redžepović, ki nam da vedeti marsikaj o svojih notranjih bojih, med-
tem ko samo stiska ustnice ali nervozno pogleduje izpod pahljačaste-
ga frfruja. Pokaže nam, da ni nič manj človeška, četudi je v vlogi psi-
hologinje. Tudi ona je še vedno nepremišljena, vse prevečkrat odreagira 
čustveno in kljub temu verjame, da dela dobro. Svoje igralske veščine 
je sicer že prikazala tudi v predkoronski zombi komediji Poslednji Srb 
na Hrvaškem, ki se je zavrtela v okviru festivala Grossmannovega fi lma 
in vina. Tokrat smo jo v Zbornici ujeli na LIFFe in ob tem se žalostno 
sprašujemo, zakaj hrvaška fi lmska produkcija kljub neposredni bližini k 
nam prikaplja le redko? 

GLASBA

»Očitno bo res tretja zapored, letos upam, da grem sploh na 
morje,« začenja mladi mojster rim Vazz svoj tretji studijs-
ki izdelek Kodeks. Po socialnih omrežjih prepoznan Young 

Prešeren je bil premierno prisoten v koprskem kiosku K67, generatorju 
urbanega dogajanja ob mestni plaži. Velečast in hvala omnio prezent-
nemu Neodvisnem obalnem radiu NOR, ki ga je poleti privabil rolat tudi 
na kilometer slovenske obale, prav v Mächtigov K67. 

No, pa mu je vendarle uspelo, na morje in promocijo tretje zapored. 
Fant ima veliko za povedati, saj je izdati tretji album pri malo več kot 
dvajsetih letih velik dosežek. Ni le preštudiral pravil igre, temveč je v 
izdelek študiozno vpeljal svoje bogato poznavanje glasbene enciklopedi-
je. Analitičen, brezkompromisen in brez dlake na jeziku je mladi Prešeren 
vešč sprevračanja zlogov in oblikovanja ogledala slovenski hiphop sceni 
z ostrimi komentarji. Večino produkcije je na albumu, izdanemu v samo-
založbi, opravil producent Hyu, poleg njega pa sta sodelovala še YN-
GFirefl y in Emiljo AC. K sodelovanju je povabil tudi nekaj gostov. Edin-
stvenost mladega raperja se zrcali v njegovem suverenem tekstopisju, s 
katerim se nedvomno uvršča med vodilne na slovenski sceni. 

V besedilih zaznamo odpor do prevladujoče brezbrižne kulture, ki je 
– ker je od nje bolj načitan – ne razume najbolje. Njegov kodeks zategadelj 
vpeljuje drugačna načela, iskrenost, poštenost ter čut za pravičnost. 
Razočaran nad apatično množico in njenim nezavedno eksponiranim 
fašizmom, jo podreza direktno v njeno srž, še posebej določene raperske 
kolege. Brezhibna besedila so odrapana z izjemno natančnostjo, kar ga 
pa večkrat odtuji od performativne odločnosti, saj se z oklepanjem bita 
premalo prepusti enostavnosti same forme. 

Glede jezika, zvoka in kvalitete podlag Vazz vsekakor napreduje, se 
pa preveč drži ustaljenih in varnih oblik. Vsekakor je zanj še veliko pros-
tora, da bo v bodoče ob raziskovanju nezavednega odprl duri k večji orig-
inalnosti in pristnosti, česar se seveda z navdušenjem nadejamo. Z duho-
vitim sklepanjem rim v navidez kaotično celoto je Vazz v tretji zapored 
strnil svojo kritično držo do malomarnosti v poeziji in do cenzure umet-
nosti s pravo mero etičnega kodeksa. Obtožujoč občo generičnost, ki se 
vsakodnevno vriva tako v glasbo kot v umetnost, se z ostrimi rimami 
zavzema za poglobljeno razumevanje vrednosti rimanega besedila. Kom-
pozicije komadov gradi premišljeno, v podlage večkrat vreže dele sloven-
ske popevke in vpelje preštudirane primere glasbene zgodovine od Nine 
Simone, The Doors pa vse tja do Gotan Project. Izdelek mladega avtorja 
je premišljeno zadržan. Ako se njegova generacija inspirira iz vseh strani 
oblivajočih brezveznih TikTok zgodb, se on zanje ne zmeni. Z ogleda-
lom svoje duše nam brezkompromisno servira pozicijo mladega uma, ki 
pretekle rime eminentno prekomponira za rajo.

Boštjan Bugarić
txt&foto

“

Vazz: KODEKS (TRA, 2022)

“

Pia Nikolič
foto: LIFFe

Vse se je začelo v Zbornici
(Zbornica, Sonja Tarokić, 2021  
33. Ljubljanski fi lmski festival LIFFe)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Nemara res najboljši nogometaš vseh 
časov se ni mogel zadržati. Intervju, ki 
ga je Cristiano Ronaldo v nedeljo sam 

ponudil Piersu Morganu oziroma britanskemu 
televizijskemu programu TalkTV, pomeni novo 
eksplozijo v temelju že tako majave hierarhije 
Manchester Uniteda, nemara največje zasebne 
nogometne organizacije na svetu.

Nedeljska izpoved najbogatejšega športni-
ka v zgodovini je bila prav posebna piarovska 
operacija. Hkrati je egocentrični manijak, kakor 
kritiki naslavljajo 37-letnega kapetana portugal-
ske reprezentance, sicer nehote, prvič odkrito in 
neposredno izpovedal vso grenkobo, ki atleta 
prevzema v njegovih zelo zrelih tekmovalnih 
letih. Najslavnejši član Manchester Uniteda se 
mora pri tej starosti sprijazniti, da je skoraj ne-
mogoče še vedno igrati  ključne vloge v vrhunski 
nogometni ekipi. Njegov zaposlitveni status in 
bleščeči kolektivni rezultati praktično ne gredo 
več vštric.  

Vseeno pa tudi slednje zaenkrat še ne drži 
kot pribito. Če Cristiano Ronaldo s svojo matič-
no reprezentanco na svetovnem prvenstvu v 
Katarju osvoji naslov prvaka, bo njegova žogo-
brcarska beatifi kacija dokončno potrjena. Za tak 
podvig je portugalska izbrana vrsta pripravljena, 
saj sodi v ožji krog favoritov. Pa ne le zaradi Cris-
tiana. Toda taktike in druge strateške zapovedi, 
ki vladajo v reprezentančnem nogometu, so pre-
cej bolj toge kot nabor le-teh na klubski ravni. 
V primeru portugalskega decembrskega zmago-
slavja, bi senca, ki je že davno padla nad neho-
mogene razmere, ki vladajo znotraj Manchester 
Uniteda, postala še občutno temnejša. Na te sta 
nenazadnje pred leti opozarjala tudi nekdanji 
trener rdečih vragov Jose Mourinho, prav tako 
pa tudi Zlatan Ibrahimović, nekdanji napadalec 
moštva. 

Cristiano Ronaldo je v lanski prvi povratniš-
ki sezoni, ki jo je odigral v Unitedovem dresu, 
zabil 18 zadetkov. Ta kvota je navidezno up-
ravičila njegovo vrnitev v klub, ki ga za usluge 
letno nagrajuje s plačo, ki je primerjalno višja 
kot pa znaša proračun celotne angleške ženske 
nogometne lige, sicer najbogatejše ženske lige na 
svetu. Manchester United je lani na domačem 
prvenstvu dosegel skupno 50 zadetkov, sezono 
prej pa 73. Na problem, ki so ga imeli s Cris-
tianom Ronaldom, so med letoma 2022 in 2022 
opozarjali že pri Juventusu, Ronaldovem prejšn-

jem klubu.  
Vse žoge morajo po pravilu, ki ga tako 

mogočna nogometna avtoriteta praktično sama 
vzpostavi, leteti proti njej sami. Ronaldova gov-
orica telesa je v vseh tisočerih možnih drugačnih 
primerih izrazito negativna. Saj ne gre le za to, 
da hitrost že nekoliko upočasnjenega šprinterja 
ni več primerljiva s tisto izpred desetletja in več. 
Še več težav je z zaupanjem v Ronaldovo izjemno 
tehniko. Največji problem, ki ga ima Ronaldovo 
moštvo, je ta, da ga nasprotniki zlahka prebere-
jo, pogruntajo in nato onesposobijo. Frustriranje 
Cristiana Ronalda pa je skladno z njegovo vse-
mogočnostjo pri mlajših branilcih postal pose-
ben izziv, pravzaprav že mit. 

Piers Morgan, razvpiti angleški urednik in 
novinar ter televizijski voditelj, ki je sinonim za 
najodmevnejše opravljive zgodbe, je po objavi 
pogovora s Cristianom Ronaldom izdal, da sta 
se s Portugalcem za snemanje pogovora dome-
nila zelo hitro in da je bil nogometaš tisti, ki je 
svojo toksično izpoved praktično izsilil. Pogov-
orna rubrika Uncensored s Cristianom Ronaldom, 
predvajana na TalkTV, ki je nov otoški tele-
vizijski kanal, je ponudila pest izrazito uradnih 
razmišljanj. Ronaldo se v Manchester Unitedu 
počuti prevaranega. Svojemu trenerju Eriku Ten 
Hagu ne zaupa več. Ob selitvi iz Juventusa nazaj 
na sever Anglije naj bi bilo nogometašu-milijar-
derju – edinemu  športniku s tako nabreklo de-
narnico še za časa aktivnega nastopanja – oblju-
bljeno stalno mesto v prvi postavi. Za nameček 
Cristiano Ronaldo kuha zamero do dveh nek-
danjih soigralcev in legend Manchester Uniteda, 
to sta Gary Neville, zdaj nogometni komentator, 
in Wayne Rooney, zdaj trener ameriškega mošt-
va DC United. Oba sta na problematični položaj, 
ki ga v klubu ohranja Cristianova prisotnost, 
opozarjala že lani.  

Epilog zgodbe bo vsekakor odmeven. Po 
nekaterih indicih naj bi Cristiano Ronaldo po 
zaključku svetovnega prvenstva celo že kar sk-
lenil svojo nogometno pot. Vsekakor pa je kaj 
malo možnosti, da bi za Manchester United 
zaigral še kdaj. Menda se njegovi odvetniki že 
pogajajo o razveljavitvi veljavne pogodbe med 
strankama. A to še zdaleč ne pomeni, da bo no-
gometni silak, kakršen bi moral biti Manchester 
United, nato kar čez noč prestopil nazaj na pota 
nekdanje slave.

Zadnji solo napad 
Cristiana Ronalda  

Matjaž Ambrožič
foto: wikimediacommons

“
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Izpoved, ki je že spremenila 
nogometni svet 

Korak do 
zaključnega turnirja

Slovenske tenisačice so po izjemnem 
zmagoslavju nad Kitajkami v Velenju do-
bile tekmice v fi nalu kvalifi kacij za zakl-
jučni turnir svetovne skupine pokala Billie 
Jean King, ki bo potekal novembra 2023. 
Za napredovanje se bodo Slovenke po-
merile z Romunkami, dvoboj bo potekal 
14. in 15. aprila v Sloveniji.

Sarajevsko 
polfi nale

Slovenska ženska reprezentanca v od-
bojki sede je na svetovnem prvenstvu 
v Sarajevu končala na četrtem mestu. 
Slovenke so v tekmi za bronasto medaljo 
izgubile proti ZDA. V petih nizih je v fi na-
lu proti Kanadi slavila Brazilija, ki je zlato 
osvojila tako v moški kot v ženski kate-
goriji.

Slovenci najhitreje 
na vrhu

Na jezu Verzasca v Švici se je konec ok-
tobra odvilo prvo tekmovanje v plezanju 
večraztežajnih umetnih smeri Red Bull 
Dual Ascent. Na smeri, ki jo je postavil 
Slovenec Simon Margon, so dominirali 
Slovenci. Luka Potočar in Španec Alber-
to Ginés López sta namreč slavila pred 
Domnom Škofi cem in Jernejem Krudrom.

Državno prvenstvo 
v Fifi 

Pričelo se je državno prvenstvo v videoi-
gri FIFA za sezono 2022/23. Posamezniki 
tekmujejo za uvrstitev v končnico, kjer se 
bo najboljša osmerica pomerila v fi nalu v 
živo v soboto, 3. decembra, v Big Bangu 
v Ljubljani. Naslov letos brani Sašo Kavaš 
iz ekipe Sneaky Foxes.

Predsednik 
Bertoncelj

Nekdanji slovenski telovadec Sašo Ber-
toncelj je na izrednem zasedanju gener-
alne skupščine mednarodnega komiteja 
sredozemskih iger v italijanskem Tarantu 
postal predsednik komisije za športni-
ke. Bertonclja je podprl tudi Olimpijski 
komite Slovenije.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: reporter, cnn, youtube 

>>> Na kongresu, kjer se je sredinska levica (ali, če hočete, leva sre-
dina) združila v eno stranko Gibanje Svoboda, je namreč njen šef 
Robert Golob prvaka SDS poslal v penzijo (in požel bučen aplavz). 
A so neuklonljivemu borcu proti demokraciji Janezu Janši tudi v teh 
težkih trenutkih na pomoč priskočile rime. Z besedami: »Pošiljajo 
nas v penzijo, v Argentino in na strelišče – naš odgovor pa bo odhod 
na volišče, yo!« je še enkrat pozval svoje partijce k čim množičnejši 
udeležbi. Ob citirani rimi so se prestrašili predvsem glasbeni kritiki, 
misleč da Janša namesto upokojitve načrtuje novo, tokrat glasbeno 
kariero, ali kot so to sami poimenovali: »pohod skozi studie.« Oglasili 
so se tudi upokojenci, ki trdijo, da se JJ ne boji penzije kot take, 
ampak zgolj višine mesečnega prejemka, saj z njim nikakor ne bo 
mogel dopustovati na Mauriciusu. PRESS

>>> Na kongresu, kjer se je sredinska levica (ali, če hočete, leva sre-

Janša se boji penzije!

>>> Statistična služba največje in najbogatejše 
Slovenske Demokratske Stranke je izračunala, da 
smo volivci omenjeni stranki ukradli že 38 pred-
sedniških, parlamentarnih in lokalnih volitev, kar 
naj bi v zgodovini civilizacije presegel le dosmrtni 
vladar Rusije, Vladimir Putin. S tem naj bi volivci 
po besedah statistikov sami sebe okradli boljše, 
svetlejše in švicarske prihodnosti. Take, luknjas-
te. S samim primerom raziskave so po lastnih 
besedah tudi dokazali, da bi v primeru poštenih 
(torej, neukradenih) volitev imeli vsi državljani de-
narja na pretek. Tako kot v SDS, ki so za raziska-
vo, ki je trajala dobrih 13 minut in pol, odšteli le 
143.500 evrov (za oba zaposlena) plus trikrat po 
180.000 evrov za svetovalne pogodbe. PRESS

Rekordno število 
ukradenih volitev

>>> Saj ne boste verjeli, ampak je res – prvič je oskarja prejel prvi stand-up 
komik neameriškega porekla. Morda ga poznate: gre za ukrajinskega pred-
sednika VOLODIMIRJA ZELENSKEGA, ki je kariero začel nekako tako kot 
MARJAN ŠAREC, nato pa v neki seriji tako prepričljivo igral vlogo predsed-
nika, da so mu nazadnje vlogo zamenjali kar za uradno funkcijo. Oskarja mu 
je osebno dostavil znani ameriški igralec SEAN PENN, ki je sicer zahteval, 
da ga mora po koncu vojne vrniti, saj je namreč njegov. PRESS 

Oskarja prejel prvi stand-up komik

>>> Novoizvoljena predsednica države in vrhovna 
komandantka slovenske vojske Nataša Pirc Gu-
sar, pardon, Musar, je medije obvestila, da bo v 
svoji predsedniški pisarni odprla novo oazo. Ob 
novici so na noge skočili vsi – antikapitalisti, sin-
dikati, davkarji, desničarji in resničarji, saj so 
se zbali, da bo pisarna na Erjavčevi postala leg-
lo mednarodnega kriminalnega nočem-plačat-
davkov gospodarstva. A jih je nova, blaga in vest-
na predsednica pomirila, da ne bo nič iz tega ter 
da bo njena pisarna »le« oaza miru, prijaznosti, 
mehkobe in ambientalne glasbe. PRESS

Musar za nove oaze
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 24. novembra 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si 

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

ki bodo prejeli denarno nagrado!

Rešitvi dodajte sledečo izjavo: 

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

ki so objavljeni na spletni strani Megafon.si.

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

Želite postati del 
ekipe Megafon TV 

ali bi radi z nami le 
delili dobre ideje? 

Pišite nam na:
 tv.megafon@megafon.si
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