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dolgotrajni oskrbi, ki pa vendar ne sprem-
inja sistema oskrbe, temveč zgolj prelaga 
trenutek uveljavitve zakona, ki ga je na vrat 
na nos sprejel parlament v času Janševe zad-
nje vlade. Sedanji zakon, ki ga kot paradnega 
konja izpostavlja predvsem Nova Slovenija, 
namreč predvideva višji strošek za upoko-
jence, ker ukinja dodatek za pomoč in pos-
trežbo, pri čemer bo dohodek stanovalcev 
nižji, njihova obveznost plačila namestitve 
in prehrane pa višja. »Na podlagi podatkov 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ocen-
jujemo, da bo strošek za stanovalca višji za 
najmanj od 200 do 300 evrov na mesec. Prav 
tako pravilniki dejansko zmanjšujejo obseg 
storitev, ki jih uporabniki potrebujejo, zato 
bodo morali številne nujne storitve dolgotra-
jne oskrbe plačevati dodatno,« so izpostavile 
organizacije, ki se ukvarjajo s socialo, kot so 
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skup-
nost varstveno-delovnih centrov Slovenije, 
Socialna zbornica Slovenije, Zbornica zdra-
vstvene in babiške nege Slovenije in Zveza 
društev upokojencev. Prepričani so tudi, da 
novela zakona, o katerem bomo glasovali na 
referendumu o dolgotrajni oskrbi, prinaša 
izključno zamik izvajanja zakona na po-
dročju dolgotrajne oskrbe v instituciji in na 
področju oskrbovalcev družinskih članov, 
s čimer zagotavlja leto dni časa za sprejem 
nujno potrebnih popravkov in izboljšav. 
Izpostavljajo, da se bodo vse druge pravice, 
kot so dolgotrajna oskrba na domu, storitev 
za krepitev in ohranjanje samostojnosti, 
pravica do denarnega prejemka in pravica 
do storitev e-oskrbe, začele izvajati šele s 1. 
julijem 2024. Novela na tem področju torej 
ne spreminja ničesar.

Medtem ko nas z ene strani opozicija 
obstreljuje s propagando o vladnem razsip-
ništvu, z druge pa pozicija s propagando o 
pomembnosti demokratičnih procesov in 
državljanske aktivnosti, bi skoraj pozabili, da 
živimo v prividu demokracije. Še ta vikend, 
potem pa lahko končno oblastniki zadihajo 
in v miru odspijo medvolilno hibernacijo. 
Vendar kako, če pa je edini smisel parlamen-
tarne demokracije predvolilna kampanja?

Se bo supervolilno leto sploh kdaj konča-
lo? Pravijo, da bo. Ta konec tedna bo 
svojo aktivnost in zavzetost še zadnjič 

izkazala večina državljanov. Razen tistih, ki 
bodo župana izbrali šele v drugem krogu. Po 
tem pa sledi zaslužen blažen in brezskrben 
demokratični spanec, dokler ne bomo čez 
dve leti izbirali evropskih poslancev – am-
pak to še zdaleč ni tako seksi, kot so parla-
mentarne, predsedniške in lokalne volitve. 
Niti referendumi niso tako seksi – razen 
seveda za predlagatelje, ki z referendumski-
mi kampanjami poželjivo ovirajo delovanje 
zakonodajalca. 

Mogoče je še najbolj privlačen referen-
dum, na katerem bomo glasovali o sprejemu 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija – nemara 
je ravno zato tudi najbolj medijsko izpostav-
ljen. Ne zapravljajmo torej papirja: novi 
zakon o RTV, ki ga je parlament po hitrem 
postopku sprejel ob začetku vladanja Rober-
ta Goloba, uvaja predvsem drugačno sestavo 
programskega in nadzornega sveta. Names-
to 29-članskega programskega sveta in 
11-članskega nadzornega sveta zavoda, kot 
je predvideval Grimsov zakon iz leta 2005, 
novela uvaja enotni svet s 17 člani, ki jih ne 
bi imenoval državni zbor. Namesto parlam-
enta, ki je doslej imenoval 21 od 29 članov 
sveta, bodo sedaj organizacije, arbitrarno 
postavljene v vlogo civilne družbe, izbrale 
11 svetnikov, šest pa jih bo še vedno prišlo 
iz vrst zaposlenih na RTV. Zakonodajalec si 
s tem prizadeva za prenehanje imenovan-
ja svetnikov, katerih edina kompetenca je 

Jaka Virant

Referefereferendum
NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

strankarska članska izkaznica, kot je denimo 
Vane Gošnik – nekdanji okoljevarstvenik, ki 
je svoj politični azil po propadu stranke zele-
nih našel v stranki SDS. S tem se bo seveda 
največja moč obvladovanja programa na 
RTV prenesla na organizacije civilne družbe. 

Drugi in verjetno najmanj seksi referen-
dum to nedeljo bo odločal o uveljavitvi zako-
na o vladi. Gre za zakon, ki ga vsakokratna 
koalicija sprejme ob nastopu nove vlade in 
- precej očitno – ureja operativno delovanje 
vlade. »Čas posla« bi rekli južno od Dragonje, 
a največjo opozicijsko Slovensko demokrat-
sko stranko je zmotilo število ministrov, ki 
jih zakon predvideva. Vlada pod vodstvom 
Roberta Goloba si namreč želi delovati v 
okviru 20 ministrstev, to je treh več kot v 
prejšnjem sklicu. SDS propagandisti radi 
povedo, da tri nova ministrstva povzročajo 
ogromne dodatne stroške. Škoda, da se tega 
niso spomnili pred dobrima dvema letoma, 
ko je takratna vlada pod vodstvom SDS vla-
do prav tako povečala za tri ministrstva – iz 
14 na 17 ministrstev. Poleg tega je republi-
ka Slovenija imela tudi že obširnejše vlade, 
kot je ta iz predloga Roberta Goloba – v času 
Ropove vlade, v kateri so sedeli tudi nekat-
eri današnji SDS propagandisti, je delovalo 
22 ministrstev. Kaj več od oviranja delovan-
ja vlade zavoljo oviranja delovanja vlade pri 
tem predlogu za referendum torej ne gre. 

Zadnji v trojčku referendumov je za 
prebivalstvo, državljane, ali še raje volivce 
najpomembnejši, a zaradi tega nič bolj priv-
lačen kot ostala dva. Gre za novelo zakona o “

O čem bomo odločali na 
trojnem referendumu?
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Predsednici

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Slovenske volivke in volivci so v drugem 
krogu predsedniških volitev, ki je po-
tekal 20. novembra, izvolili prvo pred-

sednico države. Nataša Pirc Musar sledi vrsti 
štirih predsednikov države, ki so državo vodi-
li, predvsem pa jo šest mandatov predstavljali 
v tujini, kar znaša okroglih trideset let. Pred 
njo se je za to funkcijo med predsedniškimi 
kandidatkami resneje potegovala le Barbara 
Brezigar, ki je morala nato leta 2002 v drugem 
krogu premoč priznati štirikratnemu preds-
edniku vlade Janezu Drnovšku. Letošnje leto 
pa ni prelomno le zato, ker je oziroma bo 23. 
decembra Nataša Pirc Musar postala prva 
predsednica države, temveč tudi zato, ker sta 
se na čelo državnega zbora in ministrstva za 
zunanje zadeve prvič zavihteli ženski.

Prva predsednica državnega zbora je post-
ala nekdanja sodnica in še vedno pisateljica 
Urška Klakočar Zupančič, ki je hkrati tudi 
podpredsednica največje in trenutno vlada-
joče stranke Gibanja Svoboda. To funkcijo je 
Robert Golob sicer najprej ponujal prav zu-
nanji ministrici Tanji Fajon, a se je ta, namesto 
da postane prva med poslanci, raje odločila za 
funkcijo šefi ce Mladike. To bi sicer po nekater-
ih špekulacijah lahko postala Marta Kos. Pred 
Klakočar Zupančič bi predsednica državne-
ga zbora skoraj postala Maša Kociper, ki je s 
porazom na volitvah za to funkcijo namesto 
predsednice postala prvi indikator propada 
koalicijskih dogovarjanj za Jankovićevo vlado, 
ki se nato tudi dejansko ni nikoli realizirala. 

Pirc Musar in Klakočar Zupančič si nista 
blizu le po političnem prepričanju in po funk-
ciji, temveč sta tudi zasebno dobri prijateljici. “

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.

O tem priča spremna beseda, ki jo je Nataša 
Pirc Musar spisala za knjigo Klakočar Zu-
pančič z naslovom Gretin greh. Knjiga je 
izšla še preden je katerakoli od njiju vstopi-
la v politiko. Obe sta tudi članici Združenja 
za povezovanje strokovnjakinj in promo-
cijo znanja – Ona ve. V tem kontekstu pa 
je pomembna tudi nesojena kandidatka za 
predsednico države Marta Kos, ki je preds-
ednica tega združenja. Lahko bi rekli, da je 
nesojena prav zaradi nekdanje sodnice Urške 
Klakočar Zupančič, ki naj bi se na sestankih 
vladajoče stranke močno zavzemala, da kan-
didatka Gibanja Svoboda na minulih preds-
edniških volitvah postane Nataša Pirc Musar 
in ne Marta Kos. Tudi zaradi teh pritiskov 
je nato Kos odstopila od kandidature, pod-
predsedniškega mesta v stranki ter se kas-
neje oddaljila tudi od stranke same. Gibanje 
Svoboda pa se je nato odločilo za tretjega 
človeka in na volitvah skupaj z njim pogore-
lo.

Pogorela pa ni Urška Klakočar Zupančič, 
ki Milana Brgleza v predvolilni kampanji ni 
nikoli zelo aktivno podpirala. Čeprav se je 
morda zdelo, da je zadržanost v naravi njene 
funkcije, se je v drugem krogu izkazalo, da je 
samo mnogo bolj naklonjena Pirc Musar, ki 
jo je pred volitvami večkrat aktivno podprla, 
nato pa ji ob izvolitvi praktično prva skočila 
v objem. Jasno je, da prva in druga političar-
ka države ne bosta imeli težav s sodelovan-
jem tudi v prihodnje. Problem bo nastal, če 
bo katera od njiju zasebno prijateljevanje 
prenesla tudi v politično delovanje. 



4 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 7  -  1 8 .  n o v e m b e r  2 0 2 2

LOKALNO

Rezultati 
volitev

Koper
Volitve za župana Mestne občine Kop-

er so se odvile v skladu s predvolilnimi na-
povedmi. Aleš Bržan (LAB in Gibanje Svo-
boda) je s 53,61 % glasov slavil že v prvem 
krogu. Najbližji zasledovalec  Boris Popović 
(Koper je naš) je prejel 37,71 % glasov, Igor 
Colja (SDS) 2,55 %, Peter Bolčič (Zaupanje) 
2,50 %, Jadranka Šturm Kocjan (SD) 2,02 % 
in Alan Medveš 1,61 %. 

Izmed list, ki so kandidirale za 30 raz-
položljivih mest v mestnem svetu, jih je 
posamično največ osvojila KJN (11). Sledijo 
LAB (9), Gibanje Svoboda (6), SDS, SD, Oljka 
in Levica bodo imele vsaka po enega pred-
stavnika. 

Za predstavnike italijanske narodne sk-
upnosti v mestnem svetu so bili izvoljeni Al-
berto Scheriani, Roberta Vincoletto in Mario 

Ur.
foto: MO Koper

oziroma 18,89 %), za njim Romina Kralj (708 
oziroma 11,98 %), nato Mojca Mahanjc (338 
glasov oziroma 5,72 %) ter Mitja Kobal (58 
glasov oziroma 0,98 %). 

Novi župan bo moral za svoje projek-
te iskati podporo v občinskem svetu, ki ga 
bodo po podatkih Državne volilne komisije 
sestavljale naslednje stranke in liste: z 8 
mandati bo najštevilnejša svetniška skupina 
Gibanja Svoboda (in Izole prihodnosti), sle-
di lista Vasilija Žbogarja s tremi izvoljenimi 
predstavniki, prav toliko jih bosta imeli tudi 
izolska županova lista in lista MEF in Izolani. 
Po dve osebi bosta v občinskem svetu zasto-
pali SD in SDS. 

Volitev se je v Izoli udeležilo dobrih šest 
tisoč volilnih upravičencev oziroma 45 % 
vseh. 

Volilna udeležba na nedeljskih loka-
lnih volitvah je bila v Občini Ankaran 
nadpovprečna in je znašala 57,67 

odstotka.
V ankaranski občini so se za mesto župa-

na potegovali trije kandidati, in sicer Gregor 
Strmčnik (Darij Dujmovič in skupina vo-
livcev), Maja Prodan Jurič (Silvan Benčič in 
skupina volivcev) in Brenda Krašna (Gibanje 
Svoboda). Za župana je bil že v prvem krogu 
s prepričljivo zmago ponovno izbran dose-
danji župan Gregor Strmčnik. Z 839 glasovi 
(53,99 %) se je Strmčnik podal v svoj tretji 
mandat. Po številu glasov mu je sledila mag. 
Maja Prodan Jurič s 597 glasovi (38,42 %). 
Na tretjem mestu se je znašla kandidatka 
Gibanja Svoboda Breda Krašna s 118 glasovi 
(7,59 %). Neveljavnih glasovnic za župana je 
bilo 17. 

Gregor Strmčnik 
ponovno župan 
Ankarana
Sonja Knežević
foto: wiki

Steff é. Brez mandatov v mestnem svetu je os-
talo sedem list – Zaupanje, Pirati, N.Si, Resni.
ca, SLS, Akacije in SNS. 

Volitev se je udeležilo 53,64 % oziroma 
22.829 volilnih upravičencev. 

Izola
Ob zaprtju volišč v Izoli so bili najbolj 

prešerne volje pri Izoli prihodnosti, ki ima z 
Gibanjem Svoboda skupno listo in kandidata 
za župana,. Njihov kandidat Milan Bogatič, 
ki ga podpirajo tudi MEF in Izolani, je osvo-
jil največ glasov (2.160 oziroma 36,53 %) in 
bo imel v drugem krogu nasproti poslavlja-
jočega se župana Danila Markočiča, ki mu je 
glas namenilo bistveno manj volivcev (1.532 
oziroma 25,91 %). Drugi krog županskih vo-
litev bo potekal v nedeljo, 4. decembra. Na 
tretje mesto se je uvrstil Vasilij Žbogar (1.117 

Največ mandatov za 
občinski svet je dobila 
lista Radi imamo An-
karan. Lista bo v občin-
skem svetu imela šest 
mandatov. Za njimi je 
lista Vsi smo Ankaran s 
štirimi mandati, sledi pa 
jim Gibanje Svoboda z 
dvema mandatoma. Lis-
ta Radi imamo Ankaran 
je dobila 716 glasov, kar 
predstavlja 46,16 odstot-
ka vseh, ki so glasovali, lista Vsi smo Ankaran 
je prejela 464 glasov (29,92 %), Gibanje Svo-
boda pa 243 (15,67 %). Stranke, ki niso imele 
dovolj glasov za mandat, so bile Slovenska 
demokratska stranka (SDS) in Nova Sloveni-
ja – krščanski demokrati. Stranka SDS je do-

bila 100 glasov (6,45 %), NSi pa 28 (1,81 %).
Kandidatka italijanske narodne skupnos-

ti mag. Martina Angelini, ki so jo predlagali 
Linda Rotter in skupina volivcev, je dobila 
39 glasov. “

“
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V Piranu 
drugi 
krog 
volitev

Volilna udeležba je v Občini Piran na 
lokalnih volitvah znašala 41,65 ods-
totka, kar je slabih 8 odstotkov manj 

kot na prejšnjih lokalnih volitvah leta 2018.
V Občini Piran se je za županski sedež 

borilo kar 13 kandidatov, in sicer – aktual-
ni župan Đenio Zadkovič (Zveza za Primor-
sko), Gašpar Gašpar-Mišič (Egon Štibilj in 
skupina volivcev), Andrej Korenika (Andrej 
Korenika in skupina volivcev), Dušan Olaj 
(Socialni demokrati), Robert Fakin (Samo 
Markežič in skupina volivcev), Manuela Ro-
jec (Gibanje Svoboda), Onelio Bernetič (Ol-
jka), Mihael Tomše (Vlado Novoselec in sk-
upina volivcev), Kristijan Cerovac (Gibanje 
za občino Piran), Vojko Jevševar (Slovenska 
demokratska stranka), Martel Antoni San-
tinni (Državljansko gibanje Resni.ca), Zlatka 
Olah (Stranka slovenskega naroda) in Danilo 
Milharčič (Slovenska ljudska stranka).

Rezultat je bil tesen med Gašparjem 
Gašparjem Mišičem, ki je dobil 1.381 glasov, 
kar je 22,38 odstotka vseh glasov, in Andre-
jem Koreniko, ki je dobil slabih sto glasov 
manj, in sicer 1.293, kar znaša 21,02 odstot-
ka. Oba kandidata se bosta pomerila v dru-
gem volilnem krogu, ki bo 4. decembra. Ak-
tualni župan Đenio Zadković se je po številu 
glasov, ki jih je dobil – 948 (15,41 %), znašel 
na tretjem mestu. Tako se po enem mandatu 
poslavlja od županskega sedeža. 

Andrej Korenika se je sicer na volitve po-
dal drugič, saj je pred štirimi leti kandidiral 
s podporo Stranke modernega centra. Tudi 
Gašpar Gašpar-Mišič je že seznanjen z bojem 
za župansko mesto, saj je pred leti že kandi-
diral za župana Pirana, Kopra in Ankarana.

Za njimi je največ glasov prejel Dušan 
Olaj, ki je dobil 743 glasov (12,08 %), sledi pa 
mu Robert Fakin s 641 glasovi (12,08 %). Os-
tali kandidati so dobili manj kot deset ods-
totkov glasov. Manuela Rojec je dobila 374 
glasov (6,08 %), Onelio Bernetič 191 glasov 
(3,11 %), Mihael Tomše 183 glasov (2,98 %), 
Kristijan Cerovac 168 glasov (2,73 %), Vo-
jko Jevševar 135 glasov (2,20 %). Najmanj 
glasov so dobili Martel Antoni Santini, ki jih 
je dobil 43 (0,70 %), Zlatka Olah s 26 glasovi 
(0,42 %) in Danilo Milharčič, za katerega je “

glasovalo 24 volivcev (0,39 %). Neveljavnih 
glasovnic je bilo 6.235.

Gibanje Svoboda je dobilo največ glasov 
za občinski svet in so si tako priskrbeli pet 
mandatov. Sledijo jim lista Gašpar Gašpar-
Mišič in mi, Lista Andreja Korenike in 
Socialni demokrati s po štiri mandati. Po 
en mandat so dobili Gibanje za občino Pi-
ran, Lista Roberta Fakina, Oljka, Slovenska 
demokratska stranka in Zveza za Primorsko. 
Za italijansko narodno skupnost so izvoljeni 
trije kandidati – Andrea Bartole (Maria Sor-
go Brec in skupina volivcev) z 227 glasovi, 

Sonja Knežević
foto: wiki

Christian Poletti (Sarah Vuk Brajko in skupi-
na volivcev) s 196 glasovi in Nadia Zigante 
(Sarah Vuk Brajko in skupina volivcev) s 181 
glasovi.

V Luciji je med kandidati za člane v sve-
tih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti 
največ glasov prejel Đenio Zadković, v Novi 
vasi Klemen Pucer, v Padni pa Dean Grižon. 
Sandra Martinčić Loboda je dobila največ 
glasov v Piranu, v Portorožu pa Tatjana 
Fakin. Največ glasov v Sečovljah je dobila Is-
abel Petronio, v Strunjanu Brina Knez in v 
Svetem Petru Elis Guzič. 
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Z aščitimo drug drugega je slogan, 
na katerega v zadnjem mesecu 
mnogokrat naletimo na družbenih 

omrežjih in oglasnih panojih. Slogan, ki 
nas opominja, da so javni mediji tukaj za 
nas. Slogan, ki nas poziva k udeležbi na 
referendumu 27. novembra, na katerem 
lahko pokažemo svojo moč, tako da vpli-
vamo na umik strankarske politike iz de-
lovanja RTV Slovenija. 

Referendumska kampanja Zaščitimo 
drug drugega, ki se je pričela konec oktobra, 
se počasi bliža h koncu. Ekipa Inštituta 8. 
marec, ki je odgovornost za kampanjo prev-
zela v svoje roke, je po besedah Tine Tomšič 
po slabem mesecu že pošteno utrujena. Iz 
dneva v dan obiskuje različne kraje po Slo-
veniji, saj sledi cilju, da bi s kampanjo obiska-
la čim več mest. O kampanji je ekipa inštituta 
spregovorila tudi v Kopru, na Titovem trgu, 
na katerem jo je pričakala množica ljudi. 

Na Titovem trgu sem se pogovarjala z 
eno izmed članic ožje ekipe, Tino Tomšič, ki 
mi je povedala, da je njihov cilj »ustvarjanje 
široke skupnosti, ki se bori in opozarja na to, da 
se na RTV dogajajo kršitve delavskih pravic.« 
Po njenih besedah si želijo, da bi se tekom 
referendumske kampanje ustvarila skup-
nost in da bi se beseda o referendumu čim 
bolj razširila ter prišla tudi v ušesa tistih, ki 
se referenduma sprva mogoče ne bi udeležili. 

Trenutna ureditev omogoča prevelik 
vpliv aktualne politike. Zadnje leto in pol se 
na RTV namreč dogajajo nedopustne spre-
membe, ker je ta podrejena politični agendi 
in osebnim interesom. Ukinjajo se aktual-
no-politične oddaje in zabavni program, 
informativni programi so vse krajši, v delu 
novinarjev je prisotna cenzura, teme pa so 
izbrane politično. 

Hrepenenje po profesionalnosti in 
avtonomnem delovanju pa veliko stane, saj je 
kar osemintrideset delavk in delavcev dobilo 
opomin pred odpovedjo delovnega razmer-
ja. Predvidoma zato, ker so se 5. septembra 
pojavili v ozadju oddaje Dnevnik. S to akcijo 
so želeli izraziti solidarnost s kolegoma Ves-
no Pfeiff er in Sašo Kranjcem, ki sta se kakš-
na dva tedna pred tem v isti oddaji ogradila 
od vsebine in postopka priprave prispevka. 
Vodstvo jih je obdolžilo nepooblaščenega 
vstopa v studio. Svet delavcev in sindikalni 
zaupniki so generalnega direktorja opozorili, 
da z opomini pred odpovedjo izvaja kršitve, a 
ta svojih odločb ni spremenil. Raje je zamen-
jal voditelje Dnevnika, oziroma jih obdržal 
le toliko, kolikor zahteva njihova pogodba, 
za ostale termine pa je najel nove voditelje 
iz prejšnji vladi ideološko bližjih medijev. 
Posledično se delavci in delavke počutijo 
nemočne. Nemočne, ker v službo iz dneva 
v dan prihajajo v strahu, da bodo odpušče-
ni. Zaradi tovrstnih delovnih razmer pa je 
naraslo število bolniških odsotnosti, mnogi 
dajejo tudi odpovedi. 

Podrejanje RTV političnim agendam 
lahko vodi v veliko nevarnost, saj slednje 
omogoča vzpostavitev avtoritarne družbe. 
To pa je družba, v kateri je glas številnih 

zapostavljen. Prevzemanje javnih medijev 
je ravno prvi korak, ki vodi v takšno družbo, 
kot jo lahko opazimo v Rusiji, Belorusiji, ali 
pa nam malo bližje, na Madžarskem. 

»V Inštitutu 8. marec smo zelo proti temu, 
da politika nastavlja kadre na javni RTV in zdi 
se nam, da ta novela o zakonu RTV Slovenija 
to v zadostni meri omejuje,« je povedala Tina. 
Novela o zakonu RTV Slovenija namreč uva-
ja enoten organ upravljanja in nadzora – Svet 
RTV Slovenija. Nov zakon odvzame odločilni 
vpliv politike, državnega zbora in vlade, saj ti 
ne bi imeli nobenega vpliva na imenovanja 
svetnikov v svet javne RTV. Na tak način bi 
se lahko torej v prihodnje izognili politično 
nastavljenim urednikom. 

Tina nam je še zaupala, da jih je v Inštitu-
tu 8. marec strah, ker nimajo občutka glede 
udeležbe na referendumu, saj so »ljudje že ut-
rujeni zaradi vseh volitev, ki so bile pred tem.« 
Medtem ko so ljudje že naveličani volitev, 
se odloča o usodi RTV, ki pa je dobesedno 
v naših rokah. Da bi se zakon sprejel, mora 
namreč več kot 400 000 posameznikov 
glasovati ZA.

V prvi vrsti je pomembno, da se zaščiti-
jo delavske pravice, ki so trenutno kršene 
in da novinarjem ter novinarkam izkažemo 
podporo, jim damo vedeti, da jim stojimo ob 
strani. Obenem pa je pomembno, da zašči-
timo tudi same sebe. S tem, ko na referen-
dumu obkrožimo ZA, pokažemo, da nam je 
mar kakšne vsebine se predvajajo na RTV 
Slovenija. In pokažemo, da si želimo javni 
servis, ki deluje v našem interesu, in servis, 
ki mu je zagotovljena popolna instituciona-
lna in programska avtonomija od vsakršne 
oblasti. “

Inštitut 8. marec z 
referendumsko kampanjo 
Zaščitimo drug drugega 
na obisku tudi v Kopru

Samo 
400.000 
glasov 
ZA lahko 
osvobodi 
RTV 
Slovenija

Aida Čehić
foto: I8M

LOKALNO
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November je mesec preprečevanja 
odvisnosti od drog in hkrati mesec 
obletnice društva SVIT. Društvo 

SVIT je nevladna in neprofi tna organizaci-
ja, ki deluje na področju prepovedanih drog. 
Letos pa praznuje svojih trideset let obstoja. 

Društvo je nastalo leta 1992 na pobudo 
staršev odvisnikov, ki so se zaradi skupne 
stiske želeli povezati in zato naredili skupino 
za samopomoč za starše.

Društvo je namenjeno predvsem ak-
tivnim uporabnikom drog in njihovim 
družinam. Pomagajo pa tudi tistim, ki dro-
go uporabljajo rekreativno. Društvo SVIT 
si prizadeva zmanjševati škodo, ki nastane 
ob uporabi prepovedanih drog, pri kateri 
pride tudi do prenosljivih bolezni. Prioriteta 
društva je zmanjševanje zdravstvenih in so-
cialnih posledic, ki so povezane z uživanjem 
drog. V društvu se posvečajo tudi informi-
ranju in svetovanju uporabnikom in nji-
hovim družinam. Strokovna delavka Andreja 

Pajenk pravi, da se posvečajo tudi informi-
ranju širše javnosti, saj je njihov cilj reinte-
gracija uporabnikov in odpravljanje stigme, 
ki jih spremlja. Poudarja, da se starši mlad-
oletnikov pogosto obrnejo nanje po pomoč, 
ko ne vedo, kaj naj storijo.

Dnevni center je uporabnikom na vol-
jo vsak delavnik med 7.30 in 13.30. Center 
obišče približno 40 uporabnikov na dan. 
»Naši uporabniki po navadi že zgodaj zjutraj 
pridejo sem, spijejo kavico ali sok in pojejo ka-
kšen obrok,« pravi Andreja Pajenk. »Potem je 
malo prehajanja ven-noter in potem delamo 
različne stvari, odvisno od tega, kaj uporabnik 
v danem trenutku potrebuje – včasih je to zgolj 
pogovor, včasih pridejo sem po sterilen mate-
rial ali ga vrnejo nazaj. Včasih izpolnjujemo 
vloge za center za socialno delo ali nekaj v tem 
smislu. Seveda tudi pomagamo, kadar se nekdo 
odloči za zdravljenje.« Uporabniki so večino-
ma moški, v starosti med 40 in 45 let. Pojavl-
jajo se tudi starejši ter mlajši uporabniki do 
trideset let starosti.

V dnevnem centru sta uporabnikom na 
voljo dva računalnika. Lahko brskajo po 
spletu in igrajo videoigre. Delavci dnevnega 
centra jim pomagajo tudi pri iskanju zapos-
litve ali drugih življenjskih težavah. 

Društvo SVIT sicer sodeluje z združenjem 
DrogArt iz Ljubljane, kar jim omogoča, da v 
centru uporabnikom ponujajo testirno točko, 
kjer lahko testirajo droge in se prepričajo, da 
ne bodo zaužili nečesa, česar ne poznajo. Te-
stirna točka je odprta tudi anonimnim upo-
rabnikom, ki se lahko oglasijo v centru.

V dnevnem centru ponujajo tudi ra-
zlične dejavnosti – igrajo karte, organizirajo 

LOKALNO

Sonja Knežević
foto: wiki

Društvo SVIT 
že 30 let 
ponuja 
pomoč 

kvize, trenutno pa ustvarjajo okrase za pri-
hajajoče praznike. Poleg tega je uporabni-
kom omogočeno tudi kreativno izražanje, 
saj tam lahko ustvarjajo in se preizkušajo v 
ročnih spretnostih. Brezdomnim uporab-
nikom omogočajo še pranje oblek in shran-
jevanje osebne lastnine. Društvo SVIT pa 
poleg dejavnosti v dnevnem centru izvaja 
tudi terensko delo v štirih obalnih občinah. 
S terenskim delom so začeli leta 2003. An-
dreja Pajenk pravi, da terensko delo poteka 
približno kot delo v centru, samo da lahko 
na terenu ponudijo anonimno individualno 
svetovanje in menjavo sterilnega materiala. 

Uporabniki se v dnevnem centru počuti-
jo varno in sprejeto, saj je to eden od redkih 
prostorov, kjer niso stigmatizirani. Kadar 
za pomoč ne morejo prositi družino in pri-
jatelje, lahko v dnevnem centru dobijo vso 
potrebno pomoč in motivacijo. »Tukaj dobijo 
vso pomoč, ko sistem odpove,« pravi Andreja 
Pajenk. Društvo SVIT pomoč in svetovanje 
nudi tudi družinam, ki se vključujejo pred-
vsem, ko gre za mlajše uporabnike. 

Andreja Pajek poziva vse, ki imajo kakrš-
nokoli dilemo ali težavo, naj pridejo k njim 
na razgovor: »Povabila bi vse, ki imajo kakrš-
nokoli vprašanje, dilemo ali težavo na temo 
prepovedanih drog, da se vsekakor obrnejo na 
nas. Naj to ne bo tabu tema, oziroma neka stig-
ma, da ne bi poiskali pomoči. Dobro je poiskati 
pomoč v začetnih fazah.«

Dnevni center društva se začasno še na-
haja na Ferrarski ulici 5/a v Kopru. Kmalu 
pa bodo dobili nove prostore na glavni av-
tobusni postaji v Kopru, kjer bodo še naprej 
pomagali uporabnikom. “
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“

V novembru je potekala slavnost-
na otvoritev dolgo pričakovane 
prenovljene koprske tržnice. 

»No, pa jo imamo, novo pokrito tržnico, 
ki smo jo zelo potrebovali in predolgo čakali. 
Mestna tržnica je namreč veliko več kot pros-
tor, kjer ljudje nakupujemo, je tudi kraj za 
srečanja in druženja s prijatelji ter spozna-
vanje ljudi in kulture. Mestna tržnica je tudi 
okno v dušo naše skupnosti in ni bilo prav, da 
smo ga morali pripreti vsakič, ko je bilo vreme 
neprijazno,« je v svojem govoru na otvoritvi 
sklenil župan MOK Aleš Bržan. 

Prenovo je na pobudo Mestne občine 
Koper izvedla gradbena družba Adriaing, ki 
je nad mestno tržnico uredila nadstrešek z 
zastekljenim pasom ob fasadi objekta in na 
sredini. Na nadstrešku je tudi 56 razpršenih 
oken, ki so od strehe malo odmaknjena, da 
omogočajo kroženje zraka. Prav zato bo pod 
novo streho poskrbljeno za prijetno počutje 
tako v žgočih poletnih dneh kot tudi v času 
dežja. Poleg nadstreška je prenovljena tudi 
talna ploščad in komunalna infrastruktura, 
na novo je urejena še razsvetljava in dostop 

Otvoritev 
prenovljene 
koprske tržnice

Ana Lešnik
foto: Črt Brajnik

do tržnice s sprehajalnega pasu. Z odstranit-
vijo betonskega robnika je bila izničena 
višinska razlika, tako da je zdaj poskrbljeno 
za lažji dostop gibalno oviranim osebam. 
Odslej bodo peške in pešci Pristaniško cesto 
lahko prečkali točno pred vhodom na tržni-
co, tamkajšnje zimzelene hraste pa so pre-
mestili na drugo lokacijo ter jih nadomestili 
z zimzelenimi velecvetnimi magnolijami, ki 
bodo na tem mestu bolje uspevale. Koprska 
občina je za prenovo tržnice odštela približ-
no 1,2 milijona evrov. 

Poleg izmenjave istrskih dobrot bo pren-
ovljena tržnica lahko služila tudi kot prostor 
za različne prireditve. V strešno konstruk-
cijo je bila s tem namenom vgrajena elek-
troinštalacija z dodatno priključno močjo za 
ozvočenja. 

»Občanke in občani MOK so pridobili 
tržnico, ki je lahko v rabi vse dni v letu, torej 
tudi v primeru grdega vremena, saj je zdaj 
pokrita. Prav tako nudi priložnost, da se ta 
prostor napolni, tako kot se spodobi – zdaj la-
hko podaljša svoj obratovalni čas, poleg tega 
je lahko na voljo tudi za  dogodke, ki nudijo 

dodatno popestritev. Tržnica je opremljena 
z elektriko, da se lahko v tem prostoru odvija 
tudi na primer odprta kuhinja in podobni do-
godki ali pa se spremeni v koncertno prizorišče. 
Tako lahko v primeru slabega vremena ponudi 
nadomestni prostor za dogodke, ki se dogajajo 
v Taverni ali na ulici,« sporoča župan MOK 
Aleš Bržan.

Pokrite in prenovljene tržnice so po-
leg obiskovalk in obiskovalcev veseli pred-
vsem branjevke in branjevci, ki so se po več 
mesecih končno lahko vrnili na staro delov-
no mesto, vendar z izboljšanimi in prijetne-
jšimi delovnimi pogoji. Poleg nadstreška, 
ki jih bo obvaroval pred slabim vremenom, 
so pridobili tudi nove stojnice, ki se jih bo v 
času prireditev lažje premeščalo.  

Slovesno otvoritev sta popestrila voditel-
ja Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič ter nasto-
pajoči umetniki, med katerimi so bili Pihalni 
orkester Koper in Mažoretke Koper, Folklor-
na skupina Oljka, plesna skupina Fiona in DJ 
Lovro. Otovoritev se je zaključila s slovesnim 
prerezom traku. “

Atletski klub 
Koper praznuje 
60 let

Uredništvo
foto: AKK

V Atletskem klubu Koper letos 
slavijo velik jubilej, kar 60 let de-
lovanja. Zgodba Atletskega kluba 

se je začela daljnega leta 1962 in se us-
pešno nadaljuje še danes ter z motivira-
nostjo zre tudi v prihodnost. 

Samo v drugi polovici obdobja njihovega 
delovanja se v Atletskem klubu Koper lahko 
pohvalijo s številnimi zmagami na več kot 
800 državnih prvenstvih, njihovi člani so več 
kot 150-krat nastopili v slovenski reprez-
entanci, dosegli so celo kopico državnih 
rekordov, številne uspehe na Atletskih po-
kalih Slovenije ter ime Atletskega kluba Ko-
per ponesli po svetu. Zahvala za to gre tako 
mladim atletinjam in atletom kot tudi nji-
hovim predanim trenerjem. Za uspešno de-

lovanje kluba so tako v preteklosti kot danes 
zaslužni tudi številni prostovoljci, ki so skozi 
leta svoj prosti čas namenjali zagotavljanju 
pogojev za razvoj mladih atletov. 

S pomočjo in izdatnim sodelovanjem 
številnih ljudi, predvsem atletinj in atletov, 
njihovih trenerjev in staršev, vodstva klu-
ba, Zbora atletskih sodnikov AK Koper in 
nepogrešljivih pokroviteljev, je klub skozi 
leta lahko gradil uspešno zgodbo ter orga-
niziral številne atletske prireditve v Kopru 
– poleg več mednarodnih atletskih tekem 
tudi absolutno državno prvenstvo v atletiki. 
V zadnjih letih so se v klubu posvetili tudi 
šolanju za sodnike in trenerje ter izšolali več 
kot sto novih atletskih sodnikov ter 30 novih 
atletskih vaditeljev in trenerjev. Danes, po 

šestih desetletjih od ustanovitve, Atletski 
klub Koper šteje kar 250 aktivnih članov. 

Delovanje Atletskega kluba Koper je bilo 
zaznamovano tako z vzponi kot padci, toda 
neglede na to so se v njem stkala številna pri-
jateljstva, ki obstanejo celo življenje. Najbolj 
so ponosni na to, da se pri njih mladi športni-
ki naučijo vztrajnosti, predanosti cilju in tr-
demu delu. Znati zmagati in še pomembneje, 
znati prenesti poraz. 

»Skupaj slaviti in si deliti male in večje 
zmage ter biti kot ekipa, klub temu da je kral-
jica športov v osnovi bolj samostojna discipli-
na. In to je tisto, kar na koncu pomeni največ,« 
sporočajo iz AKK.

Atletinje pri predaji štafete
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V zadnjih tednih smo priča vladnim 
načrtovanjem škodljive stano-
vanjske politike, ki je v nasprot-

ju z volilnimi obljubami in koalicijskimi 
zavezami. Zato sta ljubljanska Fakulteta 
za arhitekturo in Inštitut za stanovan-
ja na vlado naslovila poziv, v katerem se 
zavzemata za vzpostavitev bolj transpar-
entne stanovanjske politike z gradnjo več 
javnih stanovanj. 

Glavni povod poziva je nedavni prenos 
za stanovanjsko gradnjo primernih zemljišč 
z DUTB-ja na Slovenski državni holding 
namesto na javne stanovanjske sklade. V 
pozivu poudarjajo, da »je vlada v zadnjih šes-
tih mesecih za zaprtimi vrati pripravila ukrepe, 
ki temeljijo na vstopu zasebnega kapitala, tudi 
globalnih nepremičninskih korporacij, v grad-
njo ’javnih’ najemnih stanovanj. To je nesklad-
no s koalicijsko pogodbo in v nasprotju z mnen-
jem širše stroke.« Gre za dejstvo, ki je daleč 
od vladne obljube, da bo do leta 2030 izv-
edla gradnjo ali prenovo 20.000 javnih na-
jemnih stanovanj. V kolikor bi se upoštevale 
zahteve koalicijske pogodbe, ki napoveduje 
neodplačani prenos za stanovanjsko gradnjo 
primernih zemljišč iz DUTB-ja neposredno 
na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
bi se namreč na teh zemljiščih lahko gradilo 
skoraj 3.000 novih javnih najemnih stano-
vanj, kar predstavlja več kot šestino obljub za 
napovedano gradnjo.

Zaradi tridesetletnega prepuščanja sta-
novanjske tematike privatnemu trgu se pos-
ledice kažejo v večanju stanovanjske prob-
lematike, kjer se dostopnost do stanovanj 
omogoča zgolj peščici premožnih lastnikov. 
Na stanovanjskem področju ni vzpostavl-
jenih stabilnih virov javnega sistemskega 
fi nanciranja in ustreznih progresivnih ne-
premičninskih davkov. Zato se na kapitalu 

globalnih nepremičninskih korporacij pred 
našimi očmi odvija kopičenje bogastva elit, 
kjer stanovanja ostajajo prazne investicije, 
srednji razred pa se gnete v kleteh in neus-
treznih bivanjskih enotah. V eni od prejšnjih 
kolumn sem pisal o pomenu stanovanjskih 
zadrug, ki zaradi svojih socialnih dispozicij 
postajajo vse bolj uveljavljene prakse tudi 
na vzhodu Evrope. Zakaj Slovenija hodi po 
stopinjah kapitalske prodaje javnega? Nova 
javna neprofi tna najemna stanovanja so la-
hko vzor zasnove sodobnih stanovanjskih 
sosesk. Na Fakulteti za arhitekturo v Ljublja-
ni in Inštitutu za stanovanja poudarjajo, da 
lahko to bistveno vpliva na bivalni standard, 
način poselitve, urejanje prometa, energets-
ko varčnost in socialno integriranost države. 
Izpostavljajo, da je stanovanjske enote zaradi 
tega potrebno umeščati v prostor strokov-
no in transparentno, kar omogočajo edino 
javni urbanistični in arhitekturni natečaji, ki 
po novi gradbeni zakonodaji izgubljajo svoj 
pomen. Prevzem javne stanovanjske gradnje 
s strani zasebnih nepremičninskih korpo-
racij lahko med drugim povzroči višanje na-
jemnin s strani lastnikov, kar lahko pripelje 
do tega, da dolgotrajni najemniki ostanejo 
brez doma.

Zategadelj se na margini kot odgovor 
na kolonializem kapitala oblikujejo prosto-
ri odpora, kjer se posamezniki srečujejo v 
demokratičnih skupnostih. Poleg avtonom-
nih con se oblikuje tudi vse več začasnih rab 
zapuščenih prostorov, ki omogočajo razvoj 
začasnih vsebinskih zapolnitev praznih 
prostorov v mestu. In teh je vedno več, saj se 
pri nas že vrsto let uvaja trend oblikovanja 
nakupovalnih mest potrošnje, ki ustvarjajo 
dobičkonosni vsebinski naboj. S trgovinami, 
gledališči, zabavnimi ter športnimi vsebin-
ami in kinodvoranami se razvija mesto po-

trošnje zgolj za dobiček kapitala. Nasprotje 
tovrstnim ne-krajem, ki jim umanjka prostor 
srečevanja, so avtonomne cone. Gre za sam-
ovznikla osvobojena območja, ki nastajajo po 
principih horizontalne demokracije. Ponava-
di zasedajo zapuščena in propadajoča ozeml-
ja v mestih, posledice slabih lastnikov, ki vrs-
to let ne naredijo ničesar za njihovo prenovo. 
Tovrstna območja opominjajo na temeljne 
pomanjkljivosti potrošne družbe, kot so po-
manjkanje solidarnosti, srečevanja in toler-
ance. Ljubljanska Avtonomna Participativna 
Cona (PLAC) na Linhartovi 43 v Ljubljani je 
eksemplaričen primer avtonomne cone. Na 
podlagi izpovedi 18-letnega dijaka je PLAC 
»varen prostor, skupnost ljudi, ki me sprejema-
jo takega, kot sem. Po šoli mi nudi prostor, ka-
mor se grem lahko učit. Prvič po dolgem času 
mi je PLAC omogočil topel obrok na dnevni 
bazi. Že pri pripravi hrane sodelujemo in se 
učimo drug od drugega. Ljudje mi dajejo oporo 
in voljo. Pogovarjal sem se z različnimi ljudmi, 
spoznal mnoge navade in pridobil ogromno 
novih znanj in izkušenj. V PLACu sem spoznal 
in se začel družiti tudi s starejšimi ljudmi. Nji-
hove izkušnje in zgodbe me navdihujejo, pa 
tudi podajajo nove poglede in širše razumevan-
je.« DUTB, ki je formalni lastnik zemljišča 
in objekta, je predstavnikom PLACa poslal 
grozilno pismo. Z njim napada avtonomijo, 
saj od skupnosti zahteva prevzem pravne 
odgovornosti in plačevanje več kot 6000 
evrov najemnine mesečno. Absurdno, da 
DUTB to neutemeljeno zahteva kot uporab-
nino za objekt, ki je bil vrsto let zapuščen, in 
v katerem se ni izvajala nobena dejavnost v 
javno dobro. Zakaj je PLAC tako edinstven? 
Ker omogoča prostor za skupnost ljudi, ki si 
stojijo ob strani in do njega oblikujejo močno 
pripadnost. Politika pa pomaga kapitalu, da 
premaguje oblikovanje skupnosti.

Novo slovensko bivanje  

KOLUMNA

Boštjan Bugarič
foto: PLAC

“
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Pretekli petek se je v Izoli, kot 
prvi občini v Sloveniji, praznično 
zableščalo. Poleg prižiga lučk je 

v parku Pietro Coppo potekala zdaj že 
tradicionalna otvoritev sklopa prireditev 
Ledeni otok, ki ga organizira občina Izo-
la v sodelovanju s Centrom za kulturo, 
šport in prireditve Izola (CKŠP), Turis-
tičnim združenjem Izola in podjetjem To 
je to. 

December v Izoli
Ledeni otok v Izoli je prvič zasijal v 

zimski sezoni 2019/2020 z željo, da bi tudi 
hladnejši del leta popestrili z dogajanjem. 
Tako se je rodila ideja, da bi v Izolo pripel-
jali drsališče in okoli tega zgradili pravljično 
zgodbo, in nastal je Ledeni otok. »Ker je pri-
marno vse skupaj namenjeno našim otrokom, 
smo takrat povabili k sodelovanju naše šole 
in vrtce ter naredili natečaj, kjer so otroci de-
jansko predlagali imena. Ime Ledeni otok je bil 
predlog enega od otrok iz naše italijanske šole,« 
nasmejano pove Olga Kaliada iz občine Izo-
la. Letošnji program bo pester in glasbeno 
obarvan. Vključenih je precej izvajalcev iz 
Obale, saj organizatorji stremijo k temu, da 
dajo prostor ustvarjalcem iz domače glasbe-
ne scene, vedno začenši z izolskimi izvajalci. 
»Tako bodo od prvega decembra do božiča četrt-
ki namenjeni izolskim zborom, vikendi bodo 
posvečeni različnim glasbenim točkam, vsako 
nedeljo pa bo v parku Pietro Coppo program 
za otroke,« sporoča Erik Toth iz CKŠP. Zan-
je se bodo odvijale različne delavnice, gle-
dališke predstave in pravljice. Poleg pisanega 
prednovoletnega dogajanja bo pestro tudi 
za silvestrovo. Tudi letos bo silvestrovanje 
potekalo na Lonki, v sklopu treh večerov, s 
pričetkom 30. decembra. »Na prvem večeru 
bo otroke obiskal Dedek Mraz, glavni izvajalci 
bodo Čuki, za zadnji večer v letu smo pripravili 
program s Tribute Bon Jovi iz Italije in Lisja-
ki, prvega pa bodo z nami Kamnolomi in Tulio 
Furlanič,« še napove Erik Toth iz CKŠP. 

Posebnost Ledenega otoka je zagotovo 
drsališče. Ne gre namreč za klasično kocko, ki 
se postavi in omogoča drsanje v krogu ali po 
širši pravokotni površini, ampak je postavl-
jeno na stezah skozi park Pietro Coppo, kar 
omogoča prav posebno izkušnjo. »Drsališče 

bomo letos tudi malenkost razširili in tako 
ponudili več vsebin in več terminov na razpo-
lago našim vrtcem in šolam, ki drsajo zastonj. 
To je za nas velik plus, saj tako lahko resnično 
vsem omogočimo, da ga obiščejo,« so povedali 
na občini Izola. Drsališče se bo odprlo takoj, 
ko bodo temperature malce nižje. V sklopu 
Ledenega otoka bo potekala tudi dobrodelna 
akcija Hladilnik toplega srca. Z darovanjem 
dobrin, ki jih bo mogoče pustiti na vhodu v 
Ledeni otok, lahko pomagate in polepšate 
praznike družinam v stiski. Vse prireditve 
v parku Pietro Coppo v sklopu Ledenega 
otoka so brezplačne in bodo potekale vsak 
vikend, od četrtka do nedelje, od 18. novem-
bra do 22. januarja. 

Praznični Koper
V Kopru bodo lučke zasvetile v soboto, 

26. novembra, ob 17. uri na Titovem trgu, 
čemur bo sledilo pestro praznično dogajan-
je. Na dan prižiga lučk v Kopru se bo odpr-
lo tudi drsališče, ki bo odprto vsak dan do 
vključno 8. januarja prihodnje leto. Letošn-
ji prižig lučk pa bo poseben zaradi gostje 
Christine D’Avena, ki jo poznamo predvsem 

po tematskih pesmih iz risank, ki smo jih la-
hko gledali na italijanskih programih.

Ob koncih tedna bo poskrbljeno za lju-
bitelje glasbe v živo. Zvrstili se bodo števil-
ni koncerti raznih glasbenikov in glasbenih 
skupin, med katerimi bodo Delirium, Batis-
ta Cadilllac, Klapa Semikantá, Trio Vivere, 
Danilo Kocjančič Friends itd. Nedelje bodo 
namenjene adventnim sprehodom, ko si 
bo moč ogledati notranjost cerkva, do kat-
erih ponavadi nimamo dostopa. Seveda bo 
poskrbljeno tudi za najmlajše, saj praznični 
čas najbolj navdušuje prav njih. Tako si bodo 
lahko ob vikendih v dvorani Svetega Frančiš-
ka ogledali otroške predstave, obiskali pa 
jih bodo tudi trije dobri možje – Miklavž, 
Božiček in Dedek Mraz. Kot vsako leto bodo 
na Titovem trgu, v mandraču in na plošča-
di pri stavbi nekdanje Uprave za pomorstvo 
postavljene lesene praznične hiške z gostins-
ko ponudbo.

V piranski občini bodo lučke prižgali 
kasneje, predvidoma 2. decembra. Na ta dan 
načrtujejo tudi odprtje božično-novoletnega 
sejma, otroško predstavo Zvezdica zaspanka 
in obisk Miklavža.

Na Obali 
zasvetile 
prve 
praznične 
lučke

Ana Lešnik
foto: Črt Brajnik

“

Pretekli petek so se v Izoli prižgale novoletne lučke

V okviru Ledenega otoka bo mogoče prisluhniti različnim glasbenim točkam, poskrbljeno pa bo tudi za otroke. 

LOKALNO
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LOKALNO

Od cveta 
do cveta 
čebelica 
leta 

Jan Bednarik
txt&foto

»Če bi čebela izginila z obličja sve-
ta, bi človeku ostala ne več kot 
štiri leta življenja. Nič več čebel, 

nič več opraševanja, nič več rastlin, nič več 
živali, nič več človeka.«

Tako naj bi ob neki priliki izjavil fi zik, 
utemeljitelj relativnostne teorije in dobitnik 
Nobelove nagrade za fi ziko Albert Einstein. 
Seveda te izjave slavni fi zik ni nikoli izrekel, 
pripisana mu je bila zato, da bi imela večjo 
težo, da bi ji dodali pridih avtoritete. Kar pa 
ne pomeni, da v izjavi ni zrna resnice in ne 
pomeni, da je gornji citat zgrešen. Morda 
izginotje čebel ne bi imelo tako apokalip-
tičnega učinka na svetovni živelj in naravo, 
bi pa gotovo človeštvo doživelo kolaps siste-
ma, kot ga poznamo. 

Vendarle ima čebela izjemno pomem-
bno mesto v naravi. S svojo dejavnostjo, 
opraševanjem, namreč pomembno vpliva na 
proizvodnjo človeške in živalske hrane. Tako 
bi imelo izginotje teh opraševalcev negativne 
posledice za celotno verigo oskrbe s hrano. 
Po trditvah ameriške nacionalne akademije 

znanosti (NAS) bi izginotje povzročilo zlome 
na vseh področjih. Je pa, na srečo, zavedan-
je o pomenu čebel kot ključnih opraševal-
cev, vedno bolj prisotno v javnosti, česar ne 
morejo prezreti niti odločevalci.

Problematiko izginjanja čebel in pomen 
le-teh so prepoznali tudi v Kopru. Po odločit-
vi koprske občine, da bodo na površini med 
obema voznima pasovoma na Ferrarski ulici 
namesto trave sedaj poganjale medovite ras-
tline, je zaživel še urbani učni čebelnjak.

Koprska občina in Marjetica Koper sta ga 
v sodelovanju z Obalnim čebelarskim društ-
vom Koper postavili na lokaciji Mestne vrt-
narije na Škocjanu. Idejna zasnova čebelnja-
ka Step Closer je nastala pod mentorstvom 
profesorja Mihe Dešmana s Fakultete za ar-
hitekturo Univerze v Ljubljani. 

Čebelji paviljon je sicer sestavljen iz dveh 
delov, prostora za opazovalce in prostora “

K U L T U R N I 
N A P O V E D N I K

26. 11., ob 19.30, Piran, Gledališče Tartini Piran                                                                                 
Skoraj profi  teater: Kanarčkova župca
Gledališka komedija

27. 11., ob 17.00, Izola, Park Pietro Coppo                                                                           
Gledališka predstava za otroke: Praznični ulaluuu!

29. 11. ob 19.00, Koncertna dvorana Glasbene šole Koper
8. mednarodni festival sodobne glasbe: 1. koncert: Barve
Glasba po navdihu poezije Lare Willewaldt

30. 11. ob 16.00, Koncertna dvorana Glasbene šole Koper
8. mednarodni festival sodobne glasbe: 3. koncert: Vezi
Koncert učencev Glasbenega centra Edgar Willems
ob 19.00, Dvorana Pokrajinskega muzeja Koper
8. mednarodni festival sodobne glasbe: 
3. koncert: Svetloba Ansambel Neofonia

1. 12. ob 19.00, Koncertna dvorana Glasbene šole Koper
8. mednarodni festival sodobne glasbe:
4. koncert: Hydrargyrum, Primož Sukič, kitara in električ-
na kitara

2. 12. 2022 ob 19.00, Koncertna dvorana Glasbene šole 
Koper
8. mednarodni festival sodobne glasbe: 5. koncert: Meta 
.abeceda [ansambel za novo glasbo]

2. 12. ob 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: AKA Neomi 

3. 12. ob 19.00, Protokolarno-prireditvena dvorana sv. 
Frančiška
8. mednarodni festival sodobne glasbe: 6. koncert: Péla-
gos Neofonía in NeuverBand

za čebele, enoti ločuje steklena pregrada. 
Ta omogoča obiskovalcem varen pogled na 
delovanje znotraj čebelnjaka. Da le ne bo ka-
kšnega nezaželenega pika (pa čeprav so, če 
nanje niste alergični, ti bojda koristni). Na 
vrhu čebelnjaka se nahaja ravna zelena stre-
ha kot zaščita pred pregrevanjem.

V okolici čebelnjaka so, po nasvetih 
botanika doktorja Jožeta Bavcona, posa-
jene različne medovite rastline, s čimer je 
poskrbljeno za čim bolj optimalen življenjski 
prostor za čebele.

To, da je čebelnjak urban, je zaradi lok-
acije logično, bo pa čebelnjak tudi učne nar-
ave. Kranjsko sivko (avtohtona slovenska če-
belja vrsta, ne rastlina) bodo tako pri svojih 
opravilih lahko opazovali učenke in učenci, 
delo najpomembnejših opraševalcev pa 
bodo strokovno predstavljali čebelarji Obal-
nega čebelarskega društva Koper.

Urbani učni čebelnjak v vrtnarji Koper
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Še pomnite Aleša Primca, tovariši? Lju-
bljančani skoraj zagotovo, saj je zadnji 
mesec skakal iz hladilnikov in paštet ob 

kampanji pred lokalnimi volitvami. Tam je 
sicer v tekmi za županski stolček pogorel in 
zasedel tretje mesto za Zoranom Jankovićem 
iz Liste Zorana Jankovića in Natašo Sukič iz 
Levice. A to še zdaleč ni bila najpomembne-
jša tekma Aleša Primca in njegovega Giban-
ja za otroke z obema biološkima staršema v 
maternici. Seveda je Primčev kulturni boj us-
merjen proti pravicam skupnosti LGBTIQ+, 
ki so bili do nedavnega diskriminirani 
z družinskim zakonikom, Aleš Primc in 
njegovi podporniki pa se zavzemajo za nad-
aljevanje diskriminacije. 

Letošnja izvedba gonje proti spolnim in 
spolnostnim manjšinam se je začela v sredini 
junija, ko je Primc sklical vseslovenski shod 
mater in očetov, ki se ga je udeležilo kakšnih 
50 upokojencev, nekaj bratov frančiškan-
ov, nekaj več bratov neonacistov in pešči-
ca otrok. Takrat je namreč ustavno sodišče 
pričelo s presojo diskriminacije v družin-
skem zakoniku na podlagi prijave posamez-
nix, ki je zahteval enakopravno obravnavo. 
Kakšen slab mesec kasneje je ustavno sodišče 
odločilo, da je bil takratni družinski zakonik 
protiustaven, saj je diskriminiral spolne in 
spolnostne manjšine na področju posvo-
jitve otrok – enakopravnost z raznospolnimi 
namreč ni bila zagotovljena. S tem je naložil 
vladi da pripravi, parlamentu pa v pol leta 
sprejme novelo družinskega zakonika, ki bi 
neskladje z ustavo odpravljalo – do sprejema 
pa velja enakopravna možnost posvojitve za 
vse, ne glede na zakonik v veljavi. 

Vlada in parlament sta se podvizala 
in konec julija sprejela nediskriminatorni 
družinski zakonik. »A ne tako hitro,« so zak-
licali podporniki diskriminacije iz državne-
ga sveta in vložili veto na zakon. V našem 
sistemu veto pomeni predvsem, da mora 
parlament o zakonu glasovati še enkrat. In v 
oktobru so poslanci izglasovali zakon še en-
krat. 

Vendar diskriminatorji, združeni v stran-
ko Glas za družine in otroke pod vodstvom 
Aleša Primca, poznajo vse pravne uzance, 
ki so jim na voljo, zato so zbrali neoverjene 
podpise z zahtevo po razpisu referenduma. 
Institut vsaj 2500 neoverjenih podpisov 
predvideva, da mora parlament obravna-
vati iniciativo za referendum in odločiti o 
nadaljnjih korakih – bodisi oznani začetek 
zbiranja 40.000 overjenih podpisov, ali pa 
odloči, da referendum ni dopusten. Nedo-
pustnost lahko državni zbor utemelji s tem, 
da zakon le odpravlja neustavnost, ki jo je 

ugotovilo Ustavno sodišče, ali pa odpravlja 
kršitve človekovih pravic, ki jih je ugotovilo 
Evropsko sodišče za človekove pravice. Par-
lamentarna večina je, jasno, referendum pre-
povedala, saj – zdaj se pa res že ponavljamo 
– odpravlja neustavnost, ki jo je ugotovilo 
Ustavno sodišče.

Sovražniki enakopravnosti pa v jok in na 
drevo: »Ko smo sprejemali in pisali slovensko 
ustavo, nihče ni bil tako pokvarjen, da bi mu na 
kraj pameti prišlo, da bo nekdo tako tolmačil 
slovensko ustavo in mednarodne akte, kot to 
vsiljujete danes vi. Če se to uresniči in če se 
prepove referendum, potem, gospe in gospodje, 
je to totalitarizem,« je bil jasen poslanec SDS 
in znani ksenofob Branko Grims. Škoda, da 
se na zmerljivko totalitarizem ni spomnil, ko 
je lani spomladi skupaj s svojo koalicijo pre-
povedal referendum o nakupu orožja.  

Kakorkoli, kulturnemu bojevniku pod 
pretvezo kandidata za župana Ljubljane, 
Alešu Primcu, je tako ostala zgolj ena prav-
na pot – pritožba na Ustavno sodišče, ki jo 
je Primc vložil 11. novembra. Slednje bo to-
rej v eni izmed naslednjih sej, nemara že 1. 
decembra, odločalo, če je referendum, ki ga 
je parlament prepovedal, vendarle dopus-
ten, kljub temu da bi odločal o zakonu, ki 
odpravlja neustavnost. Seveda se vam zdi, 
da bo isto sodišče odločalo o podobni za-
devi, kot je že odločilo junija. In ne motite 
se. Sklep je torej jasen, Ustavno sodišče v tej 
sestavi bo bržkone z večino šestih proti trem 
zavrnilo zahteve Aleša Primca, da se dovo-
li referendum o pravicah manjšine, ki ga je 
parlament prepovedal. A ne skrbite, Primc 
je načrtoval tudi to: zahteva izločitev treh 
ustavnih sodnikov, ki mu niso po godu: »Us-
tavna sodnica Katja Šugman Stubbs je namreč 
leta 2012 sodelovala v reklami za kampanjo 
LGBT aktivistov pred družinskim referendu-
mom, v reklami je sodeloval tudi brat ustavne-
ga sodnika Roka Čeferina Aleksander Čeferin, 
sveža ustavna sodnica Neža Kogovšek Šalam-
on pa je znana LGBT aktivistka,« ugotavlja. 
Vsekakor so bolj primerni ustavni sodniki, 
ki jih je predsednik Borut Pahor izbral po 
željah Slovenske demokratske stranke kot so 
Rok Svetlič, izpričani rasist, ki si prizadeva 
za oboroženo stražo na državnih mejah, ali 
Klemen Jaklič, ki ne loči istospolnih družin 
in incesta. 

Se vidimo na Evropskem sodišču za člove-
kove pravice v Strasbourgu, saj nasprotnikov 
enakopravnosti ni nikoli ustavila še nobena 
ustavna presoja. 

Če je pravni red nenaklonjen diskrimi-
naciji, toliko slabše za pravni red. 

Dohodninski zakon za zdaj ostaja
Ljubljana – SDS je s predlogom za razpis 
posvetovalnega referenduma preprečila 
glasovanje o noveli zakona o dohodnini. Z 
njim je vlada skušala omiliti nekatere davčne 
razbremenitve, ki jih je skozi parlament 
spravila bivša vlada. Noveli zakona je poleg 
SDS oporekala tudi stranka NSi, skepso do 
zakona pa so izrazili tudi poslanci stranke 
SD. STA, RŠ, NB

Samo en dvig plače
Ljubljana – Prejšnji teden so predstavniki 
delodajalcev, sindikatov in vlade na Ekon-
omsko-socialnem svetu za zaprtimi vrati raz-
pravljali o zvišanju minimalne plače. Minis-
ter za delo Luka Mesec je po seji povedal, da 
se bo minimalna plača dvignila le v enem 
koraku. Povišali naj bi jo januarja, pri tem pa 
upoštevali tako infl acijo kot ugotovljene živl-
jenjske stroške. Še pred sejo sveta je Mesec 
zagovarjal, da se morata zgoditi ločena dviga 
minimalne plače, pri čemer vztrajajo sind-
ikati. STA, RŠ, NB

Županske volitve: drugi krog
Ljubljana – 4. decembra se bodo na volišča 
v drugem krogu odpravili volivci na Bledu, 
v Laškem, Gornji Radgoni, Lendavi, Ilirski 
Bistrici in Velikih Laščah. V drugem krogu se 
bosta v Piranu soočila Gašpar Gašpar Mišič 
in Andrej Korenika, v Izoli pa Milan Bogatič 
in aktualni župan Danilo Markočič. Z rezu-
ltati prvega kroga so zadovoljni v prav vseh 
strankah. RTVSLO, NB.
 

Vlada uvaja »zločin iz sovraštva«
Ljubljana – Vlada je v skrajšano obravnavo v 
državni zbor poslala novelo kazenskega za-
konika, ki med drugim prinaša strožje kazni 
za javne uslužbence, ki sodelujejo pri trgov-
ini z ljudmi. Kot obvezno obteževalno oko-
liščino, ki se upošteva pri odmeri kazni, uva-
ja tudi koncept zločina iz sovraštva (t. i. hate 
crime). Gre za popravke: Evropska komisija 
je ugotovila, da zakonodajalec dveh direktiv 
v kazensko zakonodajo ni prenesel, dve pa je 
prenesel pomanjkljivo. RTVSLO, NB

Referendumi: sporna soočenja 
in osebni napadi

Ljubljana – Na Inštitutu 8. marec so v poned-
eljek opozorile na nepoštena televizijska 
soočenja, sporne novinarske prispevke in 
na domnevne kršitve referendumske za-
konodaje. Ob tem so javnost pozvale, naj 
na referendumu glasuje »za« vladni zakon. 
Opozorile so tudi na (osebne) spletne napade 
in na manipulacije s strani nekaterih medi-
jev in kanalov, povezanih z opozicijo. Nika 
Kovač je bila sicer razglašena za Slovenko 
leta. TOPNEWS, NB

Plečnikovega stadion 
ne bo kupila država

Ljubljana – Vodstvo kulturnega ministrst-
va je namero, da bi Plečnikov štadion kupil 
poslovnež Joc Pečečnik, zaradi nezadostnih 
sredstev ustavilo. Iščejo trajno rešitev za 
spomenik in zagovarjajo stališče, da so na-
jboljši primeri prenov in ohranjanja kulturne 
dediščine tisti, v katerih jih odkupi in z njimi 
upravlja lokalna skupnost. STA, NB

PO DOMAČE
Princ kulturnega boja
Kaj se dogaja z družinskim zakonikom?

“

Jaka Virant
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Simon Smole
foto: osebni arhiv

LOKALNO

Tej Gonza je mladi raziskovalec na 
Fakulteti za družbene vede in direktor 
Inštituta za ekonomsko demokracijo. 

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Lju-
bljani, magistriral pa na Erasmus Univerzi v 
Rotterdamu. Trenutno zaključuje doktorat 
na temo primerjave lastniških modelov za 
zaposlene. Za Megafon je spregovoril o tem, 
kakšno prihodnost ima delavsko lastništvo v 
Sloveniji in svetu.

Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo ste 
izoblikovali rešitev, ki temelji na podjetjih v 
lasti zaposlenih znotraj tržnega sistema. Gre 
torej za alternativo, ki ni ujeta v zgodovins-
ki  konfl ikt med delom in kapitalom?  Lahko 
opišeš, kako izgleda takšen model lastništ-
va zaposlenih?

Na Inštitutu za ekonomsko demokracijo 
(IED) se ukvarjamo predvsem s praktično 
in politično implementacijo alternativnega 
ekonomskega modela, ki ga najraje poimenu-
jem za ekonomsko demokracijo. Ekonomska 
demokracija postavlja etične standarde za 
osnovne celice produkcije na trgu – podjet-
ja. Osnovno načelo je, da lastniške pravice 
(ekonomske in upravljavske pravice) niso 
vezane na inštrument, s katerim je mogoče 
prosto trgovati (na primer na delnico), tem-
več so vezane na aktivno vlogo v podjetju 
– na delo. Pravice do dobička, do vrednosti 
kapitala in do odločanja tako v ekonoms-
ki demokraciji niso tržna dobrina, ampak 
osebna pravica, ki ni prenosljiva in z njo ni 
mogoče trgovati. Za boljšo predstavo pomis-
lite na volilno pravico v demokraciji, ali pa 
na članstvo v knjižnici – državljanu pripa-

da pravica do demokratičnega glasu, članu 
pravica do izposoje knjige. Teh pravic ni 
mogoče prenesti na drugo osebo, jih prodati. 
Podobno v ekonomski demokraciji delavcu 
ni mogoče odtujiti pravice do sadov njegove-
ga dela, prav tako pravice do samoodločanja 
oziroma demokratičnega prenosa menedžer-
ske avtoritete. Ekonomska demokracija je 
neizbrana pot socialne demokracije, ki je 
na razpotju, konec 19. stoletja, raje prisegla 
na opozicijo dela proti kapitalu preko sin-
dikalnega predstavništva. Seveda je s tem 
osnovno lastnost kapitalizma – najeman-
je človeškega dela – pustila nedotaknjeno. 
Zaradi izvedbene pragmatičnosti smo na 
Inštitutu sicer žrtvovali določena stroga 
načela ekonomske demokracije, vendar se 
trudimo, da so modeli, ki jih izoblikujemo in 
poskušamo uzakoniti, čim bližji idealu ekon-
omske demokracije. Ključno je torej, da so 
v lastništvo vključeni vsi delavci v podjetju. 
Distribucija kapitala med delavce se omeji z 
določenimi pravili, ki preprečujejo koncen-
tracijo lastništva pri ključnih kadrih, s čimer 
se zagotovi demokratičnost vsakega glasu, in 
dolgoročno vzdržnost delavskega lastništva.

V devetdesetih letih preteklega stoletja so 
imeli novinarji večjih medijskih hiš pri nas 
zelo močno vlogo pri lastništvu medijev in 
upravljanju časopisnih družb, a so se zaradi 
kratkoročnih individualnih interesov odločili 
za prodajo delnic. S tem so izgubili kakršen-
koli vzvod soupravljanja in preprečevanja 
škodljivih posledic, ki jih povzročajo lastniki, 
ki nimajo vizije ali dolgoročnih načrtov ter 
samo izčrpavajo podjetja. Kako preprečiti 

pritiske v smer razprodaje, s katero bi se 
lastništvo ponovno preselilo v roke špeku-
lativnega kapitala? Kako zagotoviti dol-
goročen obstoj delavskega lastništva?

Ne samo, da je tajkunsko lastništvo 
medijev brez vizije, je tudi odlično orodje za 
uresničevanje interesnih zahtev lastnikov. 
Odličen primer je ameriška medijska krajina, 
seveda pa v Sloveniji pogosto sledimo tem 
trendom. Lastništvo zaposlenih daje medi-
ju kredibilnost. Gorenjski glas, na primer, je 
časopis, ki je bil odkupljen s strani zaposlen-
ih. Po delavskem odkupu je močno okrepil 
bralstvo in predvsem zaupanje bralcev, da 
je poročanje novinarjev v skladu z integrite-
to njihovega poklica. Zanimivo, da je tudi 
v ZDA prvi ESOP sklad, ki ga bom še ome-
nil, narejen v medijskem podjetju. Razlog za 
razgradnjo delavskega lastništva v devetde-
setih je bil, da privatizacija ni bila osnovana 
na načelih ekonomske demokracije, četudi je 
bilo lastništvo za trenutek v rokah delavcev, 
temveč na kapitalističnih načelih, ki last-
niške pravice smatrajo za tržno dobrino. 
Ko enkrat lastniške pravice postanejo tržna 
dobrina, se kot frnikola skotalijo k tistemu, 
ki ima za mizo najtežji palec. Mimogrede, 
prvotni predlog Jožeta Mencingerja, pri ka-
terem mu je takrat pomagal soustanovitelj 
in predsednik IED David Ellerman, je šel 
v smer delavskih skladov, ki bi dolgoročno 
zasidrale lastništvo privatiziranih podjetij 
pri delavcih. 

Medijska krajina seveda ni edina, v kateri 
je prišlo do razpada delavskega lastništva in 
tajkunizacije – razpad delavskega lastništva 
oziroma degeneracija delavskega lastništva je 

»Država določa pravila trga in 
dokler je država v primežu 
kapitalskih interesov, možnosti za 
resno demokratizacijo gospodarstva 
zares ni.«

- Tej Gonza, 
ekonomist, direktor 

Inštituta za ekonomsko 
demokracijo

INTERVJU
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prisotna povsod, kjer pravna struktura pod-
jetij in zakonski okvir ne zagotavljajo, da so 
lastniške pravice vezane na vlogo v podjetju. 
Enako kot v Sloveniji se je zgodilo tudi s šte-
vilnimi zadrugami po svetu, ki so omogočile, 
da se obvezni delež v podjetju prodaja kot 
konvencionalna delnica. Sicer pa poznamo 
kar nekaj modelov delavskega lastništva, ki 
se relativno uspešno borijo proti degener-
aciji – vsem modelom pa je skupno, da so 
lastniške pravice na tak ali drugačen način 
vezane na zaposlitev v podjetju. Kot primer 
bi še enkrat navedel ESOP v ZDA, bolj ne-
davni EOT v VB, Mondragon v Španiji in 
podobne. Vendar pa je v obstoječem ekon-
omskem sistemu izredno težko zagotoviti 
dolgoročno ohranitev delavskega lastništva. 
Ne zaradi trga kot takega, kot bodo verjetno 
zaključili številni marksisti, temveč zaradi 
obstoja trga dela ter trga delnic, ki odsotnim 
lastnikom zagotavljata pravico nad produk-
tom dela (dobičkom) in pravico do avtoritete 
nad delom (upravljanjem). Odgovor na 

vprašanje, kako degeneracijo preprečiti, je 
sicer precej kompliciran. Če poskušam na 
kratko odgovoriti, je mnogo mogoče nared-
iti z zakoni, ki regulirajo modele delavske-
ga lastništva. To poskušamo narediti tudi v 
Sloveniji, saj naši zakonski predlogi pogo-
jujejo davčne olajšave za prehod v delavsko 
lastništvo s široko zastopanostjo zaposlenih 
(na primer nad 85 odstotkov vseh delavcev 
v podjetju, ki vzpostavlja shemo) in z ome-
jitvami porazdelitve kapitala med delavce 
(denimo razlike med pretokom kapitala 
navzgor so omejene z razlikami v plačah 
med delavci v podjetju). Skladno z idealom 
ekonomske demokracije bi se degeneracija 
preprečila s prepovedjo najemanja delovne 
sile (vsi delavci bi imeli lastniške pravice) in 
prepovedjo odstotnega lastniškega kapitala 
(kapitalski trgi bi bili izključno dolžniški in 
kvazi-lastniški). Podobno kot je s sužnjelast-
ništvom (prisilnim in pogodbenim) naredilo 
abolicionistično gibanje. 

Ohranitev razmerja moči primarno omogoča 
prav država, ki z zakonodajo (ali njeno 
odsotnostjo) regulira ekonomske prakse. 
Verjetno zato vpeljava lastništva zaposlen-
ih (še) ni ustrezno pravno urejena in je to 
pomembno področje boja? Pritiski v smeri 
privatizacije s strani raznih svetovnih bank 
in globalnih fi nančnih institucij so verjetno 
tudi težava za vpeljavo delavskega lastništ-
va, prav tako je dobro znana praksa, da se 
v času trajanja mandata vsake vlade rokuje 
z državno lastnino, kot da bi bila zasebna. 
Kako v takšnih okoliščinah obrniti gibanje 
lastnine od zasebnega k bolj družbenim ali 
skupnim oblikam lastnine?

Seveda, država določa pravila trga in 
dokler je država v primežu kapitalskih in-
teresov, možnosti za resno demokratizacijo 
gospodarstva zares ni. V Sloveniji še nismo 
tam, kjer so s političnim sponzorstvom v 
ZDA, ampak de facto je tudi v Sloveniji gos-
podarstvo tisto, ki v veliki meri določa okvir 
tako imenovanega Overtonovega okna, torej 
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izrazi, ko obravnavamo neoliberalizem. Neo-
liberalizem ni omejevanje države in širjenje 
trga, pomeni manj države kot zagovornice 
demokratičnega interesa in več države kot 
branika privatnega interesa. Neoliberalizem 
se najlepše manifestira v velikih državno-za-
sebnih partnerstvih (državno fi nanciranje 
privatnih industrij, kot so farmacija, vojaš-
ka industrija in podobno), v državnih sub-
vencijah privatizirani javni infrastruktu-
ri. Pomislite na državno pomoč zasebnim 
bankam in gospodarskim družbam v času 
krize. Ali na subvencije programu SpaceX 
in zmanjševanje proračuna NASA. Prav tako 
je zanimiv podatek, da ZDA nameni ogrom-
no državnega denarja za zasebno šolstvo 
in zdravstvo, na prebivalca je najvišje med 
vsemi državami OECD. Vse to priča o dolgi 
roki države in težko bi rekli, da je njeno de-
lovanje dobro zato, ker je državno. Namesto 
da levica postavlja državo nad trg, je veliko 
bolj smiselno in konstruktivno, da se začne 
bolj aktivno ukvarjati s tem, kakšno državo 
in kakšen trg si želimo. 

Kako je s prekarci? Izkoriščanje prekarnega 
delavca se dogaja zaradi nesorazmerja moči 
na trgu, ki ga potisne v negotovost, individ-
ualizacijo, slabe delovne razmere in podob-
no. Kako oblikovati rešitev za področje, kjer 
je posameznik praktično sam »podjetje« in s 
svojo dejavnostjo skrbi za svoj materialni us-
peh in preživetje v neenakovrednem odnosu 
z delodajalcem?

Ekonomska demokracija ni nikakršna 
panaceja, čudežno zdravilo za vse bolezni, 
ki bi dosledno naslovila vse družbene prob-
lematike. Primarno postavlja standarde za 
notranjo organizacijo tržnih institucij. Do 
neke mere tudi spreminja naravo trga, ampak 
vseeno ne rešuje problemov, ki so trgu no-
tranji, če država ne odigra močne in pravilne 
vloge v regulaciji – koncentracije tržne in 
monopolne moči, problema negativnih ek-
sternalij, skrbi za ranljive skupine ljudi in 
družbene  problematike. Prekarstvo je posle-
dica različnih vzrokov, predvsem pa je izraz 
nesorazmerja tržne moči med najemnikom 
in izvajalcem dejavnosti. Gre za obvod pravic 
iz delovnega razmerja, ki jih je sindikalni boj 
skozi več desetletij uveljavil in jih danes spre-
jemamo kot povsem samoumevne – pravica 
do minimalne plače, osemurnega delovnika, 
plačanega dopusta in bolniške. Prekarstvo je 
rezultat dovoljene optimizacije stroškov dela 
in je zato predvsem posledica slabe državne 
regulacije trgov in korporativnih interesov, 
ki izkoriščajo inercijo državnega ukrepanja, 
ko gre za pripravo regulatorne zakonodaje. 
Na področjih, kjer je individualno delovan-
je inherentno poklicu, pa je proti prekarstvu 
mogoče ukrepati s spontano organizacijo, 
rešitev vidim v moderniziranem cehovskem 
povezovanju prekarcev v platformne ali 
produkcijske zadruge. V kolikor se v zadru-
go, ki ponuja individualne storitve ustvar-
jalcev, združi dovolj ponudnikov, zadruga 
pridobi na tržni moči in pridobi možnost, 
da do določene mere oblikuje tržne pogoje 
in postavlja standarde pogojev dela za člane 
zadruge.  

INTERVJU

“

narekuje območje politično sprejemljivega.  
Pomislite na vsakdanjo retoriko, na primer 
konfrontacijo realnega in ne-realnega sek-
torja, na predvolilna soočenja, kjer avtorite-
to predstavljajo »Pečečniki«, na medijsko 
poveličevanje podjetnosti in podjetništva in 
podobno. Morda raje poglejmo v svoj kro-
žnik, kot da se osredotočamo na problema-
tiko božjega kompleksa podjetniških kro-
gov. Cinična kritika na levici nam pogosto 
zamegli uvid, da nekateri podjetniki de-
jansko ustvarjajo pogoje za dobro življenje, 
kar sicer precej hitreje priznavamo umetni-
kom, aktivistom, delavcem, akademikom in 
(sicer vedno manj) državnikom. Na Inštitutu 
sodelujemo s številnimi podjetniki, ki – brez 
pretiravanja – žrtvujejo dobesedno milijone 
evrov osebnega premoženja, da bi opolno-
močili svoje delavce in poskrbeli za lokalno 
okolje. 

Samo za primer bi izpostavil Jureta Kne-
za, ki delavcem omogoča odkupovanje svojih 
deležev podjetja Dewesoft preko bonusov, 
tako da delavcem za lastništvo računa ceno, 
ki je med 10 in 50-krat pod tržno vrednost-
jo. To povem deloma kot očitek, deloma pa 
z namenom, da prepoznamo priložnost, ki 
jo na levici pogosto spregledamo, da imajo v 
današnjem času posamezniki s podjetniškim 
kapitalom ogromno politične moči. Am-
basadorji delavskega lastništva iz poslovnih 
krogov so lahko dobri zavezniki radikalnih 
politik, ki stremijo k bolj demokratični dis-
tribuciji lastništva kapitala v gospodarstvu. 
Res je, da se pogosto ne strinjamo glede sred-
stev, vendar ti posamezniki pogosto stremijo 
k ciljem, ki bi jih povsem enostavno označili 
za leve, humanistične oziroma socialne cilje: 
lokalne odgovornosti, blaginje za delavce, 
trajnostnega razvoja in podobno. S takimi 
ljudmi poskušamo iskati skupne točke, skup-
no vizijo, ki jo potem prevedemo v politične 
predloge, ki pa imajo veliko več možnosti za 
politično realizacijo, kot če bi poskušali de-
lovati izolirano, brez podpore »realnega sek-
torja«. 

Država občasno vskoči in težave podjetij 
rešuje z davkoplačevalskim denarjem. Po-
maga  lastnikom podjetja, ki so tudi žrtve 
lastne nekonkurenčnosti, saj se izkaže, da 
so vzeli nase preveliko tveganje na trgu. 
Kako radikalna demokratizacija lastništva 
ter upravljanja vpliva na reševanje podjetij, 
ki imajo težave s produktivnostjo? Kako vpli-
va na večjo konkurenčnost, sploh če gre za 
posamezna podjetja in ne preobrazbo celot-
nega gospodarstva?  

V času koronskih paketov pomoči gospo-
darstvu smo politiki podali predlog, ki je bil 
objavljen v strokovni reviji Review of Europe-
an Economic Policy, in sicer v obliki izredno 
enostavnega vprašanja: Če država lastnikom 
podjetij pomaga s povratnimi in nepovrat-
nimi sredstvi (plačuje njihove obveznosti 
oziroma jim zagotavlja dobre kreditne pogo-
je), zakaj te pomoči ne pogojuje z vzpostavit-
vijo bolj participativne lastniške strukture v 
podjetju? Predlagali smo precej enostavno in 
realno rešitev: država naj fi nančna sredstva, 
ki predstavljajo likvidnostno pomoč, pre-
nese na namenski lastniški sklad, v katerega 
se včlanijo delavci. Podjetje izda nove delnice 

oziroma deleže in jih proda skladu. Podjetje 
se tako dokapitalizira (dobi svež lastniški ka-
pital, s katerim lahko prebrodi likvidnostne 
težave), hkrati pa se vzpostavi delavsko last-
ništvo. Kolikor so državna sredstva povrat-
na, jih delavski sklad postopoma vrača iz 
naslova izplačanih dobičkov. 

Lastnik v takšni transakciji ne zgubi 
ničesar; ne pride do razlastitve temveč do 
razvodenitve, ki je plačana s svežim kapita-
lom v podjetju. Če se vrnem na vprašanje – 
ideal ekonomske demokracije je sistemska 
preobrazba celotnega ekonomskega siste-
ma. Seveda je vprašanje tranzicije v to ide-
alno stanje veliko bolj kompleksno. Dokler 
spoštujemo privatno lastnino, kot jo garan-
tira obstoječi ustavni red, je k ekonomski 
demokraciji mogoče stremeti predvsem s 
pozitivno državno diskriminacijo, ko gre 
za delavsko lastništvo (fi skalne spodbude, 
različni fi nančni inštrumenti, podporne or-
ganizacije in podobno.). Vendar pa je že na 
ravni individualnega podjetja v delavski las-
ti, ki deluje v pogojih kapitalističnih trgov, 
mogoče zaznati številne pozitivne posledice 
participativnih lastniških struktur. Podjetja 
v delavski lasti so v povprečju bolj produk-
tivna, bolj odporna v času kriz, hitreje ras-
tejo, zagotavljajo boljše delovne pogoje, viš-
je plače in kapitalske prihranke za delavce. 
Gospodarstvo, ki bi s sistemskimi politikami 
vzpostavilo odlične pogoje za razrast delavs-
kega lastništva, bi doživelo dvig dodane 
vrednosti, hkrati pa bi se v družbi znižala 
neenakost. Podjetja bi bila bolj odgovorna do 
lokalnih skupnosti in okolja, delavci bi dobili 
več avtonomije, zaradi česar bi prišlo do bolj 
zdrave politične participacije in tako dalje. 
Študije že desetletja potrjujejo te rezultate.

Pri modelu lastništva zaposlenih, kot ga 
predstavljaš, ne gre za vrnitev v socialistično 
preteklost. Se ti zdi, da politika levice danes, 
ki se še vedno vrti okoli konfl ikta med drža-
vo in trgom,  ponuja dobre odgovore, kar se 
tiče izvedljivih politično ekonomskih rešitev?

Sam v javnih razpravah predvsem 
poudarjam, da ne gre za vrnitev v socialis-
tično preteklost, ker večina ljudi socializem 
razume v okviru zgodovine socializma v 20. 
stoletju. Zanimivo, ideja socializma pred 
Marxom je bila ideja trga, ki razbija indus-
trijske monopole in zagotavlja avtonomijo 
in lastništvo za delavce. Tržni socializem, 
anarho-sindikalizem, krščanski socializem 
in številne druge šole socialistične misli 
države ne priznavajo kot osrednjega nosilca 
emancipacije delavskega razreda. Kakšna je 
kvalitativna razlika med najemanjem delav-
ca pod avtoriteto državnega interesa ali pod 
avtoriteto privatnega interesa? V obeh prim-
erih je delavec najeta delovna sila, sredstvo 
zunanjega cilja, družbenega, državnega, pri-
vatnega. Resnično emancipacijo delavskega 
razreda razumem kot demokratično emanci-
pacijo, v okviru katere vsak, ki opravlja delo, 
najsibo intelektualno ali fi zično, postane 
lastnik produkta lastnega dela, hkrati pa 
obdrži neodtujljivo pravico, da sopostavlja 
strukturo avtoritete, ki v produkcijskem pro-
cesu usmerja njegovo delo. Naivnost »boom-
erske levice« v naivni zastavitvi normativne 
polarnosti med državo in trgom se zelo lepo 
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Glasbeni, fi lmski, gledališki, etnološki, 
gastronomski, otroški, … Slovenijo 
lahko razglasimo za deželo festi-

valov, skoraj vsak večji kraj ima vsaj enega. 
V zadnjih tridesetih letih v Sloveniji nikoli ni 
bilo toliko festivalov in koncertov, kot jih je 
danes. V prvem pokoronskem letu so se fes-
tivalske dejavnosti še okrepile. Vsak teden 
preberemo, da se začenja nov mini festival, 
ki služi potrebam in željam majhnega kroga 
ljubiteljev. V Ljubljani tako rekoč ne mine 
dan brez festivala. Ponudba je sicer skoncen-
trirana na čas od junija do septembra. V teh 
mesecih se zvrsti okoli 50 festivalov, najbolj 
prepoznavni so Ljubljana Festival, Film pod 
zvezdami, Ljubljana Jazz festival, Mladi levi, 
Poletje in noči v Stari Ljubljani, Ana Deset-
nica. Zimski meseci so glede festivalov bolj 
sušni, od januarja do aprila jih je le šest, med 
njimi sta Fabula in Ment. Na Tolminskem 
se festivale celo trži kot blagovno znamko. 
Občina je sotočje Soče in Tolminke oglaševa-
la kot festivalsko dolino, čeprav se bo prav 
tam zgodilo nekaj sprememb. MetalDays 
bodo prihodnje leto potekali ob Velenjskem 
jezeru.

Kdaj nek dogodek ali prireditev sploh po-
imenujemo za festival? Nekoč, ko je šlo pred-
vsem za kulturno prireditev, je veljal opis, da 
gre za večdnevne dogodke, ki predstavljajo 
presežke nekega umetniškega področja ali 
niza izbranih umetniških izvedb. Danes gre 
predvsem za priljubljeno »orodje« krepitve 
javnega pomena nekega blaga, dejavnosti 
ali kraja. Pri nas imajo zelo močno tradicijo 
literarni festivali. Najstarejši na Slovenskem 
je Vilenica, ki je nastal daljnega leta 1986. 

Ponudil je prostor za srečevanja pisateljev 
– emigrantov in oporečnikov iz srednjeev-
ropskih držav.  Osrednji dogodek je bila 
podelitev mednarodne literarne nagrade 
Vilenica. Potem kar nekaj let ni bilo novih 
festivalov s področja literature, v devetdese-
tih pa so si sledila rojstva na nekaj let. Prva 
se je pojavila Živa književnost, in sicer leta 
1994, po orientaciji in ciljni publiki seve-
da povsem drugačen festival od Vilenice. V 
Goriških brdih je leta 1995 pognal festival 
Dnevi poezije in vina, kmalu po prelomu ti-
sočletja pa so se pojavili še Herbersteinsko 
srečanje književnikov, festival Sanje, Fab-
ula, Pranger in na koncu Mlade rime. Tudi 
fi lmski festivali doživljajo pri nas že nekaj let 
razcvet, tako kot po vsem svetu. Po Sloveniji 
je tudi nekaj večjih glasbenih festivalov, kot 
so MetalDays, Punck Rock Holidays, Druga 
godba in Ment, ki so med tistimi, ki se jih je 
prijel mednarodni sloves. 

Prva naloga vsakega novega festivala je 
poiskati edinstvenost. Svoje niše pa festiva-
li ne iščejo le   skozi program, ampak tudi 
s prizoriščem. Spoj med festivali in kraji je 
namreč ključen za uspeh. V Sloveniji lah-
ko opažamo pravo navdušenje nad rekami, 
podobno kot na Hrvaškem mnogi festivali 
potekajo ob morju. Festivali prispevajo k ži-
vosti krajev in obratno. Mnogi manjši kraji 
na ta račun dobijo podobo svetovljanskega, 
sodobnega in dinamičnega kraja. V manjših 
sredinah lahko festival zasenči vse ostalo, 
kar ljudje v svojih okoljih sicer počnejo. V 
Evropi je eno takih mest belgijski Boom, ki 
šteje le 16.000 prebivalcev. Več kot deset let 
gosti enega največjih evropskih festivalov 

elektronske glasbe Tomorrowland, ki ga vsa-
ko leto obišče okoli 360.000 glasbenih na-
vdušencev. Odkar je Boom postal svetovno 
prizorišče festivala v mestu zaznavajo močno 
povečan turistični utrip, zato so temu prila-
godili celotno mestno infrastrukturo in tur-
istično ponudbo. V takih primerih se začne-
jo z načrtovanjem festivalov ukvarjati tudi 
občinske službe. Organizatorji festivalov pa 
imajo določeno odgovornost tudi do kultur-
nega razvoja kraja, v katerem se odvija fes-
tival. Jazz Cerkno je denimo osnova za šte-
vilne koncerte v Cerknem čez vse leto, prav 
tako je bil spodbuda mladim Cerkljanom pri 
njihovem lastnem klubskem in festivalskem 
angažiranju.      

Festivali si morajo zaradi periodične 
narave svoje dejavnost zagotoviti reden 
priliv sredstev. Tisti, ki odločajo o fi nan-
ciranju morajo, sploh ko gre za javni denar, 
dobro pretehtati, kaj sploh je festival, ali je 
mednaroden, gre za komercialno vsebino, ali 
prireditev poteka tradicionalno, in nenazad-
nje, kje bo potekal. Festivali imajo zagotovo 
pozitivne ekonomske učinke, če so dobro 
načrtovani. Manjše kraje lahko kulturno in 
drugače okrepijo. Organizator potrebuje lo-
kalno delovno silo za pomoč pri organizaci-
ji in delu na dogodkih. Festivali zagotovo 
prispevajo k decentralizaciji in razširjanju 
kulturne ponudbe, pripomorejo k vpisu kra-
ja na mednarodni zemljevid, pa tudi krepijo 
turistični pomen kraja, regije in države. Kl-
jub temu pa vsak malce daljši dogodek, od 
nabiranja borovnic do klekljanja, ne sodi v 
opredelitev festivala, čeprav se odvija vsako 
leto.

Od festivala 
do festivala
Festivalska kultura 
pri nas

Simon Smole
ilustracija: pixabay
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Bil je izbrisan, 
kot da je 
naredil nekaj 
slabega

Petra Znoj
foto: pixabay

RAZBIJAMO TABUJE

Katja in Matej sta pred desetimi leti 
izgubila brata. »Anže je bil najbolj ve-
sel človek pod soncem. Bil je moj brat 

dvojček, zato sva delila vse stvari – dobre in 
slabe,« se spominja Matej. Nihče ni niti slutil, 
da si bo nekega majskega popoldneva vzel 
življenje. 

»Vedno sem mislila, da je vse v redu. Imel 
je punco, zaključeval je zadnji letnik gimnazije, 
veselil se je študija. Nikoli ne bom dobila odgov-
ora na vprašanje, zakaj je to naredil,« pove na-
jmlajša Katja. Družina je bila tesno povezana, 
Anže pa je bil »dvorni norček družine.« Vedno 
za hece, vedno poln življenja. Nikoli ni po-
kazal, da ga karkoli teži, prav obratno, vedno 
je bil on tisti, ki je bil rama, na katero so se 
naslonili, ko so naleteli na težave. 

Svojci potrebujejo podporo
V soboto so v mnogih državah po svetu 

obeležili Mednarodni dan solidarnosti z 
družinami, ki so zaradi samomora izgubile 
bližnjega (International Survivors of Suicide 
Loss Day ali krajše Survivor Day). Tudi Slo-
venija se je že šesto leto zapored pridruži-
la opozarjanju na bolečino in stisko, ki jo 
doživljajo svojci po smrti bližnjega družins-
kega člana zaradi samomora.

»To je bil najhujši trenutek mojega življen-
ja. Še danes se zdrznem, če mi zazvoni telefon. 
Počutil sem se kriv za vse skupaj, ker nisem 
prepoznal znakov. Ker nisem videl, da se ne-
kaj dogaja. Ker nisem dovolj pomagal,« razloži 
Matej.

Samomor je družbeni problem in ne 
samo problem družine ali posameznika. 
Samomor predstavlja velik javnozdravstveni 
problem in preprečevanje samomora je nalo-
ga celotne družbe, vseh nas. Vsi pa lahko tudi 
pripomoremo, da bi bile posledice doživete 
travme manjše.

»Zato je ključnega pomena, da mladi v stis-
ki ne ostanejo sami in da dobijo pravočasno 
strokovno pomoč, da lažje izrazijo svojo stis-
ko in spregovorijo o travmatični izkušnji. Pri 
mladih ima, ob družini, najbolj pomembno 
zaščitno in preventivno vlogo šola, saj je dost-
opna vsem učencem in dijakom, poleg tega v 
njej preživijo pomemben del svojega vsakdana. 
V šoli lahko učitelji in drugo osebje relativno 
zgodaj zaznajo spremembe v vedenju učencev 
in dijakov, prepoznajo znake čustvenih stisk in 

nudijo prvo psihosocialno pomoč ter svetovanje 
v primeru stiske,« so zapisali na nacionalnem 
združenju za kakovost življenja, Ozara Slo-
venija.

Anžetov samomor je vplival na celotno 
družino, svojci so bili v hudi stiski. »Nismo 
vedeli, kako naprej. Ves čas smo se vrteli oko-
li vprašanja, zakaj, kako, kaj bi lahko naredili 
drugače,« pove Katja.

Še vedno tabu tema
Samomor je kljub temu, da se število žrtev 

povečuje, v javnosti še vedno tabu tema.
»Ko se nam je to zgodilo, sem se počutila, da 

smo edini na svetu. Edini s to bolečino. Težko 
mi je bilo, ker nisem vedela, kam naj se obrnem. 
Prijatelji niso vedeli, kaj naj rečejo. Skoraj bi 
lahko rekla, da so se me izogibali. O Anžetu smo 
govorili samo še za štirimi stenami, v krogu 
družine. In to mi je povzročalo še večjo stisko, 
ker sem se poleg tega, da sem bila nerazumlje-
na, počutila, kot da ga bomo izbrisali, ker ima 
nek pečat družbe, da je naredil nekaj zares 
slabega,« svojo stisko opisuje Katja. 

 O tem se ne govori, kot da bi mislili, da 
bomo s tem, ko debate javno ne odpremo, 
preprečili večje številke. Potisnili samomor 
nekam v ozadje. 

»Šele, ko se nam je to zgodilo, sem začel o 
problematiki samomorov prebirati članke, 
priročnike … Kako si pomagati, kaj lahko stori-

mo za skupnost in koliko bi lahko preprečili, če 
bi se o tem več govorilo. V zadnjih letih se mi 
zdi, da je več gradiva in akcij na tem področju, 
kar me veseli, ker smo vsi kolektivno odgovor-
ni za vse. Kar pomeni, da se moramo zavedati, 
da je sočloveku treba pomagati, da se moramo 
naučiti prepoznati stisko drugega in ukrepati. 
Tako bomo preprečili veliko tragedij,« pove 
Matej.

Kar 432 prizadetih družin v letu 2021
Zaradi samomora je v letu 2021 umrlo 

432 oseb, od tega je bilo 338 moških in 94 
žensk.  Če številke primerjamo z letom 2020, 
je bilo lani 63 samomorov več. Samomorilni 
količnik, ki smo ga zabeležili v letu 2021, je 
tako v primerjavi z letom 2020 nekoliko viš-
ji. Mladi med 15. in 19. letom starosti so bili 
v preteklem letu tudi ena najbolj ogroženih 
starostnih skupin, v kateri se je samomorilni 
količnik povečal za 48,7 odstotkov. 

Kako naprej?
»Danes imam petletnega sinčka in dojenči-

co, ki svojega strica ne bosta nikoli poznala. Še 
vedno se spomnim, še vedno se vprašam, kaj bi 
lahko bilo drugače, kako bi bilo, če bi bil Anže 
še vedno z nami. Hkrati pa mi je to dalo še do-
daten pogled – strah za moja otroka. Kaj če se 
nekoč znajdeta v enaki stiski in ne bo nikogar, 
ki bi jima pomagal?« pove Katja. “
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Statistika
prometne 
varnosti

Simon Smole
foto: pixabay

V poročilu Svetovne zdravstvene orga-
nizacije je zapisana tragična statisti-
ka, da v prometnih nesrečah po svetu 

vsako leto umre približno 1,35 milijonov lju-
di, poškodovanih je od 20 do 50 milijonov. 
Pet milijonov jih za vedno ostane invalidnih. 
Trenutno so prometne nesreče vodilni vz-
rok smrti otrok in mladostnikov, starih od 5 
do 29 let. Po letu 2020, ko smo tudi zaradi 
ukrepov za zmanjšanje epidemije nalezljive 
bolezni covid-19 beležili najmanjše število 
umrlih na naših cestah od leta 1954 (od 
takrat se beleži statistika umrlih v promet-
nih nesrečah), je v letu 2021 sledilo močno 
poslabšanje stanja prometne varnosti. 

Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) 
so postregli s podatkom, da so policisti na 
slovenskih cestah v letu 2021 obravnava-
li 17.050 evidentiranih prometnih nesreč. 
Skupaj je v letu 2021 na slovenskih cestah 
umrlo 114 ljudi. Največje povečanje nesreč s 
smrtnim izidom je v obdobju od maja do sep-
tembra, ko je skupaj umrlo 74 udeležencev 
cestnega prometa, kar je največ po letu 
2009. Število hudo telesno poškodovanih 
je za 16 odstotkov večje kot v letu 2020. Do 
konca leta 2021 se je hudo telesno poško-
dovalo 784 udeležencev prometnih nesreč. 
Na ministrstvu letno poročilo zaključujejo 
z ugotovitvijo, da je v letu 2021 zabeleženo 
poslabšanje prometne varnosti v vseh statis-
tičnih kazalcih glede na leto poprej. Dobro 
stanje varnosti cestnega prometa v letu 2020 
je zagotovo tudi posledica  ukrepov, ki so 
v času epidemije virusa covid-19 občutno 
zmanjšali promet na slovenskih cestah. Kljub 
temu je število umrlih udeležencev največje v 
zadnjem petletnem obdobju oziroma največ-
je po letu 2016, ko je umrlo 130 udeležencev 
cestnega prometa. 

Število umrlih pa ni največje pri voznikih 

Obalno-kraška 
regija med prometno 
najbolj nevarnimi

osebnih avtomobilov, kot je bilo to v pretek-
lih letih. Največ umrlih beležijo med voznikih 
motornih vozil. Skupaj jih je v letu 2021 um-
rlo kar 33. Med umrlimi je bilo 27 voznikov 
motornih koles ter šest voznikov mopedov. 
Primarni vzrok motorističnih nesreč s sm-
rtnim izidom ni infrastruktura, čeprav ob-
staja prostor za izboljšavo, saj k nesrečam 
motoristov vplivajo tudi slabe ceste. Goran 
Jovanovič, presojevalec varnosti cest na 
Agenciji za varnost v prometu meni, da je in-
frastruktura danes boljša kot v preteklosti. V 
njihovi agenciji si tudi nenehno prizadevajo 
za označevanje bolj nevarnih predelov cest. 

bro obvladovanje motorja.
V poročilu za letu 2021 so zabeležene 

smrti 15 pešcev in 10 kolesarjev. Največ 
prometnih nesreč v preteklem letu so povz-
ročili udeleženci v starostni skupini med 25. 
in 34. letom starosti, in sicer 2.668. Skupaj 
je v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil 
alkoholiziran voznik, umrlo 37  udeležencev 
prometa. Delež alkoholiziranih povzročitel-
jev prometnih nesreč s smrtnim izidom je 
v letu 2021 znašala 33 odstotkov. Povpreč-
na stopnja alkoholiziranosti je znašala 1,41  
grama alkohola na kilogram krvi, v promet-
nih nesrečah s smrtnim izidom pa je znaša-
la 1,36 grama na kilogram krvi. Glede na 
območje v letu 2021 najbolj negativno iz-
stopajo pomurska, obalno-kraška in goriš-
ka statistična regija. Najpogostejši vzrok za 
nastanek prometnih nesreč tudi v letu 2021 
ostaja nepravilen premik z vozilom, sledi mu 
neprilagojena hitrost ter nepravilna stran ali 
smer vožnje. 

Umrli in hudo poškodovani v nesrečah 
nimajo uničujočega učinka zgolj za nedolžne 
žrtve in njihove družine, temveč družbo 
ogromno stanejo. To je tudi argument za 
povečanje investicij v prometno varnost, ki 
mu nekateri nasprotujejo prav z argumen-
tom visokih stroškov. 8000–15.000 evrov 
je v Sloveniji odškodnina za umrlega v pro-
metni nesreči za posameznega člana ožje 
družine. Seveda pa izguba ljubljene osebe ni-
koli ne more biti poplačana z denarjem. Nu-
jne so torej spremembe tako v zakonodaji kot 
v infrastrukturi, izobraževanju in preventivi. 
Predvsem pa bo treba spremeniti naše ve-
denje in ravnanje na cestah, da bo dva mili-
jona prebivalcev v prometu veliko varnejših, 
kot so zadnje desetletje. Za začetek se lahko 
na pot odpravimo prej in se s tem izognemo 
živčnosti za volanom.

Na Ministrstvu za 
notranje zadeve so 
postregli s podatkom, 
da so na slovenskih 
cestah policisti v letu 
2021 obravnavali
17.050 evidentiranih 
prometnih nesreč. 
Vse bolj se za varnost v prometu uporabljajo 
tehnični pripomočki, kot je aplikacija Drajv, 
ki jo je ustvarila Zavarovalnica Triglav.  Up-
orabljajo jo že vozniki avtomobilov, sedaj pa 
bodo uporabo omogočili tudi motoristom. 
Namen aplikacije je, da vozniku skozi analizo 
hitrosti vožnje pokaže, v katerih primerih la-
hko vožnjo naredi varnejšo. Najzanesljivejša 
priprava na morebitne težave na cesti je še 
zmeraj opravljanje vaj v centru varne vožnje, 
kjer si lahko vozniki pridobijo veščine za do- “

DRUŽBA
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Vsi poznamo koga ali smo slišali za 
primere, ko so zaposleni na delov-
nem mestu prisotni kljub bolezni ali 

slabem počutju. Sebe in druge prepričujejo, 
da so zmožni delati, četudi je jasno, da trpi 
delovni proces, sodelavci pa so zdravstveno 
ogroženi. Prisotnosti na delovnem mestu za 
vsako ceno se strokovno reče prezentizem. 
Gre za očem prikrit, a še kako pereč prob-
lem tudi v slovenskih podjetjih. Zaposleni 
ostajajo na delovnem mestu, ker se počutijo 
nenadomestljive ali pa nimajo zamenjave, 
ki bi lahko delo opravila namesto njih. Ne 
gre zgolj za posledico storilnostno pogojene 
samopodobe, ampak je stalna prisotnost 
povezana s sistemskimi dejavniki: strahom 
pred izgubo plačila, ki zaposlenemu komaj 
omogoča pokrivanje tekočih življenjskih 
stroškov, družinskimi razmerami, poman-
jkanjem delavskih pravic in drugih varovalk, 
ki pahnejo delavca v popolnoma odvisniški 
položaj. Na visoko stopnjo prezentizma vp-
liva predvsem negotovost zaposlitve. Ena 
od raziskav je spremljala zaposlene, ki so 
podpisali delovno pogodbo za nedoločen 
čas, in ugotovila, da se je raven odsotnosti 
zaradi bolezni pri teh povečal kar za dvakrat 
v primerjavi z obdobjem pred podpisom po-
godbe.      

Na brezpogojno prisotnost na delovnem 
mestu vpliva tudi specifi čnost delovnega 
mesta. Veliko delavcev namreč reče, da raje 
delajo več kot osem ur na dan, ker so plačani 
po uri. Vzemimo delavce v gostinstvu, ki 
pogosto zaslužijo malo, ob tem pa velikokrat 
nimajo uradne bolniške in so hitro zamenl-
jivi. Razumljivo je, da se bo, četudi bolan, na-
takar še naprej pojavljal na delovnem mestu. 
V mnogih storitvenih dejavnostih je zapos-
lenih premalo, zato se delavce vzpodbuja, da 
ne koristijo dopusta, saj nimajo zamenjave. V 
gostinstvu se recimo redko upošteva pravica 
do odmorov in počitka. V takšnih okoliščinah 
prihaja do preobremenjenosti, kar vodi v 
zmanjšano storilnost zaposlenih in poveča-
no tveganje za prihodnjo daljšo odsotnost z 
dela. Po eni od raziskav neposredni stroški 
zdravljenja zaposlenih predstavljajo samo 
24 odstotkov vseh delodajalčevih stroškov, 
kar  63 odstotkov od teh pa nastane zaradi 
posledic prezentizma. Pri zaposlenih stalna 
prisotnost v prvi vrsti spodbuja in vzdržuje 
kronične težave z anksioznostjo, depresijo in 
drugimi čustvenimi tegobami.  Po navedbah 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu so med najpogostejšimi vzroki za stres 
dolg in naporen urnik, preobremenjenost 
zaradi velike količine dela, negotovost zapos-
litve, pomanjkanje podpore pri sodelavcih in 
nadrejenih, ustrahovanje in nadlegovanje.  

Posameznik je lahko na delu sicer pris-
oten, a ga ne opravlja optimalno, kar lahko 
zaradi narave dela  ostane prikrito, saj ni ta-
kojšnjih negativnih posledic, ki se pokažejo 
pri odsotnosti zaposlenega. V podjetjih se 
zato lažje vzpodbuja organizacijska kultura, 
ki pojmujejo bolniško odsotnost kot slabost 

posameznika. Kadrovski službi je v intere-
su čim bolj zmanjšati številke odsotnosti na 
koncu posameznega meseca, zato v podjet-
jih uvajajo številne ukrepe, ki naj bi nagra-
jevali in spodbujali prisotnost zaposlenih: 
v primeru krajše odsotnosti zaposleni ne 
prejme plačila za delovno uspešnost za dal-
jše časovno obdobje, izplačevanje dodatka 
za prisotnost na delovnem mestu, podelje-
vanje nagrad zaposlenim, ki niso koristili 
niti dneva bolniškega dopusta. Na ta način 
prihaja do diskriminacije zaposlenih na 
podlagi osebnih okoliščin – zdravstvenega 
stanja, starševstva, nosečnosti in tudi spola. 
Zaposleni namreč zaradi navedenih osebnih 
okoliščin prejemajo nižje božičnice ali celo 
ostanejo brez njih, veliko pa je tudi nefor-
malnih sankcij.

Bistven dejavnik za zmanjšanje prezen-
tizma je izboljšanje zadovoljstva zaposlenih 
z delovnimi pogoji in plačilom. Nekdo z min-
imalno plačo si sploh ne more privoščiti bol-
niške odsotnosti.  Organizacijska kultura, ki 
spodbuja ostajanje doma v primeru bolezni, 
je povezana z varno zaposlitvijo in ustreznim 
plačilom tudi v primeru, ko je delavec odsoten 
z delovnega mesta. Smiselno je urediti delov-
no okolje, zmanjšati časovno obremenitev 
delavca, odpraviti nejasno razdeljevanje de-
lovnih nalog in nerealna pričakovanja glede 
delovne uspešnosti. Breme odločitve, ali bo 
za vsako ceno ostal na delovnem mestu, je 
naloženo delavcem, ki pa so v podrejenem 
položaju v odnosu do delodajalca. Težava je 
torej v ekonomsko političnem sistemu in ne 
v neracionalni odločitvi posameznega delav-
ca, da prednost pred zdravjem mnogokrat 
daje slabo plačanem delu.

DRUŽBA

V službo grem, pa če me pobere

Simon Smole
foto: pixabay

Vzroki za kulturo 
prezentizma 

“
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Na Agenciji Republike Slovenije za 
okolje so nedavno javnost opozorili, 
da bo snega z leti vse manj. Pripravili 

so tri scenarije, kako bi se lahko v prihodno-
sti snežna odeja tanjšala. Ob tem opozarjajo, 
da se bo »ne glede na izbiro scenarija, število 
dni s snežno odejo ob koncu stoletja občut-
no zmanjšalo.« Snega bo torej v 21. stoletju 
postopno čedalje manj.

V primeru optimističnega scenarija se bo 
sneg obdržal 17 dni manj, v primeru zmerno 
optimističnega scenarija okoli 25 dni, v prim-
eru pesimističnega scenarija pa ocenjujejo, 
da se bo število dni s snežno odejo zmanjšalo 
za 50. Največji upad pričakujejo v zimskih 
mesecih, nad okoli 1500 metrov nadmorske 
višine pa bo največji upad spomladi. Tudi 
količina vode, ki naj bi jo pridobili z novoza-
padlim snegom, bo do konca stoletja postop-
no upadala. Prvi, optimistični scenarij ocen-
juje, da bo v snegu okoli 20 milimetrov manj 
vode, drugi, zmerno optimistični scenarij, 55 
milimetrov manj, tretji, pesimistični scenarij 
pa napoveduje kar 115 milimetrov manj.  Če 
je bolj moker sneg, mora za na primer deset 
centimetrov debelo snežno odejo pasti ve-
liko padavin, če je suh, pa bistveno manj, to 
pa je odvisno od temperature ozračja, recimo 
tudi tal, tako da če je topleje, zaradi podneb-
nega segrevanja prej izhlapeva, je bolj moker 
dež in hitro izhlapi, če je suh sneg in zaradi 
nizke temperature zadrži vodo, dobi trdnejšo 
obliko. Količina vode v novozapadlem snegu 
se bo najobčutneje zmanjšala v jesenskih 
mesecih. 

Kako je sneženje sploh povezano z  
       obstojem narave in človeka? 

Sneg je odeja iz ledenih kristalov oziro-
ma snežink, ki nastanejo v oblakih ob zmr-
zovanju drobnih vodnih kapljic. Sneg je el-
ement v naravnem vodnem ciklu. Mile zime 
so lahko težava za srednjo Evropo, ker se ta z 
vodo napaja tudi iz talečega se snega v Alpah. 
Dolgoletne meritve Agencije za okolje kaže-
jo, da sneg v povprečju vsako novo desetletje 
prekriva tla od dva do štiri dni manj kot v 
desetletju pred tem. Za okoli deset odstotkov 
na desetletje se zmanjšuje tudi celotna količi-
na zapadlega snega. Za mrčes bi bilo nemara 
celo bolje, če sneg ne bi zapadel, za občutl-

jivejše rastline pa to ne velja. Snežna odeja 
jih varuje pred zmrzaljo in preskrbuje prst 
z vlago. Količina vode v snegu je povrh tega 
pomembna zaloga vode v spomladanskem 
času. Ob topljenju snega se v tla vpije ve-
liko več vode kot ob deževju. Topljenje sne-
ga spomladi napaja vodotoke in podtalnico, 
ki bi zaradi odsotnosti deževja pozimi hitro 
upadli oziroma bi njihov vodni režim bolj ni-
hal. Toplejše zime in pomladi tako prinašajo 
zgodnejši začetek vegetacijskega obdobja, s 

tem pa rastlinam pogosteje grozijo kasnejše 
pozebe. V poletnih mesecih nastaneta kmeti-
jska in hidrološka suša, ko se pomanjkanju 
padavin pridruži še povečano izhlapevanje.

Po uradnih podatkih se je povprečna 
temperatura zraka v Sloveniji od sredine 
prejšnjega stoletja dvignila za okoli dve stop-
inji Celzija in ravno to je glavni vzrok, da po 
nižinah namesto snega vse pogosteje pada 
dež ali pa mešanica dežja in snega. Mete-
orolog Andrej Velkavrh meni, da globalno 
segrevanje ozračja ne pomeni, da bo povsod 
manj snežnih padavin oziroma da bo nujno 
topleje ali hladneje. Segrevanje lahko povz-
roči večjo količino padavin, ker toplejši zrak 
vsebuje več vlage. V visokogorju to pomeni 
več snega. Bolj se segrevanje pozna v nižje 
ležečih krajih. 

To potrjujejo meritve, saj v visokogorju 
res ni zaznati večjih sprememb v trajanju in 
višini snežne odeje. Po najvišjih vrhovih je 
namreč pozimi kljub višjim temperaturam 
še vedno dovolj hladno, da sneži, se bo pa to 
verjetno ob nadaljnjem ogrevanju ozračja čez 
nekaj desetletij zagotovo spremenilo.

Prihodnost smučišč
Najbolj snežena zima pri nas je tista leta 

1951/1952, ko so v Ljubljani izmerili re-
kordnih 146 centimetrov snega, v Bohinju 
pa kar 250 centimetrov. O izjemnosti takrat-
nega dogajanja veliko pove podatek, da v 
prestolnici od takrat niso nikoli več izmeri-
li več kot en meter snega. Plazovi so takrat 
na Gorenjskem in Primorskem pokopali 
več vasi. Zaradi snežne ujme so mobilizirali 
prostovoljce, ki so pomagali ujetim v snegu. 
Ob vsem povedanem se postavlja vprašan-
je, kakšna je v luči klimatskih spremembah 
sploh prihodnost zimskega turizma? Večina 
smučarskega posla se odvija na precej visoki 
nadmorski višini. Lahko pa bi bila prizadeta 
nekatera nižje ležeča smučišča in nekater-
im med njimi se po ocenah strokovnjakov v 
prihodnosti obeta izginotje. Za visokogorje 
razumemo področja nad 1500 metrov nad-
morske višine. Poleg pomanjkanja vode je v 
naših krajih zaradi upada snega torej ogrože-
na ena najbolj priljubljenih prostočasnih ak-
tivnosti in dobičkonosna turistična panoga.

Gorski ekosistem je izredno občutljiv na 
globalno segrevanje, zato ga je treba zaščiti-
ti, saj gre za pomemben vodni vir. Klimatske 
spremembe močno vplivajo na vodni cikel 
v gorah. Na dolgi rok pomeni upad snega 
zmanjšanje vodnih zalog, od katerih je po 
nekaterih ocenah odvisnih milijarda ljudi. 
Žal obeti za vse ljubitelje snega niso najbol-
jši, pa tudi ostalim mora postati jasno, da 
ima v naravi tudi sneg svojo vlogo in njegovo 
pomanjkanje povzroča velike težave pri ob-
navljanju vodnih zalog.

Sneg je, glej, 
zunaj sneg je 
Kako pomanjkanje snega 
vpliva na okolje?

Simon Smole
ilustracija: Jernej Žumer

“
Smučišče – nadmorska višina
Mariborsko Pohorje – 325–1327m 
Krvavec – 1490–1971m
Kanin-Sella Nevea – 1140–2300m
Vogel – 560–1800m 
Kranjska Gora – 810–1295m
Cerkno – 800–1300m
Rogla – 1050–1517m

Golte – 1250–1573m
Stari Vrh – 580–1217m
Kope – 1010–1542m
Soriška planina – 1287–1550m
Gače – 700–965m
Javornik – 800–1220m
Velika planina – 1412–1666m
Trije Kralji – 1140–1344m

OKOLJE



22 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 7  -  1 8 .  n o v e m b e r  2 0 2 2

Ukrajina: vojni ujetniki
Kijev – Organizacija Združenih narodov je 
v preiskavi ugotovila, da sta tako ukrajinska 
kot ruska stran mučili vojne ujetnike. Poja-
vile so se nove informacije, da naj bi ruska 
vojska mučila ujetnike v bližini Kijeva na 
najmanj štirih lokacijah, časnik New York 
Times pa je potrdil pristnost video posn-
etkov usmrtitve ruskih vojnih ujetnikov v 
Makejevki. Obe državi sta sicer podpisnici 
Ženevske konvencije, ki državam nalaga, da 
z ujetniki ravnajo človeško. STA, NB

ZDA: odpis 
študentskih

 dolgov?
Washington – Ameriška vlada je vrhovno 
sodišče ZDA zaprosila, naj posreduje v prim-
eru programa delnega odpisa študentskih 
dolgov, ki je zaradi blokade republikancev 
obtičal na dveh sodiščih. Vlada prosi za na-
daljevanje programa, dokler se ne razrešijo 
pravni zapleti. Program predvideva odpis do 
10.000 dolarjev študentskega dolga iz javnih 
programov za tiste, ki zaslužijo do 125.000 
dolarjev na leto oziroma do 20.000 dolarjev 
za najrevnejše študente. Za odpis se je doslej 
prijavilo 26 milijonov ljudi. STA, NB

Navalni 
premeščen v samico  

Moskva - Opozicijski voditelj Aleksej Naval-
ni je sporočil, da so ga v kazenski koloniji v 
Melehovu premestili v samico le nekaj dni 
pred načrtovanim obiskom njegove družine. 
Navalnega so zaprli lani, ko se je vrnil iz 
Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi 
s strupom novičok avgusta 2020. Trenut-
no prestaja devetletno zaporno kazen zara-
di več obsodb, med drugim zaradi kršenja 
pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, 
domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in 
izzivanja Kremlja. STA, NB

Anketa: brexit
je bil napaka

London - Podpora brexitu se je skoraj dve leti 
po dokončnem izstopu iz EU zmanjšala na 
rekordno nizko raven, saj odločitev za izstop 
podpira le še 32 odstotkov vprašanih, več 
kot 56 odstotkov pa jih je brexit označilo za 
napako, kaže vladna raziskava. Med tistimi, 
ki so na referendumu leta 2016 glasovali za 
izstop, jih le 70 odstotkov še vedno vztraja 
pri svojem takratnem mnenju. Združeno 
kraljestvo se od brexita dalje sooča s hudimi 
gospodarskimi težavami. STA, NB

MBS v ZDA 
dobil imuniteto

Washington - Sodišče je odločilo, da ima sa-
vdski kronski princ Mohamed bin Salman 
imuniteto pred tožbo zaradi umora novinar-
ja Džamala Hašodžija, glasnega kritika vlade 
v Riadu, ki je bil oktobra 2018 umorjen na 
savdskem konzulatu v Istanbulu. Ameriš-
ki obveščevalci sumijo, da je princ bin Sal-
man naročil umor. V sodni dokumentaciji je 
sodišče navedlo, da ima princ Mohamed bin 
Salman imuniteto zaradi svoje nove funkcije 
- septembra je bil namreč imenovan za sa-
vdskega predsednika vlade. DPA, NB

Po  zeleni luči parlamenta in predlogu 
Evropske komisije, da se Hrvaški 
omogoči vstop v schengensko območ-

je, je končna odločitev odvisna od soglasja 
schengenskih držav v okviru Sveta EU, ki 
se bo srečal 9. decembra. Hrvaška se je Ev-
ropski uniji pridružila leta 2013, njen vstop 
v schengen pa so nekatere države, med njimi 
tudi Slovenija, ovirale tudi po tem, ko je iz-
polnila vse formalne pogoje za vstop. 

A tudi sedaj, ko je večina instanc EU že 
nakazala naklonjenost hrvaški pridružitvi 
vizumskemu režimu, so se pojavili dvomi. 
Avstrijski notranji minister Gerhard Karner 
je nedavno izjavil, da varovanje zunanjih 
meja ne deluje in da zato ni primeren čas za 
širitev schengenskega območja. To stališče 
temelji na tem, da v Avstrijo še vedno pri-
haja večje število migrantov, ki naj jih ne bi 
zabeležila nobena EU država, ki jo prečkajo 
na poti. Karner s tem ne ovira le Hrvaške, 
ampak tudi Bolgarijo in Romunijo, ki na 
možnost vstopa v schengen čakata že vsaj od 
leta 2011, ko je Svet EU odločil, da izpolnju-
jeta vse pogoje. 

Prav v primeru slednjih dveh držav je 
mogoče bolj neposredno izluščiti motive 
osrednjih držav EU za oviranje balkanskih 
držav pri vstopu v schengensko območje. Ti 
motivi so namreč poleg tehničnih – kakršen 
je slovenska zahteva po uveljavitvi arbi-
tražnega sporazuma s strani Hrvaške – tudi 
ideološke narave. Evropski center tako sicer 
potrebuje cenejšo delovno silo, ki izhaja iz 
držav vzhodne in južne Evrope, a obenem 
goji strah pred nekontroliranim pretokom 
ljudi. Ta strah pa nastopa v oblikah, ki vkl-
jučujejo orientalistične in rasistične pred-
stave. Tako so leta 2013 Nemčija, Franci-
ja in Nizozemska Bolgariji in Romuniji 
onemogočale vstop v schengen s sklicevan-
jem na »razširjeno korupcijo in organiziran 
kriminal.« Takratni nemški notranji minister 
pa je obsežno romsko populacijo teh dveh 
držav označil za »neželene goste«, ki zlora-
bljajo nemški azilni sistem. In prav slednje je 
ključ do razumevanja: ni šlo za korupcijo in 
organiziran kriminal (saj ta nima nič opraviti 
s schengenskim režimom), ampak za poten-
cial nekontroliranega pritoka neželene pop-
ulacije. 

Situacija se je le še zaostrila leta 2015, 
ko so zaradi vojne v Siriji v Evropo množič-
no pričeli prihajati begunci. Takrat se je 
oblikovala balkanska begunska pot, ki je še 
množično v uporabi. Evropska unija, ki za 

PO SVETU

Izidor Barši

Spremembe 
evropske 
schengenske 
utrdbe

“

svoje državljane deluje kot svoboden prostor 
gibanja, za svojo zunanjost deluje kot trdn-
java. In njene balkanske članice so prisiljene 
igrati vlogo prvega zidu obrambe pred tuj-
ci, čemur ne uide primerjava z zgodovinsko 
Vojno krajino. In prav za to gre pri dvomih 
avstrijskega ministra Karnerja: trdnjava ni 
dovolj trdna, zato ne gre podirati njenih ob-
stoječih zidov.  

Avstrija je le ena od držav EU, ki so ne-
davno ponovno podaljšale začasen nadzor 
na svojih mejah, ki ga nekatere podaljšuje-
jo že od leta 2015. Razlogi, ki jih navajajo 
Avstrijci, so sekundarna gibanja prosilcev 
za azil, povečanje nenadzorovanih migraci-
jskih tokov, tihotapljenje in nezakonit vstop 
potencialnih terorističnih groženj. Evropski 
poslanec Matjaž Nemec, ki je sodeloval pri 
pripravi poročila o odločitvi Sveta EU glede 
vključitve Hrvaške v schengen, je za Mega-
fon povedal, da je sodišče EU odločilo, da 
»podaljševanje notranjih mejnih kontrol v ne-
dogled zaradi enakih razlogov ni utemeljeno, še 
več, je nezakonito.« Temu je dodal, da takšna 
situacija državam na obeh straneh meja prej 
škodi kot koristi in da gre za »veliko stopnjo 
izkazanega nezaupanja s strani posamičnih 
držav, ki se z vsakim podaljševanjem notran-
je kontrole le še krepi, s tem pa se krepi tudi 
dvom, ali smo v EU sposobni skupno reševa-
ti pereče tematike, ne nujno samo vprašanja 
pribežnikov.«

Možnost nadzora slovenske južne meje 
tudi po vstopu Hrvaške v schengen je v 
nekaterih svojih izjavah omenjala tudi no-
tranja ministrica Tanja Fajon, a je pri tem šlo 
predvsem za politični pritisk za uveljavitev 
arbitražnega sporazuma na strani Hrvaške. 
Slovenija sedaj podpira njen vstop in kljub 
avstrijskim dvomom Nemec verjame, da bo 
odločitev decembra s strani Sveta tudi potr-
jena. 

Po podatkih Centra za mirovne študije 
je bilo v prvih osmih mesecih tega leta na 
Hrvaškem zaznanih kar 2600 protizakoni-
tih push-backov ljudi v gibanju. V zadnjih 
mesecih se je njihova intenzivnost in inten-
zivnost spremljajočega nasilja zmanjšala, 
policija pa naj bi jih po informacijah aktiv-
istov s terena iz Zagreba prek Ogulina us-
merjala na Reko in nato preko hrvaške Istre 
proti Sloveniji. Če se bo Hrvaška 1. januarja 
pridružila schengen območju, je pričakovati, 
da se bo pritisk EU na varovanje njene južne 
meje povečal, kar lahko vodi k povečanju 
problematičnih represivnih praks, je za hr-
vaški portal N1 povedala Sara Kekuš iz Cen-
tra za mirovne študije.

Platforma za mednarodno sodelovan-
je glede nedokumentiranih migrantov pa 
opozarja, da prihajajoče spremembe Za-
konika o schengenskih mejah na papirju še 
vedno prepovedujejo postopke nadzora zno-
traj meja, a jih dovoljujejo za preprečevanje 
»neregularnih migracij«, kar vodi k povečan-
ju policijskega profi liranja na podlagi etnične 
pripadnosti ali religije. Predlog sprememb 
vsebuje tudi možnost notranjih push-backov 
in povečanje rabe naprednih nadzornih teh-
nologij, ki nimajo potrebnih varovalk in niso 
nujno v skladu z obstoječo in nastajajočo ev-
ropsko zakonodajo glede varovanja podat-
kov in rabe tehnologije umetne inteligence. 
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Davek na afere
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

Na Hrvaškem brstijo korupcijske afere, kot 
je tista v INA, v kateri je pet osumljencev 
že pristalo v preiskovalnem priporu. Ob-

toženi so, da so s koncesijami pri izbiri izvajalcev 
pridobili 113 milijonov evrov oziroma Jadranski 
naftovod (JANAF). Glede popuščanja pri izbiri iz-
vajalcev poslov je predsednik vlade Republike Hr-
vaške Andrej Plenković izjavil, da ne spremlja tega, 
kar dela Svet za boj proti korupciji, saj ima vlada 
»veliko pomembnejše opravke in prioritete.«

Eden od teh opravkov je, kot kaže, novi davek, 
ki se nanaša na ekstra profi t in ga imenujejo kar 
»windfall« davek. Namen tega novega davka je, 
da naj bi se dodatno obdavčilo tiste industrije, ki 
so ustvarile nadpovprečen profi t. Ta davek se bo 
plačalo le enkrat, nanašal pa se bo na leto 2022. 
Plačala ga bodo podjetja, ki so ustvarila profi t večji 
od 300 milijonov kun. 

Po podatkih Ministrstva za fi nance je takšnih 
poslovnih subjektov okoli dvesto, skupno pa naj 
bi ta davek v državno blagajno prinesel okoli dve 
milijardi kun. Do sem vse v redu, a stvari so se za-
komplicirale, ko je prišlo do same mehanike ob-
davčitve, saj se bo za izračun davčne osnove vzelo 
vse, kar je višje od 20 odstotkov od povprečja v 
zadnjih štirih letih.

Marko Rakar, politični svetovalec in strokovn-
jak za informacijsko tehnologijo je v zvezi s pred-
laganim davkom že izpisal tabelo s 349 družba-
mi, ki bi jih lahko obdavčili. Ob tem je omenil, da 
obstaja tudi »veriga podjetij, katerih računovodski 
manevri se bodo zlahka izognili plačevanju davka.« 

Če se bodo Rakarjeve napovedi uresničile, bo s 
tem davkom kršena tudi enakopravnost pred za-
konom, ki jo zagotavlja ustava. Jasno je namreč, da 
bodo tista podjetja, ki se bodo davku lahko izog-
nila, to tudi storila. Tista, ki jim to ne bo uspelo, 
pa bodo kot nagrado za svoje uspešno poslovanje 
plačala kazen oziroma dobila priliko plačati še več 
davkov. “
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Glede prikazovanja nasilja na platnu in ekranih od nekdaj obstaja 
velika dilema. Nikoli namreč ni moč predvideti, ali bodo gledalci 
zgodbo dojeli kot navodila za izvedbo, kot izživljanje nad spomi-

nom žrtev, ali v opomin, da se kaj takega nikoli več ne bi zgodilo. Zato se 
večina ustvarjalcev tega loteva skrajno previdno.

Na pravkar zaključenem festivalu LIFFe so na spored umestili fran-
coski fi lm Vegani so okusnejši, črno komedijo, ki že v naslovu jasno kaže, 
iz česa se bo norčevala. Dva mesarja z avtom zbijeta vegana, ki jima je 
vandaliziral poslovalnico in ga v obliki šunke pomotoma postrežeta eni 
od strank. Izkaže se, da je njegovo meso izjemno užitno in mesarija naenk-
rat dobi celo vrsto novih, navdušenih strank. Ker gre za kontekst, ki daje 
jasno vedeti, da gre za komedijo, se je publika v dvorani Kinodvora glasno 
hahljala šalam o veganih in njihovem prepričanju o izkoriščevanju živali. 

Povsem drugače, v obliki drame, so se serijskega morilca lotili v Net-
fl ixovi seriji Monster: The Jeff rey Dahmer Story, ki predstavlja življenje Jef-
freya Dahmerja. Njegovo zgodbo so že kmalu po aretaciji v javnost spravili 
v obliki stripa, kmalu zatem je knjigo o njegovem življenju izdal še njegov 
oče. Etičnemu vprašanju, ki se postavlja ob dilemi, ali takšno serijo sploh 
posneti, so v seriji razrešili tako, da se ta ne konča ob njegovem prihodu 
v zapor. Nekaj zadnjih delov spremljamo njegovo življenje v zaporu ter 
življenje njegovih bližnjih izven njega. Medtem ko ostali trpijo posledice, 
Dahmer v zapor začenja dobivati pisma oboževalcev, ki mu tja v pismih 
pošiljajo celo denar. Njegovo kruto izživljanje razumejo kot nekaj, kar je 
vredno čaščenja. O posnemovalcih v seriji sicer ni govora, čeprav so tudi 
ti kasneje obstajali.

Glede vprašanja prikazovanja nasilja na platnu so se največje bitke bile 
v Združenem kraljestvu v osemdesetih, ko se je začela javna gonja proti 
grozljivkam in srhljivkam, ker naj bi iz ljudi delale zločince. Raziskave so 
pokazale, da temu ponavadi ni tako, razen v primeru psihopatov in so-
ciopatov, kjer je dejavnikov več. Večina ljudi namreč jasno razume ločnico 
med resničnostjo in fi kcijo, a kaj se zgodi, ko gre za poustvaritev resnično-
sti?

Argumente za prikazovanje tovrstnih zgodb se pogosto vzporeja z 
informativnim programom, v katerem vsakodnevno prikazujejo posnet-
ke nasilja. To naj bi bilo nekaj »normalnega«. A vse večji senzacionalizem 
gradi svoje zgodbe prav na tem dejstvu: da zbudi naša čustva v sicer zelo 
otopelem svetu. Če ne drugega, nas je lahko vsaj strah. Takrat vemo, da 
smo živi, da nekaj občutimo. Čeprav je prav strah najlažje zbuditi in prav 
na podlagi le-tega z občinstvom lažje manipulirati. Strah je dober za bi-
znis.

GLASBA

Pred slabim mesecem dni se je zaključila življenjska pot enega na-
jbolj znanih, talentiranih, pa tudi kontroverznih ameriških glasbe-
nikov. Malo je na svetu ljudi, ki ne bi vsaj slišali za ime Jerry Lee 

Lewis, če že ne kakšnega njegovih hitov, ki so se neštetokrat vrteli po 
radiih in bili gorivo za plesne navdušence. Pevec, tekstopisec in pianist 
se je v zgodovino zapisal kot pionir rock’n’rolla in rockabillyja in eden 
neverjetno divjih in energetičnih živih odrskih prezenc.

Lewis se je rodil 29. septembra 1935 v Ferridayju v Louisiani, v revni 
kmečki družini, ki pa je kljub temu prepoznala in podprla njegovo nadar-
jenosti ter celo zastavila svojo domačijo, da je Lewisu kupila klavir. 19. 
novembra 1949 je imel svoj prvi javni nastop v karieri, ko je v domačem 
mestu igral s skupino country in western glasbe v prodajalni avtomo-
bilov. Slednje je moralo biti prelomno, saj je po vpisu na katoliško šolo 
hitro spoznal, da petje evangeličanskih pesmi ne bo dovolj zanj. S šole 
so ga izključili zaradi njegove drzne boogie-woogie izvedbe pesmi My 
God Is Real pred študentskim zborom. Po parih letih koncertiranja in 
bolj ali manj neuspešnega prodiranja na radie, je našel delo kot studijski 
glasbenik za Sun Studios v Memphisu, kjer je leta 1956 posnel svoj prvi 
singel, priredbo pesmi Crazy Arms Raya Pricea, ki je postala velik lokalni 
uspeh. Že leto kasneje pa se je izstrelil med zvezde s skladbo Whole Lotta 
Shakin’ Goin’ On, ki je postala hit tako na pop kot tudi country in r&b 
lestvicah. Njegov naslednji singel Great Balls of Fire je doživel podob-
no navdušenje, omenjeni skladbi pa ostajata njegovi največji in najpre-
poznavnejši uspešnici. Velik zasuk v njegovi karieri pa ni trajal dolgo, saj 
je istega leta poročil svojo 13-letno sestrično Myro Brown, kar je uničilo 
njegovo kariero in preprečilo, da bi še kdajkoli izdal večji glasbeni hit. 
Namesto rock’n’rolla se je v naslednjih desetletjih bolj preusmeril v coun-
try glasbo.

Razvil je svoj edinstven klavirski zvok ter mnogo odrskih norčij, kot 
je denimo igranje inštrumenta stoje, zaradi česar je med glasbeniki še 
posebej izstopal. Na živih nastopih je imel takšno energijo in prepričlji-
vost, da si je prislužil vzdevek The Killer. Njegovo ime je sprejeto tako v 
Rock & Roll Hall of Fame kot v Country Music Hall of Fame. Svoj zadnji 
koncert je odigral 1. julija 2019 v simfoničnem centru Schermerhorn v 
Nashvillu, zadnja tri leta svojega življenja pa je preživel na svojem ranču 
v Nesbitu z zadnjo ženo Judith Brown.

Brigita Gračner
foto: wikimediacommons

“

In memoriam:
Jerry Lee Lewis

“

Pia Nikolič
foto: zajem zaslona

Morilci na ekranu

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Protesti se ponavljajo, a politične kar-
avane gredo naprej. Manifestacije 
političnih nestrinjanj bodo vedno 

spremljevalke velikih športnih dogodkov. 
Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ta čas 
poteka v Katarju, ni izjema. Ker ima to tek-
movanje trhle ali sumljive organizacijske te-
melje, smo priča celo dvema vrstama javno 
predstavljenih političnih nestrinjanj. Ključno 
vprašanje, ki se poraja vzporedno s trenutnim 
nogometnim veseljem, pa ostaja, ali bodo vsi 
ti protesti sploh zalegli.

Dolgotrajni aktivistični boj Irancev za 
demokracijo se je v minulih mesecih zožil 
na zatiranje žensk. Zadnje poglavje je od-
mevno izginotje Marshe Amini. Udeleženci 
protestov, ki so 16. septembra letos vznikli 
v iranski prestolnici Teheranu, pričajo o sur-
ovem pretepu 22-letnice iz kurdskega mesta 
Saqqez. Protestnico, ki je odkrito podpirala 
zamisel o neupoštevanju zapovedi o nošenju 
naglavne rute, je policija nato priprla. Sumi 
se, da je bila kasneje v zaporu kruto mučena in 
umorjena. Ime nesrečne aktivistke je bil tudi 
osrednji simbol demonstracij, ki jih je pred 
vstopom na stadion Khalifa v Dohi sproži-
la skupna dvestotih posameznikov in posa-
meznic. Ta skupina navijačev je bila namen-
jena podpreti iransko nogometno selekcijo, ki 
se je pomerila z izbrano vrsto Anglije. Ob tem 
se je že vnaprej vedelo tudi za ideološke raz-
poke v iranski nogometni zasedbi. Polovica 
iranskih igralcev, uvrščenih v začetno postavo 
za ta zgodovinski športni obračun, je protest-
no zavrnila prepevanje iranske himne. Glas 
zoper metode iranskega režima, ki ima glo-
boke zgodovinske korenine, je obšel svet. Za-
sedba portugalskega selektorja Carlosa Que-
rioza, ki vodi iransko seniorsko moštvo, ima 
na turnirskem sporedu v Katarju še najmanj 
dve srečanji. Kasneje o sporih znotraj moštva, 
ki mu Iranci ljubkovalno pravijo Team Melli 
ali Iranske zvezde, najbrž še dolgo ne bomo 
slišali ničesar. Vztrajni iranski režim pa se 
svetovnim medijskim pritiskom zelo verjetno 
ne bo uklonil. Za kaj takega realnih možnosti 
pravzaprav ni.

Toda tisoči aktivnih disidentov, pa najsi je 
njihov cilj strmoglavljenje režimov ali kakšen 
drug namen, bodo vztrajni, ter bodo vsem, 
ki imajo o njihovih protestniških dejanjih 

pomisleke ali celo zadržke, še naprej dopove-
dovali, da je njihova resnica prava. Vzorec je 
najpogosteje še potenciran, ko gre za odnos 
med političnimi protestniki in sedmo silo. 
Na razumevajoči in tradicionalno bolj liber-
alni medijski strani bodo protesti uslišani, 
zelo pogosto tudi dosledno prenešeni publiki, 
toda rešitev ter s tem osvoboditve podjarml-
jenih in trpečih še ne bomo dočakali tako zelo 
hitro. A treba je začeti!

V enakem duhu je vredno razumeti, ostati 
ozaveščen, in če obstaja vsaj kanec možnosti 
za konkretizacijo solidarnosti z zatiranimi, 
tem tudi pomagati, ko gre za kršenje člove-
kovih svoboščin v Katarju in številnih drugih 
islamskih državah. Katarski prireditelji so 
navzlic poskusom sedmih vplivnih nogomet-
nih sil zavrnili njihove prošnje za nošnjo 
simbolov LGBTQ skupnosti. Predlagana ka-
zen za kapetane moštev, ki bi si nadeli trak 
s prepoznavnim mavričnim vzorcem, naj bi 
bil rumeni karton že takoj za začetku srečan-
ja. FIFA kot krovna nogometna organizacija 
je ob tem gostiteljem povsem popustila. Za-
nimivo je tudi to, da je kapetan francoskega 
moštva Hugo Lloris opisano možnost zavrnil 
že pred tedni: »Upoštevali bomo tradicijo in 
navade, ki veljajo v Katarju.« Francoski novi-
narski kolegi zatrjujejo, da je Llorisova gesta v 
resnici preslikava prepričanja, ki ga zagovarja 
predsednik francoske nogometne zveze Noël 
Le Graët. Ta pa doma ne uživa posebnega 
ugleda. Le Graëta pogosto označujejo kot ko-
ruptivnega šovinista.

Medtem pa vse glasnejša pričevanja katar-
skih gejevskih disidentov niso nič drugo kot 
tragična. Če se v mali zalivski državi z enorm-
nim naftnim in plinskim bogastvom deklar-
iraš kot homoseksualec, ti dosmrtna ječa 
praktične ne uide.

Ob tem gre še enkrat spomniti, da se spo-
ročilo reklamnega spota, ki je vključen v sle-
herni televizijski prenos s svetovnega prven-
stva v Katarju, in v katerem nastopajo tudi 
največje nogometne zvezde našega časa (Ron-
aldo, Messi, Neymar, Mendy, Lewandovski 
ipd.), glasi: »Nogomet združuje svet, kot gre za 
strast, v ljubezni, v miru, v upanju in v radosti, 
nogomet združuje vse, nogomet združuje svet.« 

Lepo bi bilo, če bi ga res. 

Bodo protesti 
zalegli?   

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Protesti na 
svetovnem 
nogometnem
prvenstvu 

Slovenski 
pridih Katarju

Svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju 
ne mineva brez slovenskega pridiha. Zanj 
skrbi sodnik Slavko Vinčić, eden izmed 11 
sodnikov iz Evrope, v standardni sodniški 
ekipi pa mu asistirata še Tomaž Klančnik 
iz Slovenj Gradca in Andraž Kovačič iz 
Ljubljane.

Potop 
vaterpolistov

Vaterpolisti AVK Triglav Kranj so gosti-
li turnir skupine D novoustanovljenega 
pokala Challenger. Na njem so zasedli 
končno tretje mesto in končali z evrop-
skimi nastopi za to sezono. V treh preiz-
kušnjah so bili domačini boljši samo od 
vaterpolistov danskega Kastrupa.

Ultramaratonska 
šampiona

Na atletskem stadionu Mladost v Zagrebu 
je v sredi novembra potekala ultra tekaška 
preizkušnja. Tekači so tekli v krogu, dol-
gem 1.400 metrov, slavila pa sta Sloven-
ca Luka Videtič, ki je v pol dneva pretekel 
148,5 kilometrov, in Marko Tomažin, ki je v 
6 urah pretekel skoraj 83 kilometrov.

Obranili 
odbojkaški 

naslov
V športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v 
Novi Gorici je potekalo državno prvenstvo 
v odbojki sede. Med štirimi ekipami so 
največ pokazali člani OK SIP Šempeter 
in se ponovno veselili naslova državnih 
prvakov, srebro so osvojili člani OK Gor-
ica, bron pa je pripadel IŠD Samorastnik 
– Ravne na Koroškem.

Kvalifi kacije 
kot formalnost

Slovenske košarkarice so začele priprave 
na drugi cikel kvalifi kacij za evropsko pr-
venstvo, ki ga bosta junija prihodnje leto 
gostila Slovenija in Izrael. Slovenke bodo 
najprej gostovale na Poljskem in nato v 
Turčiji. Kot gostiteljice prvenstva imajo 
nastop na prvenstvu sicer že zagotovljen.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: dailymotion, sds.si, tw, policija.si, dragan klarica 

>>> Na jako znanem spletno-družbenem čivkarskem kanalu Libertarec (@Libertarec) je v začetku tedna veliko slavo 
požela podoba, ki prikazuje, kako bo izgledal spletni portal Radiotelevizije Slovenija (MMC), potem ko ga, kot nami-
guje twit, dokončno napade, skadrira in ideološko pravilno usmeri ter nato še uniči Gibanje Svoboda. Tako dejanje bi 
bilo seveda brez primere v sodobnem času (le kdo bi na kaj tako abotnega pomislil), zato smo si – v dobri želji, ki jo 
delimo s slovensko politično desnico – zaželeli malce uravnoteženosti, saj menda ja ne bo vse tako »ekstremistično 
levo«. Zato smo se odločili, da slovenski javnosti ponudimo še eno, »desno« podobo, ki jo prilagamo zraven originala. 
Hvala Bojanu Požarju, da je prek spleta opozoril na ta čudovit kolaž! PRESS

>>> Na jako znanem spletno-družbenem čivkarskem kanalu Libertarec (@Libertarec) je v začetku tedna veliko slavo 

Z A  R T V S L O . S I  G R E !

 >>> Letošnje lokalne volitve nimajo para v zgodovini. 
Da malo pozobamo največja presenečenja. Dvomljivci 
v znanost oz. »Resničarji« so skoraj zmagali v Kranju 
(3. mesto, 17,44 %). V Ljubljani bo imel Janković šta-
lo: v mestno hišo so prišli tako ljudje s srednjeveškimi 
predstavami o družini in osebni svobodi, kot tudi Pirati 
in (politično bledo) »zeleni«. Potrjujoč, da državljani ni-
mamo dobrega spomina, sta se s smetišča zgodovine 
in sodnih postopkov vrnila tako »mariborski šerif« 
Franc Kangler kot »koprski cesar« Boris Popovič – oba 
na odlično drugo mesto. Nekaj manjših zaselkov je 
župane podprlo 100-odstotno, tudi v Slovenj Gradcu. S 
skoraj 75-odstotno podporo pa se diči stari-novi župan 
Novega mesta, Gregor Macedoni, ki je gladko zmagal, 
čeprav že od leta 2019 ni stisnil niti enega (!) tvita. Da 
je preseganje ideologij le iluzija, je dokazal kandidat za 
župana Sevnice Aleš Žibret, ki je – ne boste verjeli – 
kandidiral tako s podporo SDS kot Gibanja Svoboda. 
In izgubil. PRESS

Desant 
na Piran
>>> Dejstvo, da v Izoli in Piranu še 
nimajo župana, je spretno izko-
ristila Občina Koper in svoje meje 
razširila do samega vhoda v Piran. 
Jurisdikcijo nad osvojenim ozem-
ljem je koprska vojska zakoličila 
z začasnimi tablami do izgradnje 

kopija originala

kopija kopije originala

>>> Težave s spominom delajo težave tudi največjim 
globalnim strategom. Nekoč je bil tak bivši ameriški 
predsednik Barack Hussein Obama II., saj je pletel 
politične niti po vsem svetu: nepresenetljivo tudi pri 
nas. A v intervjuju, v katerem pojasnjuje, kaj počne 
njegova organizacija (Obama Foundation Democra-
cy Forum), je nekaj šlo narobe – opisoval je mlado 
vodjo (mogoče Niko Kovač, »njegovo« štipendistko), 
ki je zaradi slabega poznavanja vsebine referendum 
izgubila, a je potem čudežni utrinek z lasu Obame v 
ušesa Kovač namignil, naj gre na teren in se posvetuje 
z ljudmi. In potem je zmagala na referendumu. Lepo, 
da Obama pohvali kakšno Slovenko, hudič pa je le v 
tem, da ne vemo, za kaj točno je pri referendumu šlo 
– Obama je govoril o »družinskem nasilju« (ang. do-
mestic violence), tega pa v Sloveniji (še) nismo ime-
li. Lahko pa da ima bivši ameriški predsednik prave 
podatke in je zlobna oblast (leva ali desna) rezultate 
referenduma in še celoten referendum – nekam skri-
la. Ok, pri nas je vse mogoče, a bolj kot na kolektiv-
no amnezijo Slovencev računamo na demenco bivših 
ameriških predsednikov, katerih negativne posledice 
ne bi mogli bolje reklamirati. PRESS

>>> Težave s spominom delajo težave tudi največjim 

TUDI OBAMA SE STARA

pravega mejnega prehoda. Pirančani so pod vodstvom CI (Civilna Inženjerija 
op. a.) stopili skupaj in v obrambo Tartinijevega trga potopili mesto. Visokih 
voda nevajeni koprski vojaki so prizorišče označili kot PRIREDITEV, da ne bi 
dodatno vznemirjali tujih turistov, ki so na počitnicah na Slovenski rivieri in 
niti ne slutijo, da se v osrčju Evrope ponovno spreminjajo meje. Povračilni 
ukrep Kopru je  napovedan po drugem krogu volitev 4. decembra, ko bodo 
Pirančani in Izolani s protiofenzivo z imenom Figov top vrnili agresorja v 
njegove zgodovinske meje – Mesto na Otoku! Zdaj vsaj vemo, kaj pomeni 
MO pred imenom Koper. PRESS

 >>> Letošnje lokalne volitve nimajo para v zgodovini. 

EXS - PRESS >>> Del spletne javnosti je nedavno aktiviral na-
pad nekega Eritrejca (domnevno temnopoltnega) 
na belo Slovenko (domnevno belopoltna). A ni 

vse tako »črno-belo«, kot se zdi, nikakor pa tudi ni tako 
»pisano«, kot bi se zdelo komu drugemu. Če namreč 
pogledamo policijsko statistiko, ki je lani zaznala 1550 
povzročitev telesnih poškodb, je »barvna lestvica« jas-
na: Slovenci še zmeraj stavimo na dobro, staro »belo-be-
lo«. PRESS

>>> Da ima »plane za totalno uničenje« slovenske 
družbe premier Robert Golob, pa je ta teden trdil Žan 
Mahnič, pacifi stična roža SDS, ki je premierju očital, da 
gradi svojo paradržavno vojsko (Golob je varovanje pre-
mierja iz policije namreč prenesel na generalni sekretar-
iat vlade). Ta se je na  očitek odzval z močnim odkašl-
janjem, a naši viri nam pravijo, da se je med samim 
kašljanjem slišali nekaj podobnega: »Khmoris, … khm, 
khm, khmoris ...« A zakaj le bi premier kar tako omenjal 
Morisovo, pardon, Morsejevo abecedo? Gre za kakšno 
posebno sporočilo? PRESS
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Back to puzzle Print another...
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1
7 3 1 9 8

2 5 4
1 4 3

5 8 9 6
9 4 3
7 1 2

3 1 9 6 5
2 6

ZA MOžGANE

Časopis Megafon izdaja AK NET, 
telekomunikacije, d.o.o.
Prešernova ulica 4a, 6310 Izola
Tisk: Partner Graf d.o.o., 
Gasilska cesta 3  Grosuplje
Naklada: 25.000
Glavni urednik: 
Željko Urumović
Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič
Oblikovanje& naslovnica:  
Nejc Bahor
E-pošta: urednik@megafon.si
www.megafon.si

KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 1. decembra 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si 

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

ki bodo prejeli denarno nagrado!

Rešitvi dodajte sledečo izjavo: 

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

ki so objavljeni na spletni strani Megafon.si.

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

Želite postati del 
ekipe Megafon TV 

ali bi radi z nami le 
delili dobre ideje? 

Pišite nam na:
 tv.megafon@megafon.si



STRiP
Gašper Krajnc
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