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zaposlenemu je bil sprožen nov disciplinski 
postopek.

Medtem ko je javnost obrnjena v smer 
RTV, pa sta v ozadju ostala druga dva zako-
na. Zakon o vladi, ki je bil sprejet z najmanjšo 
podporo, naj sicer ne bi potreboval dodatnih 
fi nančnih sredstev za svojo izvedbo. Nenaz-
adnje je bilo že dovolj denarja porabljen-
ega za samo izvedbo referendumov. Oce-
na stroškov za volilne odbore in komisije, 
poštne stroške, tisk in distribucijo ter opre-
mo volišč in informacijsko podporo naj bi se 
gibala okoli 5.065.000 evrov. Še precej več 
pa bo potrebno za zakon o dolgotrajni oskr-
bi. Umanjkanje fi nančne podkrepitve je bil 
namreč eden od glavnih razlogov, zakaj se 
je vlada julija letos odločila izvedbo zakona 
zamakniti za eno leto. Vlada Janeza Janše 
v zakonu namreč ni obravnavala vprašan-
ja kadrov, nabora storitev in cen. Prav tako 
ni predvidela kritja realnih stroškov izva-
jalca in je nasploh delovala na pomanjkljivi 
pravni podlagi. Pravno je sicer po besedah 
Mira Cerarja vprašljiv tudi zakon o RTV, ki 
bi ga lahko ustavna presoja pokopala ravno 
zato, ker je bila novela sprejeta po nujnem 
postopku. 

Zaenkrat torej nič zares novega. Zapravili 
smo dobrih pet milijonov za to, da bo lahko 
začela vlada delati tako, kot si želi. Domovi 
za starejše bodo dobili dodatnih 30 mili-
jonov evrov, s katerimi bodo lažje preživeli 
zimo, fantek s piščalko pa pred TV Slovenija 
zaenkrat zmago praznuje zgolj simbolno.

Preteklo nedeljo se je slovenski živelj 
dokončno odločil, da jih referendum-
ski predlogi opozicijske SDS ne zani-

majo in da so kljub temu, da so za, v resni-
ci odločno proti. Ne zanima jih več, kaj ima 
ponuditi stranka, iz katere izstop se meri v 
več tisoč evrih. Ne zanima jih več, kaj ima 
povedati Janez Janša, ki ga je celo prvak NSi 
Matej Tonin poslal na smetišče zgodovine. 
Kmalu po razglasitvi rezultatov referen-
dumov je namreč dejal, da njegova stranka 
»ne bo več sodelovala v vladah, ki jih bo vodil 
Janez Janša. Če pa bomo sodelovali v vladah, 
kjer bo zraven tudi SDS, je odgovor da. Zaradi 
vseh preteklih izkušenj in dejstev je tudi v NSi 
dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu 
veteranu: Dovolj je.«

Ne le Tonin, tudi javno mnenje na sam 
vrh SDS poriva Anžeta Logarja, takoj za 
marionetnim predsednikom Borutom Pa-
horjem drugega najbolj priljubljenega politi-
ka v državi. In javno mnenje je pomembno, 
saj celo rezultati referendumov nakazuje-
jo, da je v resnici še najbolj zmagala civilna 
družba. Brez ponovnega angažmaja Inštituta 
8. Marec, ki je aktiviral tisoč posameznikov 
po vsej Sloveniji, bi referendum za RTV laž-
je padel. A sage z nacionalnim medijem še 
ni konec. Predsednik programskega sveta 
RTVS Peter Gregorič je napovedal, da se bo 
po objavi zakona v uradnem listu pritožil na 
ustavno sodišče. 

Namesto da bi zakon tako začel veljati že 
januarja, ko bodo preštete glasovnice, pre-
jete po pošti, in bodo ugotovili še število vo-

Pia Nikolič

Zmaga civilne 
družbe

NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

livcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega 
imenika do zaključka glasovanja, se zaradi 
ustavne presoje to lahko zavleče za nekaj 
mesecev, do začetka poletja. To pomeni, da 
se bo gledanost Televizije Slovenija še naprej 
zmanjševala, program pa ne izboljšal. Od 
prevzema vodstva s strani nestrokovnih in 
politično nastavljenih kadrov se je gledanost 
informativnega programa namreč že zman-
jšala za 15–20 odstotkov. 

Po razglasitvi rezultatov referenduma 
so Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni 
inštitut, Pravni center za varstvo človek-
ovih pravic in okolja ter Zavod za kulturo 
raznolikosti Open vodstvo RTVS že poz-
vali k odstopu. Namesto tega je vodstvo v 
ponedeljek na programskem svetu ponovno 
presenetil generalni direktor Andrej Grah 
Whatmough, ki je komaj dan po nezaupnici 
ponovno zamočil. Želel je potrditi program-
sko-produkcijski načrt za leto 2023, čeprav 
ga svet delavcev sploh še ni dobil v razpravo, 
s čimer naj bi prekršil participacijsko pogod-
bo, ker z organom soupravljanja ni izvedel 
skupnega posvetovanja. Glasovanje je bilo 
zato ponovno odloženo za dva tedna. Je pa 
po njegovem predlogu v prihodnjem letu 
pričakovati vrnitev zunanjepolitične oddaje 
Globus, ne pa tudi Točke preloma in Studia 
City, kakor je predlagala varuhinja pravic 
gledalcev in poslušalcev Marica Uršič Zu-
pan. Nadaljuje se tudi lomastenje po zapos-
lenih, o katerem so novinarji televizijskega 
informativnega programa na družbenih om-
režjih poročali pretekli petek. Proti enemu “

“7 krat 70 = ....am, ...bom takoj zračunal”
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predstavnikov in predstavnic ljudstva na se-
jah in glasovanjih. Članice in člani komisije 
bodo s svojim tolmačenjem odločali o pravi-
lih lastne prisotnosti na sejah. Zdi se, da vsaj 
največja med poslanskimi skupinami stoji za 
podpredsednico stranke, saj šolsko dosledno 
sedenje poslank in poslancev Gibanja Svo-
boda že sproža posmeh tudi med strokovni-
mi sodelavkami in sodelavci. 

Odbor za notranje zadeve bo obravnaval 
lansko letno poročilo o delu policije. Ta je 
sicer v merjenjih zaupanja v institucije lani 
doživela enega večjih padcev. Spremljali ga 
bosta še poročilo o položaju romske skupno-
sti v Sloveniji in poročilo o nacionalnem pro-
gramu preprečevanja in zatiranja kriminala.

Z delom pa nadaljuje tudi do sedaj edina 
ustanovljena preiskovalna komisija v tem 
sklicu pod vodstvom nekdanje novinarke 
od nedelje depolitizirane RTV Mojce Šetinc 
Pašek. Zaslišali bodo štiri priče, poleg Boja-
na Kekca, Domna Ranta, Danijela Cukjatija 
tudi zaenkrat še aktualnega poslanca SDS 
Janeza Magyara, ki se že po nedelji najver-
jetneje vrača v župansko pisarno v Lendavi. 
Magyar se prejšnjega zaslišanja ni udeležil, 
saj naj ne bi prevzel vabila komisije. Tega mu 
je tako v performansu proceduralnega pred-
loga med plenarnim zasedanjem državnega 
zbora poslancem, poslankam in javnosti na 
očeh izročila kar predsednica Šetinc Pašek. 
S tem dejanjem si je poleg protesta vodje 
poslanske skupine SDS Jelke Godec pris-
lužila tudi opomin nad poslovnikom bdeče 
Urške Klakočar Zupančič. 

Primer: 
Klakočar 
Zupančič 

proti 
odsotnim 

poslancem
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE
Tudi prihodnji teden se v odločevalski hiši 
nadaljuje poreferendumsko zatišje. Opozicija 
še vedno okreva po že tretjem volilno-referen-
dumskem porazu v zadnjem letu in išče izhod 
iz lastnega brezidejnega stanja. Zdi se, da se 
poslankam in poslancem tako obeta miren 
teden. Koalicijsko-opozicijska trenja so osta-
la zapostavljena, saj so v ospredje prišla tista 
znotraj opozicije same, ki so jih predstavni-
ki obeh opozicijskih strank skrivali vse do 
konca supervolilnega leta. Situacija pa je vsaj 
medijsko nekoliko eskalirala na superreferen-
dumski večer. Neplodnih posredovanj Mateja 
Tonina, ki so predvsem sama sebi namen, smo 
sicer vajeni že iz časov tretje Janševe vlade – 
prav te, ki je ključno prispevala k prvemu vo-
lilnemu porazu letos.

Zaradi umanjkanja klasičnih koalici-
jsko-opozicijskih preigravanj se tudi na sejah 
delovnih teles pozornost usmerja na dru-
ge teme. Na seji komisije za poslovnik se bo 
naslednji teden nadaljeval proces proti na se-
jam odsotnim poslankam in poslancem. Pred-
sednica državnega zbora Urška Klakočar Zu-
pančič je že poleti sprožila burne odzive tako 
v vrstah lastne koalicije, še bolj pa v užaljeni 
opoziciji. Poskusila je z uveljavljanjem prakse, 
kjer bi poleg na seji opravičenih poslank in 
poslancev javno izpostavila tudi tiste, ki naj bi 
bili neupravičeno odsotni. Zaradi kritik, ki jih 
je bila zaradi precedenčnih ukrepov deležna, 
je na komisijo za poslovnik naslovila pobudo 
za razlago treh odstavkov poslovnika. Prva 
med poslanci tako želi, da komisija v skladu 
s svojimi pristojnostmi tolmači 95., 97. in 83. 
člen poslovnika, ki se nanašajo na prisotnost “

RAZGLEDNICE

Desničarji res nimajo sreče s slovnico. Ana

 Matej Lovrič

Knjige so zgleda staromodne. 
Slovenski knjižni sejem 2022. Ana

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.

Navdušeni oboževalec s priljubljeno itali-
jansko pevko Cristino D’Avena. Martin
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LOKALNO

Kandidat, ki to ne 
bi bil, če ga ne bi
prepričali Izolani

Milan Bogatič (rojen 2.  maja 1952) 
je z izjemo prvih dveh let pok-
licne poti, ki jih je kot vsak pravi 

Primorec, rojen na Obali, preživel na ladjah 
Splošne plovbe, svoj strokovni in poklicni 
ugled pridobival v okvirih carinske službe. 
Skozi leta je napredoval po službeni in 
strokovni hierarhični lestvici in med drugim 
državi služil kot vodja revizijske službe ca-
rinske uprave, pomočnik vodje Carinarnice 
Koper in nato kot pomočnik generalnega 
direktorja Carinske uprave RS. Zadnja leta 
carinske službe je bil direktor Carinskega 
urada v Kopru. 

V tem obdobju je bil član vrste strokovnih 
medresorskih delovnih skupin za pripra-
vo podlag za posodobitev javne uprave, 
okrepitev integritete javnih uslužbencev in 
priprave tez za posodobitev zakonodaje ter 
prilagajanja pravnemu redu EU. Vodstvene 
sposobnosti, strokovne kompetence ter bo-
gate praktične izkušnje pri vodenju velikih 
sistemov ter realizaciji kompleksnih projek-
tov so ga same po sebi priporočile vladi, ko 
je potrebovala kompetentne strokovnjake 
in sposobne pogajalce v procesu pristopnih 
pogajanj za vstop v Evropsko Unijo. 

Bil je tudi č lan skupine za pripravo poga-
jalskih izhodišč Slovenije ob pogajanjih z 
Evropsko komisijo za vstop Slovenije v EU 
ter je pomembno prispeval k uspešnemu 
zaprtju štirih poglavij (vsebinskih sklopov) 
pristopnih pogajanj. Nato je kot predstavnik 
Ministrstva za fi nance sodeloval na poga-
janjih za vstop v schengensko območje. Od 
samega začetka je bil č lan Stalne mešane 
komisije Slovenije in Hrvaške za izvajanje 
SOPS, kjer je vodil tudi podkomisijo za ca-
rinska vprašanja.

Pred vstopom v EU je Slovenija prehodi-
la dolgo pot skozi labirint zahtev Evropske 
komisije. Med drugim je bilo potrebno ured-
iti carinska razmerja s številnimi državami 
na način, da so bila v skladu z enotnim ca-
rinskim redom EU. Republika Slovenija je 
Milanu Bogatiču zaupala reševanje odprtih 
zadev prek bilateralnih sporazumov in ga 
kmalu za tem pooblastila za sklenitev in pod-
pis izpogajanih meddržavnih sporazumov. 
Samo na tem področju je uspešno izpogajal, 
podpisal in dosegel ratifi kacijo bilateralnih 
in multilaterlanih sporazumov z dvanajstimi 

Ur.
foto: E.K.

predsednika. Pod njegovim vodstvom je Na-
dzorni odbor občine Izola ugotovil številne 
nepravilnosti nekdanjega in trenutnega vod-
stva občine kot tudi očitne primere oškodo-
vanja občine in občinskega premoženja. Na 
podlagi ugotovitev obsežnega in strokovno 
utemeljenega poročila nadzornega odbora 
sta ukrepala tako Komisija za preprečevan-
je korupcije kot specializirano državno 
tožilstvo. Ker je Markočičeva občinska ad-
ministracija namesto sodelovanja poskuša-
la nadzornike ovirati in jim onemogočiti 
delo, Bogatiču ni preostalo drugega, kot da 
je odstopil z mesta nadzornika in s tem pre-
dramil tudi organe pregona, ki so kmalu za 
tem pri županu Markočiču in njegovih po-
magačih opravili hišne preiskave. 

Zdi se, da je Bogatič v primeru zmage v 
nedeljo 4. decembra pripravljen na vodenje 
občine in soočanje z izzivi, ki jo čakajo. Kljub 
vsem izkušnjam in strokovnim kompeten-
cam, poznanstvom, ki odpirajo vrata povsod, 
od Ljubljane do Bruslja, mu bo pri vodenju 
občine še kako v pomoč večina v občinskem 
svetu – skupna lista Gibanja Svoboda in Izole 
prihodnosti ima skupaj z listo MEF in Izola-
ni že zagotovljenih najmanj 11 od 21 sedežev 
(še dva pripadata izvoljenima predstavni-
koma narodne skupnosti). Zagotovo mu ne 
more škoditi niti podpora največje vladne 
stranke in njenih enajstih ministrov, ki jih 
je na več namenskih srečanjih že seznanil s 
konkretnimi težavami in izzivi, ki še čakajo 
Izolo in celotno Slovensko Istro. Ob tem ima 
Izola iz istega Gibanja Svoboda tudi poslanca 
v državnem parlamentu. 

V prvem krogu županskih volitev je Bo-
gatič osvojil 36,42 odstotkov glasov, največ 
od vseh kandidatov.

državami. Držal se ga je sloves sposobnega 
in učinkovitega pogajalca tudi v razmerah, 
ko je bila diplomatska moč Slovenije mnogo 
manjša od moči nasprotne strani. Tako je v 
pogajanjih z Rusijo dosegel, da so potekala 
na osnovi izhodišč, ki jih je določil Bogatič 
in ne Putinova administracija. Zavoljo tega 
so ga tudi druge države kandidatke za član-
stvo v EU ali za pridružitev schengenskem 
območju angažirale za strokovno pomoč pri 
uvedbi evropskega pravnega reda ali bilater-
alno reševanje odprtih vprašanj. 

Po vstopu Slovenije v EU ga je angažira-
la Evropska komisija in mu zaupala voden-
je strokovne delovne skupine menedžerjev 
večjih severnoevropskih pristanišč̌ (RALFH) 
in skupine menedžerjev večjih južno-ev-
ropskih pristanišč (ODYSSUD). Dosegel je 
poenotenje carinskih in drugih postopkov v 
pristaniščih EU ter njihovo praktično imple-
mentacijo. 

Vrsto let je predstavljal slovensko carins-
ko službo in s prispevki aktivno sodeloval na 
mednarodnih konferencah, kongresih in de-
lovnih sestankih v Evropi, Aziji in ZDA.

Zaradi stalnih sprememb prilagajanja 
sistema ob vstopu Slovenije v EU in v schen-
gensko območje je aktivno delal na reorga-
nizaciji službe v javni upravi. Bil je večkrat 
odlikovan za zasluge pri napredku službe in 
za prispevek pri pogajanjih za vstop v ev-
ropske integracije.

V lokalno politiko se je na prigovar-
janje Izolank in Izolanov podal leta 2018, 
ko je kandidiral za župana domače Izole in 
v izenačeni tekmi petih kandidatov za las 
obstal pred pragom drugega kroga. Nekaj 
mesecev po volitvah je bil izbran v Nadzorni 
odbor občine Izola, kjer so ga izvolili tudi za “

Milan Bogatič, kandidat 
za župana občine Izola

Milan Bogatič in 
premier Robert Golob
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luči – vsaj kot neodvisnega, če ne kot levega. 
Zanimivo bo videti, kako se bodo v Izo-

li odzvali na situacijo. Predvolilne raziskave 
javnega mnenja so pokazale, da je temu res 
tako. Agencija, specializirana za izvajanje 
raziskav javnega mnenja, je v občini Izola 
namreč opravila dve raziskavi. Obe sta poka-
zali, da bi večina izolskih volivcev SDS volila 
Markočiča, le manjši del Bogatiča. Velja pa 
tudi obratno – prepričljiva večina volivcev 
Gibanja Svoboda, Levice ali SD bi v drugem 
krogu glasovala za Bogatiča.

Po rezultatu drugega kroga županskih vo-
litev bo moč dejansko vedeti, kako je orienti-
rano volilno telo v Izoli. 

Dober človek, 
ki je počel slabe 
stvari

Danilo Markočič (rojen 5. avgusta 
1956) je v lokalni politiki in ob njej 
aktiven že tretje desetletje – prvo 

vidnejšo vlogo je imel pri Bredi Pečan, ko 
je vodil županjin kabinet. To je bilo dobro 
izhodišče, ki mu je v naslednjih desetletjih 
omogočilo javne službe vezane na mandate 
posameznih politikov, v vmesnem obdob-
ju pa je bil »parkiran« na raznih občinskih 
javnih službah – v občinski birokraciji, ad-
ministraciji ali občinskih javnih zavodih. 
Prvi pomemben zasuk na njegovi politični 
poti se je zgodil, ko je po porazu Brede Pečan 
na županskih volitvah kot prvi zapustil pota-
pljajočo se barko in iz okrilja takratne ZLSD 
(SD) odšel v DeSUS, kjer je združil moči z 
Brankom Simonovičem in si tako omogočil 
službovanje v javnih službah, kajti DeSUS 
je bil član tako desnih kot levih vlad. Svoje 
prave politične barve je pokazal pozneje, ko 
je v DeSUS prišlo do razcepa na levosredins-
ko in skrajno desno politično opcijo. Mar-
kočič se je pridružil skrajno desnemu krilu, 
ki je prek Branka Simonovića in Aleksandre 
Pivec zagotavljalo tretji Janševi vladi glasove 
za parlamentarno večino. Ta podpora je rodi-
la številne afere. 

Prve Markočičeve afere so proti pozne-

“

jšim zvenele dokaj skromno – v javnost so 
prišli dokazi, da je Markočič z občinskim 
denarjem plačeval zasebne nočitve Aleksan-
dri Pivec in njenemu spremstvu, kar je poleg 
koruptivnega ravnanja Markočiča razkrilo 
tudi njegovo skrbno varovano skrivnost – 
da aktivno podpira desno vlado v Ljubljani, 
medtem ko se na lokalni ravni prikazuje kot 
podpornik vrednot NOB. Tako hinavskega 
pristopa še danes niso pozabili. 

Temu so sledile afere večjih in celo krim-
inalnih razsežnosti. Afera »Županov oljčnik« 
je razkrila, da je po prodaji občinskega zem-
ljišča ruskemu poslovnežu od njegovega 
podjetja na osebni bančni račun Markočič 
prejel več kot sto tisoč evrov. V zvezi s tem 
so na praktično mesečni ravni sledila nova 
in nova za Markočiča obremenilna dejstva 
– prirejanje dražbe vnaprej izbranemu kup-
cu, ponarejanje pogodbe in poskus uničenja 
dokazov so samo nekatera izmed njih. 

Kako je torej Markočič sploh postal 
župan? Predvsem z glasovi tistih, ki so bili 
med njegovim poznejšim županovanjem v 
opoziciji. Pred drugim krogom volitev leta 
2018 je obljubljal, da bo župan vseh Izolan-
ov ter da ne bo delal razlik med njimi. Tako 
je v drugem krogu pridobil podporo izolske 

opozicije, kar je zadostovalo za zmago. V 
nasprotju s predvolilnimi obljubami, da bo 
občino vodil projektno – brez koalicije in 
opozicije – je že kmalu v občinskem svetu 
oblikoval koalicijo tako, da so njegovi pod-
porniki pristali v opoziciji. Tudi v opoziciji 
so priznali, da jih je peljal žejne čez vodo. 

Druga značilnost, ki spremlja njegovo 
politično delovanje, je sposobnost strniti 
vrste okoli sebe, tudi ko kaže, da je z njim 
konec. Izjemna sposobnost nagovarjanja lju-
di v kombinaciji z ustvarjanjem vtisa, da je 
za njihovo slepo podporo pripravljen storiti 
vse, da jim omogoči in nato ohrani neupra-
vičeno korist na račun občine. Primer Alek-
sandre Pivec je dokazal, kako daleč je prip-
ravljen iti – ne samo pri tem, da z občinskim 
denarjem plačuje zasebne stroške, temveč 
tudi s tem, da tako ravnanje javno brani do 
zadnjega. Tako je pridobil zaupanje vseh tis-
tih, ki jim danes v primeru njegove ponovne 
izvolitve obljublja koristi na račun občine – 
to je pristop, ki se ga je nalezel od nekdanjega 
koprskega župana Popovića. 

V prvem krogu županskih volitev je pre-
jel 25,9 odstotkov glasov in zaostal za Mila-
nom Bogatičem. 

Danilo Markočič, kandidat 
za župana občine Izola

Ur.
foto: Ur.

Danilo Markočič z nekdanjo ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec

LOKALNO

To nedeljo, 4. decembra, bodo v Izo-
li izbirali župana. Na izbiro imajo 
Danila Markočiča in Milana Bogatiča. 

Kot pri vseh volitvah v tem supervolilnem 
letu, vlada prepričanje, da se volivci v prvi 
vrsti odločajo glede na politične oziroma 
ideološke preference. Zato v pretežno levih 
okoljih zmagujejo levo usmerjeni kandidati 
in kandidatke, v bolj desno orientiranih pa 
desni.

Ali bo to nepisano pravilo tokrat ob
veljalo tudi v Izoli? 
Za Milana Bogatiča ni dileme glede tega, 

kam se uvršča – po njegovih besedah ga je h 
kandidaturi prepričala tudi podpora Gibanja 

Svoboda, kar naj bi pomenilo, da mu bodo 
posebej naklonjeni levosredinski volivci. 
Danilo Markočič, ki je postal župan kot član 
in kandidat DeSUS – stranke, ki je imela 
tako desno kot levo lice – tokrat nastopa kot 
navidezno neodvisen kandidat svoje izolske 
županove liste. Pripadnost stranki DeSUS 
lahko spodbudi dilemo pri vprašanju o tem, 
kam v tem pogledu sodi Markočič. Vsekakor 
ni dileme o tem, da je v tesnem zavezništvu z 
Aleksandro Pivec in Brankom Simonovičem 
ter da je izdatno podpiral tretjo Janševo 
vlado. Gre torej za kandidata, ki sledi desni 
agendi, kar v Izoli ni dobra popotnica za vo-
litve. Zato se sebe trudi prikazati v drugačni 

Bodo Markočiču za zmago dovolj 
glasovi SDS-ovih volivcev?

Ur.

“
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Zakaj je 25,9 odstotkov Izolanov 
v prvem krogu županskih volitev 
oddalo glas za koruptivnega 
župana? 

V prvem krogu županskih volitev je ak-
tualni župan Izole in ponovni kandi-
dat za župana Danilo Markočič kljub 

drugačnim predvolilnim napovedim prejel 
25,9 odstotkov glasov. Čeprav so mu ankete 
teden pred volitvami kazale bistveno višjo 
podporo, je tudi 1540 glasov, kolikor jih je 
prejel, objektivno preveč. Preveč zato, ker je 
kljub 74,1 odstotkom glasovom za sprem-
embo na županskem položaju težko verjeti, 
da kar 25,9 odstotkov Izolank in Izolanov še 
vedno podpira Markočičev koruptivno-kli-
entelistični pristop k vodenju občine ter 
s tem tudi kriminal in korupcijo, ki vse to 
spremljata.

Poceni razprodaja občinske srebrnine 
vnaprej določenim kupcem, ki nato v očiten 
znak hvaležnosti županu nakažejo na oseb-
ni bančni račun tudi preko sto tisoč evrov 
nekaterih očitno ne moti – kot da se ne bi 
zavedali, da na koncu tudi sami plačujejo za 
škodo, ki jo povzročijo županova dejanja. Jih 
mar pri tem za podporo Markočiču motivi-
ra iskrena podpora korupciji in kriminalu v 
škodo občine? To je težko verjeti, vendar bol-
jše razlage od te ni.

Upravičeno mu lahko spregledajo to, da 
v Izoli ni nikakršnega razvoja ali napredka. 
Občina stagnira, vedno več je degradiranih 
območij, stanovanjska in socialna stiska se 
stopnjujeta, komunalne razmere v mestu so 
vse manj vzdržne. Z občinskim premožen-
jem se upravlja slabo, v štirih letih ni bil 
realiziran niti en sam večji ali srednje velik 
infrastrukturni ali razvojni projekt. Upravl-
janje z nepremičninami, ki jih je Markočiče-
va koalicija prenesla na Komunalo Izola z 
izgovorom, da bo upravljanje tako cenejše, 
se je podražilo. To se odraža tudi v višjih na-
jemninah. Nov Kulturni dom, ki ga Markočič 
napoveduje in obljublja že štiri leta, je še ved-
no le grad v oblakih. Zgodovinsko mestno 
jedro Izole ob vsakem malo večjem deževju 
poplavijo meteorne vode, ob višji plimi pa 
kar morska voda. Tudi pred nekaj dnevi, 
nekaj dni po zaključku v tančico skrivnosti 
zavite rekonstrukcije pomola, ob kateri so – 
skregano z zdravo pametjo – na območje, ki 
ga redno zaliva morska voda, namestili poto-
pne zbiralnike odpadkov.

Morda je pri delu volivcev ustvaril vtis, 
da se Izola razvija s tem, ko je slavnostno 

Željko Urumović

UREDNIKOVA KOLUMNA

odpiral cestna krožišča in podobno, vendar 
s tem v Izoli ne zavedeš kar 25,9 odstotkov 
vseh volivcev. Da bi Markočiču kdo sledil 
iz ideoloških vzgibov, je težko verjeti, kajti 
v štirih letih nespretnega vladanja ni zas-
topal nikakršnih idej ali programa, temveč 
je sledil osebnim in zasebnim interesom v 
škodo javnega. Zaradi arogantnega pristopa 
h komunikaciji z občani in dejstva, da je bolj 
upošteval interese ruskega investitorja, kot 
potrebe lastnih občanov, je kot edini župan v 
Sloveniji doživel, da so prebivalci na referen-
dumu zavrnili njegov v občinskem svetu že 
potrjen občinski prostorski načrt.   

Morda je pri delu volivcev nekaj sim-
patij pridobil z izdatno podporo nekdanji 
šefi ci njegovega DeSUSa in ministrici tretje 
Janševe vlade Aleksandri Pivec, ko je njej in 
njenemu spremstvu z občinskim denarjem 
plačeval strankarske in zasebne obiske v Izo-
li. Morda se je Markočič komu prikupil tudi s 
podporo Janševi vladni koaliciji in njenemu 
pristopu k vodenju države med pandemijo, 
ki je v veliki meri slonel na represiji nad pre-
bivalstvom. Toda niti s tem v Izoli ne prido-
biš toliko glasov na županskih volitvah. 

Morda je ravno drugi krog županskih 
volitev, v katerega se Markočič podaja kot 
drugouvrščeni, kajti Milan Bogatič, kandi-
dat Gibanja Svoboda in Izole Prihodnosti ter 
liste MEF in Izolani, je že v prvem krogu pre-
jel več glasov (36,42 odstotkov), priložnost 
za popravni izpit za tistih tisoč petsto občan-
ov, ki so izkoristili svojo pravico, da z glaso-
vanjem za Markočiča oddajo glas podpore 
kriminalnemu in koruptivnemu pristopu k 
vodenju občine. 

Del prebivalcev lahko tišči glavo v pe-
sek tudi pred kazenskim postopkom zoper 
župana, pred nedavnimi kriminalističnimi 
preiskavami na občini in pred hišnimi pre-
iskavami pri županu in njegovih sodelavcih. 
V teh okoliščinah je glas za Markočiča tudi 
nezaupnica delu tožilstva, policije in insti-
tucij lastne države. 

Lahko pa, kot je to storilo 25,9 odstotkov 
volivk in volivcev, vseeno tudi 4. decembra 
obkrožijo kriminal in korupcijo. Tako neod-
govorni ljudje lahko odločijo o usodi Izole v 
imenu vseh le, če jim preostala večina Izola-
nov to dovoli tako, da 4. decembra ostane 
doma, namesto da se odpravi na volitve. Na 

nek način je ravno to, da dobronameren in 
manj dobronameren glas štejeta enako, čar 
demokratičnih volitev. Volivci imajo vedno 
prav in oblast je v demokracijah vedno po 
meri ljudi, če si to priznajo ali ne. Če pred 
štirimi leti niso vedeli, ker niso mogli vedeti, 
danes vedo, da je – milo rečeno –  glas za 
Markočiča glas za korupcijo.

Pri Megafonu smo tako kot za os-
tale obalne občine pred volitvami 
tudi za Izolo naročili dve podrob-
ni raziskavi javnega mnenja. Obe 
sta pokazali, da je po izobrazbeni 
strukturi skoraj 70 odstotkov pod-
pornikov Danila Markočiča zakl-
jučilo osnovno ali srednjo poklic-
no šolo. 

Največji del podpornikov Vasili-
ja Žbogarja in Milana Bogatiča je 
imel dokončano srednješolsko 
ali visokošolsko ter univerzitetno 
izobrazbo. Skoraj identični po-
datki so po vprašanju izobrazbe-
ne strukture podpornikov veljali 
pri Borisu Popoviću v Kopru, ki 
so mu do solidnega rezultata po-
magali predvsem glasovi manj 
izobraženih volivcev – kar ne pre-
seneča ne pri Markočiču ne pri 
Popoviću, saj je z njim nekoliko 
lažje manipulirati. Tudi če prim-
erjamo podatke iz Izole s tistimi iz 
Maribora, ugotovimo, da je podo-
ben odstotek glasov s primerljivo 
izobrazbeno strukturo volivcev, 
kot so Markočičevi, tam prejel 
Franc Kangler. 

V preteklosti so v Izoli znali izvo-
liti župane, ki niso bili omadeževani 
s koruptivnimi ravnanji in aferami, 
zato nekoliko preseneča, da jim v 
prvem krogu 20. novembra očitno 
ni bilo preveč mar za to. 
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V Piranu se bo, pričakovano, odvil dru-
gi krog županskih volitev. Na začetku 
kampanje je bilo težko napovedati 

izid volitev, saj je bilo favoritov za prevzem 
županskega mandata več.  Največ volivcev 
sta prepričala Gašpar Gašpar Mišič in Andrej 
Korenika.

Na letošnjih piranskih lokalnih volitvah 
je bila gneča. Za župansko pisarno se je po-
tegovalo trinajst kandidatov, od tega je bilo 
vsaj šest kandidatov, ki se jim je obetal drugi 
krog volitev v tekmi za vodenje občinske pis-
arne. Bodisi zaradi ugleda, ki ga uživajo v lo-
kalnem okolju, bodisi zaradi podpore strank, 
ki so jih podpirale. 

Od šestih imen sta dve imeli podporo 
stranke in sicer Dušan Olaj podporo stran-
ke Socialnih demokratov in Manuela Rojec 
s podporo stranke Gibanje Svoboda. Če je 
bilo ob objavi kandidatur pričakovati, da ima 
izmed obeh več možnosti podžupanja piran-
ske občine Manuela Rojec, tako zaradi pod-
pore trenutno vladajoče stranke kot zaradi 
dejstva, da Dušan Olaj ni stalni prebivalec 
občine (sicer po njegovih trditvah zadnji 
dve leti v Piranu tudi živi), so volivci vseeno 
namenili več glasov slednjemu. Razlika med 
njima je bila skorajda šestodstotna (Manuela 
Rojec je prejela 6,12 odstotkov glasov, Dušan 
Olaj pa 12,06 odstotkov glasov). 

Ostali kandidati so tako na glasove vo-
livcev računali bolj kot ne zaradi svojega 
dosedanjega delovanja. Tako so bili v igri za 
prevzem županskega mesta oziroma za pre-
boj v drugi krog volitev še Robert Fakin, do 
nedavnega tudi podžupan občine Piran, ki je 
malo pred pričetkom volilne kampanje prišel 
v spor z Zadkovićem in bil z mesta podžupa-

na razrešen, znan pa je tudi kot nekdanji di-
rektor kmetijske zadruge Agrarie; dosedanji 
župan občine Đenio Zadković, ki je imel v 
tem mandatu po sporu z matično stranko 
Gibanje za občino Piran takoj po prevzemu 
mandata oteženo vodenje občine (na kon-
cu je bil s 15,41 odstotki glasov na tretjem 
mestu); Andrej Korenika, ki se je s svojo listo 
(LAK – Lista Andreja Korenike) v kampanji 
predstavljal kot nekakšna alternativa trenut-
nim nepremičninskim in gradbenim elitam 
ter Gašpar Gašpar Mišič, direktor komunal-
nega podjetja Okolje Piran. 

Slednja dva sicer nista novinca na politič-
nem prizorišču, prvi je že kandidiral na 
županskih volitvah pod okriljem Stranke 
Modernega Centra ter tudi na državnoz-
borskih volitvah, na teh pod okriljem stran-
ke Lista Marjana Šarca, drugi pa je samo za 
mesto piranskega župana kandidiral dvakrat 
(v letih 2006 in 2010). Poleg Pirana sta ga 
mikala še županska stolčka v Mestni občine 
Koper (2018) in občini Ankaran (2014).

V drugi krog z minimalno razliko
V drugi krog volitev sta se nazadnje pre-

bila Gašpar Gašpar Mišič in Andrej Koreni-
ka, pri čemer imata oba kandidata približno 
enako podporo volivcev. Mišič je prejel 22,45 
odstotkov podpore, medtem ko je Korenika 
prejel 21,01 odstotkov. Seveda govorimo o 
podpori v prvem krogu volitev, drugi krog 
bo prinesel drugačno razporeditev glasov. 
Je pa spet težko napovedati, kdo od dveh bo 
prevladal. Koreniko namreč v naslednjem 
krogu podpira Gibanje Svoboda, Mišiča pa 
bo podprl Robert Fakin. Če lahko domneva-
mo, da ima podpora stranke Gibanje Svobo-

da nekoliko večjo težo kakor podpora nek-
danjega direktorja Agrarie, ima Gašpar Mišič 
prednost pri tem, da je, no, vseprisoten. 
Tudi razlike v programu delovanja so mi-
norne. Oba sta, kot sama trdita, povezoval-
na in bosta drug z drugim v naslednji sestavi 
občinskega sveta tudi sodelovala. Sicer se 
pri obeh pojavljajo taki in drugačni očitki: 
Mišiču očitajo povezave s posameznimi ne-
premičninskimi lobiji in izkoriščanje Okolja 
Piran za volilno kampanjo, Koreniki pa oči-
tajo podporo Gibanja Svoboda. V resnici ne 
same podpore, temveč obljube, ki naj bi jih 
dal za to, da dobi podporo te stranke. 

V občinskem svetu prevladuje 
       Svoboda

Rezultatom županskih volitev niso nu-
jno sledili rezultati podelitve mandatov za 
občinski svet. Sicer sta listi obeh kandidatov 
v drugem krogu resda praktično na samem 
vrhu, lista Gašpar Gašpar Mišič in mi ter 
LAK sta namreč osvojili vsaka po štiri man-
date, je pa bila drugačna razporeditev pri 
uveljavljenih strankah. Če je bil Olaj s pod-
poro stranke SD med kandidati na četrtem 
mestu, je stranka osvojila enako število man-
datov kakor listi obeh županskih kandidatov, 
torej štiri mandate. Še večji naskok je uspel 
Gibanju Svoboda. Če je bila njihova kandi-
datka šele na šestem mestu, je Gibanje Svo-
boda osvojilo največ mandatov v občinskem 
svetu, to je pet. Vse ostale stranke oziroma 
liste, torej Gibanje za občino Piran, Lista 
Roberta Fakina, Oljka, SDS ter Zveza za Pri-
morsko (z njihovo podporo je kandidiral Za-
dković) so osvojile po en mandat. “

Gašpar ali Andrej? Jan Bednarik
foto: Martin Agostini Pregelj

LOKALNO
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Mesec volilne kampanje je mimo. Kako 
naporna je bila za vas?

Nataša: Bolj kot naporna, bi lahko rek-
la, da je bila kampanja zelo zanimiva. Imela 
sem možnost spoznati veliko število Izolank 
in Izolanov, spregovoriti o njihovih težavah, 
željah in pričakovanjih. Poleg tega mi je v 
veliko veselje to, da smo kot ekipa delova-
li enotno, se pogovarjali, skupaj iskali ideje 
in rešitve. Res smo dobra skupina, ki si želi 
delati dobro in za dobro občank in občanov. 
Ponosna sem na nas!

Marko: Veliko truda je bilo vloženega v 
volilno kampanjo. In glede na rezultate, ki 
smo jih dosegli, lahko trdim, da se je vsaka 
sekunda vloženega truda izplačala in je sedaj 
opravičena! Zavedati se pa moramo, da se 
kampanja za nas ni začela na uraden dan 
začetka volilne kampanje temveč kar nekaj 
mesecev prej. To so priprave, usklajevanja 
in podobno. Seveda mi je bilo tudi v veliko 
veselje, ker sem bil v stiku z velikim številom 
ljudi, ki so z razmerami v Izoli nezadovoljni. 
Tako da sem nekako njihov glas v stranki in v 
občinskem svetu. Tega sem res vesel.

Kako ocenjujeta volilni izid prvega kroga 
županskih volitev? Ste zadovoljni s šte-
vilom doseženih mandatov v občinskem 
svetu, ki ste jih osvojili? Kaj pa glede vo-
litev v svete krajevnih skupnosti?

Nataša: Občanke in občani so poka-
zali, da si želijo sprememb, to so rezultati 
navsezadnje tudi pokazali. Z izidi volitev 
v občinski svet sem zelo zadovoljna. Kar se 

pa tiče krajevnih skupnosti, sem mnenja, da 
imajo te pri nas premalo pooblastil. In zaradi 
tega so s časom izgubile na verodostojnosti. 
Kot primer naj navedem, da smo nekoč v 
krajevni skupnosti Korte imeli zaposleno os-
ebo, ki je bila dejansko povezovalec krajanov 
in občine. Danes tega ni več, namesto tega so 
uvedli uradne ure.

Marko: Z rezultatom smo več kot za-
dovoljni, saj v Izoli ni noben dosegel oziroma 
naredil boljšega rezultata za mesta v občin-
skem svetu. Rezultat je seveda tudi pokaza-
telj, da si Izolani in Izolanke zaslužimo župa-
na, ki je imun na korupcijo in klientelizem, 
in to smo 20. novembra tudi jasno povedali. 
Prav tako so doseženi rezultati potrdili, da 
smo z ekipo na pravi poti.

Vaš kandidat za župana Milan Bogatič je 
prejel še večjo podporo v prvem krogu, 
kot so jo napovedovale predvolilne ra-
ziskave javnega mnenja. Ali lahko prese-
neti še s čim?

Marko: Za Milana lahko povem, da je 
gospod z veliko črko G. Ko sva se usedla pred 
štirimi leti, sem ob njem začutil neko pozitiv-
no energijo, da lahko našo Izolo pelje v pravo 
smer. Iskreno, to, kar se je zgodilo 20. novem-
bra, bi se moralo že pred štirimi leti, vendar 
o preteklosti ne bom razlagal. Danes so nam 
občanke in občani izrazili svoje zaupanje in 
verjamem, da jih ne bomo razočarali. Kot je 
že na začetku omenila Nataša, smo dobra in 
zdrava ekipa, ki si želi sprememb. Na bolje!

Nataša: O Milanu je skoraj ni stvari, ki je 

LOKALNO

Željko Urumović
foto: E.K.

Svoboda in Izola prihodnosti: »Smo dobra 
in zdrava ekipa,  ki si želi sprememb na bolje!«

ne bi že slišali, povedali. Menim, da smo te-
kom celotne kampanje pokazali, kako delu-
jemo, da ničesar ne skrivamo, da smo trans-
parentni. In takšen je tudi naš Milan. Seveda, 
osebne zadeve naj take tudi ostanejo, ostalo 
pa vemo in veste.

Zakaj je po vaši presoji pomembno, da se 
občanke in občani v nedeljo, 4. decembra,  
odpravijo na volitve in svoj glas namenijo 
Milanu Bogatiču in ne protikandidatu?

Nataša: Volivci in volivke naj se odločijo 
za Milana zato, ker se je skozi celotno kam-
panjo pokazal kot izredno korekten, trans-
parenten. Pripravljen na pogovor, sprejme 
tako pohvale kakor tudi kritike. Je človek z 
veliko izkušnjami in samo veseli in ponos-
ni smo lahko, da je naš občan ter da kandi-
dira za župana. Vse njegove izkušnje so še 
kako dobrodošle in pomembne pri vodenju 
občine.

Marko: Glas naj se nameni Milanu zara-
di tega, da lahko izpeljemo vse projekte, ki 
smo si jih zastavili. Ter zaradi dejstva, da si 
Izolanke in Izolani zaslužimo župana, ki bo 
pred vsemi deloval transparentno in v dobro 
vseh nas! Vem, lahko je reči, težje je naredi-
ti, predvsem kar se izpeljave projektov tiče. 
Ampak, imamo željo, motivacijo in smo pri-
pravljeni delati. In tak je tudi Milan. Nataša 
je že pred mano izpostavila njegove delovne 
izkušnje, to so tista komponenta, ki mu daje 
neko dodano vrednost, avtoriteto. Zato ne 
dvomim v njega, v nas! Forza Izola! “

Intervju z Markom Treskavico in Natašo Čerin (dvema od osmih svetnikov 
Gibanja Svoboda)
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Ozrem se po prenovljeni koprski tržni-
ci in občudujem obnovljen prostor, 
v katerem lahko ljudje kupujejo lo-

kalne pridelke. Počasi postopam od stojnice 
do stojnice in si ogledujem zelenjavo, ki jo 
ponujajo. Še naprej hodim in kar naenkrat 
naletim na kupe oblačil, ki se razprostirajo 
čez obešalnike. V oči mi pade velik napis, na 
katerem piše »izmenjevalnica oblačil, knjig in 
igrač«, in lotim se iskanja novih, a rabljenih 
oblačil.

Gibanje Zelenci je neprofi tna organizaci-
ja, ki je nastala na pobudo posameznic in 
posameznikov različnih znanj, ki jim je sk-
upno to, da delajo z otroki. Povezali so se z 
namenom, da bi ustvarili stičišče za družen-
je, raziskovanje, učenje in ozaveščanje otrok 
ter mladih. 

Začetek gibanja z zelenim kampom ob 
Rižani

Una Balta, ena od članic gibanja, s kat-
ero sem se pogovarjala, mi je razkrila, da je 
bila prvotna ideja gibanja ta, da bi se ustvaril 
kamp, v katerem bi se mladostniki na pod-
lagi prvoosebnih izkušenj učili o ekologiji, 
trajnosti in o tem, kako narediti svet boljši. 
Zelenke in zelenci so leta 2019 pričeli s ses-
tanki, na katerih so začeli s pripravo na prvi 
zeleni kamp. 

Kot pravi Una, je njihova primarna žel-
ja, da ozaveščajo mlade na njim zanimiv in 
prijazen način, kar so začeli uresničevati 
leta 2020 na prvem zelenem kampu ob reki 
Rižani. Kampi ponavadi potekajo v zadnjem 
tednu avgusta, namenjeni pa so otrokom 
starim od deset do petnajst let. Dogajanje v 
zelenih kampih je zelo pestro, saj so mlad-
im vsak dan ponujene različne delavnice in 
aktivnosti, na podlagi katerih si pridobivajo 
izkušnje in se učijo novih stvari. 

Zelena ekipa otroke ob zaključku kam-
pa vedno spodbudi k razmisleku in ovred-
notenju celotne izkušnje. Kot je rekla Una, 
jih na koncu vedno vprašajo, kaj se jim je 
zdelo dobro, kaj slabo in kaj bi v prihodnje 
želeli spremeniti. Bistvo kampa so seveda 
otroci, zato je prilagajanje vsebine na podlagi 
njihovih želja ključno. Pomembno je, da se 
le-ti počutijo slišani in da se v mladih letih 
naučijo, da lahko izrazijo svoje mnenje in 
drugim zaupajo svoje občutke.

Na podlagi prvotne ideje so Zelenci in 
Zelenke nato koncept gibanja še nadgradili 
in se lotili tudi organiziranja raznih delavnic 
na temo trajnosti in ekologije. 

Izmenjevalnica oblačil, knjig in igrač v 
sodelovanju z Marjetico Koper 

Novembra je zelena ekipa organizirala še 
zadnjo izmenjevalnico letos. V sodelovan-
ju z Marjetico Koper, ki je projekt podprla, 

Gibanje Zelenci zadnjič letos z 
Izmenjevalnico v Kopru 

Aida Čehić
foto: gibanje Zelenci

so tako organizirali kar pet izmenjevalnic, 
na katerih so si ljudje lahko izmenjali ka-
kšen »nov« kos oblačila, domov vzeli kakšno 
»novo« čtivo, ali z igračami razveselili tudi 
najmlajše obiskovalce. 

»V bistvu smo sami pri sebi opažali, da se 
nam polnijo omare, da imamo stvari, ki smo jih 
oblekli mogoče enkrat, dvakrat … in smo rek-
li, verjetno je še veliko več takih ljudi,« je Una 
povedala in se ob tem zasmejala, ko sem jo 
vprašala, od kod jim ideja za organiziranje 
Izmenjevalnice. S tovrstnimi dogodki se Zel-
enci in Zelenke želijo upreti hitri modi, in 
ljudem pokazati, da lahko nove obleke dobi-
jo tudi na malce drugačen način. »Zdi se nam 
pomembno, da te stvari ne pristanejo v košu za 
smeti,« je poudarila članica zelene ekipe. 

Una mi je zaupala, da je bila zelena eki-
pa na začetku zelo skeptična glede organi-
ziranja tovrstnega dogodka v Kopru, »ker 
to v Sloveniji ni ravno znana stvar.« Nekaj 
izmenjevalnic se sicer dogaja tudi v Ljubljani, 

več kuponov. Te lahko zamenjajo za oblačila, 
prinešeni material pa Rdeči križ nato razdeli 
med socialno šibkejše. 

Zelena ekipa zadovoljna z obiskom, obis-
kovalci in obiskovalke zadovoljne z do-
godkom

Kljub skepticizmu, ki je sprva obdajal 
zeleno ekipo, je ta z rezultatom zelo zadovol-
jna. Zelenkam in zelencem se zdi, da je obisk 
vedno večji. Svoje obiskovalke ter obiskov-
alce zelo cenijo. Hkrati pa so tudi obiskovalci 
veseli, da postajajo tovrstni dogodki stalnica 
v Kopru. Govorila sem z Meliso Kurtić, ki 
pravi da si je »našla veliko stvari … nekatere 
so celo nove, imajo še etikete in so nenošene.« 

Kdaj se zgodi tudi, da Zelenke in Zelenci 
na koncu dogodek zapustijo s še večjo količi-
no oblek. Po Uninih besedah zato člani ekipe 
oblačila velikokrat razdelijo med socialno 
šibkejše družine, jih namenijo brezdomcem 
ali znancem, za katere vedo, da oblačila res 

“

denimo v organizaciji Rdečega križa Ljublja-
na, že od leta 2013. Najdejo pa se tudi že v 
drugih mestih. Izmenjevalnica, ki jo organi-
zira gibanje Zelenci v Kopru, poteka načelo-
ma tako, da vsak nekaj prinese in v zameno 
tudi odnese. Zelenka nam je sicer poveda-
la, da na Izmenjevalnico marsikdaj naletijo 
tudi ljudje, ki so se z njo srečali prvič in zato 
odnesejo oblačila, ne da bi kaj prinesli. Po 
drugi strani Izmenjevalnica Rdečega križa v 
Ljubljani poteka malo drugače. Seveda gre še 
vedno za izmenjavo, vendar tam obiskoval-
ci na dogodek prinesejo prehranske izdelke, 
higienske pripomočke, čistila in šolske po-
trebščine, na podlagi števila teh pa pridobijo 

potrebujejo.

Do prihodnjič?
Vprašanje o prihodnjih Izmenjevalnicah 

sem naslovila na Kristjana Nemca, enega od 
aktivnih članov zelene ekipe, ki pa mi ni znal 
podati točnega odgovora. Izvedba ponovnih 
Izmenjevalnic je kljub močni volji in za-
dovoljstvu ljudi odvisna tudi od dejavnikov, 
na katere ekipa težko vpliva. 

Una Balta pa mi je zagotovila, da se bodo 
čez zimo dogajali raznorazni dogodki in 
delavnice, s katerimi se bodo še naprej trudi-
li ozaveščati mlade in jim vedno znova pred-
stavljali nove tematike.
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V letošnjem letu lahko zagotovo 
trdim, da se mi je poštni nabiral-
nik pošteno zapolnil s predvo-

lilnimi pamfl eti, časopisi in letaki. Zdi 
se, da različne politične stranke v svojih 
predvolilnih kampanjah izpostavljajo 
urejanje prostora in arhitekture. Med 
različnimi projekti se pojavi kakšen ar-
hitekturni, ki pravzaprav nima nika-
kršne povezave z realnostjo. Ob tem se 
sprašujem, kateri arhitekti brez podpisa 
in lastne vesti vestno izdelujejo tovrstne 
fotomontaže betonskih katedral. Vseka-
kor to počnejo ne da bi razmislili, kako 
bodo začrtane ideje v prostor posegle za 
več desetletij in kakšne bodo njihove neg-
ativne posledice.

Vedno znova se sprašujem, zakaj o pros-
torskih tematikah vedno bolj odločajo 
nestrokovni politični interesi. Pri posegih v 
grajeno okolje je namreč strokovna presoja 
vrsto let vstopala v oblikovanje koherentnih 
rešitev ravno preko javnih arhitekturnih na-
tečajev. S spremembami zakonodaje ob na-
jbolj neprimernem času, ob koncu decembra 
2020, je Ministrstvo za javno upravo v javno 
obravnavo podalo osnutek predloga spre-
memb Zakona o javnem naročanju, ki pred-
videva ukinitev obveze arhitekturnih (pro-
jektnih) natečajev za javne investicije. Ti so 
bili doslej v skladu s tretjim odstavkom 100. 
člena ZJN-3 (Zakona o javnem naročanju) 
obvezni za javne investicije v novogradnjo 
javnih objektov, katerih investicijska vred-
nost presega 2,5 milijonov evrov, ter za vse 
gradnje na lokacijah, kjer izvedbo natečaja 
zahteva prostorski akt.

Predlagana sprememba ukinitve nateča-
jev je spodbudila izvajanje nenadzorovanih 
in v javnosti nepreverjenih posegov v prostor, 

zato so v Zbornici za arhitekturo in prostor 
(ZAPS) v Javnem apelu za ohranitev obvezno-
sti izvedbe javnih arhitekturnih natečajev iz-
postavili, da so »arhitekturni natečaji vgraje-
ni v sistem javnega naročanja projektantskih 
storitev z namenom doseganja višje kakovosti 
grajenega prostora, ohranjanja javnega intere-
sa in racionalne rabe javnih sredstev pri grad-
nji objektov,« in posebej izpostavili, da je »na-
tečaj najbolj transparentna in demokratična 
oblika odločanja o urbanističnih, arhitekturnih 
in krajinskih projektantskih rešitvah, ki zara-
di možnosti neposredne primerjave različnih 
predlogov predstavlja tudi najracionalnejši 
način vodenja javnih investicij v gradnjo ob-
jektov.« Rezultati javnih natečajev so preso-
je na podlagi izbora kompetentne skupine 
članov žirije, ki si lahko zaradi slabih in ner-
azdelanih prispelih natečajnih rešitev med 
drugim tudi pridrži pravico njegove razvel-
javitve. To se pri izboru rešitev brez arhitek-
turnega natečaja nikakor ne more zgoditi. V 
kolikor želite preveriti konkretne rezultate 
tega, kako se razvija mesto brez izbora us-
treznih natečajnih rešitev, se nemudoma 
odpravite v Koper. Mesto je že skoraj dvajset 
let primer neformalnega razvoja par excel-
lence, pozidava v njem pa se brez ustreznega 
Občinskega prostorskega načrta rakasto širi 
tudi na še obstoječe zdravo urbano tkivo. 

Ni vsak arhitekt zmožen umestitve in 
oblikovanja ustrezne arhitekture v prosto-
ru, posebej ako je ne zmore navezati na širši 
kontekst mesta in njegovih uporabnikov. 
Zategadelj je življenje poleti pri 40 stopin-
jah v Kopru nevzdržno, kar je seveda med 
drugim posledica neprimerne uporabe ma-
terialov in neustreznega oblikovanja zelenih 
površin. Mesto neuradno razvija investitor-
sko arhitekturo, ki vznika zgolj za namene 

zaslužka investitorja, javnosti pa se vsiljuje 
raznovrstne arhitekturne zmazke. Ni vsak 
politik zmožen brati prostora, zato se sprašu-
jem, zakaj se brez ustreznega arhitekturnega 
vodstva tega sploh loteva? Ob prebiranju 
občasnika Oljka, ki ga izdaja istoimenska ko-
prska stranka, se ob ponujenih prostorskih 
idejah za Koper zgrozim. Ponujajo nam ka-
kovostni »žur plac« za vse generacije 365 dni 
v letu, komunalne in komercialne priveze s 
površino za vodne športe in platformo za 
gostinsko-prireditveni prostor, betoniranje 
obmorskega pasu od Kopra do Izole in grad-
njo novega sejemsko-kongresnega centra na 
Srminu, daleč iz historičnega mesta. Avtorji 
rešitev so za neustrezne in precej nesmiselne 
ideje ugodili politikom, ki javnosti glave 
polnijo z utvarami. Proces načrtovanja ar-
hitekture se mora namreč začeti pri ljudeh, 
njihovih potrebah in željah in ne obratno, pri 
politikih, ki poskušajo udejanjati svoj ego.

Pa ostanimo optimistični po koprsko. 
Posledice prevelikih faktorjev zazidave, 
prevelikih dopustnih višin, neustrezne rabe 
betona v času klimatskih katastrof in prema-
jhnih faktorjev zunanjih zelenih površin so 
za prostor škodljive, saj vodijo v oblikovanje 
nekakovostnega grajenega okolja. V času kli-
matskih katastrof je posebno pozornost po-
trebno nameniti ohranjanju in zasaditvi več 
javno dostopnih zelenih površin v mestu, to 
pa pomeni manjše podzemne garaže, man-
jše število nepotrebnih novih betonskih 
objektov in usmeritev v prenovo obstoječe-
ga praznega arhitekturnega fonda v mestu. 
Več je manj, najprej mesto pozelenimo, šele 
nato gradimo potrebne objekte s pomočjo 
strokovnjakov, ki razumejo, kaj predstavlja 
arhitektura v prostoru. 

Predvolilne arhitekture  

KOLUMNA

Boštjan Bugarič
foto: Stranka Oljka

“

Žur plac 365 dni.
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Padavine v kombinaciji z nekoliko 
višjo plimo so povzročile izlitje mor-
ja na dele kopnega v Piranu, Izoli ter 

v manjšem obsegu v Kopru. Poplavilo je 
del Semedelske ceste v Kopru, Tartinijev 
trg v Piranu in večji del izolskega man-
drača in sosednjih ulic. Nezadovoljstvo 
prebivalcev z odsotnostjo učinkovite pro-
tipoplavne zaščite predvsem v Izoli, pa 
tudi v Piranu, narašča. 

Če je v Piranu problem prisoten le ob 
večjem plimovanju in občasno burji, je 
v Izoli mnogo huje. Nižje ležeče predele 
starega mestnega jedra poplavi tudi ob že 
malo obilnejšem deževju. Takrat številne 
ulice, vključno s Koprsko in Ljubljansko, 
poplavi mešanica morske vode in mete-
ornih voda, ki se pred tem pomešajo tudi z 
vsebino fekalne kanalizacije. Ta voda nato 
zalije kleti in nizka pritličja objektov, kar 
stanovalcem in obrtnikom ter gostincem, 
ki tam živijo ali opravljajo storitve, povz-
roča škodo. 

Problem je prisoten že dolgo, prebiv-
alci poplavno izpostavljenih delov mesta 
se čudijo nespretnim in nestrokovnim 
rešitvam, po katerih je posegala občina 
Izola v zadnjih nekaj letih. Pred prvim 
krogom županskih volitev v Izoli so na 
soočenju v organizaciji civilne iniciative 
Gibanje za Izolo prisostvujoči največ 
vprašanj županskim kandidatom postavi-
li glede protipoplavne zaščite, ki je v Izo-
li ni oziroma ne služi namenu. Izrazili so 
predvsem ogorčenje nad tem, da občina 
samo viša pomol in nabrežje, ne poskrbi 
pa za odtekanje odvečne vode iz mesta. 
Zato voda, ko poplavi izolske ulice, nima 
kam odteči in se zadrži v mestu. Da so bile 
njihove skrbi upravičene, dokazujejo fo-
tografi je, posnete nekaj dni po soočenju, 
ko je morje znova prestopilo bregove – 
sicer ravnokar z namenom preprečevanja 
poplav obnovljenega – nabrežja. 

Ob tem je toliko težje dojeti, zakaj je 
občina zavrnila tehnično rešitev uvel-
javljenih strokovnjakov (med njimi tudi 
Izolana Vita Mavriča) – kajti denar bi 
zagotovila država. Očitno je po mnenju 
Markočičeve občinske koalicije tudi do-
bra rešitev slaba, če pomeni več državne-

 

Ob večjem deževju 
se deli Izole spremenijo 
v smrdečo reko

LOKALNO

Ur.
foto: Dragan K.

ga nadzora pri izvedbi projekta in porabi 
javnih sredstev. Kako si drugače razložiti 
zavračanje ustreznih rešitev in vztrajan-
je pri delnih rešitvah, ki kljub visoki po-
rabi fi nančnih sredstev ne rešijo težav s 
poplavljanjem, temveč jih celo poglobijo?

V Piranski občini se pomoči države 
niso odrekli, zato je vlada poskrbela za 
protipoplavno zaščito sečoveljskih in 
strunjanskih solin, ki so bile med bolj 
poplavno izpostavljenimi območji. V do-
brem desetletju je v ta namen zagotovila 
in investirala osemnajst milijonov evrov 
– in nato še sedem, ki jih je pridobila od 
Evropske unije. V Izoli so se raje odrekli 
denarju in rešitvi težav s poplavljanjem 
morja, kot da bi sprejeli nadzor nad pora-
bo državnih sredstev, ki jih je država zag-
otovila za protipoplavno zaščito. “
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Praznično 
vzdušje v 
Kopru

Sonja Knežević, 
Ana Lešnik

Praznični duh je Koper zajel v polnem 
sijaju. V soboto, 26. novembra, se je 
uradno začela koprska Fantazima. 

Mesto je ta večer zaživelo. Na glavnem mest-
nem trgu se je nakopičilo na tisoče ljudi, ki so 
nestrpno čakali začetek prireditve. Nekatere 
obiskovalce je zanimalo predvsem, kako bo 
izgledal praznično osvetljeni Koper, veliko 
večino pa je zagotovo pritegnil nastop ital-
ijanske pevke in igralke Cristine D’Avena, 
poznane po tematskih pesmih iz risank, ki 
so marsikomu, rojenemu v sedemdesetih, os-
emdesetih in še devetdesetih letih pretekle-
ga stoletja, zaznamovale otroštvo.  

Da je Fantazima res dogajanje za vse gen-
eracije, je pokazala navdušenost obiskov-
alcev vseh starosti. Čeprav se je zdelo, da je 
koncert priljubljene pevke risank nagovoril 
predvsem malce starejše obiskovalce, ki so 
veselo prepevali in poplesavali na poznane 
pesmi in tako obujali spomine na brezskrbno 
otroštvo, je val prijetnega vzdušja preplavil 

tudi mlajše, ki so navdušeno prepevali tiste 
pesmi, ki so jih poznali, na primer Pokemon 
in Occhi di gatto. Med pisano množico obis-
kovalcev je bilo veliko takih, ki so si nadeli 
razne božične klobuke, nekateri pa so si 
resnično dali duška in se oblekli v kostume 
svojih najljubših risanih junakov. V množici 
je bilo poleg domačinov tudi veliko radoved-
nih obiskovalcev iz sosednjih držav, Hrvaške 
in Italije.

Lesene hišice, v katerih so stregli kuhano 
vino, čaj in sladkarije, so v hladni novem-
brski noči poskrbele za toplo in prijetno 
vzdušje. Trg je dišal po čokoladi, cimetu in 
vinu. Tudi po koncertu je veliko ljudi ostalo 
ob hiškah in uživalo ob okusni pijači in praz-
nični glasbi.  

Po uvodnem nagovoru župana Aleša 
Bržana sta gostitelja Tomaž Klepač in Iz-
tok Gustinčič skupaj s priljubljeno gostjo 
Christino D’Aveno na odru odštevala čas 
do prižiga lučk. Nebo nad glavnim trgom in 
ostalimi koprskimi ulicami se je praznično 
zableščalo, na občinstvo na glavnem trgu so 
se vsuli svetlikajoči se konfeti, ki so poželi 
velik val navdušenja, in koncert se je pričel. 
S prižigom luči se je odprlo tudi drsališče v 
Taverni, ki je že ob 17. uri sprejelo prvo sk-
upino obiskovalcev.

Težko pričakovano gostjo, ki sama sebi 
pravi, da je kot »punčka z ogromno volje in en-
ergije za ustvarjanje in se ne ustavi nikoli,«  je 
na odru pričakal otroški zbor Osnovne šole 
Koper, s katerim je zapela prvo pesem, božič-
no Alla scoperta di Babbo Natale, in tako otvo-
rila koncert, na katerem ravnodušen ni ostal 
skorajda nihče (če izvzamemo žal zelo slabo 
ozvočenje). Sledile so številne znamenite pe-
smi, kot so Mila e Shiro, Pollon, La canzone dei “

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

8. 12. ob 19.00, Izola, Mestna knjižnica Izola
104. Srečanje z zanimivimi Izolani : Elvis Šahbaz

9. 12. ob 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert Bombshell

9.12. ob 20.00, Piran, Gledališče Tartini Piran
Piranski glasbeni oder: Koncert dua Silence

10. 12. ob 18.00, Piran, Avditorij Portorož
Odprtje razstave Korak od tu

10. 12. ob 10.30, Piran, Avditorij Portorož
Slovensko mladinsko gledališče: Razcufane zgodbe

10. 12. ob 11.00 – 12.00,  Koper, Dvorana sv. Frančiška 
Asiškega
Fantazima 2022: Predstava za otroke – Praznična želja

10. 12. ob 19.00,  Koper, Titov trg
Fantazima 2022: Batista Cadillac

10. 12. ob 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: Potepanje dveh tenorjev in harmonike

11. 12. ob 17.00, Piran, Avditorij Portorož
Kinopredstava: Tačke na patrulji rešijo božič

11. 12. ob 11.00, Koper, Dvorana sv. Frančiška Asiškega,
Fantazima 2022: Predstava za otroke – Čarobni prazniki

11. 12. ob 17.00, Koper, Gledališče Koper
Hajd` u kolo: Slavnostni koncert ob 15-letnici društva

11. 12. ob 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: Moon time quartet z Ljudmilo Frelih

puffi  , Sailor Moon, Kiss me Licia, Siamo fatti 
cosí, Dragonball ... in mnoge druge. Občinst-
vo je zraven nostalgično popevalo.

Christina D’Avena letos obeležuje kar 
štiri desetletja kariere, v kateri je posnela 
okoli 750 tematskih pesmi in prodala blizu 
sedem milijonov izvodov svojih albumov. 
In kot je povedala na novinarski konferen-
ci po koncertu, ob tej priložnosti predstavl-
ja novo zbirko pesmi, jubilejni album 40: Il 
sogno continua, v katerega je poleg skladb, ki 
so prava redkost (med njimi tudi nekatere 
neobjavljene in nikoli zapete pesmi, ki bodo 
prava poslastica za njene oboževalce in pre-
dane zbiralce), vključila tudi duete z znanimi 
italijanskimi pevci, kot so Orietta Berti, Cris-
tiano Malgioglio, M¥ss Keta, Elettra Lambo-
rghini, Lorella Cuccarini in drugi. 

Pevka znamenitih špic iz risank ustvarjal-
nost in neusahljivo voljo črpa od občinstva. 
»Na mojih koncertih je vedno zelo veliko ljudi, 
saj je moja kariera zelo dolga, sega čez kar tri 
oziroma že skoraj štiri generacije. Na koncert 
tako pridejo vsi in ta ljubezen, ki jo dobim od 
publike je tako močna, tako globoka, da imam, 
ko pridem domov, res veliko energije, veliko 
idej in samo želim ustvarjati dalje. Na vidiku 
tako že imam nove pesmi, sodelovanja v TV 
programih, rada pa bi delala tudi na muzikalu. 
Zaenkrat je ideja še v povojih, bomo videli, ali 
uspe«, se je navihano namuznila pevka in ig-
ralka, doma iz Bologne. 

Kljub temu, da sicer v tujini bolj redko 
nastopa in da je pričakovala velik obisk, jo 
je bučen in topel sprejem, ki ga je doživela v 
soboto na Titovem trgu, napolnil s toliko en-
ergije in ljubezni, da bi se z veseljem vrnila še 
kdaj, je z nalezljivim širokim nasmehom zak-
ljučila novinarsko srečanje in se poslovila. 
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Na pobudo prometnih združenj je 
državni zbor nedavno sprejel pred-
log novele zakona o delovnem času 

in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter 
o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. 
Pri določanju delovnega časa voznika pri 
prevozih potnikov bo razlikovalni kriterij 
po predlogu novele vrsta, in ne več dolžina 
linije. Torej se pri določanju delovnega časa 
ločuje med vozniki v mestnem linijskem pro-
metu ter vozniki v medkrajevnem in poseb-
nem linijskem prometu, torej po vrsti linije, 
medtem ko se je do zdaj razlikovalo po dolži-
ni linije. 

Čeprav naj bi bile spremembe dorečene 
tako z delodajalci kot z delojemalci, jim os-
tro nasprotujejo v Sindikatu voznikov av-
tobusov. Na novinarski konferenci v Kopru 
je nekaj dni pred odločanjem o predlogu 
novele predsednik sindikata Endre Mesa-
roš povedal, da je okoli tri tisoč registriranih 
voznikov avtobusov v Sloveniji odvisnih od 
predlagane novele zakona o delovnem času 
mobilnih delavcev. Po sprejetju novele so se 
v Sindikatu voznikov avtobusov takoj oglasi-
li, da s sprejetjem novele razlik med vozniki 
v regionalnem linijskem prometu na linijah 
do 50 kilometrov in na linijah, daljših od 50 
kilometrov, praktično ni.  

Po sprejetju novele zakona se za vozno 
osebje na medkrajevnih linijah čas počitka in 
čas razpoložljivosti vštevata v delovni čas, ka-
kor je določeno v kolektivni pogodbi dejav-
nosti.   Dogovorjena in podpisana kolektivna 
pogodba in sprejeta novela zakona sta torej 
soodvisna, kar pa lahko povzroča kršitve de-
lovne zakonodaje v prihodnje. Ne preseneča 
torej, da se s spremembami  strinjajo v Sind-
ikatu delavcev prometa in zvez Slovenije, saj 
so se glede plačila za razpoložljivost voznikov 
dogovorili v kolektivni pogodbi, sprememba 
zakona pa tega ne spreminja. Sprejeta novela 
torej delodajalcem omogoča, da voznemu os-
ebju celotnega časa razpoložljivosti ne štejejo 
v delovni čas, s čemer načrtno kršijo pravice, 
ki izhajajo iz delovne zakonodaje. 

Sindikat voznikov avtobusov je opozoril 
na dve sodbi sodišča, po katerih morajo de-
lodajalci za voznike na medkrajevnih linijah 

upoštevati zakon o delovnih razmerjih in ne 
zakona o delovnem času in obveznih počit-
kih mobilnih delavcev. Po oceni sindikata 
je med drugim problematičen nepravilno 
plačan čas, ki ga vozniki avtobusov preživijo 
med čakanjem na naslednjo vožnjo v določe-
nem kraju. Čas razpoložljivosti bi se moral 
enakovredno upoštevati v delovni čas in biti 
primerno plačan, saj delavec na drugi lokaci-
ji počiva in čaka na novo vožnjo. Novela po 
njihovem mnenju zmanjšuje že pridobljene 
pravice voznikov in legalizira kršitve de-
lovne zakonodaje. 

Teodor Uranič iz Svobode se je v bran 
noveli skliceval na kolektivno pogodbo, ki za 
vse voznike določa, da sta v delovni čas osem 
ur vključena tako čas za malico kot tudi čas 
razpoložljivosti, ko mora biti delavec deloda-
jalcu na voljo. Predlagatelji novele trdijo, da 
so zgolj sledili izhodiščem Ustavnega sodišča, 
da je potrebno pri določanju delovnega časa 
voznika pri prevozu potnikov na linijah up-
oštevati posebnosti opravljanja dejavnosti 
prevozništva na posameznih linijah ter raz-
like in podobnosti z delavci, za katere velja 
Zakon o delovnih razmerjih. Niso pa pojas-
nili, kakšna je ta ključna razlika, ki voznike 
medkrajevnih linij loči od ostalih voznikov, 
ko gre za delovno zakonodajo.

S sprejetjem novele zakona bi se po pre-
pričanju sindikata zmanjšalo število voznega 
osebja, ki opravlja delo po zakonu o delovnih 
razmerjih, izključno na področju mestnih 
linijskih prevozov. »Z današnjo odločitvijo 
državnega zbora se je le dolilo olje na ogenj in 
žal nismo daleč od ponovitve leta 2017, ko se 
je javni cestni potniški promet ustavil,« so v 
Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije na-
mignili na sprejem odločitve o stavki. Zakon 
očitno ni usklajen ravno s tistimi socialnimi 
partnerji, ki jih vsebina tega zakona še na-
jbolj zadeva. Na to sta opozorili tudi koal-
icijski stranki Levica in SD, a je bil predlog 
z 48 glasovi za in 27 proti gladko sprejet. 
Ko politične stranke ne zaščitijo pravice 
delavcev, sledi pričakovan odziv, zato se pri-
pravimo na stavko voznikov avtobusov, ob 
tem pa ne pozabimo, da je tista leta 2017 
dodobra okrnila javni potniški promet.

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
Obeta se zimska stavka 
voznikov avtobusov

“

Simon Smole

Zakon o delovnem času voznikov
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Simon Smole
foto: osebni arhiv

LOKALNO

Slavko Jerič je na Fakulteti za matem-
atiko in fi ziko končal študij matem-
atike, leta 2011 pa na Filozofski 

fakulteti študij psihologije. Od leta 2000 
je zaposlen na RTV Slovenija, kjer ustvar-
ja za spletno stran rtvslo.si. Najpogosteje 
se udejstvuje v športnem novinarstvu, pri 
čemer v svojih analizah in člankih zelo rad 
uporablja statistiko. Od leta 2012 na por-
talu Športni SOS odgovarja na statistična 
vprašanja bralcev, odgovoril je bojda že na 
več kot 1700 vprašanj. Od leta 2015 ustvarja 
podkasta Številke in SOS odmev. Leta 2013 
mu je Statistično društvo Slovenije podelilo 
priznanje odličnosti statističnega poročanja 
v medijih. Napisal je več kot tristo kolumen 
in je avtor knjige Čista desetka, v kateri je 
opisal največje slovenske športne uspehe 
med letom 2011 in 2020. 

Na poti je že nova knjiga, v kateri se bo na 
poljuben način lotil statistike. Mednarodno 
združenje športnih novinarjev je leta 2020 
njegovo razmišljanje o ameriški smučarki 
Lindsey Vonn uvrstilo med najboljših deset 
na svetu.

Pričakovano sva se s Slavkom Jeričem 
pogovarjala o svetovnem prvenstvu v Katar-
ju, čeprav se je to šele dobro začelo. V času 
pogovora namreč še ni bil zaključen drugi 
krog skupinskega dela tekmovanja. Spregov-
orila sva o družbenih in športnih plateh 
nogometa, pa o pasteh uporabe statistike v 
športu in medijih, o razširjenem prepričanju, 
da slovenskim športnikom manjka psihološ-
ka priprava in iskanju nadarjenih mladih 
bodočih športnikov.

Na portalu Športni SOS odgovarjate na 
vprašanja športnih navdušencev o šport-
ni zgodovini in statistiki. Športni komen-
tatorji radi rečejo, da številke ne lažejo. 
Kako je statistična obravnava športa 
spremenila novinarsko in komentatorsko 
delo, pa tudi percepcijo gledalcev in navi-
jačev? Zdi se, da je športni navdušenec 
postal visoko informiran, statistično 
podkovan sociološki fenomen. Če bi 
povprečen državljan toliko vedel o poli-
tiki, kot se spozna na šport, bi politični 
sistem najbrž bolje deloval?

Najbrž bi deloval bolje. A zavedati se 
je potrebno tudi, da povprečen državljan 
(kako bi ga sploh opredelili?) ne ve toliko o 
nogometu, kot tisti ljubitelji, ki ga podrobno 
spremljajo. Ta množica, ki nogomet sprem-
lja do potankosti in si pri tem pomaga z ra-
zličnimi podatki, informacijami in nenazad-
nje tudi statistiko, vendarle ni tako izrazito 
velika. Svetovno prvenstvo v nogometu je 
športni fenomen, ker poteka le enkrat na 
štiri leta, ko se skupini »fanatičnih« sprem-
ljevalcev pridruži tudi dobršen del ljudi, ki 
te igre sicer, ko ni svetovni praznik nogome-
ta, ne spremlja prav pogosto. In to je dokaz, 
kako poseben status in položaj ima nogomet. 

Kako komentirate statistiko, ki se je stal-
no pojavljala v medijih pred začetkom pr-
venstva: koliko je Katar stala organizaci-
ja svetovnega prvenstva, koliko delavcev 
je umrlo pri izgradnji infrastrukture za 
svetovno prvenstvo in podobne afere? 
Zdi se, da gre za prepričanje, da številke 
in odstotki zmorejo heterogeno vrvenje 

družbene realnosti pretvoriti v izmerl-
jive relacije in podlago za moralne sklepe. 
Kako gledate na manipulacijo s številka-
mi in statistiko, kako je v statistiki z raz-
liko med korelacijo in vzročnostjo?

Korelacija in vzročnost sta dva različ-
na odnosa, ki ju prepogosto zamenjujemo. 
Ravno sem oddal rokopis knjige o statisti-
ki, v kateri nameravam o tej tematiki pisati 
na poljuden način. Prav zato, ker sem želel 
poudariti tudi razliko med omenjenima kon-
ceptoma. Navajam denimo primer korelacije 
med vse večjim številom dirk formule ena in 
ločitvami v Sloveniji. Obstaja močna pozitiv-
na korelacija, nikakor pa ne moremo sklepa-
ti, da na število ločitev v naši državi vpliva 
vse večje število dirk v formuli ena. Kar pa 
se tiče manipulacij s statistiko – ta nikoli ne 
laže, laže (ali pa hote ali nehote zavaja) zgolj 
človek, ki zajema različno število podatkov, 
da bi lažje zagovarjal svojo resnico. 

Mnogi pravijo, da bi svetovno prvenstvo 
morali bojkotirati, saj so organizatorji 
deležni številnih kritik, da nogomet po-
tiskajo stran od navijačev in ljubiteljev 
nogometa. Ni še bilo države organizator-
ice, ki bi s tako izjemno visokimi cenami 
hrane, pijače in nastanitve priskutila pr-
venstvo navadnim ljudem. V času žreba so 
ljudje glasno protestirali proti očitnemu 
fi nančnem interesu Fife, zdaj se množič-
no odpravljajo v Katar. Seveda si ne de-
lamo utvar, da je eno od glavnih gibal 
Mednarodne nogometne zveze kovan-
je dobička. Zdaj svet uživa v nogometu, 
poročilo Amnesty International o smrti 

O Svetovnem prvenstvu v Katarju, slovenskih športnikih in statistiki

 -Slavko Jerič, športni novinar, 
matematik in psiholog 

INTERVJU

»Nadaljuje se trend velikega 
dosojanja enajstmetrovk.«
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tisočih tujih delavcev pa je potisnjeno v 
pozabo. Kako vidite to svetovno prvenst-
vo v luči omenjenih kontroverz?

Prav je, da se na te stvari opozarja, si pa 
ne delam utvar, da bo to karkoli velikega 
spremenilo. Nenazadnje je bilo svetovno pr-
venstvo tej državi zaupano že daljnega leta 
2010, z drugimi besedami, več kot ducat let 
je minilo. Kaj se je v tem času spremenilo? 
Seveda so nekateri z različnimi akcijami 
opozarjali na krivice in izkoriščanje, a tiste 
najbolj zgovorne poteze – bojkot prvenstva – 
ni potegnil nihče. Si torej bolj peremo lastno 
vest?

Na kongresu Fife so delegati soglasno 
podprli predlog, da se leta 2026 svetov-
no nogometno prvenstvo razširi na 48 
reprezentanc. Število tekem se bo poveča-
lo. Svetovno prvenstvo bo trajalo 32 dni. 

Z razširitvijo prvenstva naj bi se dobiček 
povišal za več kot pol milijarde evrov. Gre 
res za pozitivno odločitev, ki je pomem-
bna za majhne nogometne narode? Se s 
tem povečuje možnost za presenečenja 
na prvenstvu? Ali s povečanjem števila 
reprezentanc pade kakovost nogometa, 
bo evropsko prvenstvo prevzelo primat v 
nogometnem svetu, vsaj po številu kako-
vostnih tekem?

Pri tej temi imam rahlo mešane občutke. 
Nisem zagovornik elitizma, da bi na tekmo-
vanju torej nastopalo zgolj 8 ali 16 reprezen-
tanc (ne pozabimo, prve izvedbe evropskih 
prvenstev so na zaključnem turnirju gostile 
zgolj štiri ekipe). Postopno večanje števila 
mest na svetovnem prvenstvu je šla v roko 
z roko z dvema drugima širitvama – nas-
tankom novih držav ob razpadu nekaterih 
večjih držav in seveda s širitvijo kakovosti 

nogometa, ki je v precejšnjem delu sveta res 
na najvišji ravni v zgodovini. Odločitev o šir-
itvi števila ekip udeleženk je torej pravilna. 
Po drugi strani je treba pogledati tudi pro-
pustnost celinskega sita – če na eni strani na-
preduje polovica vseh južnoameriških držav, 
je na drugi zgolj desetina afriških reprezen-
tanc. Načeloma sem torej pristaš širitve – več 
udeležencev pomeni tudi večji praznik za 
navijače večjega dela sveta. Kako pa se bo 
širitev odražala na kakovosti nogometa, pa je 
potrebno šele videti. 

Danes se v športu zbira ogromno podat-
kov in pričakuje se, da se bo v prihodnos-
ti zbiranje še povečevalo. V športu se vse 
bolj uporabljajo statistične analize, ki 
vplivajo na pripravo ekip, spremlja se na-
predek ekip, sklepa o pogojih, ki vplivajo 
na uspešnost. Kakšna je vloga statistike 
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presiji in drugih težavah spregovorijo tudi 
globalno prepoznavni športniki, kot je najus-
pešnejši olimpijec, plavalec Michael Phelps.

Kako se pri nas išče mlade nadarjene 
športnike? Obstaja scouting kot v amer-
iškem športu? Pridejo tuji agentje iskat 
mlade talente kar na tekme? Se opravlja 
selekcioniranje že v osnovnih šolah in na 
podlagi česa se izbirajo mladi? Vedno se 
govori, da v športu uspe le redkim, »iz-
računamo« lahko telesne predispozici-
je, a obstaja še nešteto spremenljivk od 
družinske situacije do osebnosti ... Je 
iskanje nadarjenih športnikov bolj loteri-
ja kot načrtovan proces?

V Sloveniji obstaja kar nekaj takih pro-
cesov, še najbolj uspešni so pri smučarskih 
skokih. Izpostavil bi pa vzorčni britanski 
primer, gre za program Sporting Giants. 
Velika Britanija je pridobila organizacijo 
olimpijskih iger v Londonu leta 2012. Leta 
2007 so pod vodstvom izjemno uspešnega 
olimpijskega veslača Steva Redgrava začeli 
iskati visokorasle, že odrasle športnike, ki bi 
na domačih olimpijskih igrah lahko nastopa-
li v rokometu, veslanju in odbojki. Prijavilo 
se je skoraj pet tisoč Britancev, na koncu jih 
je deset nastopilo na igrah, zlato olimpijs-
ko medaljo pa je osvojila veslačica Helen 
Glover. Od takrat so Britanci izvedli še več 
podobnih projektov, ki so prinesli več naslo-
vov svetovnih prvakov in olimpijskih medalj 
v različnih športih, uspešni so bili tudi na 
paraolimpijskih igrah. To se mi zdi pomemb-
no, saj  dokazuje, da ni vse izgubljeno, četudi 
nisi dober športnik že kot otrok ali mladinec. 
Vsem uspešnim britanskim športnikom je 
bilo skupno tudi to, da so se ukvarjali s precej 
športi. Bili so zdravi in telesno zelo sposobni, 
nikoli pa niso našli športne panoge, za kate-
ro so bili posebej nadarjeni. To je prednost 
takšnih programov, ki pa seveda niso poceni.

INTERVJU

“

pri razvoju tekmovalnega športa, sploh 
ko gre za pripravo na tekmo?

Odvisno, za kateri šport gre in o kate-
rem delu sveta govorimo. Na tem področju 
so vedno prednjačili Severnoameričani, ki 
so imeli že pred desetletji precej bolj na-
tančen vpogled v statistično obdelavo špor-
ta. Statistika lahko veliko pomaga v športih, 
ki imajo več »ciljnih akcij« (na primer: koši 
v košarki; golov v nogometu je veliko manj). 
Statistika lahko pomaga recimo pri analizi in 
pripravi servisov glede na nasprotno ekipo 
v odbojki, a vseeno gre zgolj za pripravo in 
določen analitičen vpogled. Na koncu je še 
vedno mnogo odvisno od nastopa športni-
ka samega, od njegove forme ter psihološke 
pripravljenosti, predvsem kako odreagira na 
neugodne situacije med tekmovanjem. 

Lahko postrežete z nekaj statističnimi 
zanimivostmi, povezanimi z aktualnim 
svetovnim prvenstvom? Kako je z enajst-
metrovkami in podaljševanjem igralnega 
časa, slednje se zdi posebnost tokratnega 
svetovnega prvenstva.

Nadaljuje se trend velikega dosojanja 
enajstmetrovk. Na prvenstvu v Rusiji 2018 
jih je bilo dosojenih 29 ali skoraj ena na dve 
tekmi, tokrat jih je bilo deset na prvih 24 
tekmah. Vse to je vpliv VAR-a na sodniške 
odločitve. (VAR je sodniški pomočnik, ki 
glavnemu sodniku pomaga pri odločitvah s 
pomočjo analiziranja videoposnetkov situ-
acij v nogometni igri. op. a.)

Na prvenstvu v Katarju je rekordna 
dolžina sodnikovih podaljškov, kar je FIFA 
napovedala že pred samim prvenstvom, saj 
želijo nadomestiti vsako minuto, ko igra ni 
aktivna (zaradi poškodb, menjav ali denimo 
slavja ob zadetkih). Prav tako pa se je veliko 
tekem do sedaj končalo brez zadetkov. Na pr-
venstvu v Rusiji se je v predtekmovanju z iz-
idom 0:0 končala ena sama tekma. Tokrat jih 

je že pred koncem drugega kroga kar pet, kar 
daje slutiti večjo previdnost večine reprezen-
tanc. Morda k temu prispeva posebno pod-
nebje v Katarju. Nenazadnje azijske reprez-
entance igrajo na tem prvenstvu v povprečju 
precej bolje kot na preteklih. 

Niste zgolj matematik, ampak tudi psi-
holog. Kako je z duševnim zdravjem v 
športu, zanimajo me predvsem kolek-
tivni športi. Zdi se, da so v ospredju, ko 
gre za psihične tegobe, primeri individ-
ualnih športnikov. Kako je s tem v no-
gometu? Poznamo primer Josipa Iličića, 
ki je mnoge ljubitelje športa pripravil 
do razmisleka o psihični obremenjenos-
ti športnikov. Že dolgo časa se govori, da 
imajo slovenski športniki težave s »psiho«, 
kaj meniš o tem? Ali drži, da pri nas ni 
zadosti poudarka na psihološki pripravi 
športnikov?

To je večplastno vprašanje, gotovo pa je 
psihološka priprava v glavah vodilnih v ek-
ipi manj pomembna pri pripravi športnih 
ekip. Vrstni red je nekako »logičen«. Najprej 
so pomembni trenerji in sami treningi, pa 
taktične priprave, maserji ... Bolj kot se pre-
mikamo v določeno, morda celo nišno polje, 
manj je posluha (berite: fi nančnih sredstev) 
za to področje. Tu pa imam v mislih vse etape 
procesa, kot so psihološka priprava, duševno 
stanje športnika, prehrana, statistična anali-
za ... Brez izsledkov raziskav težko ocenjujem, 
da je pri nas stanje, kar se tiče psihološke pri-
prave, kaj slabše, kot je drugod po svetu. Pri 
nas smo že imeli več primerov, ob Josipu Il-
ičiću velja omeniti še Brigito Langerholc, ki s 
svojo zgodbo razbija tabuje, ko gre za dušev-
no zdravje športnikov. Ko gre za nogomet, 
poznamo tudi več primerov, ki so se končali s 
samomorom. Primera sta denimo valižanski 
nogometaš in trener Gary Speed in nemški 
vratar Robert Enke. Spodbudno je, da o de-

»Navajam denimo primer korelacije 
med vse večjim številom dirk formule 
ena in ločitvami v Sloveniji. Obstaja 
močna pozitivna korelacija, nikakor 
pa ne moremo sklepati, da na število 
ločitev v naši državi vpliva vse večje 
število dirk v formuli ena.«



17T 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 9  -  2 .  d e c e m b e r  2 0 2 2

Sredi avgusta si je Dramo ogledala tudi 
nova ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki 
je ob obisku povedala, da do sedaj nobena 
vlada ni zagotovila proračunskih sredstev za 
celostno obnovo, da pa bo »zdaj ta uvrščena 
med vladne razvojne projekte.« Obnova naj bi 
po njeno potekala »po izvornih načrtih biroja 
Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal 
na javnem natečaju.« Napovedala je še, da 
bodo na vladi in ministrstvu s konkretnimi 
koraki pričeli že v septembru.

Vodja službe za odnose z javnostmi SNG 
Drame Ljubljana Jernej Pristov njene be-
sede izpred nekaj mesecev danes potrjuje: 
»Projekt ‘Prenova SNG Drama’ je trenutno v 
fazi končnega usklajevanja in je pripravljen 
na vložitev vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Po predvideni časovnici se bo pren-
ova začela leta 2024.« Trajala naj bi predvi-
doma dve leti, kam bodo v tem času prestavl-
jene predstave tako Velikega odra kot Male 

ciljanimi razbremenitvenimi posegi v prostore, 
ki se nahajajo v tretji, najvišji etaži. Ravno 
tako je bil določen in tudi izveden monitoring 
morebitnih premikov prizidka. Ta se bo izvajal 
do predvidene rušitve prizidka, to je do zač-
etka prenove. Objekt je v skladu s prej omen-
jeno študijo in izdelanim elaboratom varen 
za opravljanje dejavnosti, ki jo opravlja SNG 
Drama.«

Letošnja sezona se bo torej odvila še brez 
sprememb. Do leta 2024 pa lahko le držimo 
pesti, da se na političnem vrhu nič ne zamen-
ja, saj bo obnova sicer ponovno postavljena 
pod vprašaj. Usodo SNG Drame Ljubljana bi 
se v tem primeru verjetno dalo primerjati z 
usodo (še ne) obnovljenih tisočev hiš v vse 
bolj opusteli vasi Petrinja. Brez primernih 
prostorov pa bi bilo le težko priti do prim-
erne kulturne ponudbe, o čemer priča izrazi-
to pomanjkanje potrebnih lokacij za izvedbe 
bolj alternativnih dogodkov.

Sivozelena stavba z belimi oboki iz 18. 
stoletja danes žalostno pogleduje po 
svojih modernejših sosedah. Z ene stra-

ni se nadnjo vzpenja Cankarjev dom z bet-
onsko ploščadjo, z druge strani preko ceste 
ji pogled na grad po novem zakriva luksuzni 
novi Šumi, ki bo v pritličju gostil nizkocenov-
no trgovino. Njena podoba je le še spomin na 
neke bolj umirjene čase, ko je jugozahodni 
center Ljubljane še poznal zelene površine 
med stavbami, ki niso bile nujno pregrajene 
do roba ceste in oglatih oblik.

Kjer danes stoji Drama, je nekoč stala 
trinadstropna stavba, igrišče Ballhaus, ki 
so jo kasneje uporabljali kot stanovsko žit-
nico. Konec 19. stoletja jo je mestna občina 
podrla in namesto treh hiš zgradila Jubilej-
no Nemško gledališče Franca Jožefa I. Kot 
priča že ime, so v njem izvajali predstave v 
nemškem jeziku. Med prvo svetovno vojno 
je stavba služila kot kinodvorana, od leta 
1919 pa v njej domuje Slovensko narodno 
gledališče. Od časov, ko so v njej kot prvo 
v slovenščini uprizorili igro Tugomer, je 
preteklo že kar nekaj vode. Sploh kakšno 
leto nazaj, ko se je ob obilnem zgodnjeno-
vembrskem deževju ta v slapu spuščala po 
stopnicah tako močno, da so morali sredi 
predstave evakuirati dvorano.

Stavba je bila večkrat prenovljena. Leta 
1952 so izvedli prvo prenovo in povečanje 
odra, desetletje kasneje so na bočnih straneh 
odrskega stolpa prizidali večja prizidka, v 
sedemdesetih pa so uredili in tlakovali oko-
lico zgradbe. Konec osemdesetih pa so še 
nazadnje prenovili notranjost dvorane, v 
njej namestili nove stole za petsto ljudi in s 
pomočjo sondiranja in primerjalnih analiz 
pročeljem vrnili zeleno barvo. Od tedaj več-
jih prenov stavbe ni bilo, zato se v notranjos-
ti že dodobra poznajo sledovi obrabe.

O prenovi se je začelo resneje govoriti v 
novem tisočletju, vendar se je nekako priča-
kovalo, da bo le-ta izvedena prej kot gradnja 
Narodne univerzitetne knjižnice 2, ki bi se 
morala začeti že v začetku devetdesetih, a je 
bila še na letošnjem Slovenskem knjižnem 
sejmu predstavljena kot projekt v prihodno-
sti. Zaradi nuje po obnovi in želje igralcev po 
novih in varnih prostorih je pred enim letom 
s položaja ravnatelja SNG Drame odstopil 
Igor Samobor, saj je verjel, da se prenova pod 

prejšnjim ministrom za kulturo Vaskom Si-
monitijem ne bo zgodila, če bo ostal na čelu 
gledališča. Menil je, da ga minister namreč 
ne mara že od prej in se mu hoče maščevati z 
zavlačevanjem z obnovo. 

Drame, pa še ne vedo. »Del začasnih vadbenih 
prostorov bo predvidoma lahko preseljen tudi v 
novozgrajen objekt v Šentvidu,« dodaja.

Nekaj prostorov za gledališče se v prestol-
nici očitno lahko najde, kot je pred nekaj leti 
dokazalo Mestno gledališče Ljubljana, ki je 
svoje prostore prav tako nekaj časa obnavl-
jalo. Nenazadnje se je v Ljubljani nedavno 
odprl tudi nov prireditveni prostor L56 v 
industrijski coni Litostroj, ki je doslej gostil 
že razne koncerte, pa tudi erotični perfor-
mans, kar dokazuje, da je prostora za ljudi 
in tehnično opremo tam dovolj. Nekatere 
bolj skrbi, ali bo Drama do leta 2024 sploh 
zdržala. Govorice o nevarnosti objekta so se 
namreč še razplamtele po potresu v Petrinji, 
ki je tudi na stavbi SNG Drame pustil nekaj 
posledic. 

Pristov razlaga, da je »prizidek Drame 
statično (glede na leto izgradnje od 1962 do 
1967), glede na zdaj veljavno zakonodajo, ki 
ureja področje varne gradnje, nepopolno gra-
jen objekt. Letos je bila s strani Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 
izvedena študija statične trdnosti prizidka. Ta 
je pokazala določene težave, ki jih rešujemo s 

Pomanjkljiva skrb za 
kulturno dediščino
Novo poglavje v obnovi SNG 
Drame Ljubljana

Pia Nikolič
podoba: Bevk Perović arhitetkti

DRUŽBA

“

Na razpisu izbran projekt bo izgled Drame približal današnjemu izgledu ljubljanske opere. 
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Tako mlad, 
pa že pesnik

Simon Smole
foto: pixabay

KULTURA

Kako je pri nas s poezijo, se zdi večno 
vprašanje slovenskega založništva, 
pa tudi celotne kulture. Po družbeno 

angažiranih osemdesetih letih, ko so se naka-
zovale družbene in kulturne spremembe, so 
v literarnem sistemu po osamosvojitvi »osa-
mosvojiteljsko generacijo ustvarjalcev« hitro 
vključili v literarnozgodovinske preglede in 
srednješolske učbenike, pa v razne fi nančno 
podprte antologije in prevodne izbore, ki 
se jih posreduje v tujino. Morda je vprašan-
je poezije pri nas povezano z dejstvom, da 
je pesnik pri nas po izročilu družbeno an-
gažiran.

Mlajša generacija se jasno, zaradi dru-
gačnih okoliščin, ne angažira več na isti 
način. Tudi zato, ker stopnja družbene časti, 
ki jo lahko doseže mlajši pesnik, ni in ne bo 
več primerljiva z nekdanjimi »narodobud-
nimi« pesniki. A pesniška scena se vse od 
osamosvojitve neprekinjeno širi in odpira. 
Veliko različnih glasov, med njimi tudi veliko 
ženskih, smo lahko brali ali slišali v zadnjih 
desetletjih. Drži pa, da se je poezija vrnila v 
ožji krog ljubiteljev in zanesenjakov, zato je 
zunanjemu opazovalcu  težko analizirati nje-
no trenutno stanje.

Poeziji z več kot tristo pesniškimi zbirka-
mi na leto, kakršnekoli že so, ne grozi ravno 
zaton. Mnogi kritiki in uredniki sicer pravi-
jo, da bi bilo mogoče za kakšno knjigo pesmi 
bolje, če bi jo avtor še kakšno leto, dve imel 
pri sebi in delal na njej, da bi pesmi dozorele. 
Kakorkoli, pesniške zbirke v splošnem sodi-
jo med tiste izdaje, ki so tržno najmanj za-
nimive: romanov se proda precej več, celo 
teoretska dela gredo bolje v promet. Temu 
primerne so tudi naklade, ki pri poeziji red-
ko dosežejo tisoč izvodov, zato s prodajo ni 
mogoče pokriti niti osnovnih stroškov pro-
dukcije. Založniki so pri izdajanju poezije 
odvisni od pomoči države, sposobnosti za 
iskanje sponzorjev in dobičkonosnosti preo-
stalega založniškega programa. 

Nekatere pesniške zbirke so bile dokaj 
uspešne, množična branost pripada najbolj 
znanim imenom: Ivan Minatti, Tone Pavček, 
Janez Menart, Neža Maurer in Feri Lainšček. 
Večinoma je založnik lahko vesel, če proda 
polovico naklade. Vse več pesniških zbirk 
tako izide v samozaložbi, kjer pa ni urejene 

distribucije, promocije in medijske podpore. 
Avtorji so večkrat pripravljeni za plačilo 
sprejeti odstotek od prodaje knjig, saj jim 
založnik ne more izplačati honorarja vna-
prej. Zgolj število izdanih naslovov nam torej 
ne poda ustrezne slike o stanju poezije pri 
nas.  

Kar se tiče mladih pesnikov, ki se še tež-
je prebijejo na literarno sceno, obstaja malo 
zanesljivih poti k izdaji pesniškega prvenca. 
Najdlje pri izpostavljanju »neuveljavljene« 
poezije vztrajajo organizatorji dobro znanih 
pesniških večerov na ljubljanski Metelkovi, 
imenovanih Mlade rime. Z večeri sta janu-
arja 2006 začela španska študenta, prevzela 
in naprej razvijala sta jih takrat pesnika mla-
jše generacije, Veronika Dintinjana in De-
jan Koban. Mlade rime mladim pesniškim 
glasovom omogočajo, da se predstavijo, 
hkrati pa prisluhnejo tudi poeziji starejših 
kolegov. 

Iz bralnih večerov se je kasneje razvil 
tudi istoimenski festival. Mlade rime so na 
pesniški poti pomagale marsikateri pesnici 
in pesniku, ki danes izdajajo kritiško cenjene 
zbirke. Ana Pepelnik, Jan Šmarčan, Karlo 
Hmeljak, Jure Vuga, Kristina Kočan, Anja 
Golob in Blaž Božič so le nekateri od njih. 
Glede na pogostost in število nastopajočih 
na Mladih rimah lahko rečemo, da je poezija 
v dobri kondiciji, sploh med mladimi in še 
neobjavljenimi avtoricami in avtorji. Seve-
da pa ti mladi sebe ne vidijo kot izbrance ali 
častilce lepe slovenske besede in države. So 
le mladi, ki delujejo med mladimi in iščejo 
svoj izraz. 

Veliko mladih na poezijo ne gleda kot 
na sveto dejavnost ohranjanja nacionalnega 

izročila. A mladi pesniki neogibno z izdajo 
knjižnega prvenca vstopajo v že izobliko-
vani svet slovenske poezije in obenem nosijo 
breme ustvarjanja poezije nove pesniške 
generacije. Za mlade pesnice in pesnike se 
možnosti pesniškega izražanja na osredn-
jih kulturnih prizoriščih žal krčijo. Tako je 
možnosti nastopanja, objavljanja v revijah in 
izdajanja knjig manj. Izdaja pesniške zbirke 
je v mnogo primerih bolj splet poznanstev in 
sreče. 

Vse več knjižic pesmi izide v samozalož-
bi. Pesniki sami organizirajo branja, serij 
večerov poezije kar mrgoli, nastajajo mini 
pesniški festivali. Pojavijo se tudi sodobne 
oblike »samozaložništva«, tako je Zala Ribič 
Đurić na strani Adrifund.com zbirala sred-
stva za izdajo svoje pesniške zbirke v samo-
založbi. Njen cilj je bil zbrati 4.100 evrov. 
Zbirko je na koncu izdala založba Ocean, pri-
poročila k zbirki pa so napisali razni slavneži, 
kot so Peter Poles, Ula Furlan in tudi staros-
ta slovenske poezije Boris A. Novak. Pot te 
mlade pesnice je zagotovo drugačna kot tista 
večine drugih mladih, ki se lotevajo poezije.

Mladi avtorji morajo biti opogumljeni, 
da izdajajo svoje pesniške zbirke, a hkrati 
tudi vzpodbujani, da predhodno razvijajo in 
brusijo avtorski izraz. V svojem bistvu liter-
atura še vedno predstavlja stik med bralcem 
in fi zičnim literarnim delom. Mlade rime 
dokazujejo, da je kljub temu pomembno, da 
pesnik svoje ustvarjanje predstavi pred živo 
publiko. Kar se tiče prodaje poezije, pa je 
težko pričakovati, da se bo množično brala in 
prodajala poezija, ki ji ni mar za običajno ra-
zumevanje poezije pri nas, torej kot budnice 
nacionalnih občutkov.  “

Poezija in mladi

Pesnica Tjaša Breznik bere na enem od dogodkov Mlade Rime v pisanem okolju (nekdanjega) kluba Modri 
Kot, Avtonomna Tovarna Rog
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Še en’ga spijemo, pa 
res  gremo

Simon Smole
foto: Jernej Žumer

Od nekdaj velja prepričanje, da je 
dobra zabava v slovenskih mes-
tih odvisna od odpiralnih časov 

lokalov. Ko se enkrat zaprejo, ljudem, 
pripravljenim na žur, ne preostane veliko 
izbire. Kako torej, da gostinci ne podal-
jšajo delovnega časa, ko je to očitno v nji-
hovem poslovnem interesu? 

Obratovalni čas izbere gostinec 
v skladu s pravili, ki so določena v 
Pravilniku o merilih za določitev obra-
tovalnega časa gostinskih obratov. Za 
gostinske obrate, ki gostom nudijo le jedi 
in pijače (restavracije, gostilne, kavar-
ne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), 
pravilnik določa poseben režim, ki sicer 
dovoljuje obratovanje le med 6. in 22. 
uro, razen če občina z aktom določi, da 
v skladu s 3. členom zgoraj omenjenega 
pravilnika omogoči večji razpon dovol-
jenega obratovalnega časa, in sicer v 
primeru restavracij, gostiln, kavarn med 
6. in 2. uro naslednjega dne. Zato nekat-
eri lokali v mestih delujejo dlje kot drugi. 

Gre za dovoljenje, ki se izda s strani 
občinske uprave na podlagi podrobne-
jših meril, ki jih lahko določi posamez-
na občina glede na potrebe gostov in 
značilnosti ter potrebe kraja. Občina 
navadno odobri podaljšanje, kadar oce-
ni, da gre za revitalizacijo mestnih jeder, 
izboljšanje privlačnosti naravnih in kul-
turnih znamenitosti ali spodbujanje gos-
podarskega razvoja določenega območja. 
Druga tegoba, ki jo zaznajo gosti lokalov, 
ko gre za delovni čas, je, kdaj nas začnejo 
natakarji, sprva sicer prijazno, opozarja-
ti, da moramo lokal zapustiti. Na Tržnem 
inšpektoratu pojasnjujejo, da morajo gos-
ti, ki so po izteku obratovalnega časa še v 
lokalu, tega zapustiti najkasneje v 30 ozi-
roma 60 minutah, ko gre za gostilno ali 
drug obrat, ki ponuja hrano. V primeru, 
da gostinec zaklene vhodna vrata in na-
daljuje z opravljanjem gostinske dejavno-
sti po preteku potrjenega obratovalnega 
časa, gre za kršitev obratovalnega časa.

Obratovalni čas 
lokalov 

V Ljubljani se poleti že v zgodnjem 
večeru lokali okoli Ljubljanice popolno-
ma napolnijo. Cankarjevo in Petkovško-
vo nabrežje sta skoraj neprehodna, mize 
in stoli so postavljeni v vsak možni kot. 
A ob enajstih se začne mesto prazni-
ti. Zato mnogo mladih poišče odročne-
jše dele središča mesta in tam nadaljuje 
svojo zabavo ali pa jo poišče v katerem 
od ljubljanskih nočnih klubov. Toda lju-
bljanska klubska scena, ki je že tako pre-
cej šibka, ima še dodatno veliko slabost, 
da poleti skoraj ne obstaja. Takrat se 
namreč skoraj vsi klubi vsaj za nekaj časa 
zaprejo. V manjših mestih po Sloveniji je 
podobno ali še slabše, ko gre za klubsko 
sceno in ponočevanje. Zdi se, da je mla-
dina, ki hoče zabavo do jutranjih ur, vse 
bolj v manjšini. Občine sicer prisluhne-
jo različnim željam različnih starostnih 
skupin, a zdi se, da se vse bolj vzpodbu-
ja zmernejše in zgodnejše preživljanje 
prostega časa. Mesta iščejo ravnovesje, a 
starejša kot bo populacija, bolj se bo pre-
vešala tudi občinska politika. 

Turisti so posebna skupina in vse 
bolj je infrastruktura zabave prilagojena 
njim, zato so poletni meseci polni raznih 
dogodkov in festivalov, pozimi pa je tega 
občutno manj. Pritoževanje stanovalcev 
nad hrupom postaja vse večja težava za 
gostince, sploh ker tudi občine mno-
gokrat pritrdijo »speči večini«. Potrditev 
podaljšanja obratovalnega časa sicer ne 

predvideva pridobitve soglasja lastnikov 
sosednjih stavb ali etažnih lastnikov, 
tudi ko gre za gostinske obrate, ki so del 
oziroma v določeni bližini stanovanjske 
stavbe. 

Eden od vzrokov sprememb v nočnem 
življenju mest je torej lahko tudi starost 
prebivalstva, seveda je mladih »vedno 
dovolj«, a populacija se vse bolj stara. 
Poglejmo primer Kopra. Povprečna sta-
rost občanov je 44 let in tako višja od 
povprečne starosti prebivalcev Sloveni-
je (43,6 let). Med prebivalci te občine je 
bilo število najstarejših – tako kot v veči-
ni slovenskih občin – večje od števila na-
jmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je 
prebivalo 143 oseb, starih 65 let ali več. 
To razmerje pove, da je bila vrednost in-
deksa staranja za to občino višja od vred-
nosti za celotno Slovenijo (ta je bila 136). 
Povprečna starost prebivalcev občine 
Koper se torej dviga hitreje kot v celotni 
Sloveniji.

Včasih so mladi vso noč popivali in 
veseljačili v kakšni domači gostilni. Nato 
so se takšne zabave večinoma preselile 
v nočne klube in igralnice. Danes mla-
di vse pogosteje zabavo iščejo v drugih 
državah, tako mladi na obali skočijo čez 
mejo v Italijo, tisti iz Ljubljane obiščejo 
kakšen festival v Zagrebu, kar še dodatno 
prazni mesta in ustvarja vtis, da ni več to-
liko mladih kot včasih, a ta vtis potrjujejo 
tudi demografski podatki. “

DRUŽBA
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Prostitucija je dejavnost, ki hkrati vz-
buja fascinacijo in zgražanje. Skozi 
zgodovino se je odnos do te, kot ve-

likokrat rečemo, najstarejše obrti, spremin-
jal. Verjetno se je ta oznaka prijela, ker naj bi 
jo potrjevali primeri iz daljne preteklosti, re-
cimo prostitutka Zonah iz hebrejske Biblije.

Druge vrste prostitutk v biblijskih časih 
so bile tiste v templjih, v katerih so častili 
poganske bogove. Danes se, tako kot v tistih 
časih, pretežno govori o ženski heteroseksu-
alni prostituciji. Podatki organizacije TAM-
PEP pravijo, da se s prostitucijo v Evropi v 
največji meri še vedno ukvarjajo ženske. Te 
namreč predstavljajo kar 87 odstotkov ce-
lotne populacije, ki denar služi na ta način. 
Ostali delež predstavljajo moški in transsek-
sualci. Prvih je po Evropi v povprečju sedem 
odstotkov, drugih pa šest, a te številke nihajo 
glede na državo. 

Prostitucijo v osnovi tvorita dve osebi, 
prostitutka in klient. Njun odnos je ekon-
omski. V tem oziru lahko prostitucijo ra-
zumemo kot ponujanje storitev, za katere 
obstaja veliko povpraševanje. Včasih se v 
odnos vključi še tretji element. To so ljudje, 
ki sodelujejo pri organizaciji prostitucije in/
ali se z njo okoriščajo. Gre za zvodnice, v zad-
njem času pa tudi za trgovce z ljudmi, če so 
njihove žrtve namenjene prostituciji. 

Pri nas je po osamosvojitvi prostitucija 
postala oglaševana tržna dejavnost. Spom-
nimo se na oglase v Salomonovem oglasni-
ku ali na največji slovenski spletni oglasnik 
SloEscort. V devetdesetih letih je bila pros-
titucija v Sloveniji večinoma organizirana v 
masažnih salonih, ki so jih kasneje nadomes-
tile agencije za spremstva. Dober del pros-
titucije se danes dogaja v nočnih klubih, ki 
delujejo v glavnem zunaj mest. Prostitucijo 
na visoki ravni izvajajo večinoma slovenska 
dekleta v lastni režiji, v okviru stanovanjske 
prostitucije ali pa preko agencijske ponudbe. 
Prostitucijo srednje ravni naj bi povečini iz-
vajala dekleta iz vzhodne Evrope in iz držav 
bivše Jugoslavije. Prostitucijo nizke ravni pa 
predstavlja ulična prostitucija, ki v Sloveniji 
praktično ni prisotna.

Skupna značilnost zakonskega reguliran-
ja prostitucije pri nas in po svetu je izpostavl-
janje prostitucije kot zavržnega dejanja, ki 

sodi v kazenski zakonik. Zakonska ureditev 
je bolj namenjena zaščiti državljanov, morale 
in ugleda države kot pa urejanju statusa in 
varovanja ljudi, ki se s prostitucijo ukvarja-
jo. Na ta način se to zelo prisotno dejavnost 
potiska na obrobje družbe, med nezaželene 
pojave, vredne moralne obsodbe. Enega od 
alternativnih pristopov k takšni obravnavi 
je leta 1999 uvedla Švedska, ki je kriminal-
izirala povpraševanje, ne pa ponujanje spol-
nih uslug. Stranki tako grozi šestmesečna 
zaporna kazen in globa, ki se določi na pod-
lagi njenega dohodka. Švedski zakon ponud-
nika spolnih uslug opredeljuje kot izkorišča-
no stran v postopku. Podoben zakon sta za 
Švedsko uvedli še Norveška in Islandija. V 
Veliki Britaniji je nezakonito nagovarjanje 
k prostituciji. Poleg tega na Otoku kazens-
ko preganjajo stranke tistih prostitutk, ki so 
prisiljene v tovrstno delo, tudi če se stranka 
tega ni zavedala. V Sloveniji je glavna pre-
lomnica, ko gre za zakonodajo, leto 2001, ko 
se je ukinilo člen, ki prepoveduje vdajanje v 
prostitucijo. Gre za črtanje 5. točke 10. člena, 
ki je z zaporom do šestdeset dni kaznoval os-
ebo, ki se vdaja prostituciji, pri tem sodeluje, 
jo dovoljuje ali podpira. 

Sprememba zakona je začela veljati leta 
2003 in od takrat naprej prostitucije ni bilo 
več možno kazensko preganjati. Za prekršek 
gre zgolj takrat, ko oseba na neprimeren 
način ponuja spolne usluge na javnem mestu 
in s tem moti okolico. Situacija se je s to za-
konsko spremembo za prostitutke izboljšala, 
saj lahko brez strahu prijavijo kršitve zoper 
njih. Na ta način je prostitucija v Sloveni-
ji dekriminalizirana za tiste, ki samostojno 
ponujajo spolne storitve, torej brez posred-

nikov (zvodnikov) in brez prisile ter izko-
riščanja.

Zlorabe na področju prostitucije še ved-
no ureja Kazenski zakonik, ki v 175. členu  
določa, da  »Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje 
pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožn-
jo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi 
drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zapor-
om od treh mesecev do petih let.« Še vedno 
pa pri nas prostitucija ni legalizirana, zato 
država ne more pobirati davkov, prostitut-
ke pa ne morejo biti zdravstveno in socialno 
zavarovane, torej nimajo pravice prejemati 
pokojnine. Prodaja spolnih uslug se pri nas 
ne dojema kot legitimna oblika dela, čeprav 
to področje delno ureja Standardna klas-
ifi kacija dejavnosti, po kateri lahko erotična 
maserka oziroma maser ali erotična plesalka 
oziroma plesalec registrira svojo dejavnost. 
Registracija dela pomeni, da posameznica 
dejavnost opravlja v skladu z zakonodajo, na 
primer kot samostojna podjetnica, vendar pa 
takšna praksa med spolnimi delavkami in 
delavci vsaj zaenkrat ni pogosta. 

Celoten odnos države in njenih insti-
tucij se mora spremeniti. Potrebno bi bilo 
bolje upoštevati izražene potrebe spolnih 
delavk. Oblikovati bi morali tudi skupine za 
samopomoč in informacijske baze za spolne 
delavke, da se bodo lažje organizirale. Pred-
vsem je potrebno stremeti k zagotavljanju 
pravic, povezanih z registracijo spolnega 
dela, dokler se prostitucija ne legalizira. De-
jstvo je, da prostitucija v Sloveniji obstaja, 
zato je to področje potrebno urediti mimo 
moraliziranja in kaznovanja, ki so ga še 
zmeraj mnogokrat deležne prostitutke in je 
prihranjeno strankam. 

DRUŽBA

Prostitucija 
od A do Ž

Simon Smole
foto: pixabay

Prostitucija v 
Sloveniji 

“



21T 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 9  -  2 .  d e c e m b e r  2 0 2 2

Ko je najpremožnejši zemljan, Elon 
Musk, konec oktobra dokončno kupil 
spletno platformo Twitter za vsoto, ki 

si jo onkraj same številke sicer težko zamisli-
mo, je bil del javnosti, ki v njem vidi genija, 
navdušen. Ti, ki v Musku vidijo mesijo pri-
hajajoče tehnološke civilizacije, so prevzem 
platforme videli kot korak k svobodi, ki naj 
bi jo v desničarski fantaziji onemogočala 
»politična korektnost«.

Tudi sam Elon Musk svoje postopanje 
vidi kot križarsko vojno proti »woke« kul-
turi. Eden izmed njegovih nedavnih tvitov 
tako pravi: »To je borba za prihodnost civ-
ilizacije. Če svobodo govora izgubimo celo v 
Ameriki, je vse, kar nas čaka, tiranija.« Velike 
besede, če imamo obenem v mislih, kako je 
njegov prevzem Twitterja potekal in kako 
Musk z njim upravlja danes. Izgleda namreč, 
da nasproti temu, kar si Musk zamišlja kot 
tiranijo, ponuja precejšen kaos, v katerem 
vrtince dogodkov sprožajo infantilne geste 
in trenutne odločitve milijarderjev. 

Musk je namreč namero o nakupu Twit-
terja obelodanil po tem, ko je platforma ne-
kaj njegovih objav skrila oziroma opremila z 
oznako, da gre za neresnične trditve. Potem 
ko je za platformo ponudil 44 milijard dolar-
jev, je želel ponudbo umakniti, a takratno 
vodstvo Twitterja ga je pravno prisililo v 
nakup. Po sili je torej vseeno postal princ na 
belem konju svobode in podjetje je postalo 
njegova zasebna last. 

Takoj po prevzemu je napovedal ko-
renite spremembe. Odpustil je dve tretjini 
zaposlenih, med njimi predvsem tiste, ki so 
bili zadolženi za moderiranje vsebin in pre-
prečevanje sovražnega govora, in pa oddelek 
za stike z javnostjo. V nadaljevanju je vsem 
preostalim zaposlenim postavil nekakšen 
ultimat, po katerem naj bi se polno posvetili 
delu v podjetju ali pa ga prostovoljno zapus-
tili. A tudi to ni šlo zlahka. Nenapovedano 
odpuščanje in tovrstni ultimati kršijo de-
lovno zakonodajo v Evropi, kjer ima Twitter 

tudi svoje pisarne. Poleg tega pa so bili med 
odpuščenimi tudi nekateri inženirji, ki so 
bistveni za delovanje platforme, zato jih je 
Musk že nekaj dni kasneje vabil nazaj. 

Največja reforma, ki jo je uvedel, je spre-
memba glede rabe modrih kljukic. Gre za 
oznake, ki jih Twitter podeljuje pomem-
bnejšim uporabnikom in ki sporočajo, da 
posamezen račun resnično pripada določeni 
osebi ali organizaciji. Da bi računi pridobili 
to oznako, so morali skozi zahtevnejši post-
opek preverjanja. Musk pa se je odločil, da 
je modro kljukico mogoče dobiti z meseč-
no naročnino osmih dolarjev, in v nekaj 
urah povzročil popoln kaos. Uporabniki so 
namreč ugotovili, da se lahko prijavijo kot 
kdorkoli in s plačilom tega zneska pridobijo 
preverjen status. Kaj kmalu sta se računa z 
imeni Georga Busha in Tonya Blaira nostal-
gično spominjala pobijanja Iračanov, Coca 
Cola pa je priznavala svoj enormni prispevek 
k onesnaževanju okolja. Račun, ki se je pred-
stavljal za ameriškega proizvajalca inzulina 
Eli Lilly je tvitnil, da bodo odmerki inzulina 
od tedaj zastonj, kar je povzročilo padec nji-
hovih delnic in izgubo 15 milijard v vredno-
sti podjetja. Dva dni po uvedbi je Musk spre-
membo ukinil.

Obenem je Musk ponovno vrnil račune 
nekaterim suspendiranim posameznikom, 
kot je Donald Trump, ki je pri šestojanu-
arskem napadu na Kapitol svojo aktivno 
vlogo odigral tudi preko Twitterja. Vragolije 
novega lastnika niso ostale brez večjih pos-
ledic tudi za podjetje samo. Med uporabni-
ki se je začela širiti vest o možnem propadu 
platforme in prišlo je do vsaj delne migracije 
na druga omrežja, kakršno je Mastodon. A še 
bolj pomembno je to, da so Twitter pričeli 
množično zapuščati oglaševalci, ki predstavl-
jajo glavni vir fi nanciranja. Od glavnih sto 
naj bi jih odšla že polovica, med njimi l’Oreal, 
Volkswagen, General Motors in Chevrolet, 
razplamtel pa se je tudi spor z Applom.  

A Twitter ni rabil Muska, da bi ga dole-

tele težave, te so namreč že dolgotrajne. Za 
razliko od drugih sorodnih platform, kot 
sta Facebook in Instagram, Twitter nima to-
likšnega števila uporabnikov in ne uspe na 
enak način monetizirati podatkov svojih up-
orabnikov. Reuters tako poroča, da je v zadn-
jih dveh letih aktivnost med najbolj rednimi 
uporabniki upadla, upada pa tudi zanimanje 
za teme, ki so Twitter defi nirale v preteklosti. 
Obenem je v tem času naraslo zanimanje za 
pornografi jo in kriptovalute. 

Muskov poseg to upadanje trenutno le 
pospešuje. Nekateri bolj znani uporabniki 
opozarjajo, da se je v preteklih tednih moč-
no povečalo število avtomatskih računov 
oziroma botov. Čeprav Musk sedaj objavlja 
statistike, ki naj bi dokazovale rast upora-
be platforme pod njegovim vodstvom, so 
lahko prav boti razlog za navidezno rast. 
Ti pa so neposredno posledica odpuščanja 
moderatorjev in ostalih uslužbencev, ki so 
skrbeli za vzdrževanje. Tudi Muskovim tr-
ditvam o padcu sovražnega govora s svojimi 
raziskavami nasprotuje Center za boj proti 
digitalnemu sovraštvu (CCDH), ki ugotavl-
ja, da je raba sovražnih besed po njegovem 
prevzemu skokovito narasla. 

Prihodnost Twitterja je negotova. 
Muskov načrt je stvaritev ogromne aplik-
acije, ki se zgleduje po kitajskem WeChatu 
in uporabnikom omogoča opravljanje večine 
vsakodnevnih opravil na enem samem 
mestu. To pa je seveda tista distopična ver-
zija, v kateri posamezniki interaktirajo pred-
vsem z aplikacijo, ki uravnava njihov način 
življenja ter prinaša dobičke njenemu lastni-
ku. To je nedvomno Muskov cilj, a vprašanje 
je, koliko sredstev je še pripravljen vložiti. 
Druga možnost je postopen propad Twitter-
ja, ki se lahko zgodi zaradi tehničnih razlo-
gov, kaprice lastnika ali pa večje migracije 
uporabnikov. Morda pa kar kombinacije vse-
ga tega. 

Kaj se 
dogaja s 
Twitterjem?

Izidor Barši
foto: pixabay
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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 dobil 
v ZDA 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. STA, NB

Odziv novega britanskega kralja 
Charlesa III. na jajca, ki so polete-
la proti njemu med sprehodom po 

Yorku, morda služijo kot dobra metafora 
naloge, ki jo ima pred seboj. Ignorirati ne-
posredne napade, predvsem pa se obnašati, 
kot da se ni nič zgodilo, je morda še posled-
nja strategija britanske krone tudi onkraj 
nekaj jajc. Monarhija je preživeta instituci-
ja, ki naj bi jo Elizabeta II. uspela ohraniti s 
svojim nevmešavanjem v državno politiko in 
splošnim nezavzemanjem stališč, ob ohran-
janju kraljevske prisotnosti v zavesti Bri-
tancev. 

Charles je mnogo manj priljubljen, kot 
je bila njegova mama, ki je do konca svoje-
ga življenja ohranjala naklonjenost kar treh 
četrtin javnosti. Charlesa podpira le 44 ods-
totkov prebivalcev, medtem pa naj bi na lest-
vici priljubljenosti članov kraljevske družine 
zasedal šele sedmo mesto. Javnost mu oči-
ta, da je razvajen in trmast ter neprimeren 
za kralja, saj ne poseduje lastnosti, kot je 
odločnost, ki naj bi bila za kralja pomembna. 

Težavo predstavljajo tudi Charlesove ak-
tivnosti, ki bi jih lahko razumeli kot aktivis-
tične. Znan je namreč po jasnem zavzemanju 
stališč v razmerju do britanske politike, celo 
po svojem pisarjenju političnim predstavni-
kom. Od zagovora lova na lisice do nasproto-
vanja »grdi« moderni arhitekturi. Obenem je 
tudi velik zagovornik aktivne politike glede 
podnebnih sprememb. V svojem prvem gov-
oru, ko je postal kralj, je tako poudaril, da bo 
njegovo življenje sedaj drugačno. 

Ugled krone pa ne upada le doma, am-
pak tudi zunaj Velike Britanije. V Britanski 
skupnosti narodov (Commonwealth), ki jo 
sestavlja 54 suverenih držav, nekdanjih bri-
tanskih kolonij, je vse več glasov, ki želijo 
zmanjšati vpliv krone ali povsem prekiniti 
stike z njo. V petnajstih državah britanski 
kralj še vedno predstavlja suverena. 

Preden je krona prešla v Charlesove roke, 
so se nekatere države, kot so Barbados, Jam-
ajka in Avstralija, že pripravljale na ukinitev 

PO SVETU

Izidor BaršiBritanski kralj 
in hoja po jajcih

“

monarhije. Barbados je tako lani razglasil 
republiko, medtem ko so princa Williama in 
soprogo Kate na obisku Belizeja in Jamajke 
spremljali anti-kolonialni protesti in zahteve 
po reparacijah zaradi britanske vloge pri 
suženjstvu na plantažah. Podobno velja tudi 
v primeru Škotske, kjer se je v javnosti že po-
javilo vprašanje, ali je Charles njihov posled-
nji kralj. V Kanadi je podpora kroni z njenim 
prenosom padla s 55 na 34 odstotkov. 

Ko je bil Charles še princ Walesa, je ob 
obisku Barbadosa obsodil »šokantna gro-
zodejstva suženjstva, ki bodo za vekomaj čr-
nila našo zgodovino.« V začetku tega leta pa 
je vodjem Skupnosti narodov dejal: »Ne 
zmorem opisati globine svoje žalosti ob tolikš-
nem trpljenju, medtem ko poglabljam svoje 
razumevanje vztrajnega učinka suženjstva.« A 
ta zanos se ni končal po prenosu krone. Prvi 
državni obisk, ki ga je sprejel kot kralj, je bil 
predsednik Južnoafriške republike Cyril Ra-
maphosa, in Charles je takrat izpostavil, da 
morajo biti zgodovinske krivice kolonializ-
ma odpravljene. 

Britanski kralj se torej poskuša gibati v 
skladu z aktualnimi trendi, a kaj ko ti trendi 
ne govorijo v prid monarhije. Slednja danes 
namreč v materialnem smislu deluje le kot 
zajedalska institucija, za katero Velika Bri-
tanija namenja velike količine javnega de-
narja. Ne le neposredno, ampak tudi na bolj 
prikrit način, na primer preko subvencij za 
kmetijska zemljišča, saj kraljeva družina 
poseduje ogromno količino zemlje. 

Če ima Charles namen ohraniti integ-
riteto kraljeve družine, potem bo moral sle-
diti zgledu svoje matere in se ne vpletati v 
politično in družbeno dogajanje, a obenem 
za razliko od nje ob vse večjih pritiskih ne 
bo mogel ostati povsem na obrobju javnih 
trendov. Morda manjšanje porabe in osebja 
na posestvih sledi liniji kritik, ki izpostavlja-
jo fi nančno težo kraljeve družine za državo, 
to pa je toliko bolj v ospredju v energetski in 
ekonomski krizi.  
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Sezona lova na kolumnista
Saša Paprić

foto: wikipedia

SOSEŠČINA

Ne zamudi nobene 
nove številke Megafona!
Prĳ avi se na prejemanje 

časopisa v digitalni obliki na
casopis@megafon.si

Boris Dežulović, večkrat nagrajeni in večkrat 
toženi novinar, pisatelj in kolumnist, eden od 
ustanoviteljev kultnega časopisa Feral Tribune, 

bo moral iz svojega malega mista v Dalmaciji ponov-
no odpotovati na sodišče v Zagreb. Tam je pravzaprav 
že zelo domač. Saj veste, kako to gre, Dežulović nekaj 
napiše, zaradi česar akterji njegovih kolumen razvi-
jejo duševne travme in občutijo prizadetost zaradi 
narušenega ugleda in časti, nakar zdravilo za svojo 
bolezen poiščejo na sodišču.

No, odkar je Okrajno državno tožilstvo v Zagrebu 
zavrnilo pisanje obtožnice zaradi njegovega teksta Jebo 
vas Vukovar (v prevodu: Jebal vas Vukovar), je Dežu-
lović v enem postopku manj. V sklepu o zavrženju ka-
zenske ovadbe je zapisano, da ni bil ugotovljen noben 
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja spodbujanja 
k nasilju in sovraštvu. Prav tako niso bili ugotovljeni 
prekrški zoper javni red in mir. Oporo za zavrnitev 
kazenskih in prekrškovnih ovadb je državno pravo-
branilstvo našlo tudi v praksi Evropskega sodišča za 
človekove pravice, natančneje v sodbah v zadevah 
proti Združenemu kraljestvu, Turčiji in Azerbajdžanu, 
ki poudarjajo nujnost vzpostavitve učinkovitih meh-
anizmov za zaščito avtorjev in novinarjev. Prav tako 
izpostavljajo nujnost javne razprave v demokratičnem 
okolju, v katerem uporaba tako imenovanih strateških 
tožb proti sodelovanju javnosti (ang. Strategic Lawsuit 
Against Public Participation, krajše SLAPP) ne pojen-
ja. Zato sta tožnika Dražen Keleminec, nekdanji član 
več različic današnje Hrvaške stranke prava, zdaj 
dokončno okrnjene v lastni interpretaciji te skrajno 
desne politične smeri s predpono avtohton (A-HSP), 
in Nikola Kajkić, svetnik vukovarsko-sremske župani-
je in odpuščeni policist, napovedala nadaljnjo upora-
bo vseh zakonsko določenih pravnih sredstev zoper 
Dežulovića. Čeprav imata oba na glavi maslo z dru-
gih naslovov. Keleminec je bil enkrat obsojen zaradi 
nasilja v družini in večkrat zaradi kršenja javnega reda 
in miru, Kajkić pa je bil odpuščen iz policije zaradi 
ponarejanja poročila med preiskavo. “ Boris Dežulović
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»T ega o Zlatorogu moraš nujno pogledat!« me je že na Festivalu 
slovenskega fi lma Portorož med srkanjem poznopopoldan-
ske pijače na toplem soncu presenetil prijatelj. Nedolgo za-

tem se je iz iste smeri pred Avditorij prikazala režiserka in animatorka 
fi lma Lea Vučko in mi podarila ljubko rožnato leseno priponko, na kateri 
je bil eleganten bel zlatorog, zraven pa pripis: Legenda o Zlatorogu. 

Ker ima Festival slovenskega fi lma to čudovito lastnost, da se fi lmi za-
vrtijo le enkrat, ga takrat seveda nisem mogla več ujeti. Nekako sem upala, 
da bodo ta kratki animirani fi lm zavrteli še kje. Dobri kratki fi lmi se nam-
reč po domačih festivalih ponavadi vrtijo še celo leto. In glej ga zlomka, z 
začetkom decembra pride v Kinodvoru in Slovenski kinoteki vedno čas 
za Animateko – mednarodni festival animiranega fi lma. Lea Vučko ne le, 
da je ena od treh slovenskih režiserjev, katerih fi lme so uvrstili v tekmov-
alni program, ampak na festivalu svoja dela tudi razstavlja.

Od petka 2. decembra dalje, pa vse do prihodnje nedelje, lahko v 
galeriji DLUL še ujamete razstavo, ki vam bo obrazložila, na kakšen način 
je njen fi lm nastal. Na njej lahko izvemo, da animatorka sama prihaja iz 
dežele Zlatoroga, Bohinja, in da je za animacijo narisala preko 10.000 
živobarvnih sličic. Čeprav izgleda, kot da je zgodbo sestavila z oljnimi bar-
vami, s katerimi je slikala na steklo, gre zgolj za poustvaritev te tehnike. 
Vučko je digitalne čopiče, ki ustvarjajo takšen vtis, naredila sama, da bi 
oživila to mitološko bitje.

V slabih štirinajstih minutah vidimo zgodbo, ki sega od ljubezni do 
maščevanja, od upanja do brezupa, od poguma do vdanosti v usodo. S 
čustvi nabito zgodbo še podkrepi piskajoča glasbena spremljava Janeza 
Dovča. Lepe poteze pa nam pričarajo milino in čarobnost odmaknjenih 
gorenjskih planin. 

Odločitev, da bo, kot so kratke animacije pogosto, predvajana brez 
besed, še poveča njeno sporočilnost. Nedotaknjena narava je čudovita 
prav zato – ker je nedotaknjena. Animiran fi lm Legenda o Zlatorogu je 
zato svarilo in hkrati opomin na že dolgo pozabljeno pripoved, ki nas 
spominja, da naj nas ne vodi pohlep, saj se lahko izkaže, da se ne zaveda-
mo dobro, s kom ali s čim se želimo soočiti. 

GLASBA

Akademsko šolani glasbenici kitaristka Urška Supej in vokalist-
ka Maša But se pod imenom 3:rma vedno pogosteje pojavl-
jata po številnih odrih doma in v tujini ter se redno predvaja-

ta na valovih radiev, tako bolj alternativnih kot tudi na nacionalki. Od 
Klubskega maratona Radia Študent leta 2020, ko je duo tudi nastal, sta 
bili med drugim gostji v Izštekanih na Valu 202 ter v oddaji Pesem v žepu 
na Prvem. Koncertirali sta po festivalih, kot so Kantfest, Sajeta, Lent, 
grški Technopolis ter avstrijski Waves Vienna, svoj prvenec a well-paved 
road pa sta pred meseci predstavili kar v Klubu Cankarjevega doma. 

Album je pomagal ustvariti londonski producent, aranžer in jazz ki-
tarist Femi Temowo, ki je denimo sodeloval tudi z Amy Winehouse in 
The Roots. Poleg 3:rme pa je na njem slišati tudi več kot deset gostujočih 
glasbenikov, ki osnovni kantavtorski duet v nekaterih skladbah začinijo 
še z detajli pihal, godal ter tolkal. Na prvencu 3:rme poslušamo enajst lir-
ičnih pesmi v angleškem jeziku, ki bi jih bolj kot z domačim kantavtorst-
vom zlahka zamenjali ali vzporedili z neko profesionalno anglo-amer-
iško produkcijo. Po eni strani nas v skladbah Country Club at 5 in He 
Waits For Me popeljejo do Nashvilla, prestolnice kantrija, po drugi pa se z 
Lady Luck in Running in Blue zvočno dotakneta zapuščine Boba Dylana, 
ki je poleg staroste Leonarda Cohena in sveže ustvarjalke Laure Marling 
vplival na ustvarjanje glasbenic. 

Ena najbolj izstopajočih skladb na albumu je sentimentalna Brighter 
Days, ki se dotakne neenakosti v ljubezenskem razmerju, zgolj ene od 
oblik neenakega odnosa, v katerem se znajde ženska v bolj ali manj kon-
servativnih skupnostih. V omenjeni skladbi vokal Maše But še toliko bolj 
žametno zazveni, poudari pa še eno od lastnosti dueta, in sicer dvoglasje 
s soustvarjalko in kitaristko Urško Supej, ki pogosto v refrenih res kras-
no zazveni. 

V splošnem je glasba 3:rme zelo melodična in poslušljiva, a nikakor 
patetična. V tej luči spominja na enega redkih prav tako ženskih domačih 
dvojcev All Strings Detached, ki je podobno uspel biti slišan v svojem 
iskrenem minimalističnem pop pristopu v petju in igranju ter feminizmu 
in ljubezenskih odnosih v tekstopisju. Je pa 3:rma precej bolj kantri, 
folkovsko in bluesovsko obarvana, v momentih pa se spogleduje tudi 
z jazzom. Neglede na to, kakšno zvočno pot bosta 3:rma v nadaljnjem 
ustvarjanju ubrali, lahko z gotovostjo pričakujemo še več tovrstne fi ne 
iskrene muzike.

Brigita Gračner
foto: naslovnica plošče

“

3:rma: a well-paved road
(samozaložba, 2022)

“

Pia Nikolič
foto: animateka

Nepremagljivi kralj planin
(Legenda o Zlatorogu, Lea Vučko, 
2022 na 19. Animateki)

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Najbolj pogost odgovor je – ne. Pa ne le 
pri nas, pač pa povsod. Zato so bodisi 
krivi nespretni in nepozorni komen-

tatorji živega prenosa posameznih tekem 
bodisi prenekatere posiljene debate in analize 
pred ali po odigranih tekmah. Obstajajo pa za 
nameček celo udeleženke prvenstva, ki kljub 
nespornemu bogastvu svojim državljanom 
niso uspele zagotoviti televizijskih prenosov 
najbolj udarnih obračunov. 

Razpolaganje s pravicami za prenose te-
kem s svetovnega prvenstva je posebej drago-
cena medijska valuta. Sploh če gre za državo, 
ki jo na mundialu zastopa njihova nogomet-
na elita. V tem duhu gre razumeti zadržanost 
največje komercialne televizije pri nas. Brez 
dvoma bi Pro Plus odkup pravic za prenose 
tekme z letošnjega svetovnega prvenstva v 
Katarju zanimal, če bi na turnirju sodelovala 
tudi slovenska selekcija. Ker se slovenski pre-
boj iz leta 2001 in nato nastop leto pozneje 
ni ponovil, je bilo sklepati, da naše smučarske 
dežele ne bo zajela prava nogometna mrzli-
ca. Katarski medijski paket je tako ostal pod 
perutmi javnega medijskega servisa. Ta se s 
hišnimi kadri trudi po najboljših močeh, toda 
neznaten vložek v naše najbolj kakovostne 
nogometne komentatorje, prav enako v 
vmesne studijske dele programa, je viden. Na-
vdihujočih, sočnih, duhovitih, statistično bo-
gatih prenosov tekem iz Katarja v domačem 
medijskem prostoru žal nimamo. Ob tem pa je 
cinik nedavno spraševal, kdaj bo v nogometni 
studio na TV Slovenija povabljen kdo, čigar 
pogovorna slovenščina dosega raven nekoga z 
uspešno zaključenimi štirimi razredi osnovne 
šole. 

Nenazadnje ostajamo eno redkih govornih 
področij, kjer prenose nogometnih obračunov 
po pravilu obvladuje le en komentator names-
to dveh. Nerazgledanost slovenskih komen-
tatorjev je zaskrbljujoča. V prenos dvoboja 
Brazilija-Švica je bilo vključeno tudi zapored-
je kadrov, v katerem je prvi portretiral bra-
zilsko nogometno legendo Ronalda (zvezd-
nika mundiala leta 2002), takoj zatem pa se 
je kamera usmerila v brazilskega navijača, ki 
je imel značilen tip frizure, kakršnega je pred 
dvema desetletjema na prvenstvu v Koreji 
proslavil prav Ronaldo. Naš komentator je ob-
nemel, saj nogometa in nogometne zgodovine 
ne pozna, kaj šele, da bi najbolj priljubljeni 
šport na svetu razumel kot del popularne kul-

ture. Ko se pojavi velika ali očitna 100-ods-
totna priložnost za popestritev spremljanja 
ne posebej razburljive tekme, to priložnost 
komentator na nacionalki praviloma požene 
visoko čez gol! Odločno preveč je komenta-
torjev, ki jih je TVS zaposlila za prvenstvo v 
Katarju, ki niso nogometni specialisti. V nji-
hov bran gre teza, da bi bilo smešno, če bi 
glasovi, ki jih nogometni navdušenci poznajo 
iz programov Šport Klub TV in Arena Sport 
naenkrat morali poskrbeti za prenose tekmo-
vanj v smučarskih skokih. Prav enako smešno 
uslugo, dejansko pa nedopustno šlamparijo, je 
TV Slovenija novembra ponudila svojim gle-
dalcem.

Vse drugače je v Saudovi Arabiji, v tekmov-
alnem oziru presenečenju turnirja v Katarju. 
Tod je TV pretočni servis, ki ga je v največ-
ji arabski državi komaj lani vzpostavila na 
Bližnjem Vzhodu praktično monopolna beIN 
Media Group, športna veja katarskega medi-
jskega konglomerata Al Jazeera Media Net-
work. Pred tem so bili številni športni prenosi 
v režiji beIN tam lahko videni le s pomočjo pi-
ratskega podoperaterja, ki ima državno pod-
poro. Katar je s tem vsako leto izgubil milijone 
dolarjev dobička. Maščevanje v srednjeveški 
maniri je, kljub beIN-ovim obetom, sledilo 
tik pred otvoritveno tekmo prvenstva med 
Katarjem in Ekvadorjem. Saudski suveren 
Mohamed Bin Salman je pred tem obračunom 
prejel vabilo na sedež poleg predsednika FIFA 
Giannija Infantina, ki je bil poprej rezervi-
ran za katarskega emirja šejka Tamima Bin 
Hamada Al-Thanija. Katarci so diplomatsko 
nerodnost in nato namišljeno sosedovo baha-
vost (čeravno je imel Princ Mohamed okrog 
vratu navijaški šal v katarskih barvah, ali pa 
pač zato) cenzurirali – preprosto so izpulili 
varovalko. Od takrat signala s svetovnega pr-
venstva v Saudovi Arabiji ni več! Razočaranje 
Saudijcev po kasnejši šokantni zmagi svoje 
reprezentance nad favoriziranimi Argentinci 
še traja. 

Medtem na kanadskem športnem kanalu 
TNS prvenstvo v Katarju pretežno komenti-
rajo ženske. To pa zato, ker so Kanadčani na 
FIFA jakostni lestvici 41., medtem ko je njiho-
va ženska reprezentanca na sedmem mestu in 
je torej med najboljšimi na svetu. Se pravi, da 
nekje o fuzbalu veliko več vedo oziroma so za 
to temo bolj relevantne dame.

Svetovno prvenstvo 
na televiziji  

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Ste zadovoljni s televizijskimi 
prenosi tekem s svetovnega 
prvenstva?  

Zmaga za 
uvod sezone

Paraalpski smučar Jernej Slivnik je začel 
tekmovalno sezono 2022/2023 s tremi sla-
lomi. Na uvodni tekmi je zmagal, potem je 
bil drugi, tretji dan v avstrijskem Mittersillu 
pa je sklenil z odstopom. Vrhunec sezone 
Slivnika čaka januarja, ko bo španska La 
Molina gostila svetovno prvenstvo.

Prva skvoš 
loparja Balkana

Na balkanskem prvenstvu v skvošu se je 
konec meseca v ljubljanskem Squashlan-
du pomerilo 52 igralk in igralcev iz šestih 
držav. Dva naslova sta ostala doma, potem 
ko sta Luka Kustec med člani in Goran 
Nedič (oba SqK Škofja Loka) med veterani 
poskrbela za slovensko slavje.

Premierni 
klubski pokal

Mladi upi balinarskega kluba Pliskovica 
so na premierni izvedbi evropskega klub-
skega pokala U-18 v italijanskem Pont 
Saint-Martinu osvojili četrto mesto. Naslov 
evropskih prvakov je osvojil hrvaški Sveti 
Jakov, drugo mesto je zasedel francoski 
Val de Drome, tretje pa italijanska zasedba 
Bassa Valle.

Burja na 
Martinovo

Sredi novembra se je v Izoli zbralo 140 jad-
ralcev iz sedmih držav, ki so se v odlični or-
ganizaciji Jadralnega kluba Burja pomerili 
na že tradicionalni Martinovi regati. JK Bur-
ja je bil za svoje dejavnosti že lani nagrajen 
z dodelitvijo organizacije mladinskega Ev-
ropskega prvenstva leta 2024.

Botrstvo 
v športu

Objavljen je razpis Botrstva v športu za 
pridobitev štipendije v letu 2023. Botrstvo 
v športu je program, ki so ga vzpostavi-
li Zveza Prijateljev mladine Ljubljana 
Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije in 
Fundacija Miroslava Cerarja za športnike iz 
socialno šibkih okolij. Rok za oddajo vloge 
je v četrtek, 29. december 2022.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: gov.si, svet24, youtube 

>>> Vladni urad za komuniciranje Islamske države (UkISIS) je javnosti razkril svoj ultimativni uničevalni plan za 
dokončno, apokaliptično in masovno uničenje Američanov. Zelo preprosto: od zahoda do vzhoda ZDA bodo za 
zimske praznike odprli nekaj okoli 12.000 malih, simpatičnih prodajaln zelo poceni in hkrati kvalitetnega orožja. In 
počakali do novega leta. PRESS

Čemu bi se matrali?

>>> V Gibanju Svoboda so se odločili, da ne bodo več uporabljali Twitterja, 
domnevno zaradi preveč toksičnega okolja. Kar pa je, žalostno, edina zmaga 
JJ-a letos: po vseh volitvah, ki so ga drago »koštale«, je obranil vsaj svoj 
»domači« teritorij, kjer nedvomno prevladuje. Zmage sicer še ni priznal, men-
da pa je svoji PR svetovalki potožil: »Kdo se bo zdaj igral z mano?« PRESS 

>>> Prazen A4 list je v zadnjih letih postal ključno protestno orodje zatiranih 
ljudi – spomnimo samo na incidente v Rusiji, Veliki Britaniji in na Kitajskem, 
kjer so aretirali protestnike s protestnimi znaki, na katerih ni pisalo nič. To 
so poskusili tudi na neki osnovni šoli v Kopru, kjer so nasprotovali omejitvi 
gibanja (in testu iz matematike), protest pa so izrazili z visoko dvignjenimi 
belimi listi. Akcija ni uspela, saj so jo nedemokratično izvoljene šolske oblasti 
zatrle v kali. PRESS 

Po-tonin-kova vas

>>> V Gibanju Svoboda so se odločili, da ne bodo več uporabljali Twitterja, 

EXS - PRESS

>>> Dolenjska železniška proga od Ljubljane do 
državne meje s Hrvaško pri Metliki bo v prihodnjih le-
tih deležna temeljite prenove. Dolenjci in Belokran-
jci naj bi se lahko hitreje, varneje in udobneje z vla-
kom vozili že med letoma 2026 in 2027. Do takrat 
pa očitno ne. Ob tem so ponosni Metličani z rosnim 
očesom pogledali proti svojim lopatam, krampom in 
karjolam – čedalje več je namreč glasov, da bodo 
ponovno poskusili kar z lastnimi rokami (in neplača-
no!) zvrtati tunel skozi Gorjansko hribovje, za kar bi 
potrebovali precej manj časa, nobenega dodatnega 
aneksa in brez provizij. PRESS

>>> Dolenjska železniška proga od Ljubljane do 

Če ne s 
krampom, 
pa z železnico!

>>> Čeprav so Toninu 
že pred leti odsvetovali 
uporabo očal v javnos-
ti, je ta vendar spregle-
dal – napovedal je, da 
slovenska desnica nuj-
no potrebuje »samore-
fl eksijo«. Glede na to, 
da »samorefl eksija« 
ni pojem v vokabular-
ju SDS, je z »desnico« 
verjetno mislil pred-
vsem na NSi. A čudno – 
časa za samorefl eksijo 
»desnice« ni bilo niti v 
dveh letih »janševlade« 
med korono niti med 
vsemi koruptivnimi aferami niti med policijskim nasiljem nad državljani 
niti med načrtnim rušenjem javnih medijev niti med javnim obračunavan-
jem oblastnikov z navadnimi državljani. Zdaj, po vseh volitvah, pa – može. 
Uredništvo Ropotala je zato na štab NSi poslalo 5 litrov vazelina, da bo 
»samorefl eksija« bolj tekoča. PRESS

Za otroke, dvigala ... 
kaj še?
>>> Koalicija Za otroke gre! je 
razočarana, saj jim je oblast 
prepovedala referendum 
o nedavnih spremembah 
družinskega zakonika, ki so 
odpravljale kršitve ustave. 
Svojo superiorno inteligen-
co je ALEŠ PRIMC ponovno 
izkazal še z vložitvijo pri-
tožbe. Kam, se vprašate? Na 
ustavno sodišče kajpak, iz 
katerega oken so mu že od 
daleč mahali, da ne bo šlo.   
A Primc (včasih ga kličejo 
tudi PRIMC TEME) se ne da: 
na najvišje sodišče v državi 

se bo menda pritožil 
še zaradi slabih ali 
neobstoječih dvigal 
v prestolnici; šušlja 
pa se tudi, da se bo 
pritožil še spomladi, 
če bodo rože vzbrste-
le v preveč različnih 
barvnih odtenkih. 
PRESS
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Easy Puzzle 6,840,085,217
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1 4 3
3 7 6 2

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

5 7 4
8 7 6 2

5 8 7
9 2 1

Medium Puzzle 5,139,568,259
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9 5 3 4
6

8 2 5 7
3 1 4 9 8

8 7
2 9 7 4 3

9 5 1 3
5 8

8 1 7 4

Hard Puzzle 10,357,446,184
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5 2
1 9 2 8
8 6 3

4 3 1
9 2 7

7 8 9 6
6 8 5
7 5 3 8

2 1

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: 10.000
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 8. 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
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