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Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Matjaž Han (Socialni demokrati) – Min-

istrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Poleg zgoraj navedenih pa lahko pričaku-

jemo še tri nova ministrska imena, ki naj bi 
bila:

Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) – 
Ministrstvo za infrastrukturo

Darjo Felda (Gibanje Svoboda) – Minis-
trstvo za vzgojo in izobraževanje

Simon Maljevac (Levica) – Ministrstvo za 
solidarno prihodnost

Po besedah vlade naj bi jim nova minis-
trstva omogočila, da bi lahko začeli lažje in 
bolje delovati v skladu s zaobljubami, ki so 
jih podali v koalicijski pogodbi. Na področju 
zdravstva jim sicer ne kaže najbolje. Pobude 
za odstop ministra za zdravstvo Danijela 
Bešiča Loredana so se začele pojavljati že 
skoraj takoj po njegovem nastopu. Medtem 
ko je Miha Kordiš v državnem zboru govo-
ril o skrajnem času za ukinjanje zdravnikov 
dvoživk, je ena takih zasedla ministrsko mes-
to. Ponovno pa so ga k odstopu pozvali, ko 
se je izkazalo, da so iz sistema neupravičeno 
izbrisali napotnice stotine ljudi, ki so čakali 
na preglede pri specialistih. A afero so kar 
hitro pometli pod preprogo, da bi se lahko 
minister naprej ukvarjal z dvigovanjem plač 
ljudem v enem najbolje plačanih poklicev v 
državi. Glas ljudstva je svoj kolesariat med-
tem že pozval k podpisovanju peticije proti 
razgradnji javnega zdravstva.

Tresla se je torej gora, a rodila se je miš. 
Neoliberalni podjetniki, ki nam trenutno 
vladajo, se zavedajo vsaj tega, da je potreb-
no ljudem vsaj navidezno dokazati, da jim 
je mar. Glede na predhodno protofašistično 
vlado si lahko v tem okviru privoščijo marsi-
kaj. Morda pa je vseeno na mestu pohvala, da 
so vsaj v nekaterih korakih ravnali pametno. 
Ob prevzetju zdaj že ukinjenega ministrstva 
za delo s strani stranke Levica, se je račun 
po naših virih že takoj zmanjšal za nekaj ti-
sočakov na leto. Ukinili so namreč tedenske 
šopke. Naj za neposvečene razložimo, da so 
bili to v prejšnji vladi šopki za pisarne, ki so 
jih tja sveže dostavili vsak teden.

Odstop zdaj že nekdanje ministrice za 
notranje zadeve Tatjane Bobnar je 
v preteklih dneh dvignil kar nekaj 

prahu. Začela so se postavljati ugibanja o 
prvih razpokah v delovanju ne več tako nove 
vlade. Premier Robert Golob je vsa ugibanja 
kar iz Strasbourga zatrl tako prešerno, kot je 
prešerna njegova pričeska,  z besedami: »Niti 
za sekundo me ne skrbi, da bi bila stabilnost 
koalicije ali vlade kakorkoli ogrožena.«

Ugibanja o razpadu vlade se tako danes 
zdijo le še slab spomin. Precejšnja pod-
pihovanja omenjenih govoric s strani 
desničarskih trolov na Twitterju niso nič kaj 
presenetljiva. Opozicija že od volitev dalje 
na vse pretege poskuša zaustaviti, otežiti ali 
kar onemogočiti delovanje nove vlade. Med 
drugim je to poskušala tudi s tremi referen-
dumi, a zaenkrat ni bila uspešna še v noben-
em od omenjenih poskusov. Podpora s strani 
ljudstva ji ob tem pravzaprav pada, medtem 
ko podpora vladi raste. V začetku decem-
bra je kar 45 odstotkov vprašanih delovanje 
vlade označilo za pozitivno.

Sicer kratek mandat Tatjane Bobnar so 
mnogi označili kot ploden. Za odstop se je 
odločila komaj en dan po objavi poročila o 
delovanju policije, ob katerem je izrazila 
pričakovanje za prevzemanje osebne in kole-
ktivne odgovornosti. Že javna razgrnitev po-
ročila o ravnanju policije pri varovanju pro-
testov minuli dve leti je vredna pohvale. Prav 
tako bo svetla točka v njenem življenjepisu 
ostal vsaj načelni začetek postopka odstran-
jevanja ograje na meji, ki pa žal večinoma še 
vedno stoji na svojem mestu.

Pia Nikolič

Kjer je dim, 
je tudi megla

NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

Primer Tatjane Bobnar je sicer poseben, 
saj je z njenim imenovanjem prvič vodenje 
notranjega ministrstva prevzel nekdanji šef 
policije. Ker ima življenje smisel za humor, 
pa ji je ministrovanje prav ta položaj tudi 
odvzel. Uradno naj bi namreč odstopila, ker 
si ni mogla postaviti svoje ekipe in Boštjana 
Lindava, v. d. generalnega direktorja Policije 
in Slavka Koroša, v. d. direktorja direktorata 
za Policijo imenovati za poln mandat. Kdo jo 
bo nadomestil, še ni znano, do nadaljnjega 
pa bo njene naloge opravljala Sanja Ajanović 
Hovnik. Po informacijah časnika Dnevnik 
naj bi bili med potencialnimi kandidati ak-
tualna državna sekretarja na ministrstvu 
Tina Heferle in Branko Lobnikar, svetovalec 
predsednika republike za nacionalno varnost 
Boštjan Šefic in nekdanji državni sekretar na 
ministrstvu za notranje zadeve Sandi Čurin.

Glede odstopov ostalih šestih ministrov, 
o katerih je bilo govora, ne gre skrbeti. Nji-
hov odstop je potrebno razumeti v luči pre-
strukturiranja ministrstev, ki jih je vlada že-
lela ustanoviti že po volitvah, a ji je pri tem 
ponagajala SDS. Vsi ministri, ki naj bi odsto-
pili predvidoma že pred božičem, naj bi do-
bili nove resorje po sledeči razporeditvi:

Igor Papič (Gibanje Svoboda) – Minis-
trstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Bojan Kumer (Gibanje Svoboda) – Minis-
trstvo za okolje, podnebje in energijo

Uroš Brežan (Gibanje Svoboda) – Minis-
trstvo za naravne vire in prostor

Emilija Stojmenova Duh (Gibanje Svobo-
da) – Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Aleksander Jevšek (Socialni demokrati) – “

Navidezni pretresi v vladi 
le napihnjene 
senzacionalistične novice
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trski odstop v 15. slovenski vladi in razlogi, ki 
so mu botrovali. A zdaj že nekdanja notranja 
ministrica Tatjana Bobnar ni edina, ki se po-
slavlja od svojega ministrskega fotelja. Vsaj 
začasno, a zgolj formalno, naj bi svoje odsto-
pne izjave do konca tedna podali tudi šolski 
minister Igor Papič, okoljski minister Uroš 
Brežan, gospodarski minister Matjaž Han 
in infrastrukturni minister Bojan Kumer. 
Prav tako naj bi v skladu s predlogom vladne 
pravne službe odstopila tudi kohezijski min-
ister Aleksander Jevšek ter ministrica za dig-
italizacijo Emilija Stojmenova Duh. Vlada bo 
tako ostala brez petih članov in dveh članic.

Zakon o vladi določa, da vlada nastopi 
funkcijo, ko je imenovanih več kot dve tret-
jini ministrov, pri čemer se v kvoto ne prište-
vajo ministri brez resorja. V tem primeru sta 
to Jevšek in Stojmenova Duh. Vlada bo tako 
začasno brez šestih od petnajstih ministrov 
in ministric, kar pomeni, da bo delovala z 
manj kot dvema tretjinama imenovanih min-
istrov in ministric. Delež se bo z uveljavitvijo 
novele zakona o vladi, ki je bila z večino pod-
prta na novembrskem trojnem referendumu, 
še zmanjšal. Po novem bo v vladi 20 minis-
trskih mest, na položajih pa le 5 ministrov 
in 5 ministric. Formalno bo vlada tako brez 
polovice ekipe. Podobno vprašanje se je sicer 
pojavilo že pred desetimi leti, ko je večina 
koalicijskih partnerjev v drugi Janševi vladi 
grozila z ministrskimi odstopi. Takrat se je 
odgovor utemeljil s pravno praznino. Zaenk-
rat se sicer ne zdi, da bi se v javnosti pojavila 
problematizacija te sicer zbirokratizirane re-
konstrukcije vlade. 

Vlada v 
odstopu 

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

V veliki dvorani državnega zbora 
poslanke in poslanci že tretji dan zase-
dajo na decembrski redni seji. S sejo 

bodo nadaljevali tudi po vikend premoru, saj 
bo predvidoma trajala do torka. Na dnevni red 
se je prebilo devet obravnav različnih zakon-
skih sprememb. Med njimi je tudi predlog 
novele zakona o trgovini. Ta predlaga, da se po-
daljša veljavnost določbe o neomejenem obra-
tovalnem času prodajaln na letališčih, v tu-
ristično-informacijskih centrih ter muzejih. S 
tem bi državni zbor podaljšal izjemo pri zaprt-
ju trgovin ob nedeljah, ki je bila uveljavljena v 
okviru zakona Janševe vlade za preprečevanje 
posledic epidemije covid-19. Trenutna vladna 
koalicija tako nadaljuje s politiko izjem, ki je 
posledica hitrega in na videz všečnega spre-
jema zakona za zaprtje trgovin na Gospodov 
dan, kar je podprla nenačelna koalicija seku-
larne levice, gospodarstvu prijazne desnice in 
po ustavi zagotovljena svobodna gospodarska 
pobuda predanih liberalcev.

Na dnevnem redu je moč najti tudi zakon 
o varstvu osebnih podatkov, ki v slovensko 
zakonodajo prenaša določbe famozne Splošne 
uredbe o varstvu podatkov, bolj znane kot 
GDPR. Slovenija uredbo, sprejeto leta 2016, 
implementira kot zadnja med vsemi državami 
članicami Evropske unije. Uredba opredeljuje 
varstvo posameznikov pri obdelavi njihovih 
osebnih podatkov, ki jih obdelujejo pristojni 
organi. Oglasilo se je tudi ustavno sodišče, 
ki se je aprila opredelilo do pravne podlage 
uvedbe GDPR, kar je prineslo predrugačenje 
načela zakonitosti.

Politiko pa še vedno zaposluje prvi minis- “

RAZGLEDNICE

LP iz Bleda. Lovro

 Matej Lovrič

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

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

Sprejemamo tudi 
elektronska sporočila.

 Matej Lovrič

Otroški meni iz Manchestra. Mark
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LOKALNO

Kratka analiza 
volitev 
v Slovenski Istri

Supervolilno leto je za nami. Z izjemo 
evroposlancev smo v preteklih enajs-
tih mesecih volili vse, kar se voliti da. 

V enem samem dnevu smo po vzoru Švice 
določili usodo kar treh zakonov, pred tem 
izvolili nov parlament, župane in občinske 
svete ter – prvič v kratki zgodovini Repub-
like Slovenije tudi predsednico. Od vseh 
naštetih imajo na naš vsakdan še največ vpli-
va izidi lokalnih volitev, saj se na njih začrta 
smer razvoja kraja, v katerem živimo, delamo 
in ustvarjamo. 

V Ankaranu nadaljujejo s starim  
       županom in novim občinskim svetom

V Slovenski Istri so se volitve razpletle 
po pričakovanjih. V Ankaranu je prepričl-
jivo – že v prvem krogu – ponovno slavil 
edini dosedanji župan najmlajše obalne 
občine Gregor Strmčnik, ki je kandidiral s 
podpisi podpore občanov. Izzivalki Maja 
Prodan Jurič (ter lista Vsi smo Ankaran) in 
Breda Krašna (Gibanje Svoboda) sta ostali 
brez drugega kroga. Strmčnikova lista Radi 
imamo Ankaran ima v občinskem svetu po 
novem razrezu šest sedežev od trinajstih. 
Preostalih sedem si delijo Gibanje Svoboda 
(2) in Vsi smo Ankaran (4) ter predstavnica 
narodne skupnosti. Za večino v občinskem 
svetu bo Strmčnik potreboval tudi glasove 
predstavnikov drugih list. Logika politične 
matematika pravi, da bi mu sodelovanje z 
Gibanjem Svoboda poleg večine v občin-
skem svetu zagotovilo tudi olajšan dostop 
do Ljubljane kot središča slovenske državne 
politike. 

Bržan je v Kopru že izvedel konstitu-   
tivno sejo mestnega sveta
V Kopru je kampanja pred letošnjimi 

lokalnimi volitvami dejansko potekala cela 
štiri leta. Po tem, ko je Bržan pred štirimi 
leti za las premagal Borisa Popovića, sled-
nji s kampanjo za morebiten povratek na 
občinski tron ni izgubljal časa. Od prvega 
dne Bržanovega mandata je Popović z nekaj 
pristaši družbena omrežja zasipal z »dokazi 

Željko Urumović 

tivni proračun, ki je občankam in občanom 
zagotovil možnost soodločanja o porabi dela 
občinskega denarja za razvojne in druge 
projekte. Bržan je Popovićevo kampanjo 
večinoma ignoriral in se je v predvolilno 
promocijo podal šele v zadnjem tednu pred 
volitvami. To je bilo dovolj, da je v skladu s 
predvolilnimi napovedmi Popovića prepričl-
jivo porazil in že v prvem krogu osvojil nov 
mandat. Če so volivci Bržana pred štirimi leti 
izbrali kot alternativo Popoviću, je aktualni 
župan tokrat nedvomno osvojil polnopravni 
mandat za upravljanje in vodenje Mestne 
občine Koper. To kažejo tudi rezultati vo-
litev v mestni svet, v katerem so stranke, ki 
so kandidirale in podprle Bržana (Lista Aleša 
Bržana, Gibanje Svoboda, Oljka), osvojile sk-
upno 16 mandatov (LAB 9, Svoboda 6, Oljka 
1), Popovićev KJN pa 11. V mestnem svetu 
bosta zastopani še SDS (en mandat), Levica 
(en mandat), SD (en mandat) in trije pred-
stavniki narodne skupnosti. Težav s sestavl-
janjem koalicije, če se zanjo odloči, Bržan ne 
bi smel imeti. Kljub širokoustenju pred volit-
vami Popovićeva KJN (11 sedežev) nima niti 
minimalnih realnih možnost za politično tr-
govino, saj njihovih glasov Bržan za vladanje 
ne potrebuje. Sodeč po neudeležbi Popovića 
na sejah mestnega sveta v preteklem man-
datu, ne gre pričakovati, da bi se KJN razvil 
v resno politično gibanje ali konstruktivno 
opozicijo. 

Pridružitev SD, Levice in SDS k Bržanovi 
predvolilni koaliciji ni izključena, vendar 
bo več znanega po konstituiranju odborov 
mestnega sveta. 

V Izoli je slavila Svoboda
Prvi krog županskih volitev je bil v Izo-

li, drugače kot v Ankaranu ali Kopru, zgolj 
uvod v drugega – tam pa ni bilo prostora za 
enega od treh v predvolilnih raziskavah do-
kaj izenačenih kandidatov. V drugem krogu 
je prepričljivo – s sedemsto glasovi razlike – 
slavil Milan Bogatič. 

Sedaj že nekdanji župan Danilo Markočič 
je s ponovno kandidaturo vztrajal tudi po 

o nesposobnosti novega župana« v obliki luž 
po deževju in podobnimi nesmisli ter napo-
vedoval, da se bo na občinski prestol vrnil 
še pred letošnjimi volitvami. V ta namen je 
poskušal zlorabiti tudi lokalni referendum, 
na katerem so mu volivke in volivci dali jas-
no vedeti, da so siti njegovega populizma, 
tako da so njegov predlog na referendumu 
prepričljivo zavrnili. Popović je po objavi 
rezultatov neprepričljivo podcenjeval zdrav 
razum občank in občanov, ko je izjavil, da so 
volivci pomotoma napačno glasovali. 

Vseeno je Popović nadaljeval s kampan-
jo na družbenih omrežjih in se vse pogosteje 
pojavljal v javnosti. Kljub temu mu javnom-
nenjske raziskave v nobenem trenutku niso 
napovedovale povratka na Verdijevo, ven-
dar ga to ni oviralo pri glasnih napovedih o 
skorajšnji zmagi. 

Ves ta čas je Aleš Bržan ignoriral Popo-
vićevo agresivno kampanjo in se je bolj kot 
politiki posvečal realizaciji razvojnih projek-
tov in reševanju nakopičenih težav iz šest-
najstih let popovićevanja. To so hitro pre-
poznali tudi nekdanji Popovićevi zavezniki 
in kmalu po volitvah je del svetnikov stranke 
Koper je naš zapustil Popovića in se kot sa-
mostojna svetniška skupina pridružil vlada-
joči Bržanovi koaliciji v mestnem svetu. 

Kljub nekaj glasnim posameznikom 
so v Kopru ljudje hitro ugotovili, da je z 
Bržanovim županovanjem v Kopru zapihal 
svež veter, ki občinsko ladjo vodi naprej tudi 
po volitvah. In to – kar je najpomembneje 
– brez nenehnih afer, primitivne komunik-
acije in ustvarjanja konfliktov. Medtem ko 
je Popović poskušal Bržanu pripisati krivdo 
za železniško nesrečo, gozdne požare, sušo, 
večdesetletno degradacijo morske obale in 
morda kar samo pandemijo, je le-ta urejal 
pereče probleme občanov in realiziral nove 
infrastrukturne projekte – uredil obalni pas 
v Žusterni in ob Semedelski cesti, zagoto-
vil preko tisoč novih parkirnih mest v dveh 
garažnih hišah, pokril tržnico in avtobusno 
postajo, pričel z obsežnim projektom zag-
otavljanja kanalizacije ter uvedel participa-
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tem, ko je postalo jasno, da njegove vnovične 
kandidature ne podpira nobena od parlam-
entarnih ali lokalnih strank, list ali civilno-
družbenih gibanj. V ta namen je ustanovil 
Izolsko županovo listo in se lotil kampanje, 
v kateri je na veliko obljubljal med in mleko. 
Večino so bolj kot njegove obljube zanimale 
napovedi njegovih protikandidatov. Najres-
nejša med njimi – Vasilij Žbogar (Lista Vasili-
ja Žbogarja) in Milan Bogatič (Gibanje Svo-
boda, Izola prihodnosti in MEF in Izolani) 
sta se potegovala za glasove tistih 75 odstot-
kov volivcev, ki z Markočičevim pristopom k 
vodenju občine niso bili zadovoljni. 

Tudi zahvaljujoč delitvi glasov za spre-
membe med Bogatičem in Žbogarjem se je 
Markočiču uspelo uvrstiti v drugi krog. Brez 
njega je zato ob nižji volilni udeležbi kot v 
sosednjih občinah ostal Vasilij Žbogar. V dru-
gem krogu Markočič ni imel realnih možno-
sti in je – kljub še nižji udeležbi – prepričljivo 
izgubil. 

Številne Markočičeve afere, odsotnost 
razvojne vizije in vse glasnejši očitki o brezs-
ramni korupciji med občinarji so škodile tudi 
Socialnim demokratom, ki so kljub temu, pa 
tudi zahvaljujoč kadrovski reorganizaciji, us-
peli obstati nad vodno gladino, vendar s sla-
bimi 12 odstotki v županski tekmi njihova 
kandidatka ni imela realnih možnosti. Tako 
kot SDS so tudi pri SD osvojili dva mandata 
v občinskem svetu, po tri jih bodo imele IZL 
ter Lista Vasilija Žbogarja. Tri svetnike bo 
imela tudi lista MEF in Izolani, ki skupaj z 
Gibanjem Svoboda (ter Izolo Prihodnosti, ki 
je prejela osem mandatov v občinskem svetu) 
tvori jedro programske koalicije, ki se po 
napovedih Bogatiča obeta v Izoli. Tudi brez 
glasov drugih strank in list lahko Bogatič 
računa na udobno vladanje, pri čemer mu bo 
zagotovo – tako kot Bržanu v Kopru – v po-
moč dejstvo, da za njim stoji poleg največje 
lokalne liste tudi največja vladna stranka. 

V Piranu ne bo šlo brez sodelovanja 
malodane vseh

Po gneči v prvem krogu županskih vo-
litev, ko se je za vstopnico v drugi krog udari-
lo kar trinajst kandidatov, sta na koncu ostala 
samo Gašpar Gašpar Mišič (GGM in mi) ter 
Andrej Korenika (Lista Andreja Korenike). 
Po prvem krogu je najbolje kazalo Mišiču, 
ki je slavil pred Koreniko, vendar so se karte 
pred drugim krogom očitno premešale tako, 
da je na koncu dokaj prepričljivo slavil An-
drej Korenika z 58,48 odstotki glasov. 

Glede na poudarjanje potrebe po sodelo-
vanju, ne glede na končni izid, sta tekmeca 
namignila na možnost sodelovanja pri up-
ravljanju občine. K temu ju – tako kot ostale 
– spodbuja tudi sestava novega občinskega 
sveta. Kar devet strank in list bo v njem ime-
lo svoje predstavnike. Največ jih bo v barvah 
Gibanja Svoboda (5), sledi županova LAK 
(4), Mišičeva GGM in mi (4), SD (4), po en 
mandat so osvojile tudi SDS, Lista Roberta 
Fakina, GZOP, Oljka in Zveza za Primorsko. 
Brez sodelovanja treh svetnikov narodne sk-
upnosti bo za oblikovanje morebitne koali-
cije v občinskem svetu novi župan Andrej 
Korenika primoran podporo iskati pri vseh 
svetniških skupinah. 

Volitve so zaključene in glede na predvolilno dogajanje je jasno, da bo 
Koper vodila koalicija Bržanove liste, Svobode in Oljke, Popovićev KJN 
bo v opoziciji. To ni presenečenje. Novembra lani je agencija Ninamedia 
opravila meritve javnega mnenja in preverjala, kako bi v Kopru volili, če 
bi bile volitve takrat. Večina opredeljenih (55 odstotkov) bi takrat volila 
Bržana. Enako so pokazale tudi poznejše letošnje meritve v avgustu, sep-
tembru in novembru pred volitvami. Vse raziskave so kazale, da Popović 
uživa do 30 odstotkov podpore, Bržan pa 55 odstotkov – kar je Bržanu 
obetalo zmago v prvem krogu, ki se je pozneje tudi zgodila. Zato rezultat 
volitev ni predstavljal presenečenja. 

Sodeč po odzivih na sam večer razglasitve volilnih izidov so bili v Popo-
vićevem taboru (KJN) nad porazom presenečeni. Zakaj so torej – kljub 
jasnim napovedim prepričljivega poraza – pričakovali zmago? 

Odgovor se tokrat ponuja sam: mediji so objavili Popovićev odziv na 
rezultate raziskave, ko je za POP TV dejal, da so rezultati neverodosto-
jni in obtožil agencijo Ninamedia, da prireja izide raziskave. Zakaj se je 
Popović odločil za tako lažno obtožbo, če je vedel, da bodo rezultati vo-
litev pokazali, da so bile napovedi Ninamedie točne? 

Najverjetneje ni šlo za napačno oceno izkušenega Popovića, temveč 
za premišljeno kalkulacijo – veliko njegovih podpornikov se je bilo prip-
ravljenih izpostaviti s kandidaturo v občinski svet na listi KJN le ob zag-
otovilu, da bodo na volitvah zmagali. Zato je moral Popović do zadnjega 
dne ustvarjati vtis, da bo nesporni zmagovalec – za potrebe ustvarjanja 
tega vtisa je moral vse ankete, raziskave in meritve označiti kot lažne 
in tako ohranjati vtis, da se mu obeta prepričljiva zmaga, morda celo v 
prvem krogu. Napovedovanje zmage v razmerah, ko se obeta prepričljiv 
poraz, tokrat ni bilo posledica pretirane samozavesti – kajti Popović je 
vedel, da bo na volitvah poražen – temveč prepričanja, da je podpornike 
za sodelovanje na listi KJN motiviral zgolj z obetom zmage na volitvah in 
plenom, ki naj bi ga v zanj značilni maniri delil, ko zmaga – iz občinske 
blagajne, seveda. Da bi do zadnjega dne ohranil podpornike v kampanji, 
je moral ohranjati iluzijo o neizogibni zmagi. To je bilo zanj še toliko tež-
je kot v preteklosti, ko je lahko v ta namen obljubljal in grozil s širokim 
asortimanom dejanj in županskih pristojnosti, ki si jih je sam še dodatno 
široko tolmačil. 

Da bi zavedel lastne podpornike o obetih zmage, namesto poraza, ki 
se je vse bolj nezadržno bližal, je očitno ocenil, da bo z blatenjem direk-
torja agencije, ki je raziskavo opravila, uspel za nekaj dni, kolikor jih je 
ostalo do volitev, med podpornike vnesti dvom v rezultate raziskav in jih s 
tem motivirati, da v izgubljenem boju vztrajajo še nekaj dni. 

Velik del Popovićevih sokandidatov na listi KJN za mestni svet si je 
njegove zmage želelo tudi zato, da bodo lahko tudi oni soodločali o raz-
voju občine in reševanju težav, s katerimi se bo v prihodnje spopadala. 
Po razglasitvi rezultatov so tudi največji optimisti med njimi najbrž dojeli, 
da jih Popović ni angažiral za to, da bodo z njim vodili občino, temveč 
za to, da bodo v občinskem svetu poskušali blokirati ali vsaj upočasniti 
Bržana in njegovo koalicijo pri realizaciji razvojnega programa občine.

Pred Bržanom in ostalimi zmagovalci je težka naloga – uresničiti 
morajo predvolilne obljube, ki jih ni bilo malo. Toda Popovića čaka še 
težja naloga kot zmagovalce – svojim pristašem mora pojasniti, kakšen 
je njegov dejanski namen političnega delovanja v prihodnjih štirih letih.

Zakaj je Popović 
napadal izvajalce 

predvolilnih 
raziskav? 
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V Žusterni spremenjen prometni 
režim za pešce in kolesarje

Mestna občina Koper bo ob kopališču 
v Žusterni uredila nov elektroen-
ergetski priključek iz transforma-

torske postaje Žusterna. Zaradi del bo do 
predvidoma sredine februarja 2023 za pešce 
in kolesarje spremenjen prometni režim na 
delu kolesarske poti ob Kopališču Žusterna, 
mimo Centra vodnih športov Koper proti 
obmorskemu parku.             

Izvajalec del bo v teh dneh začel grad-
bena dela ob kopališču v Žusterni, kjer bo 
po naročilu koprske občine uredil nov NN 
priključek iz transformatorske postaje. Zara-
di izvedbe izgradnje NN-izvoda bo do pred-
vidoma sredine februarja 2023 veljala začas-
na sprememba prometne ureditve na javni 
poti v Žusterni, in sicer na pešpoti, ki poteka 
vzporedno z ograjo območja Centra vodnih 
športov Koper in kopališča. 

Pešci bodo v času izvedbe del preusmer-
jeni na kolesarsko stezo. Zaradi varnosti 
pešcev in kolesarjev bo izvajalec del območ-
je gradbišča fizično ločil od preostale javne 

površine, na zaporo in spremenjen promet-
ni režim pa bo opozarjala prometna signal-
izacija. Po zaključku del bo izvajalec območje 
gradbišča povrnil v prvotno stanje.  

Mestna občina Koper vse občanke in 
občane prosi za previdnost in upoštevanje 
prometne signalizacije ter se zahvaljuje za 
razumevanje in strpnost.

LOKALNO

e-koper
txt&foto

Koprski 
občinski  
svetniki so se 
zbrali na kon-
stitutivni seji

V Pretorski palači v Kopru so se pretek-
li teden na konstitutivni seji zbrali 
župan in občinski svetniki Mestne 

občine Koper, ki so na novembrskih lokalnih 
volitvah prejeli največ podpore volivk in vo-
livcev. Na prvi seji Občinskega sveta Mestne 
občine Koper v mandatu 2022–2026 so 
med drugim ugotovili izvolitev župana Aleša 
Bržana, potrdili mandate občinskim svetni-
kom in jim določili sedežni red ter imenovali 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

Mandatna komisija v sestavi: Janez Star-
man, Alan Medveš in Nevenka Stanić Ris-
tović je potrdila mandate članic in članov 
Občinskega sveta Mestne občine Koper ter 
ugotovila izvolitev župana. Na lokalnih volit-

jene svetnice in svetnike opomnil na glavne 
izzive naše občine in si zaželel, da bi skupaj 
poskrbeli, da bo prihodnost v naši občini bol-
jša: »Poglobimo se v vsa področja, ki jih bomo 
obravnavali, o njih glasujte z zavedanjem, da 
delamo za skupno dobro. Naj bo mir v našem 
mestu za vse, ki v njem živijo.« Županu je ob 
tem zaradi nezdružljivosti funkcij prenehal 
mandat člana občinskega sveta.                    

Občinski svet je imenoval tudi Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja. Za predsednika je bil izvoljen Janez 
Starman, za namestnika predsednika Patr-
ik Peroša, člani pa so postali Vesna Rebec, 
Jan Muženič, Alan Medveš, Jadranka Šturm 
Kocjan in Alberto Scheriani.

vah 20. novembra je med kandidati za župa-
na že v prvem krogu največ glasov prejel Aleš 
Bržan. Podprlo ga je 53,60 odstotka občank 
in občanov, ki so obiskali volišča. Občins-
ki svet sestavlja sedem strank oziroma list. 
Največ predstavnikov v mestnem svetu, in 
sicer 11, ima stranka Koper je naš. Sledita 
Lista Aleša Bržana z devetimi predstavniki 
in Gibanje Svoboda s šestimi. Po en man-
dat so dobile Slovenska demokratska stran-
ka (SDS), Socialni demokrati (SD), Oljka in 
Levica. Za predstavnike italijanske narodne 
skupnosti v mestnem svetu so bili izvolje-
ni Alberto Scheriani, Roberta Vincoletto in 
Mario Steffé. Občinskim svetnikom je bil 
danes določen tudi sedežni red.   

Ob prevzemu županovanja je Bržan izvol-

e-koper
txt&foto
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Lokalne skupnosti imajo zelo pomemb-
no vlogo pri krepitvi zdravja občanov, 
so poudarili na srečanju članic Slov-

enske mreže zdravih mest, ki je potekalo ob 
koncu prejšnjega tedna v Dravogradu. Na 
njem je koprska podžupanja Olga Franca 
predstavila delo projektnega sveta Koper – 
zdravo mesto, primere dobrih praks in aktiv-
nosti, s katerimi spodbujajo zdravje občanov.

Skrb za duševno zdravje je po besedah 
Nuše Konec Juričič z Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) pomembna ne le v 
času krize, ampak tudi sicer, saj je neločljivo 
povezana z dobrim počutjem in sposobnost-
jo tako posameznika kot skupnosti, da uspeš-
no izvaja svoje naloge in obveznosti.  

Tudi nacionalni koordinator Slovenske 
mreže zdravih mest Zlatko Zimet z NIJZ je 
opozoril, da je vsaka draginja udarec za posa-
meznika po finančni plati in da vse to vpliva 
na duševno zdravje, zato je trenutno veliko 
izzivov prav na tem področju. Lokalna skup-
nost se mora po njegovih besedah povezati z 
vsemi akterji, ki imajo kakršnokoli možnost 
vplivati na izboljšanje zdravja vsakega obča-
na, in sprejeti dobre politike krepitve zdrav-
ja.  

Koprska podžupanja Olga Franca je pove-
dala, da si v Kopru z različnimi dejavnostmi 
prizadevajo krepiti zdravje občanov in jih 
tudi spodbujajo, da bi sami doma krepili 
zdravje. V teku so aktivnosti za pridobitev 

certifikata Dojenju prijazno mesto in Inva-
lidom prijazno mesto, sicer pa koprska obči-
na h krepitvi zdravja občanov prispeva tudi 
z urejanjem zelenih površin, igrišč in kole-
sarskih poti. Mestna občina Koper je še pred 
začetkom letošnjega poletja na kopališču v 
Žusterni postavila vso potrebno opremo za 
lažji dostop gibalno oviranih oseb do morja. 
Projektna skupina je v tem letu pripravila 
tudi delavnice s Kmetijsko zadrugo Agrar-
ia Koper za spodbujanje pridelave lokalne 
hrane in lokalne oskrbe.  

Mednarodni projekt mreže zdravih mest 
od leta 1988 poteka pod okriljem Svetovne 
zdravstvene organizacije, v Sloveniji pa se je 
program začel izvajati leta 1989. “

Za zdravje v Mestni občini Koper 

Pokrajinski muzej Koper že četrto leto 
zapored pripravlja razstavo v okviru 
projekta Koper – Capodistria 1500, 

ki so jo odprli 2. decembra. Na razstavi je na 
ogled obdobje med letoma 932 in 1380.  

Kljub razmeroma skromni ozemeljski 
in demografski razsežnosti je bil Koper v 
svojem dolgem in burnem zgodovinskem 

e-koper

Vabilo na odprtje razstave Koper 
– Capodistria 1500

razvoju pogosto »osrednje mesto« oziroma 
upravno-politično, gospodarsko in kulturno 
središče istrskega polotoka. To med drugim 
potrjuje ime Caput Histriae oziroma de Cap-
ite Istriae, kot se glavno mesto Istre prvič 
omenja v dokumentih že leta 1180.  

Obdobje med letoma 932 in 1380, pred-
stavljeno na razstavi, je eno najbolj prelom-
nih obdobij v starejši zgodovini Kopra, ki jo 
je zaznamovalo postopno širjenje beneške-
ga vpliva na istrski polotok, hkrati pa tudi 

prizadevanja za ohranitev dominantne vloge 
oglejskih patriarhov in nemških vladarjev 
saškega rodu.  

Z Benetkami, vodilno trgovsko-pomor-
sko silo, je Koper začel spletati prve pogod-
be že v prvi polovici 10. stoletja. Do konca 
13. stoletja se je odnos sprevrgel v popolno 
prevlado Benetk in izgubo samostojnosti 
Kopra, čemur je sledila njegova večstoletna 
vpetost v pravni in institucionalni sistem 
Beneške republike.

e-koper
txt&foto
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Letos marca je bila na tržaški prefek-
turi podpisana pogodba, s katero je 
bil uradno potrjen prenos lastništva 

Narodnega doma slovenski narodni skupno-
sti v Italiji. Za naše rojake onkraj meje, kot 
tudi za celoten slovenski živelj, je to izjemne-
ga pomena.

Ampak čemu je tako? Zakaj ima Narodni 
dom takšen pomen za Slovence, sploh tiste 
živeče v Italiji? Zakaj je bil pravzaprav zgra-
jen? Zakaj je bil v dvajsetih letih 20. stoletja 
požgan? Zakaj se je po drugi svetovni vojni 
pojavljal vzklik »Trst je naš!«? Kaj ima slov-
ensko prebivalstvo s Trstom? Zakaj je nekdaj 
Trst veljal za največje slovensko mesto?

Da bi dojeli pomen letošnjega dogodka in 
si odgovorili na zgornja vprašanja, je najprej 
treba pokukati v zgodovino tega območja.

Od Rima do Avstro-Ogrske
Obstoj Trsta v arhivih zasledimo že leta 

177 pred našim štetjem, ko je rimski ce-
sar Julij Cezar Trstu podelil status kolonije, 
takrat imenovane Tergeste. Že v rimskem 
obdobju pomembno trgovsko središče os-
tane pomembno tudi po razpadu Zahodnega 
Rimskega cesarstva, saj prek tržaškega ozem-
lja potekajo poti, ki Italijo povezujejo z Bal-
kanom. Razpadu cesarstva sledi turbulentno 
obdobje, ki ga močno zaznamuje preselje-
vanje ljudstev. 

Leta 568 se na območje Furlanije naselijo 
Langobardi, ki ustanovijo Furlansko vojvo-
dino s sedežem v Čedadu. Od konca šeste-
ga pa vse do začetka devetega stoletja se na 
celotno kraško območje do roba Furlanske 
nižine naselijo Slovani in tako izoblikujejo 
jezikovno mejo, ki je v veliki meri prisotna še 
dandanes. Med temeljnimi dokazi naselitve 
Slovanov v mestna zaledja je Rižanski placit, 
listina iz leta 804, s katero so Istrani izrazi-

li pritožbe nad kršenjem pravic. Kasneje to 
območje preide pod frankovsko oblast, kar 
traja do leta 948. V času fevdalizma, ki so ga 
uveljavili Franki, so bila mesta, sploh tista z 
antično tradicijo, relativno samostojna. Med 
njimi je bil tudi Trst, ki se je z Benetkami 
redno spopadal za prevlado nad severnim 
Jadranom. Po nekaj stoletjih je nato prešel 
pod oblast habsburške Avstro-Ogrske.

Pod Habsburškim žezlom
Trst je bil torej že od konca 14. stoletja 

pod oblastjo Habsburžanov, ki je s krat-
ko prekinitvijo trajala vse do konca prve 
svetovne vojne in propada Avstro-Ogrskega 
imperija. Mesto je bilo od nekdaj nekakšen 
talilni lonec raznoterih narodov. Če je že za 
današnji slovenski prostor značilno mešanje 
različnih narodov (slovanskega, germans-
kega, romanskega), je v Istri in na področju 
Benečije to še toliko bolj prisotno, sploh v 
času habsburškega Trsta. Tu je bil roman-
ski sentiment še toliko bolj poudarjen, v 
primerjavi s preostalim širšim slovenskim 
prostorom, kjer je bila bolj v ospredju difer-
enciacija germansko-slovanskega (slovens-
kega). Na sploh je bilo že za sámo avstrijsko 
cesarstvo značilno sobivanje različnih kul-
tur. Pri čemer je bil Trst kot glavno trgovs-
ko pristanišče cesarstva temu še toliko bolj 
izpostavljen.

Med večjimi mejniki v zgodovini mes-
ta je bila razglasitev Trsta kot svobodnega 
pristanišča v letu 1719 s strani cesarja Karla 
VI., kar je povzročilo ekspanzijo prebivalstva 
različnih narodnosti. Do 19. stoletja je Trst 
doživel eksplozijo priseljevanja prebivalstva 

ONSTRAN MEJE

Jan Bednarik
foto: narodnidom.eu, flickr

Od 
požiga 
do 
vrnitve

različnih kultur, kar je sicer povzročilo pridih 
kozmopolitskega. Zaradi tega je prihajalo do 
raznih trenj, sploh med italijanskim in slov-
enskim (slovanskim) prebivalstvom.  

Trenja so bila tudi posledica nacional-
nega prebujanja, značilnega za to obdobje, v 
katerem se je začel tudi konkreten angažma 
slovenskega prebivalstva. Odnosi so se še 
zaostrili v obdobju po marčni revoluciji leta 
1848 in z njo povezanimi nacionalnimi pro-
grami, recimo s političnim programom Zed-
injene Slovenije.  

Povečana zavest (samozavest) slovenske-
ga prebivalstva, potreba po ohranitvi kulture 
in potreba po obrambi pred rastočim itali-
janskim nacionalizmom se je še posebej pov-
ečala po letu 1861, ko je nastala kraljevina 
Italija. Njeni začetki segajo v revolucionarno 
leto 1848, ko je nastalo Slavjansko društvo, 
čigar predsednik je bil slavni Jovan (Janez) 
Vesel Koseski. Že leto kasneje je nastal prvi 
slovensko-hrvaški časopis Slavjanski rodol-
jub. Izšlo je šest številk, v katerih so se poja-
vile zahteve po uporabi slovenskega jezika v 
uradih, šolstvu, kulturi.   

V Trstu je prišlo že leta 1861 do razmaha 
čitalnic. Leta 1868 se odpre Rojanska, leto 
kasneje še Boljunska čitalnica. Z njihovim 
razmahom je povezano povečano kulturno 
delovanje, od gledališkega, leposlovnega do 
političnega, kar pa je v takratnem obdobju 
nacionalizmov in z njimi povezanih apetitov 
povzročilo zgolj trenja. Razcvet slovanskih 
in slovenskih društev k pomiritvi gotovo ni 
pripomogel. Prav tako ne začetek zlate dobe 
Južnega sokolskega društva, ki se je zaradi 
številčnosti članstva moralo razdeliti na več 

Zgodovina 
slovenske 
manjšine 
na tržaškem

Narodni dom v Trstu danes
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prvi upori proti fašizmu, v katerih slovenski 
nacionalni ponos (spet) odigra pomembno in 
vidno vlogo.

Obdobje druge vojne in osvoboditev   
      Trsta

Obdobja fašističnega divjanja ne bomo 
podrobno opisovali, vendarle je namerni 
požig Narodnega doma pokazatelj te ra-
sistične politike. Povejmo le, da se je v obd-
obju po prvi vojni, tudi zaradi skrajno prim-
itivnih izpadov fašističnih privržencev, iz 
Julijske krajine izselilo najmanj 105.000 
Slovencev in Hrvatov. Po razpadu fašistične-
ga režima leta 1943 oblast preide pod nemš-
ki rajh. V obdobju nacistične oblasti prične-
jo uporabljati Rižarno kot koncentracijsko 
taborišče. V njej naj bi bilo pobitih približno 
pet tisoč ljudi, v veliki večini Slovencev.      

Prvega maja 1945 enote četrte arma-
de Jugoslovanske armade, Komande mesta 
Trst, delavskih bataljonov pod vodstvom 
osvobodilne fronte in 9. korpusa sloven-
ske Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavi-
je osvobodijo Trst izpod nemške okupaci-
je. Jugoslovanska oblast pa ne traja dolgo. 
Pod pritiskom zahodnih zaveznikov mora 
Jugoslovanska armada 12. junija 1945 za-
pustiti Trst. Po odhodu začne italijanska 
stran (tudi italijansko odporniško gibanje) 
s propagando o fojbah, v katerih naj bi se 
zgodil genocid nad italijansko govorečim 
prebivalstvom. Vendar temu ni bilo tako. Že 
kmalu po razmahu te teze so angleške inže-
nirske enote pregledale bazoviško fojbo in 
ugotovile, da bi težko govorili o genocidu. Iz 
fojbe so potegnili 13 trupel, od tega je bilo 
7 protifašistov, torej ljudi, pobitih s strani 
fašističnega režima.   

Leta 1947 je bilo nato ustanovljeno Svo-
bodno tržaško ozemlje, ki je bilo razdeljeno 
na cono A (Trst z okolico) pod angloameriško 
upravo in cono B (del Istre do reke Mirne) 
pod jugoslovansko upravo. Z londonskim 
memorandumom iz leta 1954 Svobodno 
tržaško ozemlje preneha obstajati, tako je 
bila cona A priključena Italiji, cona B pa Ju-
goslaviji. Dokončno je bila meja med Italijo 
in Jugoslavijo potrjena z Osimskim sporazu-
mom 10. novembra 1975.

Dandanašnji
Tudi dandanes je slovenska prisotnost 

v Trstu in njegovemu zaledju izjemno moč-
na. Še vedno obstajajo slovenska društva, še 
vedno so v zaledju vasi, kjer je večinska slov-
enska govorica. In čeprav vrnitev Narodnega 
doma dokazuje tako prisotnost slovenskega 
prebivalstva kot tudi napredek v dojemanju 
manjšin s strani italijanskih oblasti, njegovo 
pozno vračanje nakazuje na še vedno močno 
prisotnost italijanskega nacionalizma.  

Italija v nasprotju z Nemčijo nikoli ni 
izvedla očiščenja pripadnikov fašističnih 
oblasti. Nikoli ni izvedla nekakšne de-
fašizacije, ampak je diskurz prej šel v smeri 
opravičevanja fašizma in igranja na karto 
žrtve. Letos je vlado prevzela Giorgia Melo-
ni, predsednica skrajno desne stranke Bratov 
Italije. Premierka je vrnitev Narodnega doma 
označila kot veliko napako. O stanju man-
jšine, delovanju Narodnega doma in procesu 
vrnitve pa v naslednjih številkah. “

žup (organizacijskih enot, ki povezuje društ-
va).  

Seveda samozavest slovenskega človeka 
in njegove zahteve na obravnavanih območ-
jih ne temeljijo samo na nacionalnih pro-
gramih, temveč na prisotnosti in kontinu-
iteti njegove kulture na tem območju že od 
priselitve Slovanov v te kraje v 8. stoletju. 
Na določenih predelih, denimo na Križu, gre 
zaslediti tudi povsem avtentične slovenske 
načine ribolova, kot je lov na tune s posebno 
ladjo, imenovano tunera, ki nima krmila.  

Kakorkoli, že popis prebivalstva iz leta 
1848 kaže na močno prisotnost slovenske-
ga prebivalstva (25.300 prebivalcev) na tem 
področju, saj je drugo najštevilčnejše, takoj 
za italijanskim prebivalstvom (43.900). Se 
pa to razmerje ni poznalo pri zastopstvu v 
mestnem svetu, v katerem so prevladovale 
elite drugih narodnosti, predvsem italijan-
ske. Trenja kot posledica verskih in narodnih 
sporov eskalirajo 13. julija 1868 v uličnem 
spopadu v središču mesta.  

Seveda je Trst kot močno trgovsko in 
gospodarsko središče predstavljal tudi 
priložnost za podjetne in čeprav je prevla-
dovalo romansko prebivalstvo, se med 
podjetnimi najde tudi kakšen slovenskega 
rodu. Omeniti velja poslovneža in zaved-
nega Slovenca Janeza Kalistra, ki si je v Trstu 
pridobil ogromno premoženje. Uspešen je 
bil že pred prihodom v Trst, tudi v mestu pa 
je postal spoštovan gospod, čigar kapital  je 
neposredno pripomogel k prodoru sloven-
ske ideje. S posojilom je denimo omogočil, 
da list društva Edinost postane dnevnik in 
s tem slovenski jezik in kultura še bolj pris-

otna v tržaškem okolju. Po njegovi smrti sta 
podjetje prevzela nečaka Franc Kalister in 
Josip Gorjup.  

Nekakšen vrh slovenske prisotnosti in 
pomena v tem prostoru predstavlja Narodni 
dom, zgrajen po načrtih Maksa Fabianija leta 
1904. To je bila prva polivalentna ustanova 
v Evropi, novo kulturno središče slovenst-
va.  Njegova izgradnja je povzročila razmah 
slovenske leposlovne, dramske in slikarske 
kulture. Duh tistega časa in občutje med 
slovenskim prebivalstvom se dobro izrazi 
z izgonom župnika iz vasi Ricmanje, kjer so 
se tamkajšnji domačini uprli latinskemu bo-
goslužju in ga (vsaj za kratek čas) zamenjali 
s slovanskim oziroma slovenskim. V tem ob-
dobju je prišlo tudi do ustanavljanja prvih 
bančnih poslovalnic, kot je bila Jadranska 
banka, delniških hiš in drugih finančnih 
institucij. Na neki točki slovanski kapital 
predstavlja kar 45 odstotkov vsega kapitala 
v Trstu.  

Še ena moralna in politična zmaga sloven-
stva predstavlja drugi popis prebivalstva v 
letu 1911. Prvi popis je bil prirejen v prid 
romanskega prebivalstva. Na drugem se za 
slovensko govoreče izreče 57.000 prebival-
cev. Od tega samo v mestu slovensko govo-
reči predstavljajo kar četrtino prebivalstva. 
Od tod izhaja trditev, da je Trst največje slov-
ensko mesto.  

Žal pa razmah slovanske in slovenske kul-
ture ni trajal dolgo. Po koncu vojne leta 1918 
pride do zasedbe Trsta s strani italijanske 
vojske in s tem fašizacije ter še radikalnejše-
ga pregona vsega neitalijanskega. Leta 1920 
fašisti požgejo Narodni dom, čemur sledijo 

Razglednica z motivom Narodnega doma, 1901
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Jorge Luis Borges v svoji noveli Babi-
lonska knjižnica vesolje primerja z ne-
skončno veliko knjižnico, sestavljeno iz 

neskončnega števila šesterokotnih galerij, iz 
katerih pogled sega v brezkončna nadstrop-
ja. Kljub temu, da se prvotno v Borgesovi 
zgodbi pojavi težnja po iskanju knjige vseh 
knjig, je bolj kot to prispodoba iskanja uni-
verzalnega spoznanja. Vesolje upodobi kot 
neskončno knjižnico, kjer je tudi sam »kot 
vsi ljudje iz Knjižnice v mladosti potoval; tav-
al sem, iščoč neko knjigo, nemara katalog kat-
alogov; zdaj, ko moje oči komaj razbirajo, kar 
pišem, se pripravljam na smrt nedaleč od rod-
nega šesterokotnika. Ko bom mrtev, se bodo že 
našle usmiljene roke in me pahnile čez ograjo; 
moj grob bo brezdanji zrak; moje telo bo dolgo 
strmoglavljalo, se razkrajalo in razpadalo v ve-
tru, raznihanem od padanja, ki je neskončno. 
Trdim, da je Knjižnica brezkrajna.«

Prostor knjižnice se zaradi digitalizacije 
znanja spreminja, a kljub temu ostaja pros-
tor izmenjave in srečevanja. Knjižnice s svojo 
prispodobo univerzalnega spoznanja obliku-
jejo kulturna okolja in spodbujajo krepitev 
dialoga v skupnostnih prostorih. Takšno kn-
jižnico najdemo v Mexico Cityu, enemu na-
jvečjih, najbolj onesnaženih in agresivnih ur-
banih prostorov na planetu. Santa Maria La 
Ribera je pred gradnjo knjižnice Vasconcelos 
slovela kot ena od najbolj nevarnih sosesk 
na severu mesta, kjer so se zaradi podkupo-
vanja in preprodaje mamil zlahka udomačili 
narko karteli. Objekt, ki ga je arhitekt Alber-
to Kalach povezal s propadlim botaničnim 
vrtom, je pospešil proces urbane regen-
eracije soseske. Bralni prostori knjižnice 
omogočajo različne aktivnosti in povezavo 
s prej nepovezanimi univerzami in šolami 
soseske. V mestu so pred skoraj desetimi leti 

uvedli tudi novo javno prometno povezavo, 
ki je omogočila lažji in hitrejši dostop med 
severnim in južnim delom mesta. Tovrsten 
primer gentrifikacije v tem kontekstu 
omogoča oblikovanje skupnih površin, kjer 
se ulice ponovno vračajo uporabnikom.    

V Labinu se je za potrebe knjižnice ude-
janjil drugačen primer revitalizacije sicer 
popolnoma zapuščenega industrijskega 
kompleksa. Mestna knjižnica je svoje pros-
tore zavzela v nadzemnih industrijskih pros-
torih nekdanjega labinskega premogovnika. 
Tamkajšnji rudnik so zaprli v poznih osem-
desetih letih prejšnjega stoletja, vendar se v 
nevarnih in zapuščenih industrijskih objek-
tih zaradi zaščite kompleksa kot industrijske 
dediščine vrsto let ni nič zgodilo. Arhitekti 
pisarne Skroz so z arhitekturno izvedbo 
knjižnice v zapuščenem industrijskem kom-
pleksu z njegovo ponovno uporabo ustvarili 
nove vsebine in s tem omogočili kvaliteten 
razvoj širšega območja mesta. Na podoben 
način lahko izpraznjeni objekti s prenovo 
dobijo nov potencial, kar dokazuje tudi re-
konstrukcija v sklopu južnega roba sredn-
jeveškega Celja. Z interpolacijo knjižnice 
v prazno strukturo se je vzpostavil družab-
ni prostor med prej propadajočo strnjeno 
mestno pozidavo, reko Savinjo in mestnim 
parkom. Knjižnica s svojimi vsebinami pred-
stavlja pomemben vsebinski generator revi-
talizacije starega mestnega jedra. 

Ljubljanski primer NUK II že več kot 
štirideset let pušča praznino, ki zeva v cen-
tralnem delu mesta. Arhitekt Matevž Čelik, 
državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, 
je ob napovedi vlade o gradnji NUK II v pri-
hodnjem letu dejal, da so »imele v zgodovini 
knjižnice progresivno vlogo. Bile so tihi nos-
ilci družbenih sprememb. In to vlogo imajo 

tudi danes. Lahko smo ponosni, da kot narod 
vlagamo v knjižnice. Gre za zgradbe, ki so 
tudi kot arhitektura obeležile našo zgodovi-
no. Na prvem mestu seveda NUK, ki so jo po 
Plečnikovih načrtih postavljali v času svetovne 
gospodarske krize v tridesetih letih, pa vse do 
samostojne Slovenije. Nove stavbe splošnih kn-
jižnic po vsej Sloveniji so tiste, ki najbolj nazor-
no pričajo o tem, v kaj je država vlagala javna 
sredstva. Tudi zato je projekt izgradnje drugega 
NUK tako pomemben.«

V Kopru se osnova za univerzitetno kn-
jižnico pravzaprav pripravlja že od leta 2003. 
Na izjemno subtilen način so pri prenovi 
Armerije in Foresterije v Kopru arheologi 
odkrili zgodovinske plasti objekta, arhitekti 
Plus minus 30 pa so ga s prezentacijo v kn-
jižnično-čitalniškem prostoru na najboljši 
možni način ponudili Fakulteti za humanis-
tične študije. Na žalost do ustreznih arhitek-
turnih interpolacij s prostorsko umestitvijo 
univerzitetne knjižnice ni prišlo in se danes 
kaže potreba po oblikovanju tako arhitek-
turnega kot tudi vsebinskega koncepta sod-
obne knjižnice, ki bo povezovala univerzo z 
mestom. Ne smemo pozabiti, da mora biti 
knjižnica povezana z mestnimi uporabniki 
na nivoju spremljevalnih vsebin, dogodkov 
in aktivnosti, ki jih mora v vsakodnevnem 
življenju ponujati mestnim uporabnikom. 
Na tej točki se sprašujem ali je nekdanji ob-
jekt kina v centru Kopra res ustrezen objekt 
za prenovo s tako kompleksno vsebino in ali 
ne bi tega dela raje prepustili arhitektom, ki 
bi z ustreznimi preveritvami v okviru javnih 
arhitekturnih natečajev predlagali ustrezne 
in strokovne umestitve programa knjižnice 
s prenovo ustreznega objekta, da ne bomo 
čez deset let za knjižnico iz sedaj predlagane 
kinodvorane iskali novo lokacijo?

Prostori 
znanja 

KOLUMNA

Boštjan Bugarič
txt&foto

“

Primer knjižnice v eni izmed gosto 
naseljenih sosesk Kreuzberg v Berlinu
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Ljudje si v največji meri sami krojimo 
usodo, ki se nanaša na naše notranje 
stanje in ravnovesje telesa (zdravje) in 

seveda na naše zunanje stanje telesa (izgled), 
saj je tako prvo kot drugo odvisno od naše-
ga načina življenja, kamor uvrščamo tudi 
prehranjevalne (ne)navade. Prvi in s tem na-
jpomembnejši korak na poti do zdravja, do-
brega počutja in vitalnega telesa je vsekakor 
zdrava prehrana. Zdrava prehrana mora biti 
zaužita vsakodnevno, mora biti uravnoteže-
na in porazdeljena na količinsko primerne 
obroke, ki so pripravljeni iz kakovostnih živ-
il. Telo bomo tako oskrbeli z vsemi hranili, ki 
jih potrebuje za normalno in nemoteno de-
lovanje. 

Katera hranila vnašamo v telo vsak dan?  
Dnevno moramo s prehrano v naše telo vnes-
ti šest pomembnih nutrientov oziroma hra-
nil: ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, 
vitamine, minerale in vodo. Vsa našteta hra-
nila so za normalno delovanje našega orga-
nizma nujno potrebna, zato jih moramo v 
telo vnašati vsak dan, brez izjeme, saj se na 
ta način izognemo njihovemu pomanjkanju. 

Kaj so ogljikovi hidrati? 
Ogljikovi hidrati predstavljajo nepogrešljiv 
vir energije za naš organizem, delimo pa jih 
v tri skupine: 

Enostavni ogljikovi hidrati: nahajajo se v 
sadju, določeni zelenjavi, belem sladkorju, 
pivu, medu, mleku in mlečnih izdelkih. So 
najhitreje prebavljivi in telo z energijo os-
krbujejo krajši čas. 

Sestavljeni ogljikovi hidrati: najbolj znana 
predstavnika sta škrob (žitarice, stročnice) 
in glikogen (sestavni del mišičnega tkiva in 
jeter). V primerjavi s prvo skupino so počas-
neje prebavljivi in telo z energijo oskrbujejo 
dlje časa. 

Vlaknine ali balastne snovi: za naše telo 
neprebavljivi sestavljeni ogljikovi hidra-
ti rastlinskega izvora. Predstavljajo zelo 
pomemben del zdrave prehrane, saj pospešu-
jejo pravilno praznjenje želodca, znižujejo 

»glikemična obremenitev«, ki poleg vrednosti 
GI vključuje tudi količino OH v enoti živila 
oziroma obroku.  

Priporočena ogljikohidratna živila so: 
• rjavi riž, basmati riž in divji riž, 
• polnozrnate testenine, 
• polnozrnat kruh, 
• polnozrnati kosmiči 
• ovseni kosmiči, 
• žita (ajda, kamut, pira, kvinoja, proso) 
• zelenjava in 
• sadje, predvsem jagodičevje. 

Energijska vrednost ogljikovih hidratov, ne 
glede na obliko, znaša 4 kalorije na gram.

MEGAFIT

Matjaž Komel, gofit
foto: osebni arhiv

holesterol in krvni pritisk ter pomagajo pri 
hujšanju oziroma izgubi telesne teže. Vlak-
nine se nahajajo v sadju, zelenjavi in izdelkih 
iz polnozrnatih žit in kaše. 

Ker ogljikovi hidrati telesu zagotavljajo 
energijo, jih je priporočljivo uživati v tistem 
delu dneva, ko potrebujemo največ energije, 
torej za zajtrk, malico in kosilo. Popoldans-
ki obroki naj bodo pretežno beljakovinski, 
uživamo več mlečnih izdelkov, nekaj mesa, 
oreščkov in seveda neomejeno količino 
zelenjave. 

Pri ogljikovih hidratih moramo omeniti 
še: 

1. Parameter glikemični indeks (GI): 
Opisuje, kako hitro se ogljikovi hidrati po 
zaužitju absorbirajo v kri in zvišajo vred-
nosti krvnega sladkorja v primerjavi s čisto 
glukozo (najenostavnejša oblika ogljikovih 
hidratov). Zaužitje živil z visokim GI hitreje 
in v večji meri poviša vrednosti glukoze v 
krvi in povzroči povečano izločanje hormo-
na inzulin, zato je priporočljivo uživanje živil 
z nizkim GI. 

2. Glikemična obremenitev: Pri ovred-
notenju vpliva OH živil/obrokov na porast 
glukoze v krvi, se je kasneje uvedla vrednost 

“

Na kratko 
o prehrani: 
»Povej mi, kaj 
ješ, in povem 
ti, kaj si.« 
(Anthelme 
Brillat-Savarin)
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Ves december je v izolskem muzeju Izola-
na na ogled tudi razstava 3,65 dni spomi-
nov, ki so jo poleg fotografov s svojimi deli 
oblikovali sledilci družbenih omrežij Visit 
Izola. Muzej je odprt ob koncih tedna med 
12.00 in 17.00, prav tako tudi v času novo-
letnih počitnic.

LOKALNO

Ledeni otok 
je tudi 
prostor 
dobro -
delnosti

Občina Izola
txt&foto

Ledeni otok vse do 22. januarja ponuja 
praznično vzdušje ob morju, drsališče 
ter spremljevalni program z nastopi, 

predstavami in ponudbo hrane v zimskih 
hiškah. Ledeni otok pa ni samo prostor 
zabave, temveč tudi dobrodelnosti. Prispe-
vke, ki so namenjeni otrokom iz socialno 
šibkih družin, se v dobrodelni akciji zbira ves 
december, oddate pa jih lahko v času obrato-
vanja drsališča.

Tudi Dedek Mraz bo obiskal Izolo
Čeprav je dobri mož ljubitelj snega, se je 
odločil obiskati tudi Ledeni otok, saj mu je 
Izola zelo ljuba. Pridružite se mu 30. decem-
bra, potem pa zapojte s skupino Čuki. Na 

zadnji dan tega leta se boste lahko zabavali 
ob rock uspešnicah skupine Bon Jovi trib-
ute in zaplesali ob melodijah Lisjakov. Praz-
novanje novega leta boste lahko nadaljevali 
tudi naslednji dan, ko bo na Lonki koncert z 
legendarnim Tuliem Furlaničem in skupino 
Kamnolomi.  “

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

11. 12., 17.00, Izola, Park Pietro Coppo   
Predstava za otroke: Moj prijatelj, dobri mož

11. 12., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo   
Koncert: Folk Idoli

15. 12., 19.00, Izola, Kulturni dom Izola 
Otvoritev razstave: Plečnik v sliki

15. 12., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo 
Koncert: Anakrousis Project in Kompanija Izolana

16. 12., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo  
Koncert: NoAir

17. 12., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo   
Koncert: Lusterdam

18. 12., 13.00, Izola, Lonka
Tradicionalni dogodek: Obisk Božičkov na Tomosovih motorjih

19. 12., 18.30, Piran, Avditorij Portorož
Art dance studio Portorož: Božična pravljica
 

20. 12., 17.30, Piran, Avditorij Portorož
Plesna predstava PK Swank: Rockin’ Swank

22. 12., 17.00, Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja
Hiša gospoda Marčimarja
Pravljico, ki jo je ilustrirala Julija Kuznecova, bo predstavila 
avtorica Sabina Vostner.
 
22. 12., 18.00, Dekani, Zadružni dom,
Plesna predstava Božično gnezdo
 
23. 12., 20.00, Koper, Šotor na Ukmarjevem trgu
Caprisov božični koncert: Petar Grašo in Mambo Kings
 
25. 12., 19.00, Koper, Titov trg
Fantazima 2022: Danilo Kocjančič Friends
 
26. 12.,19.00, Koper, Dvorana OŠ Koper
Tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra 
Koper
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Vsem, ki se sprašujejo, ali se je z držav-
nozborskimi volitvami in prenosom 
oblasti v državi kaj spremenilo, zdaj 

odgovarja tudi poročilo o delu policije v 
preteklih dveh letih. Najobsežnejši nadzor 
do sedaj je odredila zdaj že nekdanja min-
istrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. 
Strokovni nadzor se je dotikal predvsem 
varovanja protestov v preteklih dveh letih.

V poročilu ugotavljajo, da so se zgodile 
številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, 
tako sistemske kot neposredno izvedbene 
narave. Prejšnji generalni direktor policije 
Anton Olaj sicer trdi, da je komisijo na isto 
temo ustanovil že lani, a je ta ugotovila, da so 
bila prisilna sredstva uporabljena strokovno 
in zakonito. Z njim pa se poleg novega po-
ročila ne strinja niti varuh človekovih prav-
ic Peter Svetina, ki je prav tako odkril vrsto 
nepravilnosti, ki jih že obravnava speciali-
zirano državno tožilstvo, ki bo o tem odloča-
lo predvidoma še ta ali prihodnji mesec. Ob-
staja namreč več sumov kaznivih dejanj.

Poročilo ugotavlja, da zakon o nalogah 
in pooblastilih policije ne določa uporabe 
vodnega curka s primesjo plinskih sredstev, 
pravilnik pa to dopušča. Policija ob tem 
nima izdelanih internih aktov, ki bi podrob-
neje opredeljevali uporabo prisilnih sredstev 
proti množici. Ugotovili so celo, da so bile 
vsebine v dokumentu o uporabi sredstev 
prirejene. Prav tako so ugotovili, da je bila 
komunikacija policistov neprimerna, tako 
kot imenovanje policistov v operativni štab, 
ki niso bili usposobljeni za delo.

Prejšnji notranji minister Aleš Hojs in 
državni sekretar za nacionalno varnost v 
kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič, 
ki sta bila na dan protestov tudi v operativ-
nem štabu, s tem nista kršila zakona, lahko 
pa to »negativno vpliva na strokovnost in 
avtonomnost dela policistov.« Pri čemer ni 
pomagalo, da je iz posnetkov razgovorov jas-
no, da je eden od obiskovalcev policistu oči-
tal, da je zoper njega spisal kazensko ovadbo, 

kar je bilo za vse »neprijetno in nedopustno,« 
je na tiskovni konferenci dejal Slavko Koroš.

Nadalje poročilo ugotavlja neupravičeno 
odstranitev mirnih protestnikov, neupra-
vičeno izstreljevanje plinskih sredstev, spor-
no uporabo vodnega curka proti posamezni-
kom, ki niso huje kršili javnega reda, tudi 
proti »vidno bolnemu posamezniku in inval-
idu.« Ustrezna naj ne bi bila niti uporaba gu-
mijastih izdelkov. Povrh vsega so bili ukrepi 
v teh dveh letih uporabljeni večkrat kot v 
preteklih letih. Leta 2019 so telesno silo na 
protestih policisti uporabili trikrat, leto kas-
neje štirikrat, leta 2021 25-krat. Solzivec so 
leta 2020 uporabili štirikrat, leto kasneje 
26-krat. Posebej zgovoren pa je podatek, da 
je bila uporaba plinskih sredstev in drugih z 
zakonom določenih sredstev za pasivizacijo 
leta 2021 uporabljena kar 69-krat.

Poročilo je nenamerno, a simbolno, obja-
vljeno na 161 straneh. Anarhisti in skvoterji 
po vsem svetu namreč številko 161 upora-
bljajo tudi kot nadomestek za kratico AFA, 
ki predstavlja besedo antifašizem. 

Ministrstvo za notranje zadeve je sicer 
na podlagi ugotovitev že pripravilo predlog 
spremembe zakona, da vodni curek s solziv-
cem ne bo več mogoč in da bo več nadzora 
nad uporabo prisilnih sredstev zoper množi-
co ter da politiki ne bodo več smeli v opera-
tivni štab med opravljanjem dela. Čeprav so 
nekateri že komentirali, da naj bi se s temi 
ukrepi zgodila »kastracija« policije, naj samo 
še dodamo, da solzivca v vojni ne smete up-
orabljati. Gre namreč za kemično orožje, ki 
je bilo z ženevskim protokolom sprva pre-
povedano že leta 1925, dokončno pa ga je 
definirala mednarodna konvencija o kemič-
nem orožju iz leta 1993, ki pa hkrati dopušča 
izjemo za policijsko uporabo solzivca - proti 
civilistom. Zato bo med dobrodošlimi spre-
membami tudi ta, da naj bi kot posledico po-
ročila začeli o človekovih pravicah dodatno 
izobraževati vse policiste, ki sodelujejo pri 
varovanju protestov.

Bobnar odstopila
Ljubljana – Tatjana Bobnar je s tem ted-
nom uradno zapustila položaj ministrice za  
notranje zadeve. Kot je povedala v izjavi, ods-
topa zato, ker se vlada ni strinjala z njenimi 
predlogi za najožje sodelavce, kar je označila 
za vmešavanje politike v policijsko delo.  
Premier Robert Golob pa se je odzval, da 
vmešavanja politike ni bilo, a da je Bobnar 
izgubila njegovo zaupanje. STA, NB

Hojs & Co. kršili pooblastila
Ljubljana – Izredni strokovni nadzor nad 
ravnanjem policije pri varovanju protestov 
v letih 2020 in 2021, ki ga je odredila zdaj 
že nekdanja ministrica za notranje zadeve 
Tatjana Bobnar, je pokazal številne nepravil-
nosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot 
neposredno izvedbene narave. Med dru-
gim neupravičeno uporabo vodnega curka 
s primesjo solzivca. Na ministrstvu so že 
pripravili zakonske spremembe, poročilo pa 
so poslali na tožilstvo, saj obstaja več sumov 
kriminalnih dejanj. STA, NB

»Zdravniška stavka neutemeljena«
Ljubljana – Sindikat zdravnikov in zobozdra-
vnikov Fides je sprejel odločitev, da se bo 
zdravniška stavka začela v januarju. Članstvo 
sindikata je namreč izrazilo nezadovoljstvo 
z dvigom plač mlajšim zdravnikom, kar po 
oceni sindikata ustvarja dodatne anomalije 
in plačna nesorazmerja. S pogajanji bi nad-
aljevali, a niso prejeli odziva vlade. V odzivu 
na stavko je ministrica za javno upravo Sanja 
Ajanović Hovnik dejala, da je ta neutemelje-
na in nesprejemljiva in da je »del neke pok-
licne skupine morda izgubil stik z realnostjo in 
razmerami v državi.« STA, NB 

Vojska bo usposabljala Ukrajince
Ljubljana – Odbor državnega zbora za obram- 
bo in zunanje zadeve je sporočil, da bo  
Slovenija sodelovala v evropski misiji za 
vojaško pomoč Ukrajini z usposabljanjem 
njenih vojakov. Sodelovalo bo največ 30  
pripadnikov vojske, usposabljanja pa ne 
bodo potekala v Sloveniji. Misija bo trajala 
dve leti, namenjeno pa ji bo 106,7 milijonov  
evrov za stroške usposabljanja do 15.000 
ukrajinskih vojakov. STA, NB

Slovenski film prejel
 evropskega »oskarja«

Reykjavik – Animirano-dokumentarni film 
Babičino seksualno življenje režiserke Urške 
Djukić je ovenčan z evropskim oskarjem 
za najboljši kratki film. Po režiserkinih 
besedah je film Evropsko filmsko akademi-
jo (EFA) prepričal s temo o skozi zgodovino 
preslišanih glasovih žensk. STA, NB

Preobremenjenost 
žensk na podeželju

Ljubljana – Skoraj polovica vprašanih žensk 
je v raziskavi o enakosti spolov na podežel-
ju izrazila preobremenjenost v povezavi z 
nalogami in zadolžitvami, medtem ko je 
to izrazilo le 16 odstotkov moških. Ti so v 
80 odstotkih izrazili prepričanje, da so za-
dolžitve enakomerno razporejene, je pokaza-
la raziskava Inštituta za proučevanje enako-
sti spolov. STA, NB

PO DOMAČE
Poslovilno 
darilo 
ministrice 
Bobnar

“

Pia Nikolič
ilustracija: Jernej Žumer

Posledice poročila 
o delovanju policije 
na protestih 
v zadnjih dveh letih
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LOKALNO

Kmalu bo minilo deset mesecev od 
ruskega napada na Ukrajino, zato je 
Maja Garb pravi naslov za vprašanja 

o vojaški taktiki, ki jo v vojni v Ukrajini up-
orabljata Rusija in Ukrajina. Vprašali smo jo, 
kako bi se lahko spopad odvijal v prihodnje 
in kakšno vlogo bo imela pri tem Slovenija. 
Ob tem je predstavila tudi splošne značilno-
sti sodobnih vojaških spopadov.

Maja Garb je namreč izredna profesorica 
na Katedri za obramboslovje na Fakulteti za 
družbene vede, ki dobro pozna področja vo-
jaške organizacije, civilno-vojaških odnosov 
in družboslovnih vidikov sodobnih konflik-
tov. Študijsko se je izpopolnjevala na univer-
zi v Uppsali na Švedskem, pa tudi v nemškem 
Bonnu in v Centru za civilno-vojaške odnose 
v Montereyu v ZDA. Sodelovala je na poletni 
šoli v Dubrovniku, ki je potekala pod naslo-
vom »Post-komunistični izzivi v evropski var-
nosti«, bila pa je tudi štipendistka Svetovne 
federacije znanstvenikov za projekt »Post-
konfliktna rekonstrukcija družbe, ki trpi zara-
di posledic oboroženih konfliktov«. Aktivno 
sodeluje v Slovenskem politološkem društvu 
in je članica njegovega izvršnega odbora. V 
pedagoškem procesu sodeluje na področ-
jih izobraževanja o vodenju in poveljevanju, 
polemologiji, sociologiji in politiki vojske. Je 
vodja vojaške in strokovne prakse na katedri 
za obramboslovje in dolgoletna organiza-
torka vojaških taborov za študente obram-
boslovja. Občasno predava na seminarjih 
Centra za obrambno usposabljanje v Poljčah 
ter na usposabljanjih za civilne funkcionalne 
strokovnjake. Pri svojem raziskovanju pa se 

ukvarja z vojaškim profesionalizmom, posk-
tkonfliktno demobilizacijo in reintegracijo 
vojakov ter z mirnodobnimi odhodi oseb-
ja iz vojaške organizacije. Zanimajo jo tudi 
kadrovski vidiki mirovnih operacij, odnos 
mladih do vojaškega poklica, vojaško voden-
je in postkonfliktna družbena obnova. Ob 
vseh raznolikih zanimanjih pa je našla tudi 
nekaj časa, da za Megafon spregovori o doga-
janju med Ukrajino in Rusijo. 

Zdi se, da je Rusija omejila ofenzivne ak-
cije in na jugu Ukrajine začela z gradnjo 
obrambnih okopov. Putin je v enemu od 
nedavnih govorov dejal, da je cilj prikl-
jučitev štirih provinc in ohranitev kori-
dorja do Krima. Ukrajina si verjetno ne 
želi, da si Rusi opomorejo in si povrnejo 
vojaško moč, zato vztrajno napada, a obe 
strani se zavedata, da je zima odločilni 
dejavnik na terenu. Kako vidite razvoj 
vojaških akcij v zimskem času?
Izkušnje iz preteklih operacij in konflik-
tov v Iraku in Afganistanu kažejo, da se v 
zimskem času sovražnosti umirijo, močno 
pa eskalirajo spomladi in jeseni pred zimsko 
umiritvijo. A vojna v Ukrajini je drugačna. 
Zaenkrat kaže, da ne gre za vojno, v kateri 
trajanje konflikta ne bi bil dejavnik za vsaj 
eno stran. Pravzaprav ima čas zelo pomem-
bno vlogo – Rusija s podaljševanjem vojne 
tvega vedno večjo podporo Zahoda Ukrajini 
in izgubo domače podpore, Ukrajina pa tve-
ga razvoj novih ruskih orožij in nevarnost, 
da Zahod na to vojno pozabi, kar bi se zlahka 
zgodilo ob izbruhu gospodarske krize, ki se 

že nekaj časa napoveduje. Zato menim, da 
v zimskem času do prekinitve spopadov ne 
bo prišlo. Nobena od strani noče tvegati, da 
si nasprotnik opomore ali da sami začnejo 
izgubljati podporo. V zimskih razmerah nar-
ava omogoča uporabo vojaških vozil, kar je v 
jesenskem in spomladanskem času oteženo 
zaradi razmočenih tal. Zamrznjena tla pre-
mike omogočajo, seveda pa je težava zavet-
je oziroma nastanitev, in sicer za obe strani, 
čeprav so pri prodiranju zaradi tega ruske 
sile na slabšem. Možno, da se bo Rusija zato 
osredotočila na obrambo že osvojenih oze-
melj, Ukrajina pa bo skušala še naprej delo-
vati s ciljem ponovnega zavzetja le-teh.

Sovjetska zveza ima veliko izkušenj z 
bojevanjem pozimi, ampak vprašanje je, 
če današnja ruska vojska lahko učinko-
vito vojaško deluje pozimi, sploh ko gre 
za logistiko in oskrbo bojnih linij. Kako 
pomembno je v sodobnem vojskovanju 
napadati oskrbovalne poti in uničevati 
nasprotnikovo infrastrukturo? Lahko to 
celo odloči vojno? Lahko ukrajinska vojs-
ka z uporabo daljinskega topništva uniči 

- Maja Garb, obramboslovka 

INTERVJU

»Ruske sile so verjetno na 
zimske razmere res bolje 
pripravljene kot ukrajinske. 
Kar spomnimo se bitke v 
Groznem v Čečeniji pozimi 
leta 1994 in 1995.«
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vojaške cilje v Rusiji in tako oteži delo-
vanje ruske vojske?

Ruske sile so verjetno na zimske razmere 
res bolje pripravljene kot ukrajinske. Kar 
spomnimo se bitke v Groznem v Čečeniji 
pozimi leta 1994 in 1995. Vendar v vojni v 
Ukrajini igrajo pomembno vlogo tudi drugi 
dejavniki – od razpoložljivosti orožja, morale 
in discipliniranosti vojakov, podpore doma 
in v mednarodni skupnosti. Seveda so v vojni 
vedno pomembne tudi oskrbovalne poti ozi-
roma podpora in razpoložljivost zaledja, kjer 
so ukrajinske sile na boljšem, a tudi ruske sile 
imajo svoje bližnje zaledje (v osvojenih her-
sonskem, luganskem in doneckem okrožju), 
ki je teritorialno spojeno z Rusijo.

Zima bo izpostavila tudi gospodarske 
posledice vojne, ki bodo verjetno zelo 
zahtevne za Evropo. Morda Putin kalkuli-
ra, da se lahko podpora Ukrajini zmanjša 
in bi nekatere države lahko pritisnile na 
Kijev, naj popusti in sprejme pogoje, ki 
jih postavlja Moskva?

To je možno oziroma celo verjetno.

Ljudje v Rusiji trenutno še ne čutijo gos-
podarskih posledic vojne, mobilizacija 
pa je usmerjena bolj v etnične province. 
Vidite to kot glavna vzroka, da Putin 
ohranja precej visoko podporo?

Putin dejansko ohranja visoko podpo-
ro pri svojih aktivnostih. Podatki portala 
Statista kažejo na okrog 80-odstotno pod-
poro Putinu in njegovim aktivnostim, kar 
je precej višja podpora kot v času med for-
malnim koncem vojne v Donbasu leta 2015 
(v kateri Rusija niti ni bila udeležena kot ne-
posredni akter, čeprav je veliko dokazov, da 
je neposredno podpirala vojno in tudi pošil-
jala oborožene skupine na ozemlje Donecka 
in Luganska) in začetkom vojaških operacij 
v februarju 2022. Zaščita lastnih manjšin 
v tujini je zelo močan koncept, ki mu ljudje 
večinoma pritrjujejo oziroma ga podpirajo. 
Seveda pa pri določenem številu ljudi pride 
do odpora, ko bi morali tudi sami z dejanji 
podpreti določeno politiko. Tako je prišlo do 
bega precejšnega števila vojaških obveznikov 
iz države, ko je bila v Rusiji razglašena mobi-
lizacija, a do izogibanja vpoklicu je prihajalo 

tudi v Ukrajini (čeprav v manjšem obsegu). 
Brali smo tudi, kako so se visoki častniki in 
politiki trudili, da bi se za njihove otroke naš-
la opravičila za izogib mobilizaciji. Povsem 
enako je seveda v ostalih oboroženih konf-
liktih, kjer elita poskrbi, da je vojna »stvar« 
nekoga drugega, sami pa želijo z njo doseči 
določene, morda celo zgolj osebne cilje. 
Nasploh je politična mobilizacija uspešna, ko 
se najde razlog, ki je blizu ljudem in se ga nato 
populistično zlorablja ter tako mobilizira 
mišljenje in delovanje ljudi (kot je na primer 
etničnost in njena zaščita). Gre za pomemben 
dejavnik pri sprožanju konfliktov. Žal pa je v 
primeru ruske manjšine na ozemlju Ukrajine 
v resnici prihajalo do ogrožanja kulturne in 
nacionalne identitete Rusov (Ukrajina je na 
primer prepovedala uporabo ruskega jezika). 
Tako je koncept zaščite lastne manjšine onk-
raj meja Rusije lahko doma pridobil močno 
podporo in zagon.

Seveda tudi drži, da je v modernih 
družbah prišlo do velikega razkoraka med 
podeželjem in mesti, čeprav lahko hkrati 
ugotavljamo, da se spreminja tudi urbana 
kultura in življenje, saj so selitve s podežel-
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jetja na podlagi spoštovanja mednarodnega 
prava. A dokument ni zavezujoč oziroma ni 
del niti tako imenovanega običajnega medn-
arodnega prava. Gre le za pobudo.

Praksa uporabe (nekaterih) zasebnih vo-
jaških in varnostnih podjetij kaže na veliko 
brutalnost delovanja njihovih pripadnikov, 
tudi do civilnega prebivalstva, pri čemer v 
zadnjem času prednjači  skupina Wagner, ki 
ni vključena zgolj v vojno v Ukrajini, ampak 
deluje tudi v številnih afriških državah. V 
preteklosti  pa je bilo zlasti zaradi delovanja 
v Iraku znano podjetje Blackwater.

Osebno ne podpiram uporabe zasebnih 
vojaških podjetij. Varnost naj bi bila v dome-
ni držav in državljanov.

Kako vidite vlogo slovenskih oboroženih 
sil v ukrajinski vojni? Sploh glede na 
debate v sosednji Hrvaški okoli usposa-
bljanja ukrajinskih vojakov? Koliko orož-
ja je bilo iz Slovenije poslano v Ukrajino? 
Govorilo se je, da bi lahko Slovenija Ukra-
jini dobavila večje število tankov T-72.

Slovenija bo seveda kot država Evropske 
unije in članica Nata podpirala enoten pris-
top obeh institucij do vojne v Ukrajini. V ko-
likor je pristop zares lahko enoten. Zagotovo 
je zaradi različnih ozemeljskih, političnih, 
energetskih in tudi gospodarskih razmer 
tudi odnos do te vojne v evropskih državah 
vsaj deloma različen. Slovenija je z materi-
alno pomočjo imela na nek način celo srečo, 
da je lahko kot pomoč poslala staro orožje in 
opremo, ki doma ni več v operativni uporabi, 
v Ukrajini pa je vendarle dobrodošlo in upo-
rabno.

Misija usposabljanja vojakov ene od stra-
ni v sporu je klasičen pristop, ki ga države 
oziroma različne mednarodne organizacije 
pogosto uporabljajo. Sodelovanje v takšni 
misiji za Slovenijo ne bi smela biti težava 
(ne doma ne v mednarodnem okolju, tudi 
ne za rusko-slovenske odnose). Praviloma 
se takšna usposabljanja izvajajo na ozemlju 
neke tretje države, ki sama ponudi ozemlje 
in kapacitete za usposabljanje. Predvidevam, 
da bo v primeru misije usposabljanja ukra-
jinskih vojakov ta država Poljska.

Kakšne spodbude in pritiski so na voljo, 
da se končno sklene mirovni sporazum 
in se vojna v Ukrajini zaključi?

Med pritiski so kazenska bombardiranja 
(primer iz Bosne in Hercegovine pred sk-
lenitvijo Daytonskega sporazuma ter Srbije 
pred sklenitvijo tehničnega sporazuma glede 
Kosova), lahko tudi prikrita destabilizacija 
varnostnih razmer v državi, ki se mora zara-
di ukvarjanja z notranjimi problemi umakn-
iti iz vojne, ter nevarnost poraza ali na drugi 
strani občutek bodoče zmage in zato prip-
ravljenost na popuščanje. Med spodbudami 
pa vidim pojav kredibilnega mediatorja, ki 
mu bosta obe strani zaupali, da ju bo poslušal 
in deloval v interesu obeh. Kaže namreč, da 
je bil sporazum Minsk II iz leta 2015 sprejet 
brez resničnega namena, da se ga spoštuje in 
uveljavlja, kar je najbrž velika ovira za pon-
ovno vzpostavitev zaupanja in nove mirovne 
pogovore.

INTERVJU

“

ja v mesta povzročila kulturne spremembe 
tudi v mestih. Do takih selitev prihaja zlas-
ti v državah, v katerih obstaja centralizacija 
gospodarstva in politike, v takih državah 
pa populistične in konservativne politike 
prevladujejo tudi med prebivalstvom v mes-
tih. Uspešnost vojaške mobilizacije pa je v 
Rusiji še vedno večja na podeželju oziroma 
tam, kjer ljudje vidijo vključitev v vojno kot 
priložnost za izboljšanje lastnega material-
nega položaja.

Postavlja se tudi vprašanje, kam bodo 
ti mobilizirani vojaki nameščeni in kako 
bodo uporabljeni v vojaških akcijah? 
Verjetno bodo večino teh še zmeraj izva-
jali poklicni vojaki in plačanci?

Predsednik Putin je od vsega začetka 
trdil, da vojaški obvezniki niso vključeni v 
neposredno bojevanje. Nekateri indici sicer 
kažejo, da je na terenu prihajalo tudi do vkl-
jučevanja obveznikov na služenju vojaškega 
roka, a to so najbrž bolj rešitve v sili kot pa 
smela strategija. Podobno lahko najbrž reče-
mo za mobilizirane rezerviste, čeprav je pri 
njih situacija nekoliko drugačna, saj ti niso 
več komaj polnoletni in ne do konca uspos-
obljeni fantje. Usposobljenost je sicer težava 
tudi pri rezervistih. Pri teh se morda nek nivo 
individualne usposobljenosti z vojaškimi va-
jami še ohranja, a v usposabljanja za izvajanje 
večjih operacij oziroma v operativna uspos-
abljanja večjih enot običajno niso vključeni. 
Po nekaterih podatkih naj bi bilo v Rusiji 
tradicionalno le deset odstotkov rezervistov 
vključenih v redno vojaško usposabljanje. 
Tako naj bi Rusija dejansko imela le med štiri 
tisoč do pet tisoč rezervistov, primernih za 
aktivno bojevanje. Vemo, da je bil nedavni 
cilj ruske mobilizacije za vojno (»posebno 
operacijo«) v Ukrajini kar tristo tisoč rezerv-
istov. Zato ne čudi, da poslušamo o njihovi 
neusposobljenosti in neučinkovitosti na bo-
jišču, kjer so dodani rednim enotam. Vseka-
kor pa so primerni za podporne naloge (od 
oskrbe do podpore komuniciranju in podob-
nega). Čeprav je tako imenovan zahodni kon-
cept vojaške rezerve drugačen – manj temelji 
na množičnosti in bolj na usposobljenosti 
in vključenosti v operativne enote (koncept 
takšne rezerve je imela Rusija v načrtu, a 
tega načrta do začetka operacije v Ukrajini 
niso uspeli uresničiti) – pa praksa kaže, da je 
tudi v zahodnih vojskah rezerva šibka točka. 
Najprej zaradi pomanjkanja zainteresiranih 
in nato tudi zaradi nekoliko podcenjujočega 
odnosa vojska (in držav) do lastnih rezervnih 
sil. Zato zlasti  v napadalnih vojaških dejav-
nostih rezerva ni aktivna. Pri obrambi do-
movine pa je seveda dejaven duh domoljubja 
in je zato delovanje rezerve učinkovitejše. 
Tudi zato verjetno ruska politika vztraja, da 
gre pri posebni vojaški operaciji v Ukrajini 
za obrambo lastne manjšine in lastnih oze-
melj. Tudi napade na ukrajinska mesta in in-
frastrukturo po celotni Ukrajini opravičuje 
s samoobrambo, kar je seveda iz strateškega 
vidika povsem racionalno. Kljub vsemu se 
zdi, da ima osvojitev Donbasa doma podpo-
ro, zavzetje celotne Ukrajine pa verjetno ne. 
Čeprav bi si ruska politika, še posebej Putin, 
zaradi povrnitve nekdanje moči in geografs-

kega obsega (iz obdobja pred koncem hladne 
vojne in razpadom Sovjetske zveze) tudi to 
verjetno želela.

Kaj menite o vlogi zasebnih vojaških or-
ganizacij v sodobnih vojnah? V medijih 
poročajo, da v Ukrajini poleg rednih vo-
jaških enot deluje tudi zasebna vojska, 
imenovana Wagner.

Sodobni oboroženi konflikti so resnično 
poligoni za delovanje zasebnih vojska in dru-
gih zasebnih varnostnih in vojaških podjetij. 
Lokalne vojaške in paravojške skupine so že 
dolgo vključene v vojskovanja, kar rešitev 
konfliktov seveda močno zapleta, zasebna 
vojaška in varnostna podjetja pa so svojo 
uradno in javno vlogo dobila v vojni v Iraku. 
Od takrat so pomembna značilnost sodob-
nih konfliktov.

Ima pa privatizacija varnosti več vid-
ikov, med njimi so celo pozitivni. Eden od 
teh vidikov je najem  zasebnega podjetja za 
določene nevojaške naloge (na primer za os-
krbo s hrano in oblačili, vzdrževanje vojaških 
nastanitvenih zmogljivosti), kar redni vojski 
omogoči, da se v miru posveti vojaškemu us-
posabljanju in nalogam v bojnih operacijah. 
V preteklosti smo temu pojavu rekli remil-
itarizacija vojske. A zasebna vojaška in/ali 
varnostna podjetja se lahko ukvarjajo tudi z 
vojaškimi oziroma bojnimi dejavnostmi, za 
kar imajo praviloma tudi zelo usposobljeno 
in izkušeno (ter seveda dobro plačano) ose-
bje. Države jih zato pogosto najemajo tudi 
za podporo bojnemu delovanju (denimo za 
oskrbo s strelivom, varovanje vojaških baz) 
ali pa celo za samo bojno delovanje. K temu 
države sili pomanjkanje osebja v rednih vo-
jskah (kar je sodobni trend številnih zahod-
nih vojsk), pa tudi strah pred izgubo podpore 
javnosti, če bi prišlo do večjega števila mrt-
vih in ranjenih med pripadniki nacionalne 
vojske.

Negativni vidiki pa so predvsem pov-
ezani z obliko organiziranosti in obveznosti. 
Države so namreč zavezane k spoštovanju 
mednarodnega prava, ki vsebuje tudi ob-
veznosti na področju uporabe (nacionalnih 
oziroma državnih) oboroženih sil. Zaveze 
se predvsem nanašajo na zaščito civilnega 
prebivalstva. Organizacije, vključno z zaseb-
nimi vojaškimi in/ali varnostnimi podjetji, 
niso subjekti mednarodnega prava in zato 
njegova določila zanje ne veljajo. Države zato 
tudi skrivajo pogodbe s temi podjetji, da se 
slučajno odgovornost za dejanja pripadnikov 
zasebnih podjetij ne bi prenesla na raven 
države. Poleg nespoštovanja mednarod-
nega prava je uporaba zasebnih vojaških in/
ali varnostnih podjetij problematična tudi 
zato, ker gre za pridobitniško dejavnost, za 
zaveze na podlagi komercialne pogodbe, kar 
včasih državam najemnicam oteži dosegan-
je lastnih vojaških ciljev (interes podjetja je 
pred državnim). Mednarodna skupnost se 
seveda zaveda vseh teh težav, zato je bil leta 
2008 sprejet dokument (po kraju, kjer so 
potekali pogovori se imenuje Dokument iz 
Montreuxa), ki določa, da so zasebna vojaš-
ka in varnostna podjetja dolžna spoštovati 
mednarodno pravo in da so tudi države, ki 
najemajo ta podjetja, dolžne presojati pod-
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Medvladni odbor za varovanje nes-
novne kulturne dediščine je na 
zasedanju v maroškem Rabatu na 

Unescov seznam nesnovne kulturne ded-
iščine človeštva vpisal čebelarstvo in tradici-
jo reje lipicancev v Sloveniji. Organizacija 
združenih narodov za izobraževanje, znanost 
in kulturo je namreč leta 1972 sprejela Kon-
vencijo o varstvu svetovne kulturne in nar-
avne dediščine. Unescov seznam je tako do-
kument, na katerem so zabeleženi enkratni 
naravni in kulturni spomeniki, ki veljajo za 
svetovno dediščino. 

Seznam zaščitene dediščine je res pisan 
in zajema vse od prehranskih posebnosti do 
glasbenih in verskih festivalov. Brez dvoma 
je najbolj odmeval vpis francoske bagete, za 
kar so si Francozi že dolgo prizadevali. Srbi 
so Unesco prepričali, da sta priprava in kon-
zumiranje slivovke nekaj tako unikatnega in 
posebnega, da je treba žganje iz sliv nemu-
doma uvrstiti na seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. Lansko leto se je natan-
ko deset let po prvih iniciativah na Unescov 
seznam svetovne kulturne dediščine uvrstil 
tudi izbor del iz opusa arhitekta Jožeta 
Plečnika. Za uvrstitev na seznam Unescove 
dediščine lahko vsaka enota kandidira le 
trikrat, če v treh poskusih ni uspešna, izgubi 
vse nadaljnje možnosti za vpis. 

Nominacijo z naslovom Čebelarstvo 
v Sloveniji, način življenja, je vodilo min-
istrstvo za kulturo pod vodstvom Špele 
Spanžel. Nominacijo ponavadi pripravijo 
strokovne organizacije, tako so pri kandida-
turi sodelovali strokovnjaki iz Slovenskega 
etnografskega muzeja, Čebelarskega muzeja 
iz Radovljice in Čebelarske zveze Slovenije. 

Uvrstitev na seznam prinaša tudi obvezo, da 
bo država še naprej ustvarjala pogoje, ki bodo 
omogočali razvoj čebelarstva. Po besedah 
ministrice za kulturo Aste Vrečko je to nov 
velik uspeh slovenske kulture, saj ima čebe-
larska dediščina dolgo zgodovino pri nas. 

Močno je v slovenski prostor vpeta tudi 
reja lipicancev, ki so jo prav tako uvrstili na 
Unescov seznam nesnovne dediščine. Šlo 
je za večnacionalno nominacijo z naslovom 
Tradicija reje lipicancev, ki jo je prav tako 
vodilo slovensko ministrstvo za kulturo, in 
povezuje osem držav. Skupaj s Slovenijo so 
v skupini še Avstrija, BiH, Hrvaška, Italija, 
Madžarska, Romunija in Slovaška. V vseh 
osmih državah imajo lipicanci že stoletja 
simbolen pomen kot del širokega spektra 
kulturnih in družbenih praks.

Slovenska zakonodaja povzema Une-
scovo Konvencijo o varovanju nesnovne 
kulturne dediščine iz leta 2003, ki je 18. de-
cembra 2008 začela veljati tudi za Slovenijo. 
Konvencija zagotavlja ohranjanje in spošto-
vanje nesnovne kulturne dediščine skup-
nosti, skupin in posameznikov. Slovenija je 
imela doslej na reprezentativnem seznamu 
nesnovne kulturne dediščine vpisane štiri 
enote – »Škofjeloški pasijon«, »Obhodi kuren-
tov«, »Klekljanje čipk v Sloveniji« ter »Veščine, 
znanje in tehnike suhozidne gradnje« kot del 
večnacionalnega vpisa. 

V postopku vpisa je babištvo kot del 
večnacionalne nominacije pod nemških 
vodstvom, odločitev o vpisu enote »Babišt-
vo: znanje, veščine in prakse« je predvidena 
za leto 2023. Slovenija pa sodeluje še pri 
širitvi vpisa suhozidne gradnje na tri nove 
države, so zapisali na ministrstvu za kultu-

ro. Na seznamu ima Slovenija za zdaj tudi že 
štiri vpise iz snovne dediščine. To so praz-
godovinska kolišča na Ljubljanskem barju, 
rudnik živega srebra v Idriji, Škocjanske jame 
in starodavni bukovi gozdovi. Ministrstvo za 
kulturo vpisuje nesnovno dediščino Sloveni-
je v Register nesnovne kulturne dediščine. 
Nazadnje je bilo 6. decembra tja vpisano 
tamburaštvo, kot 108. vpis v register. Iz tega 
registra bodo v prihodnje predlagane enote 
za vpis na Unescov seznam.

Vsako leto poteka pravi boj med drža-
vami za vpis novih znamenitosti na seznam 
svetovne dediščine. Ukrajinski predsednik 
Volodimir Zelenski je pred dvema mesecema 
uradno zahteval, da Unesco nanj doda ukra-
jinsko pristaniško mesto Odesa, da bi ga tako 
zaščitili pred ruskimi zračnimi napadi. Unes-
co je v odzivu sporočil, da bo proučil zahtevo 
Ukrajine na naslednjem zasedanju odbora 
za svetovno dediščino, vendar datuma, kdaj 
bo to zasedanje, niso navedli. Aktualno za-
sedanje bi se moralo odviti julija v Rusiji, a 
so ga preložili prav zaradi vojne v Ukrajini. 
Odbor trenutno vodi Rus Aleksander Kuzne-
cov. 

Uvrstitev na seznam Unescove svetovne 
dediščine je v mednarodni politiki postala 
prestiž, državniki se radi pohvalijo s kul-
turno zgodovino svoje države in z njenimi 
naravnimi danostmi. V razmerah globalnega 
turizma je Unescova naravna in kulturnoz-
godovinska dediščina pomemben adut za 
privabljanje turistov v državo. Unesco je tudi 
letos na seznam vključil precej nesnovne 
dediščine iz arabskega sveta, saj so nanj lete-
li očitki, da podcenjuje kulturo neevropskih 
krajev. 

Čebele in
lipicanci na 
Unescovem
seznamu
Slovenske lepote 
na seznamu 
svetovne 
kulturne dediščine

Simon Smole
podoba: wikicommons

DRUŽBA

“
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Kriza na 
RTV se 
poglablja

Simon Smole
foto: wikipedia, linkedIn

KULTURA

Programski svet Radiotelevizije Slo-
venija bi moral na zahtevo 12 svet-
nikov odločati o pobudi za razrešitev 

generalnega direktorja RTVS Andreja Graha 
Whatmougha. Gre torej za dvanajsterico iz 
sicer 29-članskega programskega sveta. Oči-
tajo mu številne kršitve poslovnika in bloka-
do delovanja programskega sveta. Vprašlji-
vo je, ali bo do odločanja zares prišlo, saj je 
generalni direktor uradno z delovnega mesta 
odsoten za nedoločen čas. Po tem ko je prišlo 
vabilo na sejo Programskega sveta, so svet-
niki v odgovor prejeli pooblastilo, v katerem 
Grah Whatmough pooblašča Uroša Urbani-
jo, da ga zastopa »do preklica«. O tem je na 
spletni strani Tukajsmo.info poročal Kolek-
tiv RTV Smo, ki javnost obvešča o razmer-
ah na nacionalni javni televiziji. Slednji je 
na spletni strani objavil dokument za sklic 
seje in pooblastilo. V kolektivu sicer pravijo, 
da se je Grah Whatmough, računajoč, da ga 
v odsotnosti ne morejo razrešiti, skril pred 
odgovornostjo. 

Grah Whatmough je namreč pooblastilo 
»antidatiral«, piše na omenjeni spletni stra-
ni. Poslal ga je 5. decembra, a je na njem vi-
deti datum 1. december. To pa je manever, so 
prepričani v kolektivu RTV smo, s katerim 
želi prikriti, da se skriva in izogiba odgovor-
nosti. Pravijo, da je v času od 1. do 5. decem-
bra normalno opravljal svoje delo, čeprav bi 
iz pooblastila lahko sklepali, da Graha What-
mougha že pet dni ni na delovnem mestu. 

Nihče tudi ne ve, do kdaj bo odsoten. Ra-
zlogov za odsotnost ni navedel, neuradno 
pa naj bi šlo za bolniško odsotnost, pravi-
jo v kolektivu RTV smo. Ker je na seji Pro-
gramskega sveta tudi točka o programskem 
poslovnem načrtu, je že zdaj jasno, da bo 
RTV v novo leto vstopil brez osnovnega do-
kumenta, na katerem temelji vse, kar javni 
zavod v tekočem letu ustvarja. Grahu What-
moughu bi namreč moral programski svet 
v skladu s statutom omogočiti, da o očitkih 
poda mnenje, a ga, kot kaže, na seji ne bo. Na-

knadno je sicer RTVS prek službe za komu-
niciranje z javnostjo sporočila, da generalne-
ga direktorja RTV Slovenija za čas njegove 
odsotnosti nadomešča strokovna direktorica 
za področje financ Anica Žgajnar, razen za 
zastopanje pred organi zavoda, kjer ga na-
domešča Uroš Urbanija. Na seji bodo sicer 
obravnavali še predloga finančnega načrta 
za leto 2023 in programsko-produkcijskega 
načrta za leto 2023. V finančnem načrtu je 
načrtovano znižanje števila zaposlenih za 53 
ljudi, načrta pa vodstvo RTVS ni uskladilo 
s svetom delavcev RTVS, so ob tem opozo-
rili v Združenju svetov delavcev Slovenije. 
V združenju so sicer izrekli javno podporo 
svetu delavcev javne televizije.

Ker se je Grah Whatmoughovo »izgi-
notje« zgodilo čez noč in za nazaj, je nastala 
zapletena situacija in veliko dokumentov in 
pogodb, ki naj bi jih generalni direktor pod-
pisal, so mu dostavili na njegov dom v Tržiču, 
pojasnjujejo člani kolektiva delavcev RTV. 
Grah Whatmough jih ni vrnil, ker je seveda 
»izginil«, pravijo, njegova namestnica pa jih 
ne more podpisati, ker jih nima. Ne želijo 
ugibati, kaj vse se je na RTV zaradi njegove 
odsotnosti zaustavilo, ker že dober teden 
generalni direktor ne podpisuje pogodb in 
dokumentov. Opozorili so, da je v času po 
izgubljenem referendumu Grah Whatmough 
poskrbel za svoje najožje sodelavce. V Urad-
nem listu je bil namreč 9. decembra objavl-
jen aneks h kolektivni pogodbi RTV-ja, po 
katerem se bo vsem, ki se jim bodo prekinile 
pogodbe o zaposlitvi in se bodo morali vrni-
ti na prejšnja delovna mesta, izplačal največ 
dvajsetkratnik osnovne plače. V kolektivu 
delavcev RTV so ogorčeni, saj naj bi to pred-
stavljalo velikanske zneske in bi za ta denar 
lahko obogatili televizijski program s filmi, 

risankami ali športnimi prenosi, tako pa 
bo šel denar v žepe Graha Whatmougha in 
njegove najožje ekipe.

V času, ko se na RTV dogajajo skrivalnice 
s prenosom pooblastil, je Urbanija na Twit-
terju  razkril, da so mu kriminalisti izročili 
vabilo, da kot osumljenec poda obvestila o 
kaznivem dejanju zlorabe uradnega položa-
ja ali uradnih pravic v zvezi z neplačevan-
jem nadomestila za opravljanje javne službe 
Slovenski tiskovni agenciji. Ovadbo je po-
dala Pravna mreža za varstvo demokracije 
maja lani. Po informacijah STA je ljubljansko 
okrožno državno tožilstvo policiji dalo čas 
do sredine januarja, da ovadbo dopolni. 

RTVS je že dolgo v krizi vodenja, saj se 
sooča z najdaljšo stavko v svoji zgodovini, 
odsotnost generalnega direktorja pa krizo le 
še poglablja. Očitno bodo 53 ljudi odpustili 
z njegovim blagoslovom na daljavo in enako 
bo s sprejemom dveh ključnih dokumentov 
za prihodnje delovanje nacionalne televizije, 
finančnega in produkcijskega načrta. Ampak 
kot stalno poudarjajo v kolektivu delavcev 
RTV: ni še konec! “

Generalni direktor 
RTV je izginil 
neznano kam

Bo škodo sploh še mogoče popraviti? RTVS, Ljubljana

»Pogrešani« Andrej Grah Whatmough
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Praznične
jedi nekoč 
in danes

Simon Smole
foto: visitkras, wikipedija

V času globalizacije so se prehrambne 
navade ljudi izjemno spremenile. 
Vzemimo primer s picerijami, ki 

so močno zavzele tudi podeželje. Kmečke 
družine so domače nedeljsko kosilo ne-
malokrat zamenjale za pico ali pomfrit in 
pohan zrezek v lokalni piceriji. Svoje preh-
ranske dediščine ne poznamo več tako do-
bro, kot smo prepričani da jo. Slovenija je 
recimo razdeljena na kar 24 gastronomskih 
regij. Znotraj teh imamo 430 značilnih živil 
in jedi. Zaščiteno geografsko označbo ima 13 
slovenskih pridelkov in živil: Kraški pršut, 
Zgornjesavinjski želodec, Štajersko prek-
mursko bučno olje, Prleška tünka, Kraški 
zašink, Kraška panceta, Ptujski lük, Kranjska 
klobasa, Slovenski med, Prekmurska šun-
ka, Štajerski hmelj, Jajca izpod Kamniških 
planin, Šebreljski želodec. 

Pri založbi Hart je nedavno izšla nova 
knjiga Janeza Bogataja, največjega poznav-
alca kulinarike pri nas. Naslovil jo je Praz-
nična omizja. Bogataj pravi, da je značilnost 
slovenske gastronomije tako imenovana 
gastronomska formula: imamo eno jed, ki se 
na različne načine imenuje, in imamo več ra-
zličnih jedi, ki nosijo isto ime. 

Zima prinaša tri pomembne praznike: 
martinovo, božič in silvestrovo. Vsi trije so 

Za božično večerjo 
pomfrit in 
dunajski zrezek 

močno podkrepljeni s praznovanjem ob kuli-
naričnih dobrotah. Božična večerja in božič-
no kosilo sta vrhunca pričakovanj in priprav 
na praznik, ki se z adventom začnejo štiri 
tedne pred božičem. Takrat se družine lotijo 
priprave nekaterih značilnih prazničnih jedi, 
kar po Bogataju sledi v tem vrstnem redu: 
poprtnik, potica, pogače, koline, številni 
piškoti in peciva. Opozarja, da sta v mestih 
božična večerja in kosilo povezana prav s 
pripravo boljših jedi, med katerimi izstopajo 
recimo perutnina, razne pečenke, divjačina, 
ribe in morda še mlad prašiček ali odojek, 
ki je sicer bolj značilen za silvestrovo. V ad-
ventnih časih je v mestnih okoljih popularna 
tudi polenovka s krompirjem in peteršiljem. 
Praznična božična miza pozna še eno značil-
no jed, in sicer sladico, ki jo imenujemo poti-
ca. Gre za danes najbolj značilno in razširjeno 
slovensko sladico, narejeno iz kvašenega tes-
ta, namazanega z nadevom, ki se ga zvije in 
položi v glinast pekač potičnik s sredinskim 
prirezanim stožcem, opisuje Janez Bogataj 
pripravo najbolj popularne slovenske slad-
ice. Potice poznajo namreč prav v vseh 24 
gastronomskih regijah Slovenije. 

Bogataj tudi pojasnjuje, kaj pomeni pri-
praviti jed na tradicionalen način, jed mora 
namreč ohranjati svojo istovetnost, tudi če 
pripravimo sodobnejšo različico. Če upo-
rabimo sestavine za neko tradicionalno jed 
in ustvarimo nekaj povsem drugačnega od 
izvirne, ne gre več za isto jed, ampak nekaj 
novega, kar potrebuje tudi drugačno poi-
menovanje. Bogataj meni, da vedno več, zlas-
ti mladih družin, poskuša spet vzpostaviti 
vezi z žlahtnostmi kulturne dediščine praz-
novanj in išče vsebine, tudi kulinarične, v 

literaturi ali živih stikih s starejšimi gener-
acijami. Največje razlike na prehranskem 
področju prepoznava v razumevanju vloge in 
pomena božičnih prazničnih jedi. Sodobne 
božične večerje in kosila so dejansko postala 
le dejanja uživanja prazničnega obilja hrane 
in pijače, brez posebnih in osebnih poglo-
bitev ter razumevanja njihovega pomena. 
Bogataj poudarja, da ima največjo simboliko 
prav gotovo božični kruh, ki ga na različnih 
koncih Slovenije in tudi v našem kulturnem 
prostoru zunaj slovenskih meja zelo različno 
imenujejo. Morda je najbolj znan kot po-
prtnik, imenuje pa se tudi miznik, mižnjek, 
župnik in še številna druga poimenovanja 
poznamo. To je resnično obredni kruh, ki 
mora biti in je še marsikje na mizi. Gospo-
dinje ga tudi primerno okrasijo s testenim 
okrasjem, ponekod pa spečejo kar tri različne 
hlebce. Mojstrstvo priprave tega kruha so 
morda najbolj ohranile in razvile ženske na 
območju velikolaške občine.

Druga značilna jed tega časa, ki ima nekaj 
simbolike, je prav gotovo svinjska glava in na 
sploh svinjsko meso. Nikakor ni dobro, da je 
na mizi perutnina, zlasti ne kokoši, petelini 
in piščanci. Bogataj ta nasvet podpre z nena-
vadnim pomenom, saj naj bi prašič ali svinja 
z rilcem rila naprej, perutnina pa s krem-
plji praskala nazaj, kar naj ne bi bilo ravno 
obetavno za vsestransko napredovanje 
 v novem letu. Globalno potrošništvo gotovo 
vpliva tudi na lokalna in regionalna praz-
novanja praznikov in pripravo prazničnih 
jedi, a Bogataj je optimističen, saj je tradicija, 
ko gre za kulinariko, dokaj vztrajna. Večina 
ljudi za božično večerjo, kljub vsemu, ne bo 
naročila pice. “

DRUŽBA

Prazniki redko minejo brez mesnin - 
na fotografiji geografsko zaščitena 
Kranjska klobasa

Kraški med
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Dragan Kokalovič je reiki, Theta-
Healing in Lightkeeper ustanovitelj, 
učitelj in terapevt, ki se že nekaj let 

ukvarja z odkrivanjem duhovnega in energi-
jskega sveta. O Slovencih, duhovni rasti in 
alternativnih terapijah pravi, da javnost tega 
še vedno ne sprejema. Šele ko ni drugega 
izhoda, posežemo po alternativi. 

Za kaj sploh gre pri omenjenih terapijah?
Metodo Theta Healing je v devetdesetih 
letih preteklega stoletja razvila Vianna Sti-
bal. Za njeno izvajanje je pomembno glo-
boko meditativno, tako imenovano theta 
stanje. V tem stanju naj bi lahko s pomočjo 
določenih ukazov izvajali spremembe v naši 
podzavesti in v našem energijskem polju. 
Glavni namen je pomoč stranki pri odpravi 
omejujočih vzorcev in travm, ki prihajajo na-
jvečkrat iz otroštva. »Lightkeeper metoda pa 
je bolj podobna reiki metodi, saj jo izvajamo s 
pomočjo določenih simbolov in je namenjena 
predvsem energijski podpori pri zdravljenju. 
S pomočjo te metode dosegamo zelo visoko vi-
bracijo, ki nam pomaga pri zdravju, v odnosih, 
denarju …« pojasni Dragan.

Dar za duhovnost je podedoval od babice
Prva štiri leta svojega življenja je Dragan 
preživel v Bosni, malo pri babici po očetovi 
strani, malo pri babici po mamini strani. Pri 
babici po mamini strani je bilo veliko otrok, 
družbe, vendar je svoj čas raje preživljal pri 
drugi babici, kjer je bil bolj sam. »Svoj dar za 
duhovnost sem podedoval od te babice. Spom-
nim se, da nikoli ni hodila k zdravniku – niti 
ko si je zlomila roko. Z njo sem preživel veliko 
časa, vzela me je za svojega. Vsako nedeljo 
sva šla k maši. Čeprav mi način ni bil blizu, 
sem tam prvič začutil, da obstajajo še drugi 
duhovni nivoji. In moje zanimanje za njih je 
začelo naraščati,« Dragan opisuje prve začet-
ke na svoji poti.

»Moja druga mama me je naučila  
slovensko«
Ko je bil star štiri leta, se je preselil v Sloveni-
jo, nazaj k staršema. Iz tega obdobja ima tako 
slabe kot dobre spomine: »Oče je bil v tistem 
času hud alkoholik, posledično je bilo veliko 
nasilja v družini. Oba starša sta tudi veliko 
delala, zato sem večino svojega časa preživel s 
svojo drugo mamo, Mileno. Ona me je naučila 
govoriti tekoče slovensko, brez tistega slavnega 
’balkanskega L-ja’. Milena in njen mož sta me 
vzela za svojega, vozila sta me s seboj na do-
pust. Enkrat sem jo celo vprašal, če je ona zdaj 

moja mama.«
Na prva leta osnovne 

šole nima dobrih spomi-
nov, saj ga sošolci niso 
sprejeli in so se spravl-
jali nanj. Potem pa je 
ponavljal tretji razred 
in dobil novo družbo, 
ki ga je podpirala in mu 
pomagala. Tudi na sred-
njo šolo ima veliko lepih 
spominov: »Najprej sem 
hodil na Fužine, na sred-
njo gostinsko šolo. To je 
bilo dobro obdobje, veliko 
novih ljudi, predvsem sem 
pa takrat spoznal veliko 
pravih prijateljev, s kat-
erimi se družimo še v da-
našnjih dneh.« Kasneje 
je šolanje nadaljeval na 

duhovne tehnike in med njimi me je najbolj na-
vdušil ThetaHealing. Začel sem izvajati terapi-
je, zdaj to počnem že dve leti. Vmes sem razvil 
tudi svojo tehniko – Lightkeeper Healing. Ker 
si želim, da bi čim več ljudi začelo uporabljati 
terapije za delo na sebi, imam tudi vsak torek 
brezplačna oglašanja v živo na Facebooku. Vse 
te terapije in delo na sebi namreč prinašajo 
višjo vibracijo, posledično pa boljše počutje in 
manj drame v naša življenja.«

Na zunaj se ljudje še vedno posmehujejo
Dragan pravi, da alternativne metode še 
vedno niso dobro sprejete v javnosti, vse se 
dogaja med štirimi stenami. »Moj oče ni na-
jbolj navdušen nad alternativo, vendar je, ko 
je zbolel, tudi on poiskal pomoč bioterapevta. 
Ko smo ljudje pritisnjeni v kot, posežemo po 
vsem. Zdi se mi, da se na Balkanu o tem bolj 
javno govori, v Sloveniji vse skupaj ostaja za 
štirimi zidovi. Ljudje hodijo na terapije in izo-
braževanja, vendar to zadržijo zase. Potrebno 
je vseeno poudariti, da gredo zadeve počasi na 
boljše.«

Dvomljivcev je srečal veliko, vendar niko-
li ni imel težav s tem, da bi ga zaradi njego-
vega poslanstva kdo napadal: »Vedno sem bil 
obkrožen s takimi ljudmi, ki jih je alternativa 
do neke mere zanimala. Nekateri prijatelji so 
dvomili, potem pa je njihov otrok zbolel, so me 
klicali in naslednji dan je bil brez vročine. Lju-
dem ne moreš zameriti, ker vsi dvomimo, dok-
ler ne dobimo potrditve. Je pa res, da je terapija 
bolj učinkovita, če vanjo verjameš,« zaključi 
Dragan.

RAZBIJAMO TABUJE

»O alternativi se 
v Sloveniji govori 
za štirimi zidovi.«

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

“

živilski šoli v Kranju, potem pa so ga vpokli-
cali v vojsko. »V vojski sem bil en mesec, potem 
so me poslali domov, ker nisem bil primeren. 
Ker sem si v šestem razredu zlomil nogo, imam 
namreč tri centimetre krajšo desno nogo.«

Ves čas ga je pot peljala proti duhovnosti
Že ko je bil majhen, se je večkrat igral, da je 
župnik, ostali otroci so bili farani. Od tret-
jega razreda osnovne šole do prvega letnika 
srednje šole je bil ministrant. Ko se je vrnil 
iz vojske in našel službo, je spoznal jasnovid-
ko, ki je bila prva oseba, ki ga je zares peljala 
v duhovnost. Začel je hoditi na skupinske 
meditacije.

»Takrat so se mi odprli novi svetovi. To 
je bil zame nov, neraziskan teren, ki pa me je 
izredno privlačil. Namreč, te energije so bile 
zavite v neke neznane tančice in začel sem se 
spraševati, ali ni ta duhovnost morebiti tista, ki 
sem jo iskal. Potem pa sem doživel zunajtelesno 
izkušnjo. Takrat sem se neizmerno ustrašil, tri 
dni sem bruhal, zame je bilo kot konec sveta. 
Zaradi tega strahu sem zaključil z duhovnostjo. 
Bilo me je preveč strah,« svojo prvo izkušnjo 
opisuje Dragan. 

»To je moje poslanstvo.«
Deset let kasneje je ponovno začutil potrebo 
duhovnem razvoju in delu na sebi. Najprej mu 
je na pot prišel Zlati Reiki, nad katerim je bil 
preprosto navdušen (naredil ga je vsak dan), 
obenem pa obiskoval še skupinske meditaci-
je. »Ta način duhovne rasti me je popolnoma 
prevzel, zato sem nadaljeval z učenjem Kund-
alini in Usui Reikija. Preizkusil sem tudi druge 
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Moralna policija po svetu

Iran je že nekaj mesecev pod drobno-
gledom Zahoda. Množični protesti, ki 
so nastali kot posledica smrti mladega 

dekleta, ki po mnenju moralne policije ni 
pravilno nosila naglavne rute, so se razpas-
li po celi državi. Žal Iran še zdaleč ni edina 
država, v kateri je moralna policija podaljšek 
represivnega aparata, ponekod se stanje celo 
zaostruje.

Večinoma zaradi moralne policije trpijo 
ženske in pripadniki manjšin. Nosilci mo-
rale naj bi bili namreč moški, ki se skrivajo 
za svojevrstnimi interpretacijami religijskih 
besedil. V Indiji denimo trdijo, da moralna 
policija brani indijsko kulturo. Njihovo de-
lovanje je v glavnem osredotočeno na izva-
janje racij v barih in pubih, so pa že prisil-
ili določene galerije, da zaprejo vrata zaradi 
»obscenih slik«, ali vdrli v lepotilni salon. Bo-
rili naj bi se predvsem proti vdoru zahodne 
kulture, zato so na njihovi strani tudi številni 
novinarji in politiki. 

Večina zakonov o moralnosti se nanaša 
na žensko seksualnost, posebej v religijskih 
združbah. Prepovedi, kot je prepoved pro-
moviranja kontracepcije, pa vplivajo hkrati 
še na izobrazbo žensk, pripomorejo k po-
ročanju otrok in po poročanju Human Rights 
Watch vplivajo tudi na slabšanje zdravja 
žensk.

Tako kot drugod, tudi v Indiji njihovo de-
lovanje temelji na trhlih definicijah, ki si jih 
lahko interpretirajo po lastni želji. Indijski 
kazenski zakonik recimo temelji na členih 
292 do 294, ki se ukvarjajo z obscenostjo. 
Zakon iz leta 1860 se nanaša na prepoved 
prodaje obscenih knjig in drugega materi-
ala. Leta 1969 so ga prilagodili in izključili 
materiale, ki služijo javnemu dobremu, kot 
so reklame za kondome, znanstveni materi-

al, umetnost in religijske figure. Policija člen 
vseeno še danes uporablja za boj proti »nep-
rimernim« filmskim posterjem in nekaterim 
reklamam. Akt, ki naj bi preprečeval trgov-
anje z ljudmi, pa izkoriščajo za preprečevanje 
izvenzakonskih spolnih odnosov, četudi gre 
za pare, ki so se vanj podali sporazumno.

V Indiji se moralna policija izpostavlja do 
te mere, da je septembra 2005 suspendirala 
nočni klub in dva časopisa, ki sta objavila fo-
tografijo, kako se v klubu poljubljajo. V seri-
ji racij leta 2012 pa so denimo aretirali štiri 
Nemke, ki so jih obdolžili prostituiranja, ker 
so jih našli v nočnem klubu. Leto zatem so v 
hotelu v Ghaziabadu aretirali 56 poročenih 
parov, pod pretvezo, da naj bi mislili, da gre 
za spolne delavce, ali pod pretvezo, da so se v 
javnosti neprimerno obnašali, čeprav so bili 
v času aretacije v svojih hotelskih sobah.

Podobno se obnaša malezijska moralna 
policija, ki vas lahko pošlje v zapor za dve leti 
že, če vas najdejo »preblizu« osebi nasprot-
nega spola. Njihova moč je namreč tako ve-
lika, da lahko v hišo vdrejo tudi brez naloga. 
Pravzaprav imajo enake privilegije kot običa-
jna policija, ki bi preiskovala umor. Poleg iz-
venzakonskega seksa preganjajo tudi uživan-
je alkohola in kršenje prepovedi postenja 
med ramadanom. Za slednje vas lahko kaz-
nujejo tudi v sicer eni najbolj evropeiziranih 
muslimanskih držav, Jordaniji. V Maleziji 
še posebej preganjajo tudi homoseksualce 
in transseksualce oziroma vse moške, ki »se 
oblačijo ali obnašajo kot ženske.« V zadnjih le-
tih se delovanje policije še zaostruje. Dodat-
no pogosto na racije vodijo s sabo medije, da 
bi ljudi osramotili še na javni televiziji. 

V Indoneziji pa so pred kratkim delovan-
je moralne policije celo zaostrili. V novem 
kazenskem zakoniku, ki so ga podprle vse 

stranke in bo začel delovati leta 2024, so obu-
dili prepoved žalitve predsednika, državnih 
institucij in državne ideologije, za kar lahko 
v zaporu odsedite kar tri leta. Uvaja se tudi 
prepoved izvenzakonskega in predzakonske-
ga seksa. Tudi tu je opaziti ohlapne definicije 
in fokus na specifične skupine. Pripadnikom 
gibanja LGBT so s tem pravzaprav ukinili 
možnost za spolne odnose, saj v Indoneziji 
ne morejo biti poročeni. 

Obraten trend je opaziti v Saudovi Arabi-
ji, kjer je v zadnjih letih opaziti nove reforme, 
ki jih je princ Mohamed bin Salman pred-
stavil pod imenom Vizija 2030, ki naj bi pri-
pomogle k boljšemu življenju ljudi. Religijski 
policiji je odvzel moč na način, da ne bo več 
samostojna, ampak bo morala zdaj vse delati 
pod nadzorom splošne policije. Princ nam-
reč želi državi vrniti podobo in atmosfero 
iz časov pred islamsko revolucijo leta 1979. 
Ženske zdaj lahko po novem vozijo avto, gre-
jo na stadione, imajo potni list in potujejo 
brez moškega spremljevalca.

Tudi Iran je v začetku decembra zatrdil, 
da je razpustil moralno policijo. Še vedno pa 
obstaja zakon o obveznem nošenju hijaba, 
proti kateremu so spregovorile celo ženske 
pripadnice konservativnih struj in religijske 
vplivnice. Danes kot posledico protestov 
vendar štejejo že več sto mrtvih. 

In čeprav se zdi, da gre za nek oddaljen 
svet, domači poskusi retradicionalizaci-
je družbe in izvlečki poročila o delovanju 
policije na protestih v Sloveniji iz preteklih 
dveh let kažejo prav takšne vzgibe po dis-
cipliniranju žensk in drugih »deviantnih« 
skupin, ki zaradi svoje identitete »motijo« 
nekatere, verjetno v prvi vrsti s sabo neza-
dovoljne posameznike.

Aretacija v imenu zatiranja Pia Nikolič
foto: flickr

“

PO SVETU
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pričeli rasti neposredni dobički lastnikov, 
saj so podjetja presežek pričela izplačevati 
v obliki dividend in odkupov lastnih delnic. 
Union Pacific, druga največja železniška kor-
poracija, je tako le osem dni po Bidnovem 
podpisu zakona najavila ogromno izplačilo 
dividend, ki bo predvidoma znašalo preko 
pol milijarde dolarjev. 

Od kod so ti dobički prišli? Portal per-
fectunioun.us, ki spremlja ameriške delavske 
boje, poroča, da kljub trditvam menedžerjev, 
da so dobički rezultat investicij, podatki jas-
no kažejo obratno sorazmerje med dobički 
in manjšanjem stroškov dela. Slednji nam-
reč vztrajno padajo že dve desetletji. Leta 
2001 so štiri največje železniške korporaci-
je porabile 8,7 milijarde dolarjev za plače in 
dodatke ter pri tem naredile 25,6 milijarde 
prihodkov. Dvajset let kasneje so za stroške 
dela porabile 10 odstotkov več, ustvarile pa 
skoraj dvakrat več prihodkov.

Konkretno te številke pomenijo, da so 
korporacije v preteklem desetletju manjšale 
število zaposlenih in od preostalih zahtevale 
več dela. Poleg manjšanja števila delavcev je 
pogoje dela najbolj prizadela uvedba siste-
ma »natančno načrtovanega železniškega 
prometa« ali PSR. Gre za obliko organizacije 
prevoza tovora, ki teži k visoki učinkovitosti 
z neposrednim prevozom od točke do točke, 
dodelanim urnikom, mnogo večjim števi-
lom vagonov ter manjšim številom osebja. 
A sistem prinaša tudi slabšo kvaliteto uslug, 
večje tveganje napak in celo iztirjenja, hkrati 
pa tudi izžetost delavcev. 

Korporacije so v skladu s PSR uvedle 
strog sistem organizacije dela, poimenovan 
Hi Viz. Ta temelji na 30 točkah, ki jih delavci 
lahko porabijo za odsotnost z dela. Ob izgubi 
dela ali vseh točk delavko prizadene suspenz 
oziroma izguba službe, pridobiva pa jih la-
hko le tako, da je najmanj 14 dni v kosu na 
voljo v kratkem roku 90 minut. To praktično 
pomeni, da morajo biti delavci 90 odstotkov 
vsega svojega časa na voljo svojemu deloda-
jalcu, življenje onkraj dela pa jim je s tem 
pravzaprav onemogočeno. 

Portal Vice je opravil pogovore s 45 
zaposlenimi, ki poročajo o nemogočih pogo-
jih dela, ki resno načenjajo osnovno varnost. 
Zaradi utrujenosti delavci zaspijo med delom, 
družinsko življenje pa jim je onemogočeno. 
Izbirati morajo med obiskom zdravnika in 
pogrebom družinskega člana. Na račun vi-
sokih dobičkov lastnikov so delavske pravice 
torej povsem skrčene, skrhana pa je tudi 
kvaliteta uslug, ki jih opravlja železniška in-
dustrija. 

Delavskega boja železničarskih delavcev 
torej nedvomno ni konec.

Spet 
nemirni Balkan

Priština/Podgorica – Kosovske oblasti so 
zaradi protestnega odstopa srbskih pred-
stavnikov iz kosovskih institucij prestavile 
lokalne volitve na severu države. Sever 
države delno blokira tudi kosovska polici-
ja, mejna prehoda Brnjak in Jarinje sta pre-
hodna le peš. Pripadniki srbske manjšine so 
tam postavili cestne barikade. V črnogorski 
prestolnici pa so izbruhnili protivladni nemi-
ri, tokrat zaradi spornega zakona o predsed-
niku, vladi očitajo tudi prosrbsko oziroma 
prorusko držo. Predsednik Đukanović je 
pozval k predčasnim parlamentarnim volit-
vam. STA, NB

EU: sprejet 
minimalni davek za podjetja

Bruselj – Članice EU so se po umiku 
madžarskega veta dogovorile o uvedbi min-
imalnega davka na prihodke podjetij. Do-
bički velikih multinacionalk in nacionalnih 
skupin s skupnimi letnimi prihodki vsaj 
750 milijonov evrov bodo obdavčeni z vsaj 
15 odstotki, države EU pa morajo dogovor v 
svoj pravni red prenesti do konca leta 2023. 
DPA, STA, NB

Nemčija: priprti 
organizatorji puča

Berlin – V obsežni preiskavi organiziranja 
oboroženega puča desnih ekstremistov so 
nemške oblasti priprle 25 ljudi, 29 jih je še v 
preiskavi. Preiskali so tudi 50 nepremičnin, 
kjer so zasegli večjo količino gotovine, zlata 
in srebra, s katerim naj bi združba financira-
la več varnostnih podjetij, ki bi služila kot 
krinka za oborožene enote oziroma »novo« 
vojsko. Večinoma gre za člane skupine Re-
ichsbürger, ki si prizadeva za ponovno (in 
nasilno) uvedbo monarhij. Po štetju oblasti 
ima najmanj 21.000 pripadnikov. WSWS, 
DPA, NB

VB: stavka 
železničarjev

London – S tem tednom se je pričel nov val 
stavk železničarjev, ki so stavkali v dveh 
48-urnih »izmenah«. Vlaki so tako vozili le 
podnevi, na Škotskem in v Walesu pa storitev 
sploh niso izvajali. Stavka bo v različnih ob-
likah potekala do januarja. Na obsežne stavke 
se pripravljajo tudi v sindikatih medicinskih 
sester v Angliji, Walesu in Severni Irski. DPA, 
NB

Odstavili 
podpredsednico EU

Strasbourg – Evropski poslanci so odločno 
razrešili podpredsednico parlamenta Evo 
Kaili, osumljeno korupcije v zvezi s Katar-
jem. Gre za enega največjih korupcijskih 
škandalov v zgodovini Evropskega parlam-
enta, preiskuje pa se obtožbe o domnevnem 
podkupovanju, pranju denarja in poskusih 
vplivanja na politične odločitve s strani 
Katarja. Kaili je izgubila tudi poslansko imu-
niteto, ker so jo ujeli med izvedbo kaznivega 
dejanja. DPA, NB

Joe Biden, ki je obljubljal, da bo »najbolj 
pro-sindikalni predsednik« v ameriški 
zgodovini, je v začetku meseca podpisal 

zakon, ki je delavce tovornih železnic in nji-
hove sindikate prisilil v dogovor, ki ga niso 
želeli sprejeti. Gre za pogajanja, ki so med 
sindikati in tovornimi korporacijami po-
tekala dve leti, s kongresno intervencijo pa 
so zaključena, saj je Bidnova administracija 
delavcem prepovedala stavko in jim s tem 
odvzela osnovno moč. Za zakon so, razen 
Rashide Tlaib, glasovale tudi članice in član 
tako imenovane the Squad, ki velja za skupi-
no najbolj progresivnih demokratskih član-
ov kongresa. 

Septembrski predlog dogovora med sin-
dikati in korporacijami, na katerem temel-
ji zakon, za 160.000 železniških delavcev 
predvideva 24-odstotno povišanje plač v pe-
tih letih (takojšnje 14-odstotno povečanje) 
in en dan plačane bolniške odsotnosti letno. 
Štirje od dvanajstih vpletenih sindikatov na 
dogovor niso pristali, medtem ko vodstva 
ostalih niso bila povsem usklajena s svojimi 
člani. Zakon je v kongresu takrat blokiral 
Bernie Sanders, ki je izpostavil, da so delavci 
zahtevali 15 dni plačane bolniške odsotnosti. 

Bidnova administracija je v pogajanja 
posegla na temelju sto let starega Zakona o 
železničarskem delu, ki omejuje stavke na 
področjih železnic in letalstva, saj da gre za 
temeljne industrije, od katerih je odvisna 
celotna ekonomija države. Kongresu in pred-
sedniku pa zakon podeljuje moč, da naspro-
tujočima si stranema vsili dogovor, tudi če se 
te z njim ne strinjata. In prav to se je zgodilo, 
predvsem na škodo delavcev. 

Stavka je v zraku visela več mesecev, kor-
poracije so jo onemogočale preko sodišč, a 
zaradi neuspeha pogajanj je odpor vse bolj 
vrel. Biden je svojo intervencijo tako upra-
vičil z besedami, da spor »grozi, da bo pre-
kinil trgovino med zveznimi državami do te 
mere, da bo del države izgubil temeljne trans-
portne storitve.« Delavska stavka je bila pre-
povedana, ker naj bi povzročila ekonomsko 
katastrofo, a ta prepoved sedaj neposredno 
ogroža življenja delavcev in njihovih družin.

Argument ekonomske katastrofe je po-
trebno postaviti v perspektivo logistične 
funkcije in zaslužka tovornih korporacij. 
Portal freightwaves.com tako poroča, da so 
v eni četrtini leta 2021, ko je bil uvoz v ZDA 
neobičajno visok, železnice prevzele le 11 
odstotkov tovora, kar je najmanj v 12 letih. 
Obenem pa ima železničarski sektor daleč 
najvišjo profitno maržo med vsemi indus-
trijskimi panogami. Ta je pred dvajsetimi 
leti znašala približno 15 odstotkov, danes pa 
presega 40 odstotkov. V tem času so strmo 

PO SVETU

Izidor Barši

Delavski boj 
ameriških 

železničarjev

“
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Zbogom, Lastan
Saša Paprić

SOSEŠČINA

Ne zamudi nobene 
nove številke Megafona!
Prijavi se na prejemanje 

časopisa v digitalni obliki na
casopis@megafon.si

Rudi Aljinović, novinar, publicist, feljtonist, potopisec in 
stripovski scenarist nas je v začetku decembra zapustil 
v 86. letu starosti. Pisal je za več časopisov in revij, kot so 

300 čuda, Otkrića, Vjesnik u srijedu, Globus, Arena, Vikend, Fokus, 
Večernji list, Jutranji list, hrvaške izdaje National Geographica in 
druge.

V bogati stripovski karieri je kot scenarist stal ob boku največ-
jih risarjev kot so (bili) Andrija Maurović,  Julio Radilović, Ivica 
Bednjanec, Borivoj Dovinković, Žarko Beker, Vladimir Delač. Nji-
hove stripe so objavljali v Plavem vjesniku, Strip magazinu, Kekcu 
in Modri Lasti. Slednja je zabeležila največji Aljinovićev doprinos 
hrvaškemu novinarstvu. Leta 2007 je v intervjuju namreč razkril, 
da je bil on prvi »Lastan«. Revija za otroke Modra Lasta izhaja že 
od septembra leta 1954. Že od samega začetka smo v njej lahko 
brali rubriko Srečanje z Lastanom. Skozi leta so se seveda zgodile 
marsikatere prilagoditve časovnim in družbenoprostorskim spre-
membam, vendar je njen osnovni koncept ostal bolj ali manj enak. 
Lastan v njej odgovarja na pisma bralcev in rešuje težave, ki pestijo 
šolarje.

Vlogo Lastana, tega večno mladega vseveda, so za Rudijem 
prevzeli številni drugi avtorji, a vedno je veljalo, da se o pravi 
identiteti aktualnega Lastana ne govori v javnosti. Za njim so se v 
tej vlogi znašli še Saša Drah, Dragutin Brigljević in Branko Pilaš. 
Sodobni Lastan pa je ena najbolje čuvanih skrivnosti hrvaškega 
novinarstva, zato bi skoraj lahko povlekli vzporednice s stripom 
Fantom, v katerem potomci prvega Fantoma po smrti prednika 
prevzamejo identiteto tega stripovskega junaka.

Rudi je bil neskončni vrelec raznoraznih podatkov, ki jih je vsaj 
delno zbral v dveh monografijah, ki jih je izdal zagrebški Stripfo-
rum – Hrvaški antifašistični strip in Ko je bil strip še mlad. 

Ob redkih prilikah sem se imel priložnost družiti z Rudijem 
tudi sam. Verjetno najboljša od anekdot seže v leto 2011. Tedaj 
je Rudi pogosto prihajal v Osijek zaradi snemanja nekega doku-
mentarnega filma in enkrat mi je med obiskom prinesel stripov-
sko nagrado, ki je nisem mogel prevzeti osebno. Pobral sem ga 
na železniški postaji in vozil po lokacijah snemanja filma. Nekje 
vmes sva se v šali odločila, da se bova začela predstavljati – on kot 
prenašalec moje nagrade, jaz kot njegov šofer, kar odlično orisuje 
vedrino duha, ki jo je Rudi razširil v vsakem prostoru, v katerega 
je stopil. “

Chiara Agagiú 

Banka Italije je pred nekaj dnevi državljane posvarila, naj bodo 
pazljivi pri ponujenih možnostih poenostavljenega plačevanja 
s karticami, ki ga omogočajo nove tehnologije. Po mnenju ban-

ke pa naj bi po drugi strani uporaba gotovine povečala moč črnega 
trga v Italiji in otežila izogibanje davkom. Vsako leto se v državi utaji 
za okoli sto milijard evrov davkov.

Skrajno desna vlada Giorgie Meloni je predlagala, da bi odpravili 
sankcije za trgovce na drobno, ki bi tako po novem smeli zavračati 
plačila s kartico za zneske pod šestdesetimi evri. Opozicija predlog 
vidi v nasprotju z zavezami, ki so jih obljubili Evropski uniji. Eden od 
tako imenovanih političnih ciljev in mejnikov v italijanskem načrtu 
za okrevanje in odpornost, ki so ga potrdili v Bruslju, je bila uvedba 
sankcij za trgovce na drobno, ki nočejo sprejemati kartičnih plačil. 
Podpredsednik Melonijine stranke Bratje Italije je to komentiral z 
besedami, da »je precej očitno, da hoče centralna banka, institucija, ki 
je v lasti samih bank, podpirati elektronska plačila.« Dodal je, da takšna 
plačila bankam prinašajo prihodke. Veljaki v Rimu želijo v prihodn-
jem letu tudi dvigniti limit na plačevanje z gotovino na pet tisoč ev-
rov. Ta je do sedaj znašal dva tisoč evrov.

Banka Italija je javila, da obstaja tveganje, da bosta ukrepa »v 
nasprotju s prizadevanjem za modernizacijo države,« ki ga je Italija 
zastavila v načrtu za okrevanje in odpornost.

Uveljavitev glob za plačila, ki znašajo 30 evrov plus 4 odstotke 
vrednosti transakcije, so bile eden od pogojev za 21 milijard vredno 
tranšo denarja iz sklada za okrevanje, ki jo je Rim zagotovil v prvi 
polovici tega leta.

Podporniki plačevanja z gotovino razlagajo, da želijo trgovce 
ubraniti pred visokimi maržami bank, a Banka Italije argument za-
vrača, saj naj bi bila vrednost ukvarjanja z gotovino po odstotkih 
višja od transakcij, ki potekajo s pomočjo kreditnih ali debetnih kar-
tic. Dodajajo še, da je bilo leta 2019 okoli 130 bančnih elektronskih 
transakcij na prebivalca v Italiji, kar je precej manj od evropskega 
povprečja, kjer so zabeležili okoli 300 transakcij na prebivalca letno.

Vnovčiti ali 
ne vnovčiti? 
To je vprašanje!

“
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Znajdemo se v prihodnosti, predvidoma nekaj desetletij od 
sodobnosti. Roboti, s katerimi upravlja umetna inteligenca, 
so si pravkar priborili pravice. Nekateri ljudje jih kljub temu 

še vedno lovijo in uničujejo. Zemlja se je že segrela za več stopinj 
Celzija. Gladina morij se je zvišala, zaradi pomanjkanja so uspeli 
preživeti le nekateri.

Tak je svet, ki ga izrisuje Mathieu Bablet v stripu Ogljik in Silicij. 
Prikazuje prihodnost, ki se ne zdi toliko distopična. Glede na neus-
peh zadnjega podnebnega vrha se bolj kot to zdi prekleto realistič-
na. Nenazadnje je tudi avtorjev prikaz sodobnosti, v kateri se strip 
prične, dober odraz trenutnega stanja, v katerem je najvišja vred-
nota kupčkanje denarja, nenehen ekonomski napredek, ki ga po-
ganja človeški pohlep. Odsev stanja najbolje prikaže scena, v kateri 
se znanstveniki odločajo, koliko časa lahko preživi robot, ki deluje s 
pomočjo umetne inteligence. Tako se naenkrat zgodi »rojstvo« no-
vega razmišljujočega in čutečega bitja, katerega življenje naj bi bilo 
čim krajše, zato da bi jih lahko prodali čim več, takoj ko se bodo 
ugasnili.

Bablet v zgodbi o prijateljstvu med dvema robotoma prikaže 
temno stran človeštva. Začne se s hlepenjem po dobičku, nadaljuje 
z zasužnjevanjem in konča s pokolom. Čeprav že od prve ideje o 
obstoju robota obstaja strah pred njegovo močjo, se izkaže, da se je 
zares treba bati samo njegovega stvarnika – človeka. Androide nam-
reč ustvarja po lastni podobi, ki pa je daleč od idealne. 

Robota Silicij in Ogljik, ki jima sledimo od njunega stvarjenja, 
sta mila, pametna in človekoljubna. Imata um in čustva, vendar je 
njun prostor v prostoru za prtljago. V približno 250 letih njunega 
obstoja, ki ga spremljamo v zajetnem stripovskem špehu formata 
malo večjega od A4, se le nekaj zdi nespremenljivo: človekov ego in 
njegova nezmožnost, da bi razmišljal izven njegovega okvira. Oziro-
ma kot v stripu ugotavlja Silicij: »Seveda nima nobenega smisla, kaj si 
pa pričakovala? Saj to dobro veš. Dostop imaš do istih podatkov kot jaz. 
Posameznik ni kompatibilen z idejo družbe, ker človek ni racionalno 
bitje, še zlasti pa ne, kadar je del skupine.«

Bablet v razmišljujočem eseju, zapakiranem v znanstvenofan-
tastičen strip, ugotavlja, da se človeštvo s tem, ko se boji umetne 
inteligence, v resnici boji sebe. Tistega, ki je umetno inteligenco 
pravzaprav zasnoval. Premislek o družbi in njenih sistemih je ses-
tavni del dobre znanstvene fantastike in založbi VigeVageKnjige je 
s tem uspelo v slovenski prostor pripeljati že drugi kvaliteten strip 
tega žanra. 

GLASBA

V 79. letu starosti se je poslovila angleška pevka, klaviatur-
istka ter piska mnogih uspešnic legendarne zasedbe Fleet-
wood Mac, Christine McVie, rojena Perfect. S klavirjem se je 

spoznala že pri štirih letih, a ga je profesionalno osvojila šele v najst-
ništvu. Vendar klasika ni bila zanjo. Pri petnajstih letih jo je prevzelo 
navdušenje nad rock’n’rollom in bluesom. Glasbo je nekoliko opusti-
la zaradi študija kiparstva, v njej pa se je ponovno našla leta 1967 z 
blues bandom Chicken Shack kot pevka in pianistka. 

Christine je bila oboževalka Fleetwood Mac in med turnejo s 
Chicken Shack sta se benda pogosto srečevala. Prelomni trenutek za 
migracijo iz prvotnega benda k legendam, se je zgodil z njeno poroko 
z basistom Fleetwood Mac Johnom McViejem leta 1969. Bendu se 
je uradno tudi kot piska glasbe in besedil pridružila leta 1971 ter 
zanj napisala ene največjih uspešnic, kot so Don’t Stop, Everywhere in 
Little Lies. Njene pretežno ljubezenske pesmi so bile v stilu zasedbe 
lahkotne, melodične in s pridihom soula in bluesa. Njen nežen, skoraj 
otroško naiven glas, je postal eden od zaščitnih znakov zasedbe in se 
je imenitno vpel v harmonije z vokaloma Stevie Nicks in Lindsey-
ja Buckinghama, drugima dvema glavnima protagonistoma benda. 
Zasedba je imela mnogo turbulentnih obdobij, dram, polnih tako os-
ebnih nezvestob in ločitev kot tudi odhajanj in vračanj članov nazaj, 
kar se je pogosto odražalo v njeni glasbi. Najbolj očiten primer tega je 
eden bendovih najbolj uspešnih in prodajanih albumov Rumours iz 
leta 1977, saj so bili takrat vsi člani v procesu razhajanj. Tudi Chris-
tine se je zaradi romance z lučkarjem ločila od McVieja, svojemu  
ljubimcu pa je za omenjeni album napisala skladbo You Make Loving 
Fun.

Zasedbo je zapustila leta 1999, pretežno zaradi strahu pred leten-
jem, ki je bilo seveda nujno za mednarodne turneje. Slednje je pome-
nilo tudi delno upokojitev od glasbe. K bendu se je po dolgoletni 
izolaciji vrnila leta 2014 in ostala skoraj do svoje smrti. V svoji kari-
eri je posnela tudi tri manj odmevne solo albume, izven zasedbe pa 
je največ uspeha dosegla še leta 2017 s ploščo Buckingham McVie, 
ki jo je posnela skupaj z Lindseyjem Buckinghamom. Glasbenica se 
je torej najbolje počutila pri delu v kolektivu in zasedbi Fleetwood 
Mac, s katere člani je ne glede na afere ostala dobra prijateljica in jo v 
spominih označujejo kot »res enkratno, posebno in neizmerno nadar-
jeno« glasbenico.

Brigita Gračner
foto: vintag.es

“

In memoriam: 
Christine Ann McVie  

(12. julij 1943 – 30. november 2022)

“

Pia Nikolič
foto: vigevageknjige

Bolj človeški od človeka
(Ogljik in Silicij – Mathieu Bablet, 
VigeVageKnjige, 2022)

STRIP
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Svetovno nogometno prvenstvo v 
Katarju se je vse do dveh polfinalnih 
tekem odvilo po pričakovanjih. Pa 

čeprav ta pred mundialom v Katarju v star-
em nogometnem svetu niso sejala običajnega 
vznemirjenja. Po turnirju v Rusiji pred štirimi 
leti se nogometne magnitude niso kaj dos-
ti zasukale. Zdi pa se, da se po novi katarski 
izkušnji bodo – zasukale in za nameček še 
poudarile. 

Vse terminske in organizacijske spremem-
be, ki so utrdile najbolj spremljano tekmo-
vanje v eni športni disciplini v zadnjih letih, 
so bile med napetimi četrtfinalnimi boji že 
skoraj pozabljene. Kljub ostrim kritikam na 
račun svetovne nogometne zveze FIFA, ki je 
izvedbo prvenstva zaupala državni novinki z 
nedemokratičnim političnim ustrojem in to 
v skrajno nenavadnem delu koledarja, elitna 
žogobrcarska procesija poteka dokaj nemote-
no. 

Zaskrbljujoče opombe pred tekmovanjem 
v Rusiji leta 2018 so bile uperjene v velikan-
ske geografske razdalje med posameznimi 
tekmovališči ter v premierno uvedbo VAR-a, 
sodniškega video-asistentskega sistema. Pred 
katarskim prvenstvom so se mnenja kresa-
la predvsem okrog spoštovanja družbenih 
norm, ki vladajo pri naftno bogatih islamskih 
gostiteljih. V tem oziru so bili pretežno 
zaskrbljeni belopolti nogometni turisti, še 
zlasti alkoholiki med njimi. 

Ironično, štiri pomladi kasneje, je zara-
di vojne v Ukrajini status ruske nogometne 
zveze v okviru FIFA zamrznjen. Medtem ko je 
VAR postal nepogrešljiv. Bržčas bo v prihod-
njih letih Katar – gostitelj in prednostni tek-
movalec – na nogometnem zemljevidu znova 
neznaten. Zato pa bodo nervozni sodniški 
podaljški na posameznih tekmah ostali stan-
dardizirani. V prvem delu katarskega prvenst-
va ali na uvodnih 32 tekmah so sodniki le-te 
skupno podaljšali za kar 563 minut. Najdaljši 
podaljšek – zgodil se je na obračunu med An-
glijo in Iranom – je trajal kar 27 minut.

Ob omembi starega nogometnega sveta 
ali tradicionalne delitve fuzbalskega globu-
sa zgolj na evropske in južnoameriške ase 
in adute, je potrebno spomniti še na druge 
minule geo-zasuke, ki jih je uvajala FIFA. Leta 
2002 je bil v Južni Koreji prvi mundial, ki ni 
bil izveden v tako imenovanem zahodnem 
svetu. Takratni presenetljiv uspeh domačinov, 
ki so se pod taktirko nizozemskega stratega 

Guusa Hiddinka uvrstili v polfinale, je na dalj-
nem vzhodu izzval nogometno mini-revoluci-
jo. A dediščina te vseeno ni posebej zveličana. 
Korejci in še zlasti Japonci so se tudi v Katarju 
dobro odrezali, toda poprejšnja zamisel, po 
kateri naj bi v nogometni ponor potegnilo tudi 
Kitajce, še vedno ostaja dokaj eksotična. 

Prvenstvo v ZDA, ki se je v Kaliforniji 17. 
junija leta 1994 začelo s ponesrečeno brco 
pop zvezdnice Diane Ross mimo praznega 
gola (šlo je za ikonično smešno nerodnost z 
otvoritvene slovesnosti), je bilo prvo na tleh 
Severne Amerike. Nogomet ali ameriško soc-
cer je tam doživel odmeven razcvet, čeprav ta 
igra po priljubljenosti še dandanes nikakor ne 
konkurira klasičnemu ameriškemu četvorčku 
kolektivnih športov (bejzbol, košarka, hokej 
na letu in ameriški nogomet). 

Leta 2010 so se najboljši nogometaši zbra-
li v Južnoafriški republiki, prvič na afriški ce-
lini. Afriški nogomet je s tem tekmovanjem 
dobil posebno potrditev celotne svetovne 
nogometne javnosti. Če se reprezentanca 
ZDA tudi 28 let po največjem priznanju, da je 
nogomet doma tudi pri njih, ni uspela prebiti 
med 16 najboljših na svetu, pa je po novem 
vse drugače z afriško uspešnostjo na global-
nem nogometnem odru. 

Selekcija Maroka se je kot prva afriška 
prav v Katarju uvrstila v polfinale svetovne-
ga prvenstva. Čeravno je dolgo veljalo pre-
pričanje, da je tak pionirski dosežek rezervi-
ran za nogometne borce s skrajnega afriškega 
zahoda (Senegal) ali z obal Nigerijskega zaliva 
(Gana, Nigerija, Kamerun, Slonokoščena oba-
la), se je ravno v Katarju utrnilo presenečenje, 
dvojno presenečenje. 

Maroko, ki je med vsemi afriškimi drža-
vami dejansko najbližje stari celini, je oben-
em tudi muslimanska država. Po izjemnem 
uspehu, ki ga je začel Vahid Halilhodžić, za 
bosanskim trenerjem pa nadaljeval maroški, 
torej tudi afriški strateg Walid Regragui, Ma-
ročane zdaj poveličujejo vse tja do Rta dobre-
ga upanja ali do afriškega juga ter hkrati do 
pakistanske vzhodne meje ali do konca strn-
jenega islamskega sveta. Reprezentanco Ma-
roka po novem hvalijo celo njihovi sosedi in 
najbolj goreči nasprotniki Alžirci. 

In ravno zato bi bilo lahko prvenstvo v 
Katarju v nogometno-ekspanzionističnem ali 
v geo-(športno)-političnem smislu, gledano 
zgodovinsko, še veliko bolj prelomno, kot se 
zaenkrat zdi, da je.

Mundial, kot ga 
še ni bilo  

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Globalna priljubljenost  
nogometa brez meja 

Suvereno do
 prvenstva

Slovenska moška namiznoteniška reprez-
entanca se je uvrstila na evropsko prven-
stvo v Malmöju na Švedskem, po tem ko je 
tudi v drugi tekmi v Hrastniku premagala 
Ukrajino s 3:0. Pred koncem kvalifikacij jih 
čaka še obračun z Romuni.

Nova sezona ob 
pomoči Gogija

V Polzeli so košarkarji na vozičkih zače-
li z 31. sezono lige Zveze paraplegikov 
Slovenije. Uvodni tekmi sta pripadli eki-
pama DP Celje Thermana in DP Maribor. 
Ob tej priložnosti so potrdili, da bodo pri-
hodnje poletje trije košarkarji dobili nove 
tekmovalne vozičke, kupil pa jih bo Goran 
Dragić.

Kros 
v Torinu

V Torinu je potekalo evropsko prvenstvo v 
krosu. Članska naslova sta ubranila Nor-
vežana Jakob Ingebrigtsen in Karoline 
Bjerkeli Grovdal. Jan Kokalj je bil 70. med 
člani, Anja Fink pa 57. Najboljšo slovensko 
uvrstitev je dosegla Veronika Sadek, ki je 
bila med mladinkami 29.

Pet pred 
dvanajsto

Plesna zveza Slovenije je prevzela organ-
izacijo IDO svetovnega prvenstva v jazz 
baletu in modernem ter sodobnem plesu, 
ki bi moralo biti v Egiptu in je bilo od-
povedano dober mesec pred začetkom. 
V Podčetrtku se je v sedmih tekmovalnih 
dneh na treh prvenstvih zvrstilo dva tisoč 
plesalcev iz 25 držav. Domačini so zbrali 
kar 29 odličij.

Domače 
kvalifikacije

V Nyonu na sedežu Uefe je bil opravljen 
žreb skupin kvalifikacij za številna tek-
movanja, vključno z evropskim prven-
stvom dekliških reprezentanc U17 (v sta-
rosti do 17 let). Kvalifikacijsko skupino 
bodo marca gostile Slovenke, za mesto 
med najboljšimi pa se bodo merile s Švi-
co, Avstrijo in Slovaško.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: n1, posnetek zaslona (twitter)

Pahor potolažil »edine« 
osamosvojitelje

Strupa pa ne!

EXS - PRESS

>>> 10. decembra je tudi pri nas 
potekal svetovni dan digitalne 
razstrupitve (World Digital De-
tox Day). A mobilni operaterji 
so doživeli presenečenje – na 
njih se je obrnilo kakih 10.000 
Slovencev in Slovenk, ki so 
svoje mobilne aparate v strahu, 
da so strupeni, zakopali v zem-
ljo. V podjetjih so presunjenim 
prebivalcem podelili ustrezne 
brošure, ki pojasnjujejo sam 
namen dneva, razočarali pa so 
glede zakopanih telefonov, saj 
take škode ne pokriva nobena 
garancija. PRESS

>>> Po vsemu hudemu viku in kriku, ker je nova kulturna šefica Vrečko »skenslala«  
monumentalni in jako potrebni Muzej slovenske osamosvojitve, ki so ga zagnali edini in pravi 
osamosvojitelji z Janševo plešo na čelu, je v ospredje ponovno stopil Borut Pahor, človek, ki ed-
ini v državi razume pomen »sprave«. Tako je tik pred svojo upokojitvijo (na Janševo še čakamo) 
znanim mojstrom osamosvajanja Bavčarju, Bučarju, Janši, Kacinu, Peterletu in Ruplu podelil  
odlikovanja, ki so jih leta 93’ sicer vsi (za)vrnili (znabiti, da je bil takrat predsednik nekdo 
drug). Po nagrade so (razen pokojnega Bučarja) prišli vsi. Pahor pa je sklenil še dvostransko  
pogodbo s podjetjem Paloma, da jim je ob vsemu smrkanju in ihtenju urno in hitro brisal solzice 
in šmrkeljčke. PRESS

>>> Elon Musk je sporočil, da se bodo odslej 
Teslini avtomobili vžgali le, če bo uporabnik 
všečkal kakšen njegov tvit. Pravo zmedo so 
nato povzročili spletni troli, ki so z všečkan-
jem Muskovih tvitov prižigali in ugašali  
Tesline avtomobile po vsem svetu, pri tem 
pa zapravili za 560 megavatov električne  
energije. PRESS

>>> Ker uradno še ni pojasnil, zakaj toč-
no se je premier Golob odkrižal notranje  
ministrice Bobnar, so zlobni jeziki kajpak na 
delu. Delovna teorija je, da je Bobnar Golobu 
skušala zaračunati kazen za prehitro vožnjo 
po levem pasu demokracije, a je Golob, ki so 
mu zaradi volitve precej zrasla krila, kazni ni 
hotel sprejeti, kaj šele plačati. PRESS

>>> Statistični urad je izračunal, da je gle-
danost RTVS tako nizka, da ob večerih več 
ljudi gleda v kot svoje sobe kot pa nacionalkin 
program. Da je to »odličen način preživljanja 
prostega časa,« je tvitnil tudi generalni direk-
tor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, ki 
to dejavnost opravlja tudi sam. PRESS 

>>> Policija opozarja na pazljivo uporabo 
pirotehničnih sredstev. Ni pa povsem jasno, 
kako ravnati z ognjemeti, ki se prižigajo kar 
sami. Samovžige v zadnjem času zaznavajo 
predvsem okoli ordinacije nekdanjega piran-
skega župana Bossmana, kar pomeni, da je 
pot odtrgane roke do rešitve izjemno kratka. 
Po mestu pa se tudi govori, da gre morda za 
iskanje inovativnih rešitev za pocenitev ogre-
vanja. PRESS

>>> Ob posnetkih nastopa pre-
mierja Goloba pred evropskim 
parlamentom, kjer ni bilo ve-
liko ljudi, se je brž dvignila 
desna slovenska tviterska sce-
na. Premierju očitajo, da evro- 
poslancev ne zanimajo ne on ne 
njegove besede. Prav imajo– 
Golob jih pač ne zanima toliko 
kot na primer prejšnji premier, 
ki je bil v Evropskem parlamen-
tu deležen kar nekaj pozornos-
ti. Na fotografiji vidimo poslan-
ko skupine Renew Sophie in ‘t 
Veld, ki omenjenemu predaja 
dokument z vprašanji glede 
evropskih vrednot, na katere 
mojster evazije in mešanja 
megle med vsemi težavami v 
Sloveniji pač nikoli ni utegnil 
odgovoriti. PRESS 

Golob nezanimiv

>>> Prvoborec za otroke in dvigala 
Aleš Primc je prvo sejo mestnega 
sveta Ljubljane pokomentiral tako: 
»Ker danes na seji nisem smel pred-
lagati rešitev za največje probleme  
Ljubljančanov, je na seji govorila 
moja obleka.« Za razliko od kakih 
preteklih izjav, se tokrat s Primcem 
lahko samo strinjamo – vsi rabimo 
zdravnike, sploh specialiste. Nekateri 
pač bolj od drugih, a tega ne pišemo na  
majice. PRESS

PRIMC POTREBUJE 
ZDRAVNIKA

>>> Sojenje, v katerem Rok Snežič zaradi nesramnega klevetan-
ja v več deset tožbah toži portal Necenzurirano.si, je bilo pre-
kinjeno zaradi domnevne bombe v prostorih sodišča. Politične 
analitike zaradi tega skrbi, da naslednje srečanje na sodišču  
lahko prepreči le še invazija Madžarske ali Rusije na Slovenijo. 
Ali če Snežič dvigne svojo sodno pošto. PRESS

Samo
vojna 
nas lahko 
reši
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1 3 7 4
5 1

4 2 1 9
5 1 7 4

8 9 2
8 6 7 5

9 7 1 5
7 5

2 6 9 3

Hard Puzzle 1,347,730,356
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7
2 6 7 1

9 5 8 2
5 9 6
1 5 6 4

2 3 1
8 9 3 1

4 2 5 3
3 4

Easy Puzzle 227,716,007
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1 3 4 2

7 8 2 4
6 5 3

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

9 3 6 7
3 1 8

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: 15.000
Glavni urednik: 
Željko Urumović
Namestnika odg. urednika: 
Saša Komerički, Pia Nikolič
Oblikovanje, naslovnica:  
Nejc Bahor
Lektura: Eva Brajkovič
E-pošta: urednik@megafon.si

KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 22. 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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