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pristojni organi. Niso pa tega vsiljevali. To je 
zelo pomembno.«

Strategija je torej jasna, vlada bo ozaves-
tila, potrošniki bodo trajnostni, kapitalistič-
na proizvodnja bo pa, hvala bogu, lahko os-
tala enaka, da bomo lahko vsi živeli srečno 
do konca svojih dni. Logični sklep je lahko 
edino, da se o deležu poseganja v okolje s 
pridelavo hrane ne rabimo pogovarjati. To, 
da proizvodnja mesa porabi veliko več vode 
in proizvede veliko več ogljikovih izpustov, 
je potemtakem brezpredmetno, pomembne-
jši je ogljični odtis tistih, ki se prehranjujejo, 
mar ne?

Robert Golob se strinja: »Prehranski sis-
temi, ki jih trenutno uporabljamo, so popolno-
ma nevzdržni za našo prihodnost. Če ne bomo 
temeljito spremenili proizvodnje hrane in 
tudi potrošnje hrane ter živil, ne bomo dosegli 
nobenega od podnebnih ciljev. Če bi nam sle-
dil preostanek sveta, bi še vedno potrebovali 
sedem planetov, da bi lahko poskrbeli za pora-
bo hrane. To je nekaj, česar ne moremo doseči. 
Vsak lahko začne na individualni ravni, da 
se sam spreminja – recimo z dieto. To je enos-
tavno,« je povedal.

Še dobro, da nekdanji LDS-ovec in direk-
tor državnega energetskega podjetja ne vidi 
kaj dlje od Strasbourga. Tako bi namreč lah-
ko opazil, da večina prebivalcev planeta nima 
pogojev, da bi individualno reševali kolek-
tivni problem človeštva. Lačni bodo težko 
vzdrževali dieto. Pa tudi – tako se problem 
ogljičnih izpustov, uničevanja plodne zemlje 
in na sploh neenakosti, ki izvirajo iz ustroja 
kapitalistične proizvodnje, ne rešuje. Velja-
lo bi na rešitev pogledati z drugega zornega 
kota: mogoče, ampak samo kot pomislek, 
nič resnega, bi lahko uničevanje planeta pre-
prečili, če bi politika resno posegla v način 
proizvodnje osnovnih človeških dobrin, 
mogoče bi lahko tako naslovili tudi družbene 
neenakosti. 

To so utopične in lahkomiselne neum-
nosti, seveda. Svobodno mora biti gosp-
odarstvo, ne pa volivci, to je državljani. Če bi 
bilo obratno, bi si bilo možno predstavljati 
konec kapitalizma pred koncem človeštva 
– kapitalizem pa je v resnici večen, človešt-
vo pa nepomembno. Papirnata slamica na 
dan odžene ogromne korporativne tovarne 
stran, na jug in vzhod.

Srečno novo leto in dober tek! Še zadn-
jič se obilno najemo prazničnih dobrot, 
med katerimi ne sme manjkati več kilo-

gramov mesa, nato pa lahko začnemo raz-
mišljati o plemenitih ciljih obrambe človešt-
va pred človekovim uničevanjem podnebja 
in narave. Prvi med ministri, Robert Golob, 
je sicer že vizionarsko, z enim zamahom, 
rešil zagato s preveliko globalno proizvodnjo 
mesa, ki preobremenjuje planet. 

»Mislim, da moramo porabiti manj mesa. 
Ne pravim, da ga moramo povsem prenehati 
uživati, ampak da ga jejmo manj. Bolj se mora-
mo osredotočiti na sadje in zelenjavo oziroma 
na rastlinske vire,« je ugotavljal v nagovoru 
poslank in poslancev Evropskega parlamen-
ta v Strasbourgu sredi meseca. 

Hvala vsemogočnemu Robertu Golobu, 
da skrbi za naše zdravje in naš planet. For-
mula pa je čisto preprosta, potrošniki naj se 
začnejo obnašati bolj trajnostno in vse težave, 
ki jih doživljamo zemljani in zemlja zaradi 
kapitalizma, bodo izginile. Nenazadnje »smo 
[Slovenci] veliki ljubitelji mesa. Podatki za leto 
2018 kažejo, da pojemo precej več mesa (92,6 
kilogramov), kot je evropsko povprečje (69,3 
kilogramov). Samooskrba z mesom je 80-odsto-
tna, torej je treba meso uvažati; zlasti prašičje 
meso, ki ga tudi največ pojemo. V svetovnem 
merilu je živinoreja drugi največji vir izpus-
tov toplogrednih plinov (TGP). Medvladni 
panel za podnebne spremembe zato poziva k 
spremembi ne samo kmetijskih praks, ampak 
tudi naših prehranskih navad.« Tako obvešča 
Agencija Republike Slovenije za okolje. 

Vendar ljudje, to je državljani, nismo 
zmožni dovolj individualnega odrekan-
ja, zato je vlada ustanovila strateški svet za 

Jaka Virant

Več golobje hrane, 
manj golobovega mesa

NAMESTO UVODNIKA

ujeto v mrežo

prehrano. Petnajstčlanski svet bo vodila 
profesorica na biotehniški fakulteti in zdra-
vnica Nataša Fidler Mis, nekaj sekretarjev 
na ministrstvih, kot so Andreja Vezovnik, 
državni sekretar na ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport Darjo Fel-
da. Glede na neoliberalno svetovnonazorsko 
usmeritev nas ne sme začuditi, da je v skupi-
no uvrstila tudi denimo Boštjana Jakšeta, 
avtorja knjige Kronično bolni so biznis, še 
bolj poznanega kot promotorja piramidne 
sheme, ki svojega Ponzija skriva za parava-
nom prehranskega dopolnila v obliki praška. 
V neoliberalizmu namreč lahko vsak sam 
rešuje izzive sodobnega sveta – malo dela 
na sebi, popije dnevni prašek in se odreče 
plastičnim slamicam. Veliko več prahu kot 
praškasti herbalajfovec je vzdignilo dejstvo, 
da vlada sprva v strateško skupino ni pov-
abila kmetijskega in živilskega sektorja. To 
je populistična vladna garnitura kaj hitro 
sanirala s tem, da je med člane sveta uvrstila 
državno sekretarko na ministrstvu za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjano Buzeti 
in sekretarko na ministrstvu za zdravje Azro 
Herceg. 

Odgovornost vlade in pristojnih organov, 
tako Golob, leži v krepitvi ozaveščenosti in 
upoštevanju znanstvenih dejstev pri prehra-
ni. »In pa tudi, da omogočimo ustrezno izbiro 
zdravih živil in hrane v javnih sistemih. To smo 
v manjšem obsegu naredili v Sloveniji in rezu-
ltati so izjemni. Nikogar nismo silili v to in 50 
odstotkov potrošnikov je prišlo na popolnoma 
rastlinsko osnovano hrano. To je bila prosto-
voljna, individualna izbira, ki pa so jo podprli “

Z dieto proti globalnemu segrevanju
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bila potrjena z 38 glasovi za in 28 proti, med 
drugim predvideva možnost tajnega sledenja 
brez sodne odredbe. Finančni inšpektorji in 
inšpektorice bi tako lahko ob sumu davčnih 
kršitev na vozila namestili sledilne naprave. 
Temu členu sta nasprotovala tako minis-
trstvo za pravosodje kot informacijska poo-
blaščenka, proti njemu pa se je izrekla tudi 
nova predsednica države Nataša Pirc Musar. 
Državni zbor bo za ponovno potrditev nov-
ele moral zbrati 46 glasov, kar pa brez pod-
pore večjega dela koalicije ne bo mogoče, saj 
ima poslanska skupina Svoboda le 41 glasov.

V uradnem listu so tik pred prazniki obja-
vili tudi zakone, ki so bili potrjeni na trojnem 
novembrskem referendumu. Pohitrena čas-
ovnica je bila pomembna predvsem za zakon 
o dolgotrajni oskrbi, ki se je moral uveljaviti 
do konca leta, saj bi kasneje deloval retroak-
tivno. Nekoliko daljša časovnica se morda 
obeta pri zakonu o RTV, saj je predsednik 
programskega sveta RTV in redni komen-
tator na konkurenčni komercialni televiziji 
Peter Gregorčič vložil zahtevo za ustavno 
presojo zakona. Hkrati pa zakon o vladi 
pomeni, da se bodo po novem letu lahko 
začele izvajati aktivnosti za okrepitev vladne 
ekipe, česar si je Golobova koalicija želela že 
poleti. Zaslišanja novih in nekaterih starih 
ministric in ministrov na matičnih delovnih 
telesih bodo predvidoma potekala med 6. in 
9. januarjem, glasovanje o njih v državnem 
zboru pa se napoveduje za dan kasneje, torej 
10. januarja. 

Novo leto, 
nov veto 

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Medtem ko je spodnji dom parla-
menta de facto že odšel na dvot-
edenski dopust, se je zgornji dom 

na prvi seji konstituiral, a le delno uspešno. V 
dveh krogih glasovanja jim ni uspelo izvoliti 
novega predsednika državnega sveta, za kar 
so se potegovali Jožef Školč, Bojan Kekec in 
Marko Lotrič. Še najbliže izvolitvi je bil prav 
slednji, ki je prejel 18 od potrebnih 21 glasov 
za izvolitev. Na naslednji seji mu je to končno 
uspelo, saj je zbral še dodatne tri glasove in 
bil z minimalno večino potrjen za predsedni-
ka novega sklica državnega sveta. 

Pred tem je bil Lotrič direktor družinske-
ga podjetja Lotrič Meroslovje, političnih iz-
kušenj na državni ravni pa ni imel. Dva man-
data je bil občinski svetnik v občini Železniki, 
izvoljen na Listi za šport in rekreacijo. Na 
mesto podpredsednika pa je bil vnovič izvol-
jen večni župan Zagorja ob Savi Matjaž Šva-
gan, ki občino vodi že 28 let oziroma vse od 
ustanovitve.

A svetniki in svetnice niso počivali dolgo. 
Dva dni po izvolitvi vodstva so na mize pre-
jeli predlog veta na novelo zakona o finančni 
upravi, ki so ga s prepričljivo večino 28 glas-
ov za in 2 proti tudi potrdili. Po ustaljeni 
proceduri odložilnega veta bodo o predlogu 
novele morali poslanke in poslanci ponovno 
odločati na prvi naslednji seji državnega zbo-
ra. Na prvem glasovanju so novelo podprli le 
poslanci in poslanke Gibanja Svoboda, proti 
pa sta glasovali obe opozicijski stranki. Man-
jši koalicijski partnerici SD in Levica sta se 
ob glasovanju vzdržali. Novela zakona, ki je “

RAZGLEDNICE

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

Tale bo pa dolg, delavcem v zdravstvu 
nam hočejo nekaj povedati. Jure

 Matej Lovrič

 Matej Lovrič
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LOKALNO

ŽELJJKO

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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V slovenskem delu  Istre sicer opaža-
jo spremembe, ko gre za nelegalen prehod 
meja. V zadnjem času so koprski policisti 
namreč zaznali nov način prevažanja ilegal-
nih migrantov, in sicer v avtodomih s tujimi 
registrskimi tablicami. Prejšnji teden so blizu 
Kubeda ustavili avtodom s češko registracijo, 
v katerem je bilo 24 državljanov Iraka. 
Naslednji dan so v Movražu odkrili podob-
no vozilo s 15 iranskimi in šestimi turškimi 
državljani. Ti ljudje so tihotapcem za celot-
no pot plačali 6500 evrov. Vodja koprskih 
kriminalistov Primož Ogrinc je na tiskovni 
konferenci predstavil tudi občo statistiko, 
da so na območju Policijske uprave Koper 
obravnavali 91 primerov prepovedanega 
prehajanja meje. Obravnavali so 86 osuml-
jencev, 60 jih je pristalo v priporu.

V Sloveniji se je v zadnjih mesecih pov-
ečalo predvsem število migrantov iz držav, 
iz katerih prej niso prihajali, kot s  Burun-
di, Indija in Kuba. Zaradi tega je Slovenija 
po besedah predstavnikov MNZ predlagala 
Evropski komisiji, da posreduje za uskla-
ditev vizumske politike držav Zahodnega 
Balkana s politiko EU. Srbija je konec ok-
tobra za državljane Burundija in Tunizije to 
tudi storila in slovenski policisti operativno 
že opažajo manj ljudi iz teh držav. Policije 
držav Zahodnega Balkana in petih članic 
EU – Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in 
Madžarske – želijo vzpostaviti kontaktne 
točke za izmenjavo preiskovalnih podatkov 
o kriminalnih združbah, ki tihotapijo ljudi 
na balkanski poti.

Vodja službe za imigracijo in meje pri 
italijanski policiji Giuseppe De Matteis je iz-
rekel ključno misel, ko gre za skrb glede var-
nosti na meji. Mejni režimi, po njegovi oceni, 
nimajo vpliva na migrantske tokove, saj so ti 
odvisni predvsem od dogajanja v državah iz-
vora. Zato je edini način za obvladovanje mi-
grantskega toka enotnost v boju s kriminal-
nimi združbami, s pomočjo katerih prihaja v 
Evropo velika večina nezakonitih migrantov. 
Vstop Hrvaške v schengensko območje torej 
ne bo usodno vplival na varnost trdnjave Ev-
rope.“

»Z daj, ko bo Hrvaška vstopila v 
schengen, si seveda ne želimo, 
da bi s porastom nezakonitih 

prebežnikov, priseljencev, beguncev Slovenija 
postala nekakšen žep,« je ministrica za zu-
nanje zadeve Tanja Fajon komentirala vstop 
Hrvaške v schengensko območje, ki se bo 
uradno zgodil prvega januarja 2023. Slo-
venija je ob pridružitvi Hrvaške sicer podala 
enostransko izjavo, v kateri poudarja, da je 
meja med državama določena z arbitražno 
razsodbo. 

Fajon je svoje kolege v Evropskem parla-
mentu opozorila, da je treba znotraj schen-
genskega območja postaviti jasna pravila, 
omejiti notranji nadzor, če ta res ni potre-
ben, sicer bo schengen lahko resno ogrožen. 
Gre za notranji nadzor, ki ga izvaja več držav 
članic in je v nasprotju s pravom Evropske 
unije, kar predstavlja resen problem. Že na 
meji z Avstrijo občasno poteka notranja kon-
trola. Nezaupanje do hrvaškega mejnega na-
dzora bi torej lahko prineslo povečanje no-
tranjega nadzora meja EU. Po besedah Fajon 
mora država, ki želi ta ukrep vpeljati, utemel-

Žica, 
migranti in 
varnost EU

Simon Smole

Vstop Hrvaške v 
schengensko 
območje

LOKALNO

jiti resno grožnjo in se o uvedbi ukrepa pred 
tem pogovoriti tudi s sosednjimi državami, 
ki bi jih ta ukrep prizadel. 

Vstop Hrvaške v schengensko območ-
je komplicira tudi nadzor balkanske mi-
grantske poti, ki je postala ključna smer vsto-
pa v Evropsko unijo. Hrvaška sicer pomirja, 
da je že od leta 2019 po ocenah Evropske 
komisije pripravljena za izvajanje schen-
genskih standardov. Po podatkih Ministrst-
va za notranje zadeve (MNZ) je od januarja v 
Italijo nezakonito prek Sredozemskega mor-
ja vstopilo 93.000 ljudi, samo v prvih deve-
tih mesecih letošnjega leta pa je po balkanski 
poti v EU prišlo 106.000 ljudi. Na ministrst-
vu ne pričakujejo, da se bo število migrant-
ov na slovensko-italijanski meji po vstopu 
Hrvaške v schengensko območje zmanjšalo. 
Kriminalcev ne zanima, ali je kakšna država 
v schegenskem sistemu ali ne.

Tudi odstranjevanje žične ograje na meji 
s Hrvaško po oceni MNZ ne bo vplivalo na 
število migrantov. Kot so dejali na novinar-
ski konferenci, so združbe tihotapcev orga-
nizirane, in če se tako odločijo, lahko spravi-
jo ljudi čez mejo ne glede na ograjo. Kot 
dokaz neučinkovitosti tovrstnega ukrepa je 
zdaj že nekdanja ministrica Bobnar navedla 
Madžarsko, ki po njenih besedah kljub dvo-
jni žični ograji beleži največji val migrantske-
ga toka. 

Od začetka leta je policija obravnavala 
183 kaznivih dejanj in prijela 171 tihotap-
cev ljudi, ki so čez državno mejo poskušali 
prepeljati 1212 nezakonitih migrantov. Do 
drugega decembra so odstranili več kot osem 
kilometrov žičnate ograje in okoli šest kilo-
metrov poškodovane panelne ograje. Žično 
ograjo bodo odstranili tudi z meje v Istri. Ta 
bo tako spet postala enotna regija, v kateri 
bo po desetletjih ponovno omogočeno pros-
to gibanje na območju, ki je stoletja sobivalo 
v znamenju različnih jezikov, kultur, etničnih 
in narodnostnih skupnosti. Pričakujejo se 
tudi ugodni učinki na gospodarstvo in tur-
izem, saj bo olajšan transport čez mejo, prav 
tako pa v poletnih mesecih ne bo več dolgih 
čakalnih vrst in prometnih zamaškov, ki 
povzročajo veliko obremenitev za okolje. 
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Leto 2022 v fotografijah

Letošnje leto so močno zaznamovale 
volitve, vendar ne gre pozabiti, da se 
je poleg tega v Slovenski Istri dogajalo 

še marsikaj drugega. Ob izteku koledarskega 
leta smo se odločili pogledati nazaj in doga-
janje predstaviti v fotografijah ter tako za-
beležiti nekaj letošnjih mejnikov. Zapisani 
datumi obeležujejo datum objave v medijih.

LOKALNO

Pia Nikolič

9. 1. Izolani kot prvi v Sloveniji udejanjijo svojo 
neposredno demokratično voljo in uspejo z 
referendumskim odločanjem preprečiti  
sprejem Občinskega prostorskega načrta.  
F: Gibanje za Izolo

24. 1. Računsko sodišče ugotovilo nepravil-
nosti pri poslovanju koprske občine v letih 
2018 in 2019. 

29. 3. V Ajdovščini položili temeljni kamen 
za gradnjo novega doma starejših občanov 
Kresnice. F: Občina Ajdovščina

17. 6. Otvoritev novega obmorskega parka 
Žusterna. F: Martin Agostini Pregelj

21. 6. Protest članov krajevne skupnosti 
Koper Center proti podiranju večdesetletnih 
dreves na področju gradbišča Levji grad.  
F: Megafon

4. 7. Policijska postaja Koper dobi novo  
dislocirano enoto v Ankaranu. 

15. 7. Začetek velikega poletnega požara na 
Krasu, ki je posledica nekajmesečne suše.  
F: Regijski štab CZ za severno Primorsko

22. 7. Vrhovno sodišče v Ljubljani Solzi  
Popović, mami nekdanjega koprskega  
župana, naloži vračilo posojila v vrednosti 
960.000 evrov.

25. 7. Koper dobi Sončno zadrugo, ki z 
elektriko oskrbuje sedež krajevne skupnosti in 
kulturni dom. F: MOK

22. 8. V Kopru odprejo novo avtobusno 
postajo. F: MOK

5. 10. Komisija za preprečevanje korupcije 
Občini Izola naložila odpravo nezakonitosti pri 
prodaji občinskega zemljišča, ki ga občina 
zavrne.

11. 10. Portoroška regata prvič kot svetovno 
prvenstvo razreda RC44. F: Jadralni klub 
Pirat/ Pedro Martinez

10. 11. V Kopru otvorijo prenovljeno tržnico. 
F: MOK

11. 11. Največji teniški center v Sloveniji, 
Tenis center Portorož, je prenehal z delovan-
jem. F: STA
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15. 11. Turistična zveza Slovenije Mestni občini  
Koper podelila nagrado za najbolj čisto in urejeno 
mesto v Sloveniji. F: MOK

18. 11. Abitanti dobijo pitno vodo. F: TICKoper/Wiki

4. 12. Milan Bogatič postane župan Izole. F: E. K. 

7. 12. Za župana Pirana je bil v drugem krogu 
izvoljen Andrej Korenika. Premagal je Gašparja 
Gašparja Mišiča.  
F: Natalija Gajić

12. 12. Novoizvoljeni koprski svet na ustanovni 
seji ugotovil ponovno izvolitev župana Kopra.  
F: LAB

14. 12. Ugotovitev, da rob klifa v Ankaranu 
namesto oljk obtežujejo bazeni. Lastnik enega 
od njih je odvetnik Franci Matoz. F: FPA
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Pred nekaj več kot sto leti se je dogo-
dila tako imenovana tržaška »kristal-
na noč«, ko so fašistične skupine iz 

sovraštva do slovenske narodne skupnosti 
požgale Narodni dom, kulturno središče 
Slovencev onkraj meje.

Sam dom je predstavljal vrh slovenske 
prisotnosti v Trstu, že sama stavba, zgrajena 
po načrtih Maksa Fabianija,  je s svojim vide-
zom simbolizirala kulturno in gospodarsko 
moč naših rojakov v največjem »slovenskem« 
mestu. Arhitekt Maks Fabiani se je sicer leta 
1921, le leto po požigu »njegovega« Narod-
nega doma, včlanil v fašistično stranko in bil 
v njej tudi dejaven.

Ne gre se čuditi, da so bili prav slovens-
ki narodni domovi in Narodni dom kot vrh 
tega prve žrtve fašističnih pogromov. Ampak 
čemu? Kaj se je v domovih, Narodnem domu 

konkretno, dogajalo od odprtja do požiga, 
da je bila za fašiste prioriteta tako središče 
popolnoma uničiti? Kaj se je z Narodnim 
domom dogajalo po drugi vojni, ko je bil 
fašizem (žal ne dokončno) uničen? 

Leta 1904 dograjeni Narodni dom, fi-
nančno plat gradnje je krila Tržaška poso-
jilnica in hranilnica, je bil prva polivalentna 
ustanova v Evropi. V njej so potekali koncer-
ti, gledališke predstave, razne prosvetne in 
telovadne prireditve, predavanja, politični 
shodi. Gledališka dvorana, ki je razpolagala 
s parterjem in galerijo, je imela več kot šti-
risto sedežev. V sami stavbi se je nahajala 
banka, tiskarna, tam je imelo prostore tudi 
uredništvo časopisa Edinost, kasneje Glas-
bena matica, telovadnica oziroma Sokolska 
dvorana, restavracija, šestnajst zasebnih sta-
novanj, pisarne in Hotel Balkan, takrat eden 
najmodernejših evropskih hotelov.

V šestnajstih letih obstoja, do njegovega 
požiga, se je v Narodnem domu zvrstilo 274 
gledaliških predstav in 134 koncertov, op-
eret in drugih glasbenih prireditev. Redno 
so se odvijala razna predavanja, v njem so 
prirejali silvestrovanja, pustne veselice, nas-
tope učencev glasbene in dramatične šole ter 
razne priložnostne večere. 

V Narodnem domu so domovala tudi 
različna društva, od Delavskega podpor-
nega društva, ki je razpolagalo z dvema 
zdravniškima ambulantama, Slovenskega 
planinskega društva, Političnega društva Ed-
inost, orkestra podružnice Glasbene matice, 
Dramatičnega društva (predhodnika Slov-
enskega stalnega gledališča) do Telovadnega 
društva Sokol. V okviru politične stranke 
Edinost je izhajal tudi istoimenski dnevnik. 

ONSTRAN MEJE

Jan Bednarik
tx&foto

Kulturno 
središče 
slovenstva

V njihovem krogu je nastala zamisel za grad-
njo večnamenske ustanove, v katerem bi se 
združevali tržaški Slovenci in pripadniki 
drugih slovanskih narodov.

Delovanje Slovencev (pa tudi ostalih 
slovanskih narodov), njihova močna pris-
otnost tako v kulturnem kot gospodarskem 
življenju Trsta, je šlo tako močno v navzkriž 
s fašističnimi načrti, da so v dvajsetih le-
tih prejšnjega stoletja to središče kulturne, 
gospodarske in politične moči slovanskega, 
predvsem slovenskega prebivalstva v Trstu, 
brezvestno požgali, brez ozira na morebitne 
žrtve.

Takratna lastnica doma, Tržaška hranil-
nica in posojilnica, ni imela dovolj sredstev 
za obnovo stavbe, zato ga je leta 1924 proda-
la. Novi lastniki so v domu uredili Hotel Re-
gina. Slovencem odtujen je dom ostal tudi po 
drugi svetovni vojni, navkljub temu, da so ob 
okroglih obletnicah požiga pred stavbo po-
tekali shodi z zahtevo po vrnitvi Narodnega 
doma. Leta 1976 je stavbo odkupila dežela 
Furlanija – Julijska krajina, leta 1997 se je 
vanjo vselila Visoka šola modernih jezikov za 
prevajalce in tolmače tržaške univerze.

Trinajstega julija 2010, ob devetdesetlet-
nici požiga, stavbo obiščejo takratni pred-
sedniki Italije, Slovenije in Hrvaške Giorgio 
Napolitano, Danilo Türk in Ivo Josipović ter 
se simbolno poklonijo Narodnemu domu. 
Letos pa je bila podpisana pogodba, s katero 
je tudi uradno potrjen prenos lastništva slov-
enski narodni skupnosti v Italiji. 

O samem poteku prenosa, pomenu tega, 
prihodnosti Narodnega doma, sploh v luči 
novih političnih razmer, pa v prihodnji šte-
vilki.

Zgodovina Narodnega 
doma v Trstu

Maks Fabiani je tudi avtor povojne oziroma medvojne obnove Štanjela
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Otvoritev letošnje zadnje razstave 
Voda in zemlja avtorice Marjetice Po-
trč v Mestni galeriji Piran je izjemna 

osvežitev produkcije Obalnih galerij Piran. 
Potrčevo, ki z deli poudarja pomen opol-
nomočenja posameznika in skupnosti, sta 
k sodelovanju povabila kustosa Mara Am-
brožič Verderber in Matic Bukovac. Do zač-
etka marca bodo tako na ogled trije vizualni 
eseji, s katerimi umetnica opozarja na so-
bivanje in nujnost sodelovanja med ljudmi 
in naravo. Dva vizualna eseja, ustvarjena za 
Bienale v Sydneyju leta 2022, obravnavata 
problematiko pravic dveh vodnih tokov, reke 
Soče v Sloveniji in reke Lachlan v Avstraliji. 
Tretji vizualni esej Dežela skrbnikov: balada 
o Piranu, ki ga sestavlja deset risb manjšega 
formata, povezuje diagram z naslovom Deže-
la varuhov. Projekt je avtorica ustvarjala v 
sodelovanju s številnimi deležniki in ga je 
zato posvetila prav lokalnemu okolju.  

Vizualni esej predstavlja posebno obliko 
umetniške produkcije Marjetice Potrč, kjer z 
risbami, opremljenimi z besedilnim opisom, 
avtorica v ospredje postavlja dojemanje 

vode kot pravnega subjekta, ki ga je potreb-
no spoštovati. Namesto perspektive izko-
riščanja naravnih virov ponuja razmislek o 
pomenu varovanja in skrbništva nad dvema 
osnovnima viroma, zemljo in vodo. Ker so 
risbe v Sloveniji razstavljene prvič, je tokrat 
avtorica prvič ustvarjala v slovenskem jezi-
ku.   

Čez dve nadstropji se na celotni ste-
ni centralnega prostora galerije naha-
ja črno-oranžen diagram Dežela varuhov, 
posvečen Istri. S tekstualnimi razmisleki av-
torica opisuje sobivanje človeka in zemlje ter 
njuno sodelovanje in soodvisnost. Vizualni 
esej Dežela skrbnikov: balada o Piranu opisu-
je transformacijo mesta skozi štiri letne čase, 
kjer Potrč prepleta razmislek o izzivih pi-
ranske občine, ki se spopada »z dramatičnim 
upadanjem prebivalstva in tudi s posledicami 
globalnega ogrevanja – poplavljanje mesta ne 
samo iz morja, ampak tudi iz hriba.«   

Potrč nas nenehno nagovarja, da Zemlja 
ni naša lastnina, da jo moramo spoštovati 
in ščititi kot njeni skrbniki in varuhi, tudi 
z zakoni. To je v današnji postantropoceni 
dobi izjemno pomembno, saj sta tako drža-
va kot ekonomija neustrezno opredeljena 
do zaščite skupnih virov človeštva. Povzema 
tudi pravila upravljanja z zemljo na osnovah 
kolektivnega delovanja nobelove nagrajenke 
za ekonomske znanosti Elinor Ostrom. 

V nadstropju se nahajata dva vizualna es-
eja Pravice reke in Življenje reke Lachlan. Prvi 
pripoveduje zgodbo referenduma o nove-
li Zakona o vodah, s katerim so državljani 
Slovenije preprečili uveljavitev zakona, ki 
bi zasebnemu kapitalu omogočil izkoriščan-
je zaščitenih vodnih virov. Drugi obravnava 
problematiko reke Lachlan v osrednjem delu 
zvezne države New South Wales v Avstrali-

ji. Nastal je v sodelovanju z Rayem Wood-
sem, starešino ljudstva Wiradjuri, ki se kot 
skrbniki dežele borijo proti povišanju jeza 
Wyangala. Slednji poseg bi v spodnjem delu 
toka reke s pomanjkanjem vode povzročil 
ekološko katastrofo. 

Marjetica pripoveduje zgodbo soodvis-
nosti človeka in narave, v kateri se oblikuje 
novo razumevanje naravnih virov. Narava 
v tem kontekstu ni več izkoriščani objekt, 
temveč subjekt s svojimi pravicami. Edino 
na ta način se lahko spremeni naš odnos do 
narave, do katere se moramo začeti obnašati 
kot skrbniki in njeni varuhi, ne pa kot njeni 
izkoriščevalci.  

Izjemna izkušnja je bila tudi sodelo-
vanje s študenti in študentkami programa 
Vizualne umetnosti in oblikovanje Peda-
goške fakultete Univerze na Primorskem 
na delavnici za obnovo poti med piranskimi 
vrtovi in oljčniki. V sodelovanju s krajins-
ko arhitektko Romano Kačič in Krajevno 
skupnostjo Piran se bo v naslednjem letu 
vzdolž Matteotijeve in Oljčne pešpoti med 
piranskimi vrtovi in oljčniki vzpostavilo 
prehodnost tradicionalnih pešpoti v Piranu. 
Prav s tem namenom se bo v sodelovanju z 
Obalnimi galerijami Piran, krajani in mestno 
upravo pripravilo Priročnik za soupravljanje 
poti med piranskimi vrtovi. Z delavnico Po-
trč opozarja na povezanost sodobne umet-
nosti in sodobne kulture, saj je po njenem 
»sodobna umetnost živ jezik, ki je s sodobno 
kulturo nerazdružljivo povezana,« in nadalju-
je, da jo »veseli, da je razstava Voda in zemlja 
v spremljevalnem programu povezana s prak-
tično delavnico Pot Štorta, ki opozarja na up-
ravljanje skupnega prostora.« Umetnost tako 
posega v skupni prostor in oblikuje nova 
pravila sobivanja v njem. 

Dežela 
skrbnikov

KOLUMNA

Boštjan Bugarič
foto: Jaka Jeraša/ Obalne Galerije Piran

“
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Balkon v Gledališču Koper. Na moji levi 
prijateljica, za mano lučkar, na njegovi 
mizi mešalka in prazna pločevinka ko-

kakole. Pred nami skoraj nemoteča ograja, 
pod nami polna dvorana pretežno mestnemu 
gledališču primerno urejenih obiskovalcev. 
Na odru minimalistična scena – kavč in na 
njem svetlolasa ženska (Hana Selimović) v 
ležečem položaju, z desne strani zofe ji bingl-
jajo noge. Ne izgleda v redu.   

Mi pa čakamo, čakamo, da se ugasne-
jo luči v dvorani in se prične Tartif (izvirno 
Tartuffe) žal že pokojnega režiserja Igorja 
Vuka Torbice. Predstava desetletja, kot ji 
velijo srbski kritiki. Medtem ko z roko ri-
nem v črne luknje svojih žepov, da bi našla 
kemični svinčnik in si vestno zapisala kakšno 
pomembno reč o tej prvič in zadnjič gostujo-
či predstavi v Sloveniji, zaslišim glas svetlo-
laske z odra. Nič jasno, ona že igra in luči v 
dvorani so še prižgane, verjetno da kokako-
la še ni prijela lučkarja. Vržem oko nanj. Tip 
je prisoten in zavesten, zgleda kot da ve, kaj 
dela. Vrnem pozornost na igralko, ki že vne-
to nagovarja publiko z vso pikantnostjo, ki jo 
poseduje srbski jezik.  

Razumem, dogaja se drzen preboj četrte 
stene med obiskovalci in akterji. Igra steče, 
ne samo gledališka, tudi psihološka. Svetlo-
ba sije z enako močjo na vse dele prostora, 
občutek imaš da si z Dorino (Hana Selimov-
ić) v dnevni sobi in z vso navzočnostjo slediš 
njeni pasivno-agresivni, a neizmerno duho-
viti razlagi o situaciji, ki jo prestaja. Dorina 
ima namreč problem, imenuje se Tartif (Saša 
Torlaković). Izvemo, da oba, Dorina in njen 
problem, začasno bivata pri njeni sestri El-
miri (Tijana Marković) in njenemu partnerju 
Orgonu (Ninoslav Đorđević), ki ima iz svo-
jega prvega zakona še dva otroka, Marijano 
(Danica Grubački) in Damisa (Marko Savić), 
in je tisti, ki je Tartifa povabil v svojo hišo 
ter je vanj skorajda malo zagledan. Od vseh 
naštetih članov družine pa je Dorina edina, 
ki ji gre na bruhanje ob misli nanj. Sprva se 
brezsramno sprašuje, če je nora. Potrditev, da 
ni, išče v publiki in nekje vmes se odloči, da 
potrditve ne rabi, ker tako ali tako obiskuje 
psihiatra. V nadaljevanju skoraj pod prisilo 
potisne vse ostale člane pred gledalce in jih 
nagovori, da se ji predstavijo in povedo svo-
je mnenje o njegovi prisotnosti v hiši. Večina 
se komentarja vzdrži, a skozi nadaljnje akte 
ugotovimo, da pod streho vlada neizmerno 
strahospoštovanje do tega misterioznega 
lika, obenem pa, da je vsesplošna družinska 
tenzija posledica njegove prisotnosti. 

LOKALNO

Theatralia

Tako je Tartif v prvi polovici predstave 
prisoten samo verbalno. In če pozabiš, da 
si pred gledališčem videl plakat z njegovo 
podobo, si do sedaj umisliš že ene pet vari-
acij njegovega izgleda. Nakar on zakoraka na 
oder v vsej svoji skromnosti in prime te, da bi 
se zakrohotal, ker tip ne zgleda niti približ-
no kot ena od tvojih zafrknjenih umišljenih 
podob. Resnično, kot da bi na oder stopil 
sramežljiv starejši kafanski pevač. S svojo 
prisotnostjo ustvarja umirjeno atmosfero, 
samo Dorini gre malo na bruhanje. Do sedaj 
smo že razumeli, da se v hiši ves čas prip-
ravlja slavje, in zdaj vemo, da si Orgon želi 
proslaviti Tartifov obstoj in mu v ta namen 
podariti mikrofon, s katerim bo lahko njegov 
glas segel dlje. Nakar začne ta mali brkati mož 
milo govoriti vanj in tokrat res izgleda kot 
kafanski pevač, ki bo v socialistično oprem-
ljeni restavraciji na obrobju Sremske Mi-
trovice vsem zaželel srečno novo leto 1998. 
Nič kaj nevarno, prevarantsko ali sumljivo. 
Dokler zadeva ne postane precej absurdna 
in se lik prelevi v poduhovljenega tipa, ki 
želi prepričati, da bo njegov življenjski govor 
pregnal vse zlo s tega sveta. Tu se zgodi še en 
ključni trenutek. Na kulisah se zasveti napis 
TARTUFFE in zadeva postane resna, njegov 
govor deluje prodorno in manipulativno. 
Zdaj gre ob pogledu nanj na bruhanje še 
komu poleg Dorine. Postopoma intervenira 
z vsemi odrskimi udeleženci, jih hipnotizira, 
da popolnoma nepremični strmijo v prazno. 
Vsi, razen tiste, ki se je edina spraševala, če 
je nora. Dorina ga spremlja z dvomom in ka-
jenjem najbrž že dvajsete cigarete, odkar se je 
pričel ta veliki šov. Prevarant tega ne prenese 
in postopi fizično, preprosto in hladno ter jo 
zadavi.   

Za piko na i pa v zadnjem aktu interve-
nirata še dva uradnika, ki posedeta vse hip-
notizirane like za mizo in jih ob tem pospre-
mita z besedo, da so tu, da za njih poskrbijo 
in jih zaščitijo. Tartif poroča, da uspešnost 
misije ocenjuje s šest od sedem. Dorino 
položijo pod mizo. Uradnika in prevarant za-
pustijo kuliso. 

 Več kot jasno sporočilo, da popolna na-
dvlada pride zgolj z utišanjem glasnejših, 
četudi so ti brez mikrofona. Lahko bi rekla, 
da se je stvar začela na zelo lahkoten, skoraj 
stendapovski način, torej z vsakdanjimi prob-
lematikami, s katerimi se vsakdo poistoveti 
vse do trenutka, ko se zgodi popoln absurd. 
Tak, ki odslikava totalitarno vlado in zatira 
svobodo govora. Morda pa nam vsem ta ab-
surd le ni tako zelo tuj. “

Tartif ali Kdo 
je tukaj nor? K U L T U R N I 

N A P O V E D N I K
režija: Igor Vuk Torbica
ocena: 7/7 27. 12. – 08. 1, 10.00-17.00, Piran, Tartinijev trg

Tartinijeva novoletna tržnica

30. 12., 18.00,  Izola, Lonka
Čuki in prihod Dedka Mraza

30. 12., 18.00, Piran
Koledovanje v Piranu

30. 12., 19.30, Piran, Avditorij Portorož
Novoletni gala koncert Fran-
coski poljub
 
31. 12., 11.00, Koper, Dvorana sv. Frančiška 
Asiškega
Fantazima 2022: Predstava za 
otroke – Jelenčkov praznični 
cirkus
 
31. 12., 19.00, Koper, Gledališče Koper
Eroika Aromatika, je glasbeni 
projekt, idejno in izvedbeno 
zasnovan s strani producentov 
Patrika Grebla in Urše Mravlje.
 
31. 12., 19.30, Avditorij Portorož
V novo leto z Ladom Bizovičar-
jem.
 
31. 12., 21.00-01.00, Piran, Tartinijev trg 
Silvestrovanje na Tartinijevem 
trgu v Piranu: DJ Adriano Roy in 
Gedore

31. 12., 21.30, Lonka
Silvestrovanje z The greatest 
tribute to Bon Jovi in Lisjaki.

1. 1., 18.00, Lonka
Koncert v sklopu Ledenega 
otoka: Tulio Furlanič in Kamnolo-
mi. Repertoar obsega avtorsko 
glasbo skupin Kameleoni, Halo, 
Bazar, Prizma in še marsikaj.

5. 1. - 31. 1., Bela dvorana, Avditorij Portorož
Fotografska razstava Fotokluba 
Portorož z naslovom Življenje je 
lepo.

07. 1., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: Toxine

13. 1., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert: LAPsus Trio

13. 1., 19.30, Piran, Avditorij Portorož
Piranski glasbeni oder:  
Adi Smolar
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leta 2012 opozorila, da »sedanji način podel-
jevanja koncesij vodi v razgradnjo osnovne-
ga koncepta zdravstvenega doma in manjša 
dostopnost storitev.« Do slednjih lahko vse 
bolj dostopajo le bogati, tisti, ki si lahko 
privoščijo preskočiti vrste in plačati storitev 
pri morda istem zdravniku, kot jih zdravi v 
javni ustanovi, a jim tam zagotavlja, da dru-
gih možnosti, kot je čakanje, ni.

Glede na situacijo nič ne čudi, da ljudje 
močno nasprotujejo, da direktorica zdravst-
venega Ljubljana še vedno deluje v svoji 
zasebni ordinaciji. Njen Zdravstveni zavod 
Multimedicus je tako kot Zdravstveni dom 
Ljubljana sicer že postal predmet izrednega 
upravnega nadzora, čeprav je ljubljanski 
župan Zoran Janković ministru za zdrav-
je Danijelu Bešiču Loredanu rekel, da naj 
»direktorico pusti čisto pri miru.« V dodatni 
razlagi z Mestne občine Ljubljana so deja-
li, da naj se ministrstvo raje osredotoči na 
širšo situacijo in uvede interventni ukrep, 
da »bi moral zdravnik, ki postane koncesion-
ar, s sabo vzeti vse paciente.« Za pomanjkan-
je zdravnikov pa menda ni kriva trenutna 
direktorica Antonija Poplas Sosić, ker je to 
problem, ki traja že desetletje, pravijo.

Dozdeva se, da gre za problem, ki se ga 
– tako kot stanovanjske politike – noče lo-
titi nobena vlada, ker rezultatov ne bi mog-
la doseči v trajanju svojega mandata in se 
ji torej vanj za pridobivanje političnih točk 
ne splača posegati. Lahko se ji namreč zgo-
di kot Marjanu Šarcu, ki je odstopil zaradi 
pretiranih obiskov in pritiskov lobistov v 
parlamentu, ki so ga prepričali, da ukinitev 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni 
dobra rešitev. A to le pomeni, da se bo morda 
pojavilo še več primerov, kot je primer Mar-
ka Bitenca, čigar Zdravstveni zavod Zdrav-
je Ljubljana je po poročanju N1 investitor v 
rezidenco Carpe Diem in bo ob nakupu sta-
novanja rezidentom v isti stavbi ponudil še 
izbranega zdravnika. Čeprav je dejal, da bo 
oglas »morda spremenil«, pa tega do sredine 
tedna še ni storil.

LOKALNO

Problemi 
slovenskega 
zdravstva

Pia Nikolič
ilustracija: Jernej Žumer

Pisal se je začetek decembra, ko je 
želela 33-letna Ljubljančanka pokli-
cati zdravnico. Pravzaprav jo tudi je, 

šestinpetdesetkrat. Nato je obupala. Na po-
slano elektronsko sporočilo je namreč dobila 
odgovor, da je njena zdravnica (spet) odsot-
na, zato jo preusmerjajo na druge zdravnike, 
ki jo nadomeščajo. Na pregled se je želela 
naročiti po elektronski pošti, a je bila ta za-
vrnjena, saj pri drugih zdravnikih po novem 
prejemajo sporočila samo prek aplikacije. 
Ta ji ni omogočala dostopa do omenjenih 
zdravnikov, saj niso njeni izbrani družins-
ki zdravniki, zato se jih je lotila poklicati. 
Po šestinpetdesetem poskusu je obupala. 
Odločila se je, da je bolje še nekaj dni trpeti 
bolečine in upati, da minejo, da se zdravnica 
vrne ali enostavno oditi na urgenco. Klici to-
lažbe njenih prijateljev pa so ji zagotavljali, 
naj bo »še srečna, da zdravnico sploh ima.«

Kar 132.000 posameznikov po celi Slo-
veniji namreč te sreče nima. Najhuje je v 
Ljubljani, kjer je trenutno brez izbrane-
ga družinskega zdravnika 30.000 posa-
meznikov, najbližji, ki paciente še sprejema, 
pa se nahaja v Horjulu. V Slovenski Istri je 
situacija malo bolj rožnata. V Piranu obsta-
jata dva, v Kopru pa en zdravnik, ki paciente 
še sprejemajo. Naslednji najbližji je zdravnik 
v Postojni, ki ima prav tako še nekaj pros-
tih mest. Ambulanta pacienta lahko zavrne, 
če že ima 1895 glavarinskih količnikov, kar 
znese 1200 do 2000 pacientov, saj glavarins-
ki količnik pomeni »utež« pacienta glede na 
starost.

Ker naj bi vsak državljan Slovenije v sta-
rosti nad 26 let plačeval vsaj obvezno zavaro-
vanje, bi mu moralo biti javno zdravstvo in 
uporaba njegovih storitev dostopna. Ob tem 
ne pozabimo, da večina plačuje tudi dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje, saj že vrabci 
na strehi čivkajo, da »vas brez dopolnilnega 
zavarovanja skoraj še pogledajo ne v ambu-
lanti.« Veliko ljudi pa dandanes plačuje javno 
zdravstvo kar dvakrat, prvič iz omenjenih 
zavarovanj in drugič, ker si dejansko želi pri-

ti do zdravnika in zato plačujejo še dodatna 
zavarovanja za hiter dostop. Čakalne vrste, ki 
se po Evropski uniji gibljejo okoli treh mese-
cev na poseg, so tako pri nas lahko tudi neka-
jkrat daljše. Za menjavo kolka boste pri nas v 
povprečju čakali kar petnajst mesecev.

Reforma zdravstva je torej nujno potreb-
na, a napovedana stavka sindikata FIDES, ki 
mu predseduje večletni sopotnik SDS Kon-
rad Kuštrin, pri tem ne bo pomagala. Med 
večjimi problemi so gotovo tako imenovani 
zdravniki dvoživke, ki s svojim delom v za-
sebnih ordinacijah pomagajo daljšati vrste 
v javnih zavodih. Namesto da bi nadure 
opravljali v matični ustanovi, jih namreč 
raje opravljajo v zasebni. S tem se uveljavl-
ja pospešena privatizacija zdravstva, poleg 
tega nihče ne ugotavlja, koliko objektivnih 
ur opravi posamezni zdravnik v okviru svoje 
službe. Prepoved popoldanskega dela pri za-
sebnikih bi tako predvidoma lahko dosegla, 
da tisti, ki želijo delati nadure, te opravijo v 
svoji službi. Dodatno bi s tem poskrbeli za 
več nadzora in družbene odgovornosti, ki v 
zasebnem sektorju nista zagotovljena.

Prehod v zasebni sektor marsikdo podpi-
ra, ker naj bi tako zdravniki prejemali boljše 
plače, ki »si jih zaslužijo, saj rešujejo življenja,« 
zato naj samo zapišemo, da so v povprečju 
leta 2019 najbolje plačani specialisti v javnih 
bolnišnicah prejemali v povprečju 7800 ev-
rov na mesec. Covidni dodatki so plače v 
nadaljnjih dveh letih še povišali, zato tudi 
nepremičninski agentje poročajo, da so sta-
novanja v zadnjem času večinoma prodajali 
samo zdravnikom. 

Kljub za povprečnega državljana iluzorni 
višini plače je imelo leta 2019 364 zdravnikov 
in zdravnic UKC Ljubljana tudi soglasje za 
delo zunaj matične bolnišnice. Računsko 
sodišče pa je začelo tega leta opozarjati, da 
je od leta 2008 število zdravnikov v mreži 
zasebne zdravstvene mreže zraslo za 114 
odstotkov, število zdravnikov s koncesijo pa 
za deset odstotkov. Nenazadnje je analiza 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje že “

Zakaj je lahko sporno, 
da zdravnik dela hkrati 
v javnem in 
zasebnem sektorju?
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Ljubljanska megla, ozon na Primorskem, 
dim iz trboveljskega dimnika ... Če 
človek redno spremlja medije, dobi 

občutek, da živimo v visoko onesnaženem 
okolju. Na Agenciji za okolje so dokončali 
letno poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji 
za leto 2021.  Glavna ugotovitev je, da so bile 
ravni vseh onesnaževanj v letu 2021 nižje 
od standardov kakovosti, ki jih predpisuje 
zakonodaja. Torej zrak pri nas ni kritično 
onesnažen. A pri vrednotenju kakovosti zra-
ka moramo biti previdni, saj lokalni izpusti 
še vedno ostajajo na visoki ravni. Onesnažen 
zrak v Sloveniji letno povzroči 1700 prez-
godnjih smrti. Kljub temu je kakovost živl-
jenja s te plati v Sloveniji dokaj dobra. Ka-
kšna je kakovost zraka v vašem kraju, lahko 
preverite na spletni strani Agenciji RS za 
okolje, ki meritve izvaja na merilnih enotah 
po državi.

Letna mejna vrednost za delce PM10, 
ki je postavljena pri 35 gramih na kubični 
meter, v letu 2021 na nobenem merilnem 
mestu ni bila presežena, piše v poročilu. 
PM10 je oznaka za drobni delec s premerom 
10 mikrometra ali manj. Zaradi svoje majh-
nosti lahko potuje globoko v dihalne poti, 
kar povečuje tveganje za bronhitis, astmo in 
pljučne bolezni. Dovoljena dnevna meja je 
50 gramov na kubični meter. Mejne dnevne 
vrednosti delcev PM10 so bile presežene v 
kurilni sezoni (januar, februar, marec, okto-
ber, november, december) in junija zaradi 
puščavskega prahu. Višje koncentracije trd-
nih delcev so predvsem posledica kurjenja 
trdnih goriv, kot sta premog in les, za potre-
be ogrevanja gospodinjstev in uporaba fosil-
nih goriv v industrijski proizvodnji. Najbolj 
se je onesnaženost zraka s PM10 zmanjša-
la v Trbovljah, Zagorju in Mariboru. Tudi 
onesnaženost z najfinejšimi prašnimi delci 
PM2,5, ki jih merijo na petih merilnih mes-
tih, lani nikjer ni presegla dovoljene ravni.

Izmerjene ravni ozona so bile v letu 2021 
višje kot v letu 2020, zaradi popolnoma dru-
gačnih vremenskih razmer v poletnem času. 
V ozračju sta dve plasti z večjo vsebnostjo 
ozona: stratosferski ozon, ki je okoli 20 ki-
lometrov nad tlemi, ter troposferski ozon, 
ki je v plasti zraka pri tleh do višine največ 
nekaj kilometrov nad zemeljskim površjem. 
Stratosferska plast vpije večino ultravijo-
ličnih žarkov v sončnem sevanju in s tem šči-
ti življenje na Zemlji. Previsoke ravni ozona 
v plasti zraka pri tleh negativno vplivajo na 
zdravje ljudi, škodujejo pa tudi rastlinam in 
živalim. Opozorilna vrednost ozona je bila v 
letu 2021 presežna le en dan avgusta v Kop-
ru in naslednji dan v Novi Gorici. V teh dneh 
so temperature dosegle tudi do 36 stopinj, 
nad naše kraje pa je zaneslo zračno maso iz 

območja jadranskega bazena, ki je bila v tem 
času precej onesnažena z ozonom. V letu 
2021 je bil sicer že v drugi polovici junija 
zabeležen prvi vročinski val. Dolgoročna 
ciljna vrednost za ozon je bila presežena na 
vseh merilnih mestih. V 2021 so na osmih 
merilnih mestih več kot 25-krat zabeležili 
preseganje te vrednosti, v letu 2020 pa le na 
enem. Najvišje ravni ozona so poleti na Obali 
in Primorskem, zlasti ob zmernih vetrovih z 
zahoda in jugozahoda.

Visoke ravni dušikovih oksidov so ome-
jene predvsem na ozek pas ob prometnih 
cestah in ulicah. Z vidika zdravja ljudi je 
glede na podatke merilne mreže ARSO na-
jslabše stanje na merilnih mestih Ljubljana 
center, Maribor center, Nova Gorica in Cel-
je. Najvišjo letno raven pa so zaznali na pro-
metno zelo obremenjenih merilnih mestih v 
središču Ljubljane in na Celovški – 33 oziro-
ma 32 mikrogramov na kubični meter.  

Izpusti  iz prometa so se v Sloveni-
ji v zadnjih desetletjih zmanjšali, vendar 
cestni promet ostaja eden največjih virov 
onesnaževanja zraka, saj prispeva kar 47 
odstotkov k celotnim izpustom dušikovih 
oksidov. Evropska komisija se ravno poga-
ja s proizvajalci avtomobilov glede uvedbe 
višjih okoljskih standardov pri proizvodnji. 
Slednji zatrjujejo, da bi bili v primeru strož-
jih standardov prisiljeni investirati v nove 
tehnologije motorjev in izpušnih sistemov, 
s čimer bi finančna sredstva preusmerili 
stran od električnih vozil. V resnici pa teh-
nologije, za katere niso potrebne nikakršne 
strojne spremembe motorjev in s katerimi bi 
bilo mogoče izpolniti strožje omejitve, s tem 
pa strupeno onesnaževanje zmanjšati za 50 
odstotkov, že obstajajo. V organizaciji T&E 
opozarjajo, da je po presoji vplivov, ki jo je 
izvedla sama Evropska komisija, povprečni 
strošek za znatno zmanjšanje onesnaževanja  
znaša 304 evre.

Nedavno je tudi Evropska agencija za 
okolje na svoji spletni strani objavila rezul-
tate onesnaženosti v Evropi in lestvico kako-
vosti zraka v posameznih evropskih mestih. 
Razporejena so na podlagi povprečnih ravni 
drobnih trdnih delcev v zadnjih dveh kole-
darskih letih. 

Na lestvici je najti tudi Ljubljano in Mari-
bor, pri čemer se je slednji odrezal bolje 
od prestolnice. Uvrstil se je na 207. mesto, 
kakovost zraka pa je bila opredeljena kot 
»zmerna«. Ljubljana je pristala na 279. mestu 
s »slabo« kakovostjo zraka. Onesnaženost v 
mestih je v Sloveniji še zmeraj visoka, kar 
pomeni, da je večina prebivalk in prebival-
cev države izpostavljenih visokemu zdravst-
venemu tveganju, kljub dokaj dobrim rezul-
tatom letnega poročila.

Prisegla Pirc Musar, 
Svoboda še vodi

Ljubljana – Prejšnji teden je na seji državne-
ga zbora prisegla nova predsednica države, 
Nataša Pirc Musar. Po prisegi je napovedala, 
da se bo še naprej borila za človekove pravice 
in dostojanstvo in napovedala morebitno 
širjenje predsedniških pooblastil. Omenila 
je možnost predsedniškega veta na zakone, 
ki jih sprejme parlament, čeprav so morda 
ustavno sporni. Raziskava Mediane kaže, da 
vlado podpira 53,5 % vprašanih, 35,2 % ji 
nasprotuje. Med strankami kljub manjšemu 
upadu podpore še naprej vodi Gibanje Svo-
boda. STA, NB

Vsak po svoje 
Ljubljana – Računsko sodišče je v reviziji iz-
plačevanja kovidnih dodatkov v letu 2021 v 
šestih javnih zdravstvenih zavodih ugotovi-
lo, da so ti imeli različen pristop pri določitvi 
pogojev za priznanje dodatkov. Posledično 
so uslužbenci na enakih delovnih mestih 
prejemali dodatke v različnem obsegu, nekje 
okoli 3.000, drugje do 6.000 evrov. Sodišče 
je zdravstvenemu ministrstvu predlagalo, 
da anomalije odpravi, preden se soočimo z 
morebitno ponovitvijo epidemije. STA, NB

Urejanje 
javnega zdravstva

Ljubljana – Vlada in predstavniki reprezen-
tativnih sindikatov so podpisali sporazum 
o razreševanju stavkovnih zahtev v zdravst-
vu in socialnem varstvu. Dogovor večini 
zaposlenih prinaša dvig plač v višini od dveh 
do štirih plačnih razredov, višje bodo tudi 
zdravniške plače. Prisotni sindikati so se 
zavezali, da bodo ustavili vse stavkovne ak-
tivnosti. Sindikata Fides na podpis ni bilo, 
za 11. januar je še vedno napovedana stavka. 
STA, NB

Problematično 
poslovanje nadškofije

Ljubljana – Poslovanje ljubljanske nadškofije 
že mesec dni preiskuje vatikanski odposlan-
ec. Posebej ga zanima poslovanje podjetja 
Metropolitana. Ta med drugim upravlja z 
gozdovi in zemljišči na Pokljuki, Jelovici in 
v Zgornji Savinjski dolini, ki jih je država vr-
nila Cerkvi med denacionalizacijo. Cerkev še 
povečuje lastništvo gozdov, a obstajajo sumi 
o pravni vzdržnosti tega početja. Po poročan-
ju portala necenzurirano.si so sporni posli na 
Gorjancih, kjer bo Cerkev, če nakupa ne us-
tavi država, prevzela za več kot 800 hektar-
jev gozdov, tudi področja gozdnega rezervata 
in gozdov posebnega pomena. STA, NB

Pomemben mejnik 
Luke Koper

Koper – V pristanišču so letos, ko dosegajo 
rekorden pretovor, pretovorili že milijonti 
kontejner. To je pomemben mejnik, na kat-
erega so čakali več let. Uprava pričakuje, da 
lahko milijon in pol doseže v petih letih, a 
bo za to potrebno okrepiti železniško infra-
strukturo, ki je že zdaj na robu zmogljivosti 
in zavira rast pristanišča. V zadnjih dneh 
tega leta pričakujejo še en rekord – do konca 
leta naj bi pretovorili 800 tisoč avtomobilov. 
RTV, NB

PO DOMAČE

Kakšen zrak vdihavamo?

“

Simon Smole

Poročilo o kakovosti zraka 
v Sloveniji za leto 2021
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Simon Smole
foto: osebni arhiv

LOKALNO

Stojana Pelka sem prvič spoznal, ko sem 
na fakulteti poslušal njegova preda-
vanja iz izbirnega predmeta Sociologi-

ja kina. Zdel se mi je artikuliran in zanimiv 
profesor. Ta vtis so kasneje potrdila različ-
na srečanja skozi leta, ko sem bral njegove 
tekste o filmu ali mu prisluhnil na raznih 
kulturnih dogodkih. Nedavno je postal pro-
gramski vodja projekta Evropske prestolnice 
kulture, ki bo potekal v Novi Gorici in Gorici 
leta 2025. Izbran je bil zaradi obsežnih iz-
kušenj in razgibanega ter poglobljenega pro-
grama, ki upošteva posebnosti okolja. Nisem 
okleval in ga povabil na pogovor, zavedajoč 
se, da bodo njegovi odgovori zadeli v bistvo.

Stojan Pelko je magister filozofije in 
doktor socioloških znanosti, avdio-vizualne 
raziskave je študiral na pariški Sorbonne 
Nouvelle 3. Je tudi nekdanji glavni urednik 
revije za film in televizijo Ekran in preda-
vatelj sociologije kina na ljubljanski Filozof-
ski fakulteti. Zasnoval in izvedel je številne 
mednarodne projekte na kulturnem po-
dročju ter si nabral izkušnje v javni upravi 
v Sloveniji in tujini. Kreativno je vodil ko-
munikacijsko kampanjo za vstop Slovenije 
v Evropsko unijo ter številne kampanje za 
lokalne, parlamentarne in predsedniške vo-
litve v Sloveniji, Črni Gori, na Hrvaškem, v 
Srbiji in na Kosovu. Bil je državni sekretar 
na ministrstvu za kulturo, govorec in komu-
nikacijski svetovalec vodje Urada Evropske 
unije in posebnega predstavnika Evropske 
unije na Kosovu ter vodja kabineta ministra 
za zunanje zadeve.  Pelko deluje na mnogih 
ustvarjalnih področjih, je avtor petih knjig s 
področja filmske teorije, soavtor scenarijev 
celovečernih igranih in dokumentarnih film-
ov ter dramaturg gledaliških predstav.

Evropska prestolnica kulture – EPK 
2025  ni zgolj projekt dveh občin, pač 
pa v prvi vrsti države Slovenije. Kaj so 
glavni poudarki programskega dela? Ali 
je program, sploh umetniški del, usidran 
tudi v tradiciji in identiteti prostora obeh 
Goric?

Naslov novogoriške kandidature za ev-
ropsko prestolnico kulture je Brezmejnost, 
kar izraža osnovni programski poudarek: 
smo na sami meji in h kandidaturi smo pov-
abili čezmejno sosedo, italijansko Gorico – a 

v fokusu prestolnice bo predvsem, kako je 
meje mogoče presegati.

Lepota paradoksa je, da lahko prestopiš, 
prekoračiš, presežeš le tisto, kar je kot meja 
zarisano – sicer stopaš v prazno. Zato kot 
nekdo, ki se je projektu pridružil pozneje, 
dobesedno po zmagi, razumem preseganje 
meja kot drzno početje, ki se ne ustavi pred 
nobeno zgodovinsko, geografsko ali žanr-
sko mejo. Kultura in umetnost sta bili v tem 
preseganju vedno dobri učiteljici. Tudi naše 
ključne figure, od Mušiča in Ravnikarja do 
Basaglie in Gadžijeva, »delajo na mejah«: med 
življenjem in smrtjo, starim in modernim, 
normalnostjo in norostjo, tišino in glasbo ...

Če odgovorim nekoliko bolj strukturira-
no, pa so avtorji in avtorice prijavne knjige 
okrog te centralne osi mejnosti in brezme-
jnosti postavili tri programske stebre, kon-
fine, kot so jim rekli. Z njimi odgovarjajo 
na tri vprašanja: kaj si imamo za deliti med 
sabo, od jezika do ulice in vsakršnega dru-
gega skupnega dobrega? Kaj si lahko vza-
jemno izmenjamo z Evropo? In nenazadnje, 
kako bomo uredili naše sobivanje z naravo 
in okoljem? Od tod nazivi konfinov: Gremo 
delit!, Gremo Evropa! in Gremo zeleno! – pri 
čemer se angleški poziv k akciji, Go!, prav 
pripravno bere kot akronim obeh Goric.

To je tudi odgovor na vaše vprašanje 
glede usidranosti v tradiciji in identiteti obeh 
Goric: še kako! Ravno kolikor bomo znali v 
novo luč postaviti nekatere že prepoznane 
veličine, bomo zares pritegnili poglede 
domačih in tujih obiskovalcev na še neod-
krite bisere: soške, solkanske, briške, a tudi 
bukovške, idrijske, čedadske ali topolovske.

Ob vašem imenovanju je bilo rečeno, 
da je ena izmed prioritetnih nalog no-
vega programskega vodje, da načrto-
vane projekte realno umesti v finančne, 
kadrovske, prostorske in časovne koor-
dinate. Letijo te besede tudi na nekatere 
slabe izkušnje iz preteklosti? Ciljam na 
vodenje EPK Maribor 2012, ki je vsaj ne-
koliko očrnilo projekt v javnosti.

Evropske prestolnice kulture zdaj pote-
kajo že dovolj dolgo, da so se izkristalizirale 
nekatere značilnosti, ki ne ločujejo nujno 
dobre in slabe prakse, ampak prej nekatere 
strukturne, skoraj bi rekel neizogibne nu-

jnosti. Dejstvo je, da se zaradi velikih priča-
kovanj in vlaganj nesorazmerno povečajo 
tako trenja kot pritiski: gre skoraj za fizičen 
fenomen, ki se mu celo večja mesta in ro-
bustnejši sistemi težko uprejo.

Če te prakse poznaš, se nekoliko lažje 
soočaš z njimi. S tega stališča je bil Maribor 
premiera, že v štartu oslabljena z geografsko 
razpršitvijo na partnerske mini-prestolnice 
in premočno usmerjena v infrastrukturno 
»scenografijo«. Ko te niso uspeli zgraditi, se je 
predstava po sili razmer fokusirala predvsem 
na vsebino – in pustila za sabo najmočnejše 
sledi tam, kjer so jih morda pred pričetkom 
najmanj pričakovali.

V Novi Gorici in Gorici imamo deset let 
pozneje preprosto več izkušenj, zato si upam 
reči, da nas bolj zanimajo taktične, fokusir-
ane intervencije – in misel na to, kaj bo os-
talo po letu 2025: torej bolj procesi kot pro-
dukti, bolj metode kot monumenti.

Moja »sreča« je bila tudi v tem, da sem 
prišel v zavod GO! 2025 le malo za tem, ko 
je ekipa opravila podroben pregled in pre-
dračun vseh projektov, kar mi je dalo odličen 
uvid v realnost vseh zavez iz prijavne kn-
jige. Ta umestitev v koordinate, o kateri me 
sprašujete, se je tako v resnici zgodila tik 
pred mojim prihodom, kar mi je kot pro-
gramskemu vodji omogočilo, da začnem res 
snovati program: s kom bomo kdaj kaj naredi-
li – in kaj moramo še narediti, da v programu 
ne bo nepotrebnih lukenj ali podvajanj. Ko 
rečem program, ne mislim le prireditev: mis-
lim tudi na intervencije v prostor, teoretsko 
refleksijo ustvarjenega, vpeljavo novih pro-
cesov in krepitev akterjev.

Rekli ste, da se je Maribor vsaj na zač-
etku usmerjen v infrastrukturno »sce-
nografijo«. Osrednji projekt Evropske 
prestolnice kulture 2025 naj bi pred-
stavljal tako imenovani EPICenter. Kaj 
se je zgodilo s tem? Je v načrtu še ka-
kšna gradnja ali poseg v prostor zaradi 
potreb EPK? Zanima me, če se bo zgo-
dila obnova nekaterih zapuščenih in 
uničenih območij ali se bo gradilo novo 
infrastrukturo?

Taktični urbanizem, za katerega se je v 
zadnjem javnem pozivu zavzelo tudi Društ-
vo primorskih arhitektov, povzema bistvo 

Stojan Pelko 
programski vodja EPK 2025 

INTERVJU
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našega razumevanja, kako se lotevamo pros-
torov. Nova Gorica ni le nova, je tudi ne-
dokončana – zapovrh pa so procesi ob meji 
marsikje odprli nove prostore. Radi bi, da 
nekdanja »nikogaršnja ozemlja« postanejo 
»vsakogaršnja ozemlja«, skupno javno dobro. 
Najbolj izrazito bo to prav na območju okrog 
Trga Evrope, ki si ga velja predstavljati raz-
prtega po osi proti severu vse do Mostovne 
in naprej do obal Soče, proti jugu pa prek 
Korna mimo kostanjeviškega samostana ter 
Vile Rafut vse do Rožne doline.

Dejstvo je, da bo Trg Evrope kot »epi-
center« vsega tega dogajanja ostal – prazen. 
Toda prav kot tak bo lahko generiral najsi-
lovitejše tokove: misli, obiskovalcev, kolesar-
jev, radijskih valov, multimedijskih podob ... 
Spomnim se strukturalistične lekcije o tem, 
kako pomembno je prazno mesto za zagon in 
pogon cele strukture – in tak bo naš epicen-
ter. Vsebine, ki so bile prvotno projicirane 
v nesojeni objekt na sami meji, pa se bodo 
krožno širile iz epicentra v različne prostore: 

od skladišča tik ob postajni stavbi prek obeh 
Xcentrov v Novi Gorici in Gorici, pa vzdolž 
Soče kot naše zelene rdeče niti daleč proti 
severu in jugu ...

Kakšen razvojni potencial vidite v Ev-
ropski prestolnici kulture za gospodarst-
vo občine Nova Gorica in tudi širšega 
območja? Na sodelovanje z gospodarst-
vom se verjetno ne gleda zgolj kot na 
odnos s sponzorji.  

Nova Gorica je na stičišču propulzivnih, 
kreativnih industrij z univerzo in njenimi 
raziskovalnimi in znanstvenimi kapacitet-
ami že zgradila imidž slovenske Kalifornije. 
Če to okrepite še s pogledom v Furlanijo in 
Benečijo, se znajdete v eni od bolj obetavnih 
evropskih regij, ki zna Evropi marsikaj pove-
dati o energiji, e-mobilnosti, modi, obliko-
vanju, informatiki, kulinariki, vinarstvu.

Zato je logično, da ne iščemo sponzorjev, 
ampak najdevamo razvojne in programske 
partnerje: v razvoju novih svetil, finome-

haniki betona, energiji vodika ali lokalni, 
samooskrbni prehrani. Nalašč omenjam 
konkretne branže, saj smo v Intralightin-
gu, Salonitu, Arcturju ali Spintechu našli ne 
le izvrstne sogovornike, ampak tudi veliko 
posluha za skupne preboje.

Nova Gorica bo na območju EPK-distrik-
ta največ pridobila ravno kot univerzitetno 
mesto – saj se bodo železniški tiri umakni-
li proizvodnji znanja, ne pa potrošniškim 
centrom. Dolgoročno bosta od tega prido-
bila tako gospodarstvo kot skupnost: prvo 
bo lahko računalo na izobražene inovativne 
kadre, skupnost pa na aktivne, angažirane 
občane in občanke. Ko se danes Primor-
ski tehnološki park s Popri loteva razvoja 
podjetništva med mladimi, si lahko postavi 
ambicijo biti najboljši v Evropi – saj so jim 
kolegi umetniki in kulturniki pokazali, da si 
lahko prestolnica tudi na meji, izven centra.

Kaj bodo torej skupnost, občani in 
občanke Gorice, imeli od EPK 2025? 
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ti gluh in slep po svetu. Ljudje so morali piti 
strojno olje, ker so peli v maternem jeziku! 
Tega se ne pozabi!

Fasciniran sem, kako lepo slovenščino, 
prodorno po misli in jeziku, berem tako v 
publikacijah, ki so mi jih prinesli iz Topolo-
vega, Gorice ali pa Društva humanistov 
Goriške. Če kaj veže ustvarjalce in ustvarjal-
ke naše kulturne prestolnice, je to ljubezen 
do jezika in ravno zaradi tega spoštovanje 
drugih jezikov. Dvojezičnost je znamen-
je tega spoštovanja – a mora biti dosledno 
spoštovana.

V času pandemije se je več kot dva ti-
soč ljudi, Italijanov in Slovencev, učilo obeh 
jezikov prek spleta. Bila je to izjemna izkušn-
ja, ki priča o radovednosti, a tudi o spremen-
jenih življenjskih okoliščinah in posledično 
navadah mnogih.  

Še največ zagat imam osebno z anglešči-
no, saj se mi zdi, da je s tem, ko je posta-
la bruseljski esperanto, stoletja daleč proč 
tako od Shakespeara kot od Becketta. Ko-
lege včasih izzivam s tem, da nam angleške 
bergle ne bodo pomagale misliti in leteti v 
slovenščini – in kot primere navajam ne le 
Kosovela in Šalamuna, ampak tudi imena 
ptic in sort sadnega drevja. Ko pa se v ta naš 
obmejni in objemni babilon prikradejo še 
rezijanske pesmi, furlanska imena in beneški 
ali goriški lokalni dialekti, takrat stvari pos-
tanejo res zanimive. Krasna podoba in pris-
podoba so prav publikacije kolektiva Robida, 
ki si drzne objavljati prispevke v vseh tistih 
jezikih, v katerih so jih pač dobili od avtor-
jev in avtoric. To je resnično bogastvo, to je 
svetovljanstvo evropske prestolnice: vsak 
je mojster svojega jezika, skupaj pa tvorimo 
celino besed, ali kot radi rečejo Francozi,  
republique des lettres. Lahko jo razumete kot 
republiko črk, pisem ali literature – vse je 
enako prav.

INTERVJU

“

Sploh v obdobju po izteku projekta? Bo 
projekt prinesel dolgoročno izboljšavo 
kakovosti življenja prebivalcev celotne-
ga obmejnega območja?

Kratkoročno se bodo vsekakor znašli v 
fokusu slovenske in evropske javnosti – kar 
je fino, če imaš kaj za pokazati, in zagatno, če 
bi se raje skril. Številni ustvarjalci bodo zara-
di EPK lahko natančneje in varneje načr-
tovali svoje delovne procese, kar je »razkoš-
je«, ki so ga žal mnogi ustvarjalci v Sloveniji 
že pozabili ali ga, še huje, kot prekarci, sploh 
nikoli niso imeli.

Moramo se zavedati, da je kombinacija 
covid-19 in slabšalnega obravnavanja pro-
gresivne kulture in umetnosti v času prejšnje 
vlade težko prizadela celo sceno, zato je EPK 
tudi svojevrsten proces celjenja ran in pon-
ovnega postavljanja temeljev kulturne pro-
dukcije.

Dolgoročno si ne upam obljubljati bol-
jšega življenja, saj so časi težki. Verjamem in 
upam pa, da se bo okrepila percepcija umet-
nosti in kulture kot tiste, ki nam ne le lajša 
težke trenutke in lepša vsakdan, temveč je 
resna razvojna razsežnost s predanimi razis-
kovalci, učenjaki in »proizvajalci«, po katerih 
se prepoznava prostor in pomni čas.

Kakšno je sodelovanje z županom in 
občino?

Lepota in hkratna zagatnost tovrstnih 
projektov je, da prečijo več mandatov – in 
tako imajo tudi župani možnost pokazati, da 
znajo seči in snovati čez meje svojega manda-
ta. Kandidatura se je dogajala med županoma 
Arčonom in Miklavičem, realizacija prestol-
nice pa se bo med dosedanjim Miklavičem 
in novim županom Turelom. Veseli me, da je 
bila EPK ena od treh predvolilnih prioritet 
novoizvoljenega župana.

Občina je za realizacijo evropske prestol-
nice že ustanovila občinski javni zavod. Bolj 
kot se bliža leto 2025, pa bo morala okrepi-
ti tudi nekatere občinske službe in oddelke 
– saj sčasoma prestolnica postane osrednji 
generator razvoja, zaradi česar se bistveno 
intenzivira obseg dela ne le kulture, ampak 
tudi okolja, prostora, prometa, urbanizma, 
turizma, komunale ...

Specifičnost našega projekta je, da enako 
intenzivno sodelujemo tudi z goriško občino 
in županom Ziberno, zapovrh pa imata obči-
ni še čisto posebno telo, Evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje, EZTS, ki ima pri 
organizaciji prestolnice pomembno vlogo, 
saj na konkretnih primerih dokazuje, da 
somestje v resnici že obstaja – in da znata 
obe Gorici že snovati skupne funkcije v ko-
rist prebivalcev obeh mest in držav.

Moja izkušnja z Novo Gorico se je v res-
nici začela prav z redakcijo trajnostne urbane 
strategije do leta 2030, kjer je zajeten del 
namenjen prav povezovalnim funkcijam no-
vega somestja – od linij mestnega prometa in 
skupne signalizacije do gospodarskih pobud 
in energetskih rešitev. S tega stališča je EPK 
odličen laboratorij za rahljanje administra-
tivnih ovir in iskanje funkcionalnih rešitev.

Kakšno bo sodelovanje z istrskimi občin-
ami, recimo s Piranom, ki mu ni uspelo s 
kandidaturo?

Nova Gorica je kot prava dama tudi 
konkurentom obljubila prihodnja sodelovan-
ja, zato nas praktično z vsakim od slovenskih 
mest veže kateri od projektov: s Kranjem 
sodelujemo s trajnostnim bienalom, z Lju-
bljano z razstavo Alana Hranitelja, s Piranom 
pa so zaenkrat najdlje pogovori s Pomorskim 
muzejem.

Tudi sicer moram reči, da je evropska 
prestolnica kulture priložnost za celo Slo-
venijo: številne nacionalne ustanove bodo 
s svojimi znanji in kadri okrepile naše pro-
grame. Ob Soči gremo itak vse do Bovca in 
Tolmina, pa na Idrijsko in v Vipavsko doli-
no, z Mariborom nas veže EPK-družina, z 
Javnim skladom kulturnih dejavnosti se že 
pogovarjamo o prisotnosti pobud po celi 
Sloveniji ...

Ključni kriterij ostaja relevantnost: kdor 
bo hotel nastopiti ali se predstaviti pod 
oznako evropske prestolnice kulture, bo pač 
moral imeti evropsko relevantne odgovore na 
najbolj pereča vprašanja sedanjosti in pri-
hodnosti.

Za konec še delikatno vprašanje. Z iz-
borom obeh Goric za Evropsko prestol-
nico kulture se lahko odprejo stare 
rane. Gre za območje, ki je bilo zadnjih 
sto in več let prizadeto zaradi številnih 
zgodovinskih dogodkov. Šlo je tudi za 
kulturni in jezikovni pritisk Italije. Lahko 
v okviru EPK paradoksalno, pride, tudi v 
imenu pragmatičnosti, do zanemarjan-
ja slovenskega jezika? Ali pa se ponuja 
priložnost, da na italijanski strani izbol-
jšajo znanje slovenskega jezika?

Največ lahko za slovenščino naredimo z 
njenim tenkočutnim govorjenjem, pisanjem, 
pesnjenjem, razmišljanjem, učenjem svojih 
otrok in drugih državljanov. Priti na Goriško 
in ne zavedati se usodnega pomena jezika 
nekoč in danes bi dobesedno pomenilo hodi-
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Statistika pravi, da beremo vse manj, 
ko je govora o knjigah. Seveda smo 
vsakodnevno bombardirani z raznimi 

napisi na reklamnih panojih in s kratkimi 
sporočili, ki si jih pošiljamo s prijatelji in 
znanci. Tovrstno branje je površno in ni pri-
merljivo s poglobljenim, fokusiranim bran-
jem knjig, pri katerem razvijamo empatijo, 
si več zapomnimo in treniramo tudi našo 
pozornost.

Povprečno v Sloveniji posameznik pre-
bere deset knjig na leto, če gre verjeti podat-
kom raziskave iz leta 2019. Še leta 2014 je 
bila ta številka za eno višja, takrat smo pre-
brali še enajst knjig na leto, tako da je mož-
no, da smo v letu 2022 prebrali celo kakšno 
manj.

Vseeno lepo število ljudi še vedno obi-
skuje knjižnice in nekatere smo povpraša-
li tudi, kaj ste si v njih izposojali. Tanja 
Prevolšek Pajer iz knjižnice Ankaran nam 
je zaupala, da sta se v preteklem letu med 
primorskimi avtorji največ izposojala »dva 
zamejska avtorja, in sicer Boris Pahor ter Jas-
na Tuta. Interes za branje Pahorjevih knjig se 
je pričakovano povečal ob njegovi smrti konec 
meseca maja. Največ zanimanja je bilo za kn-
jigo Nekropola, ki je kasneje izšla tudi kot ro-
man v stripu, katerega avtor je Jurij Devetak. 
Seveda pa so naši bralci povpraševali tudi po 
njegovih drugih naslovih, na primer Grmada 
v pristanu, Mesto v zalivu ter Knjiga o Radi, v 
kateri je govora o njegovi soprogi. Jasna Tuta 
pa je bralce pritegnila s svojo knjigo z ekso-
tičnim pridihom Vse barve Polinezije, v kateri 
pripoveduje o svojem triletnem jadranju med 
polinezijskimi otoki. Veliko se je bral tudi Mar-
jan Tomšič z naslovi Oštrigeca, Južni veter: 
zgodbe slovenskih Egipčank ter Grenko morje: 
roman o aleksandrinkah. Na seznamu je še en 
zamejski avtor, Marko Sosič, z naslovoma Ki 

od daleč prihajaš v mojo bližino ter Samotne 
ljubezni. Veliko se je izposojala tudi knjiga Vi-
linska kri, ki jo je napisala Alenka Kranjac, 
tudi pevka pri skupini Vruja. Njena knjiga je 
bila uvrščena na letošnji (2022) seznam bralne 
akcije Primorci beremo, zato je bila izposojana 
v primorskih knjižnicah vse do Tolmina. Med 
pesniki pa moramo obvezno omeniti domačina 
Edelmana Jurinčiča s pesniško zbirko Tama-
riske v laguni časa.«

Druge knjižnice izposoje primorskih in 
zamejskih avtorjev ne beležijo tako skrb-
no, kot smo izvedeli, a smo vseeno preveri-
li, katere knjige ste si v njihovih izpostavah 
najraje izposodili. V Izoli, Kopru in Piranu je 
tako kot na vseslovenski lestvici največkrat 
izposojenih knjig pristala Elena Ferrante in 
njeno Zlagano življenje odraslih. Tako kot 
ostale zgodbe uspešne pisateljice, se tudi ta 
dogaja v Neaplju. V njej spremljamo Giovan-
no, ki počasi stopa na pot odraslosti in se 
hkrati začenja spoprijemati z njenimi pastmi.

Med desetimi največkrat izposojenimi 
se je tako v Izoli kot v Piranu in na vseslov-
enski lestvici, našla še psihološka kriminalka 
Rdeča kapica Irene Svetek. Kriminalke grejo 
sicer najbolj za med v Kopru, kjer je na prvem 
mestu pristal Virus Tadeja Goloba, ki je bil 
izposojen kar 216-krat. V naboru desetih na-
jvečkrat izposojenih pa najdemo še njegovi 
deli, po katerih so na TV Slovenija posneli 
tudi serijo: Dolina rož in Jezero. V Kopru se 
je poleg tega na lestvico kar na tretje mesto 
uvrstil še kralj skandinavskega noirja Jo Nes-
bø z romanom Kraljestvo in lanskoletni hit 
Bronje Žakelj – Belo se pere na devetdeset, ki 
je osvojil tudi bralce iz Izole. 

V Piranu je zgodba povsem drugačna, na-
jvečkrat je bila izposojana knjiga za deklice 
Brina Brihta Sally Rippin ter slikanice Julie 
Donaldson. Za odrasle pa poleg Elene Fer-

rante vodita knjigi za samopomoč domačih 
avtorjev. Novi uspešnici Mihe Šaleharja in 
Aljoše Bagole. 

Vodijo torej predvsem knjige domačih 
avtorjev, ki so po rodu večinoma iz Ljubljane, 
sledita pa Tadej Golob in Avgust Demšar, 
avtorja kriminalk, ki sta bila rojena v Mari-
boru. Med starejšimi knjigami se je v Izoli na 
lestvico presenetljivo pritepla še satira Bu-
talci Frana Milčinskega, v Kopru pa Zločin in 
kazen Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. 
Na vseslovenski lestvici in v Kopru najdemo 
od starejših del še To noč sem jo videl Draga 
Jančarja.

Večkrat je bilo okoli desetega mesta najti 
tudi knjigo, s katero je Erica Johnson Debel-
jak prebolevala smrt svojega moža Aleša De-
beljaka, z naslovom Devica, kraljica, vdova, 
prasica, vendar nikoli ni prišla v sam vrh.

Pod črto lahko sklenemo, da se na Oba-
li lokalpatriotizem ne nagiba v smer branja 
izključno ali prvenstveno lokalnih avtorjev. 
Vseeno vas vabimo, da v roke vzamete morda 
vsaj strip tržaškega Slovenca Jurija Deveta-
ka, ki je Nekropolo Borisa Pahorja spremenil 
v strip tudi zato, da bi lahko pomagal mla-
jšim inačicam sebe. Na intervjuju za Mega-
fon TV nam je namreč zaupal, da mu knjige 
kot najstniku najprej ni uspelo prebrati, a 
ker se mu zdi kvalitetno in dobro čtivo, jo je 
spremenil v strip, da bi prihodnjim generaci-
jam olajšal branje in jih morda povabil tudi k 
branju izvirnika. 

Vsako branje, ki ne bo zahtevalo strmen-
ja v zaslon, bo namreč pomembno tlakovalo 
vašo prihodnost. Izboljšalo bo vaš spomin, 
lahko vas bo ob glasnem branju povezalo z 
vašim otrokom, okrepili boste besedni zak-
lad, učili se boste vživljanja v druge in treni-
rali mišljenje. 

Prednjačijo 
kriminalke
Kaj se bere 
v Slovenski Istri

Pia Nikolič
foto: pixabay

KULTURA

“
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Bo pater Rupnik 
ostal brez 
Prešernove 
nagrade?

Simon Smole
foto: wiki

KULTURA

Mediji so se v zadnjih tednih razpisa-
li o jezuitu Marku Rupniku, ki naj 
bi duhovno in spolno zlorabil več 

žensk iz skupnosti Loyola, manjše ženske 
redovne skupnosti, nastanjene v Apneniku 
pri Šentjerneju. Število zlorab, ki jih štejejo 
italijanski mediji, je ob sklicevanju na vire v 
rimski škofiji zraslo do številke devet. Toda 
po pričevanju nekdanje članice skupnos-
ti Loyola za  časopis Domani naj bi Rupnik 
samo v začetku devetdesetih zlorabil »blizu 
dvajset« žensk v 41-članski skupnosti. V 
tistem času je bil nekakšen duhovni sopotnik 
in spovednik redovnic. Associated Press pa 
je poročal, da je bil Rupnik obsojen in kazno-
van že leta 2019, ker je dal odvezo ženski, ki 
je z njim imela spolne odnose. Tako imeno-
vana odveza storilca je eno najhujših kaz-
nivih dejanj v cerkvenem kanonskem pravu 
in ima za posledico avtomatično izobčenje 
duhovnika. Ta se lahko naknadno odpravi le, 
če duhovnik dejanje prizna in se pokesa, kar 
je Rupnik tudi storil.

Pri Jezuitskem redu, ki mu pripada Rup-
nik, so se potem, ko so bili sprva o zlorabah 
redkobesedni, na svoji spletni strani odzvali 
z zapisom: »Stojimo na strani žrtev zlorab in 
si prizadevamo ustvariti kulturo varnosti in 
zavezanosti najvišjim standardom v našem 
poslanstvu.« Pozvali so tudi k prijavi zlor-
ab in poudarili, da je za prihodnost njihove 
družbe in Katoliške cerkve v Sloveniji temel-
jna širitev kulture milosti in ustvarjanje var-
nega okolja. To je pomembno zato, ker so po 
odločitvi Dikasterija za nauk vere obtožbe iz 
devetdestih let zastarele. Kazenski postopki 
v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so pridržana 
Dikasteriju za nauk vere, zastarajo po dvajse-

tih letih, a ima ta pravico, da v posameznih 
primerih ukine zastaralni rok, kar se ni zgo-
dilo. V slovenski provinci Družbe Jezusove 
podpirajo ponovno odprtje kanonskega 
postopka v dotičnem primeru.  

Prešernova nagrada
Pater Marko Rupnik je leta 2000 prejel 

Prešernovo nagrado za mozaično poslika-
vo kapele Odrešenikove Matere v Vatikanu, 
zaradi česar se je enaki časti takrat protest-
no odpovedala pesnica Svetlana Makarovič. 
»Ko so podelili nagrado tudi patru Rupniku, 
so sesuli statut nagrade. Statut nagrade zahte-
va življenjsko delo, ne samo eno delo, ter delo, 
ki je bilo storjeno v državi Sloveniji, to pa je 
bilo delo v zasebni papeževi kapeli,« je takrat 
povedala v obrazložitvi zavrnitve nagrade. 
Moralni teolog Ivan Štuhec pa je pred krat-
kim takole komentiral Rupnikovo umet-
niško delo: »Iz zgodovine umetnosti vemo, da 
najbolj popularno v določenem času pozneje ni 
imelo trajne vrednosti. Če bi se tega vsak umet-
nik zavedal, bi se obnašali bistveno manj oholo 
in samozavestno.« Dodelitev nagrade Rup-
niku se je sicer mnogim zdela sporna, saj je 
upravni odbor Prešernovega sklada, ki mu je 
takrat predsedoval arhitekt Jože Kušar, znan 
predvsem po prenovah cerkev ter župnišč, 
to odločitev sprejel samovoljno. Po poročan-
ju Dnevnika patra Rupnika namreč ni bilo 
med peterico kandidatov oziroma kandidatk 
za Prešernovo nagrado, ki so jih predlagale 
strokovne komisije, temveč ga je med more-
bitne prejemnike uvrstil kar upravni odbor 
sam, in to po priporočilu enega od članov 
odbora, ki je omenjeno mozaično poslikavo 
(edini) videl v živo. Odstopanje od statuta, 

po katerem naj bi odbor pri svojih odločit-
vah sledil mnenju strokovnih komisij, so 
takrat pojasnili takole: »Po temeljiti razpravi 
je upravni odbor presodil, da gre pri poslikavi 
papeževe kapele Redemptoris Mater v Vati-
kanu za delo velike umetniške kvalitete in za 
pomembno prisotnost slovenske likovne umet-
nosti v enem od umetniških središč sveta.«

Vprašanje se postavlja kar samo: če se je 
pater kompromitiral z gnusnimi ravnanji in 
je nagrada, kot piše v obrazložitvi, tudi izraz 
odličnosti umetnika samega, je torej odvzem 
Prešernove nagrade edina primerna in etična 
gesta? Škofje v Slovenski škofovski komisiji 
so prosili, da ljudje ločujejo med Rupnikovi-
mi deli in opusom ter med njegovimi dejanji.

Na Ministrstvu za kulturo so po po-
ročanju nekaterih medijev očitno naklonjeni 
odvzemu Prešernove nagrade, bi pa morali 
za to spremeniti Zakon o Prešernovi nagradi, 
ki odvzema v nobenem členu ne predvideva. 
Zavedajoč se, da nagrade ne morejo zahteva-
ti nazaj, so na ministrstvu apelirali, da bi jo 
Rupnik vrnil kar sam. 

Pater Rupnik pa je prejel še eno nagra-
do, ki je nedvomno posledica njegovega 
»velečastja in visoke moralne drže«. Gre za 
Častni znak svobode Republike Slovenije, ki 
mu ga je leta 2002 podelil takratni predsed-
nik države Milan Kučan. Si lahko zamislimo 
poslednjo državniško potezo odhajajočega 
predsednika, ki bi patru odvzel Častni znak 
svobode Republike Slovenije in ob tem ob-
sodil dejanja, ki očitno odstopajo od civili-
zacijskih standardov, ki jih tako goreče zag-
ovarja? “

O posledicah »afere« 
pater Rupnik
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Reorganizacija. Aha. Goran Lukič
foto: pixabay

In tako naj bi po predlogu ministrstva za 
zdravje z novim letom zaživelo sedem 
ambulant za paciente brez osebnega 

zdravnika. 
Nekaj kratkih komentarjev ob tem: 
Prvič. Že vsi vemo, da več kot sto tride-

set tisoč zavarovank in zavarovancev v Slo-
veniji nima izbranega osebnega zdravnika. 
Nekaj cinično navrženih opazk ob tem: pred 
nekaj tedni sem tudi sam dobil obvestilo iz 
zdravstvenega doma, v katerem me prijazno 
obveščajo, da se je moja osebna zdravnica 
upokojila. Očitno sem imel srečo, da sem la-
hko šel v zdravstveni dom in zgolj prenesel 
svoj karton na drugo zdravnico. Očitno pa 
je imel še večjo srečo eden od naših uporab-
nikov, ki sploh ni prejel obvestila o tem, da 
se je njegova zdravnica upokojila. Ko smo 
bili slučajno seznanjeni s to informacijo, smo 
klicali v pristojni zdravstveni dom, kjer so 
nam povedali, da mora zelo pohiteti, ker je 
samo še nekaj razpoložljivih mest za drugega 
zdravnika. Če torej ne bi tega dne na spletni 
strani matičnega zdravstvenega doma sluča-
jno prebrali, da se je osebna zdravnica naše-
ga uporabnika upokojila – in da so ob tem 
trikrat neuspešno iskali novega družinskega 
zdravnika v zdravstvenem domu – bi bil naš 
uporabnik danes pridružen tej masi sto tri-
deset tisoč zavarovank in zavarovancev, ki 
nimajo izbranega osebnega zdravnika. 

Drugič. Ob kroničnem pomanjkanju 
družinskih zdravnikov se sedaj oblast spom-
ni, da bo k temu kroničnemu problemu pris-
topila tako, da se bo šla reorganizacijo prob-
lema. 

Kaj praktično pomenijo ambulante za 
paciente brez osebnega zdravnika, v bist-
vu ne vem. Kot tudi nihče drug. Vem pa, kaj 
pomeni, ko kakšna članica ali član Delavske 
svetovalnice poskuša priti do svojega oseb-
nega zdravnika in ugotovi, da ima vsak teden 

drugega nadomestnega zdravnika. In ko se ta 
članica ali član Delavske svetovalnice konč-
no prebije do tretjega, četrtega nadomestne-
ga zdravnika, vidiš osebo, ki je zmedeno izčr-
pana, ki na novo gleda celotno zdravstveno 
dokumentacijo pacienta. In prav na ta prizor 
se spomnim, ko berem o ambulantah za pa-
ciente brez izbranega osebnega zdravnika. 
Zmeda. Izčrpanost. Z obeh strani. In potem 
ponovno. 

Tretjič. In potem še preberem, da bodo 
zdravniki, ki bodo delali v teh ambulantah, 
opravljali delo na podlagi podjemnih pogodb, 
pri čemer bodo oproščeni plačila posebne-
ga davka na izplačila na podlagi podjemnih 
pogodb, še predvideva zakon. Ja, res, pazite, 
oblast ima plan! In načrt je naslednji: dajmo 
nekako postaviti neko novo strukturo z istim 
kadrom, pa dajmo nekako obiti delovno za-
konodajo pri načinu dela. Res, oblast, plan in 
pol. Kako me to spominja na debato izpred 
časa, ko so delodajalci jokali, da jim kronično 
primanjkuje sezonskih delavcev v kmetijst-
vu, pa je oblast pač »urgentno« naredila izje-
mo za dolžino sezonskega dela. 

Četrtič. Vse bolj je jasno: oblast nima 
plana. Njen »plan« je organizacijsko prestavl-
janje kroničnih kadrovskih lukenj, pri čemer 
očitno nima težav, da ob tem vrta luknje 
v drugih zakonodajah. Manjka sezonskih 
delavcev v kmetijstvu? Ni problema, bomo 
naredili zakonodajne izjeme zanje. Manjka 
družinskih zdravnikov? Ni problema, bomo 
naredili zakonodajne izjeme zanje. 

Petič. Pa ne govorimo »samo« o 
družinskih zdravnikih. Govorimo recimo o 
kroničnem pomanjkanju praktično celotne-
ga kadra v institucionalni oskrbi starejših, 
od strežnic, negovalk, medicinskih sester, 
socialnih oskrbovalk in tako dalje. Pred ne-
kaj dnevi sem recimo ponovno bral dnevniš-
ki zapis strežnice v enem izmed domov za 

starejše v Ljubljani. Njen dnevniški zapis je 
bil urejen dobesedno v minutah. Ni zdržala 
pogojev dela. Dala je odpoved. In kakšna je 
rešitev? Hej, ni problema, bo pač ena delavka 
delala »kombinirano« dve različni deli. Gov-
orimo o kroničnem pomanjkanju kadra na 
oddelkih za tujce na upravnih enotah. In kaj 
bomo naredili? Hja, reorganizacijo. Na reor-
ganizacijo. 

Šestič. Pred našimi očmi kolapsira ne 
samo javno zdravstvo, tudi javna mreža in-
stitucionalne oskrbe starejših, da ne govo-
rimo o kadrovskem kolapsu na oddelkih za 
tujce na upravnih enotah. Vsi tam zaposleni 
zaradi preobremenjenosti bežijo ven. In vsi, 
ki tam ostajajo, so posledično še bolj obre-
menjeni. Začaran krog. Ki je vse manjši in ki 
se vrti vse hitreje. 

Oblast se pa gre »reorganizacijo«. Na 
»reorganizacijo«. Saj veste, kot prestavljanje 
stolčkov na ... 

Sedmič. In potem berem, da pa med-
tem cveti posel zasebnim zdravstvenim 
ambulantam. In da smo si na jasnem – tudi 
pri mreži institucionalne oskrbe starejših se 
bo pričelo pojavljati vse več takšnih in dru-
gačnih zasebnih, na pol legalnih »ponudnikov 
oskrbe« starejših. Že zdaj pa imamo nič koliko 
takih in drugačnih firm, ki za mastne denarje  
»pomagajo urejati« papirje tujcem – in tudi 
njihovim delodajalcem – za dovoljenja za 
delo in prebivanje. Pri čemer je zdaj poslovni 
hit urejanje papirjev za delavke in delavce iz 
Indije, Nepala ...

Osmič. Kadrovski kolaps javnega sek-
torja je pač biznis priložnost za zasebni sek-
tor. In tako se bo na tak način solidarnost pač 
merila v globini denarnice. 

Medtem pa se oblast gre »reorganizacijo«. 
Na »reorganizacijo«. 

KOLUMNA

“
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Danijela Perak je mama šestih 
otrok. Trenutno ne hodi v službo, 
ima status gospodinje, njeni dnevi 

pa so povsem zapolnjeni. Kot pravi, ne bi 
svojega življenja niti malo spreminjala, je 
pa pomembno, da si kljub veliki družini 
lahko vzame čas zase.

V Sloveniji sta se v desetletju od 2011 
do 2021 velikost gospodinjstev in sestava 
družin spremenili. Gospodinjstva štejejo 
povprečno 2,41 člana, družine z otroki pa 
imajo povprečno 1,56 otroka. Družin z otro-
ki je bilo 412.534 in v njih je živelo 645.116 
otrok. Med temi družinami jih je bilo 55 ods-
totkov z enim otrokom, 36 odstotkov z dve-
ma. Družina Bosančić tako krepko izstopa iz 
povprečja s šestimi otroki: Teo je star osem 
let, Mia sedem, Dejan je šest, Aleksandar pet, 
zadnja dva pa sta dvojčka, Sergej in Anasta-
sija, ki imata štiri leta.

»Nikoli nisem imela prav načrta, da bom 
imela veliko družino. Prva dva otroka nista 
bila načrtovana, potem pa se je tako zgodilo. 
Zdaj jih ne bi menjala za nič na svetu. Na-
vadila sem se na vse to crkljanje, lupčkanje, 
tudi dretje. Včasih, ko gredo na obisk k babi-
ci, mi prav nekaj manjka,« pojasnjuje mama 
Danijela. Njeni dnevi so polni. Zjutraj najprej 
odpelje najmlajše štiri v vrtec. Ko se vrne do-
mov, v šolo napoti še starejša dva. Dopoldne 
ima čas za pranje perila, pospravljanje, ku-
hanje. Popoldne je treba starejše odpeljati na 
različne krožke in dejavnosti: »Srečo imam, 
ker mi veliko pomagata moja starša, ki živita v 
sosednjem vhodu bloka. Ko enega otroka peljem 
na dejavnost, ostale pazita ona dva.«

včasih pa se zgodi, da hočejo ljudje deliti svo-
je mnenje, kako naj bi vzgajala svoje otroke. 
Vendar Danijela pravi, da se s temi komen-
tarji ne obremenjuje: »Naj imajo najprej oni 
šest otrok, potem pa naj govorijo. Včasih vidim, 
da imam jaz veliko več časa in smo kot družina 
veliko bolj organizirani od tistih, ki imajo ene-
ga otroka ali dva.«

Otroci so zame vse
Čeprav velike družine ni načrtovala, so 

otroci zanjo najpomembnejša stvar. Poslan-
stvo, ki ga v službi ni nikoli zares začutila. 
»Iskreno si sploh ne predstavljam, kako bi bilo, 
če jih ne bi bilo toliko. Jaz sem njih hotela, ne 
oni mene, in ne predstavljam si življenja brez 
njih. Oni so moje vse, najvišja stvar in moj cilj.«

Seveda je včasih tudi naporno. Otroci 
se udeležujejo različnih dejavnosti, imajo 
različna zanimanja. Z njimi se je potrebno 
učiti, jih animirati in poskrbeti za njih. Zato 
je pomembno, da si, ne glede na to, koliko 
otrok imaš, vzameš tudi čas zase. Tako se tudi 
Danijela odpravi s prijateljicami na kavo, 
zvečer na pijačo, na telovadbo: »Čeprav ima-
va toliko otrok, to ne pomeni, da sem nehala 
živeti. Pripada mi tudi moj čas, ne glede na to, 
koliko otrok imam. Ko si vzamem čas zase, za 
njih poskrbi mož. Skupaj sva jih naredila, on 
je oče, zato za njih skrbiva skupaj, niso samo 
moja naloga.«

Kaj pa naprej?
»Zaenkrat ostajamo v tem številu, pred-

vsem zato, ker nimamo prostora. Če pa zada-
nem na lotu in kupiva hišo, pa bi z veseljem 
imela še kakšnega,« z nasmehom zaključi 
Danijela.

RAZBIJAMO TABUJE

»Tudi s 
šestimi 
otroci si 
vzamem čas 
zase.«

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

“

Finančno je velika družina večji 
zalogaj kot nekoč
Včasih je mama, ki je ostala doma z več 

otroki, prejemala neke vrste nadomestilo. 
Danes je to drugače, razlaga Danijela: »Ker 
sem delala v trgovini, sem se odločila, da pus-
tim službo, saj ne morem delati popoldne in 
med prazniki. Koristim status gospodinje, ven-
dar to ni več tako, kot je bilo. Prejemam otroške 
dodatke in enkrat na leto dobimo dodatek za 
veliko družino, teče mi tudi delovna doba, ne 
dobim pa ’plače’ za opravljanje poklica gospo-
dinje.«

Vendar, kot pravi, jim nič ne manjka: 
»Mož je v službi, otrokom veliko privoščiva, 
plačava položnice, kar ostane, je za naju. Oba 
sva bolj skromna, nimava nekih velikih želja, 
zato nama uspeva. Otroci so vseeno malo raz-
vajeni – jaz jih rada razvajam, mož bi želel, da 
jih malo manj.«

Kljub temu, da je zdaj doma, pa pravi, da 
bo, ko bosta dvojčka malo večja, šla nazaj v 
službo: »Ne želim si biti ves čas doma. Trenut-
no so otroci majhni, niso še samostojni in so 
odvisni od mene. Ko sem bila noseča s prvim 
otrokom, si nisem želela vrniti v službo, ker 
kariera zame ni bila na prvem mestu, saj sem 
bila zaposlena v trgovini, kjer delovni pogoji 
niso bili najboljši. Nisem se počutila dobro in z 
muko in jokom sem se vrnila nazaj.«

Vsepovsod so atrakcija
Kamorkoli gredo, vedno so zanimivi, 

povsod so nad njimi navdušeni. »Ko gremo 
na obisk v Bosno, od koder je moj mož, smo na 
meji vedno atrakcija. Včasih vprašajo moža, 
če so vsi njegovi,« v smehu pove Danijela. 
Večinoma dobivajo same pozitivne reakcije, 

Poklic: 
gospodinja
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Boji poglavarke 
ljudstva Ngoni 

Poročanje otrok je razširjena praksa, 
ki je v zadnjem desetletju globalno 
vendarle upadla. Padec gre pripisati 

zakonskim omejitvam starosti in lokalnim 
iniciativam, ki se v skupnostih, v katerih 
otroške poroke prakticirajo, proti temu ak-
tivno borijo. Omenjena praksa je najbolj 
razširjena v nekaterih afriških državah, med 
njimi v Malaviju, kjer je po podatkih Unice-
fa kar polovica žensk poročenih pred svo-
jim osemnajstim letom, 9 odstotkov pa celo 
pred petnajstim. Pomembna figura boja pro-
ti otroškim porokam je poglavarka ljudstva 
Ngoni v osrednji pokrajini Malavija, Theresa 
Kachindamoto. Odkar je prevzela funkcijo, 
je razveljavila preko 3600 takšnih zakonov. 

Unicef otroško poroko definira kot for-
malno zakonsko zvezo ali neformalno zvezo 
med otrokom pod osemnajstim letom sta-
rosti in odraslo osebo ali drugim otrokom. 
Osemnajst let je starostna meja, ki jo velik 
del držav pripoznava kot mejo polnoletnos-
ti, četudi je ponekod postavljena drugače – 
pogosto pri enaindvajsetih letih, ponekod še 
kasneje. Otroška poroka je torej vsaka zveza, 
pri kateri je starost vsaj enega od vpletenih 
partnerjev pod to zakonsko mejo. 

Kljub temu, da danes večina držav ek-
splicitno prepoveduje oziroma omejuje 
poročanje nepolnoletnih, je to marsikje 
dovoljeno ob privolitvi staršev ali uradnega 
organa. Obenem pa se zaradi zakoreninjenih 
običajev kulturnega ali verskega porekla 
takšne zveze kljub zakonu pogosto še vedno 
dopušča. 

Otroške in prisilne poroke veljajo za 
kršitve človekovih pravic, ki še posebej ško-
dujejo ženskam in dekletom. Ti zakoni so na-
jpogosteje zveze med starejšimi moškimi in 
mladoletnimi dekleti, ki so s tem prikrajšane 
za izobrazbo ter potisnjene v težke življen-
jske situacije, ki jih definira prisilno delo ter 
nasilje, pri čemer je potrebno izpostaviti sek-
sualno nasilje. Adolescentna dekleta so tudi 
mnogo bolj ogrožena v primeru nosečnosti, 
ponekod jih nosečnosti namreč ne preživi 
kar četrtina. 

Razlogi za poročanje otrok se lahko zelo 

razlikujejo, največkrat imajo kulturno ali 
versko ozadje, a revščina je skoraj vselej te-
meljni dejavnik. V družbah, v katerih patri-
arhat igra veliko vlogo, so ženske potomke 
manj cenjene kot moški, saj zanje pogosto 
velja prepričanje, da predstavljajo ekonoms-
ki strošek za gospodinjstvo. Nazor temelji na 
ideji, da gospodinjsko delo, ki v patriarhalnih 
družbah pade na ženska ramena, ni produk-
tivno delo in družini ne prinaša nikakršne 
vrednosti. Zato v revnejših družbenih okol-
jih obstaja težnja po čimprejšnjem poročanju 
hčerk, saj pri tem družine od bodočega moža 
pogosto prejmejo tudi doto. V veliki meri gre 
torej za obliko ekonomske transakcije, v kat-
eri dekle nastopa kot dobrina, katere vred-
nost je utemeljena v njeni delovni zmožnosti 
in seksualni funkciji. 

Malavi je ena najrevnejših držav na svetu 
z velikim deležem ruralnega prebivalstva, ki 
strmo raste, saj je kar polovica prebivalstva 
mlajša od osemnajst let. Ima tudi eno na-
jvišjih stopenj okužbe z virusom HIV, za 
katero ocenjujejo, da je leta 2021 znašala 
7,7 odstotkov, pri čemer je tveganje okužbe 
za ženske skoraj enkrat večje kot za moške. 
Malavijske ruralne skupnosti, kot tudi skup-
nosti v sosednjih državah Zambiji, Tanzaniji, 
Mozambiku, prakticirajo iniciacijske rituale, 
ki so jim podvrženi tako dečki kot deklice, 
med njimi nekatere stare zgolj deset let, na-
jpogosteje pa med dvanajst in petnajst let. 
Ti »očiščevalni« običaji, poimenovani kusasa 
fumbi, so namenjeni prehodu v odraslost, 
osredotočajo pa se v veliki meri na seksual-
nost. 

Večdnevni rituali se odvijajo izven vasi 
v začasnih kampih, kjer odrasli »mentorji« 
otroke izučijo spretnosti, ki jih bodo ti po-
trebovali za odraslo, torej zakonsko življenje. 
Deklicam ženske vodje, ki se imenujejo ana-
mkungwi, predstavijo spretnosti, ki se tičejo 
kuhanja, čiščenja in pa seksualnega zadovol-
jevanja moških. Prakse se med skupnostmi 
zelo razlikujejo, zato je težko posploševati, a 
mnogokrat se večji del »izobrazbe« posveča 
spolnosti, pri čemer se dekleta učijo zapel-
jivih plesov in gibov za uporabo v spolnih 

odnosih. Ponekod so deklice med »tečajem« 
podvržene tudi spolni zlorabi, največkrat 
pa so spodbujene, da ob vrnitvi v skupnost 
naučena znanja čim prej uporabijo. To lahko 
dobi obliko zapeljivih plesov pred ostalimi 
člani skupnosti, obstaja pa tudi funcija »hy-
ena«: to so moški, ki jim starejši člani sk-
upnosti plačajo, da mlada dekleta po »izo-
braževanju« praktično uvedejo v spolnost in 
ugotovijo, ali so primerne za zakon. Slednje 
naj bi se odvijalo brez uporabe kondoma, kar 
za dekleta pomeni ogromno tveganje okužbe 
s HIV. 

Theresa Kachindamoto, najmlajša med 
dvanajstimi otroki stare vladarske družine, je 
leta 2003 zaradi svoje visoke izobrazbe priš-
la na vrsto za prevzem poglavarskega mes-
ta v okrožju Dedza. Njena sicer neformalna 
oblast zajema 900.000 ljudi in je prva ženska 
na tovrstni poziciji. Ko se je seznanila z ini-
ciacijskimi rituali, ki toliko deklet spravljajo 
v nevarnost, ter s porokami, ki sledijo, si je 
prekinitev s škodljivo tradicijo postavila za 
svoj prvi cilj.  

V kampanji, ki je sledila, je organizirala 
več ravni lokalnih skupnosti ter državnih 
institucij. Na svojo stran je pridobila vaške 
poglavarje, največji odpor pa je naletela ne-
posredno pri starših otrok. Vseeno je sčaso-
ma uspela razveljaviti številne zveze in za-
kone ter dekleta poslati nazaj v šole. Dosegla 
je spremembo nacionalne zakonodaje glede 
starostne omejitve v zakonskem stanu, v 
istem času pa je prišlo tudi do sodnih post-
opkov proti nekaterim »hyenam«. Vpliv 
Kachindamoto se je razširil tudi po regiji in 
nacionalne oblasti postajajo vse bolj pozorne 
na problem otroških porok. Kljub temu je 
ponekod zaznati njihov porast, ki je verjetno 
tudi posledica covid epidemije in z njo pov-
ezanimi družbenimi in ekonomskimi tveg-
anji. A popolnemu koncu otroških porok še 
zdaleč nismo blizu. 

Navsezadnje ta praksa nikakor ni zame-
jena na podsaharsko Afriko in preživele 
tradicije, ampak jo je najti tudi sredi najbolj 
modernih zahodnih družb.

Otroške 
poroke 
v Malaviju

Izidor Barši
foto: wiki

“

PO SVETU
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ki naj bi predstavljal strategijo zmanjševan-
ja revščine, je vzpostavitev proste trgovine 
v vseh sektorjih države, ki mu sledi zman-
jševanje pravic delavcev in za kapital ugodna 
davčna zakonodaja.

Večina poznavalcev mednarodnih financ 
in razvoja se danes strinja, da se pripravlja 
nov val dolžniških kriz. Po podatkih MDS 
47 odstotkom držav v tretjem svetu  grozi, 
da bodo imele težave z dolgom oziroma jih že 
imajo. Trenutno je kritično zadolženih 122 
držav globalnega juga. Odplačevanje dolga 
številnim državam prinaša visoke stroške, 
saj je vsak cent, ki ga morajo plačati upniku, 
izgubljen za javno porabo, s katero bi zag-
otovili varstvo in uveljavljanje človekovih 
pravic ter izpolnjevanje razvojnih prioritet. 
Problem je v enotnem pristopu, ki naj bi 
ustrezal med seboj sicer zelo različnim gos-
podarstvom, pri čemer niso narejene študije 
vplivov na različne skupine prebivalstva, kot 
so potrošniki, proizvajalci, zaposleni, prebiv-
alci ruralnih in urbanih območjih. Cilji pro-
gramov strukturnega prilagajanja za države 
v Afriki so do sedaj doživeli neuspeh, takšen 
primer je Mozambik leta 2016. Pojavilo se 
je prevladujoče mnenje, da je zato potreb-
no v proces oblikovanja programov vključi-
ti poleg državnih uradnikov in poslovnežev 
tudi predstavnike civilne družbe, aktiviste, 
strokovnjake in novinarje. 

MDS je v nasprotju z deklariranimi 
nameni v preteklosti že dajal posojila insol-
ventnim državam, ne da bi zahteval takšno 
prestrukturiranje, kot ga zahteva v Gani – 
spomnimo se na Grčijo leta 2010 in Ukraji-
no leta 2015. Vloga, ki si jo je ustvaril MDS, 
zato da bi preprečil neregulirana prenehanja 
plačevanja dolga, je vplivala tudi na krepitev 
majhne in »tesno povezane« elitne skupine 
akterjev, ki dobro poznajo to dinamiko. 
Med njimi je peščica izvedenskih pravnih 
in finančnih svetovalcev, ki so vedno znova 
vključeni v reševanje dolžniških kriz in ima-
jo nesorazmerno velik vpliv na postopke, ki 
so povezani z javnimi financami držav, pa 
vendar so v veliki meri prikriti in javnemu 
nadzoru nedosegljivi. Globalni dolžniški 
sistem je vse bolj neustrezen, opazovalci, kot 
je organizacija Jubilee Debt Campaign UK, 
trdijo, da praksa MDS spodbuja brezbrižno 
posojanje prezadolženim državam globalne-
ga juga. 

Tako države, kot je Gana, pričakujejo, da 
jih bo rešila finančna podpora Zahoda. Ta pa 
v afriški celini vidi predvsem priložnost za 
kapitalske investicije brez nadzora države.

Kosovo: srbska vojska v pripravljenosti
Beograd – Po nedeljskem streljanju v bliži-
ni postojanke Kforja na severu Kosova je 
srbski predsednik Aleksandar Vučić odredil 
najvišjo stopnjo bojne pripravljenosti srbske 
vojske in vseh enot pod nadzorom notran-
jega ministrstva. Vućić naj bi se tako odločil 
zaradi neukrepanja mednarodne skupnosti. 
Razmere na Kosovu so se v zadnjih dveh ted-
nih ponovno zaostrile, potem ko je kosovska 
policija aretirala nekdanjega srbskega pol-
icista zaradi suma kršitve ustavnega reda. 
STA, NB

Izrael: desničarji na pohodu
Jeruzalem – Skrajno desni vladi Benjamina 
Netanjahuja je še pred prisego skozi parla-
ment uspelo spraviti izredno sporne amand-
maje. Tako bo kljub obsodbi za davčne pre-
vare notranji minister verski vodja Arie Deri, 
vodja skrajno desne suprematistične sionis-
tične stranke Bezazel Smotrich pa bo poleg 
finančnega vodil še obrambno ministrstvo. 
Smotrich je zavzet privrženec gradnje neza-
konitih izraelskih naselbin na palestinskem 
ozemlju. Netanjahu naj bi poskušal oslabiti 
sodni sistem, ker je sam v središču preiskav 
o korupciji. DPA, NB

VB: Vlaki ne vozijo
London – Železničarji so po 48-urni stavki 
za božič stavkali tudi v ponedeljek, aktivno-
sti pa se bodo vlekle še v novo leto. S tem so 
sindikati (privatiziranih) britanskih železnic 
močno ohromili potniški promet na celot-
nem območju Otoka, njihove zahteve pa os-
tajajo enake: konec nepravičnih odpuščanj 
in pravična plača glede na rast stroškov. 
DPA, NB 

Inflacija v Nemčiji
Berlin – Rast cen proizvajalcev je novem-
bra dosegla najnižjo raven v 15 mesecih, v 
primerjavi z lanskim novembrom je bila (le) 
14,9 %. Inflacijo so tudi minuli mesec pogan-
jale naraščajoče cene surovin in izdelkov za 
vmesno porabo, pa tudi naftni derivati, ki so 
se medletno podražili za 30,4 odstotka. Cene 
trdih goriv, ki v skupnem povprečju sicer ne 
igrajo tako velike vloge, so bile višje za 96,8 
%. STA, NB

Dobički nemške vojne industrije
Berlin – Nemčija je letos izvozila že za dobrih 
8,3 milijarde evrov orožja. Več kot četrtino 
ga je prejela Ukrajina, potem ko se je zvezna 
vlada odpovedala prepovedi prodaje orožja 
na vojna območja. Nemška vojaška industri-
ja je rekord podrla lani, ko je izvozila za 9,35 
milijarde evrov orožja. DPA, DW, NB

Nemirni sever Afganistana
Islamabad/Kabul – Islamska država je v 
ponedeljek sporočila, da je na severu Af-
ganistana uspela ubiti visokega varnostne-
ga predstavnika talibanskih oblasti. Napadi 
Islamske države se stopnjujejo že vse od tal-
ibanskega prevzema oblasti leta 2021, nji-
hovi »cilji« pa so predvsem verske manjšine 
in diplomatski centri. Talibanom je sicer us-
pelo ubiti enega vodij opozicijske milice, ki 
prav tako deluje na nemirnem severu države. 
DPA, NB

Hitrorastoči trgi Afrike in Latinske 
Amerike so že leta obvezni trgi za 
vlagatelje. Visoki dobički, ki jih 

obetajo vlaganja v Afriki, so povezani tudi z 
višjimi tveganji. Afrika je zadnji kontinent, 
ki ima veliko prihodnost še pred seboj, tako 
kot so jo pred dvajsetimi ali tridesetimi leti 
imele hitrorastoče države. Pri vlaganju pa 
je odločilen izbor držav. Tečaji se v Afriki 
spreminjajo hitreje kot v industrijskih drža-
vah. Ena od glavnih ekonomskih težav je 
nestabilnost domače valute. Mediji poročajo, 
da je Mednarodni denarni sklad (MDS) dose-
gel dogovor z Gano o triletnem financiranju 
v višini približno treh milijard dolarjev. Sred-
stva so prvenstveno namenjena podpornim 
državnim programom, ki naj bi omogočili 
povečano gospodarsko rast in posledično 
uspešno servisiranje zunanjega dolga, ki je v 
času pandemije covid-19 še dodatno narasel. 
Gre za novo posojilo za poplačilo pretekle-
ga. Pričakovano takšen dogovor vsebuje šte-
vilne zaveze države prejemnice, predvsem ko 
gre za uvedbo strukturnih reform in prilago-
ditev zakonodaje, ki naj bi zagotovila prim-
ernejše okolje za kapitalske investicije. Gana 
se je že julija obrnila na MDS po pomoč, ko 
se je njena plačilna bilanca poslabšala. Pro-
testi po državi so se zaradi visokih cen sto-
pnjevali in izgledalo je, da se bodo prelevili v 
obsežnejši državljanski upor. 

Gana poskuša od začetka leta refinan-
cirati dolg, potem ko so ji številne bonitetne 
agencije znižale oceno, kar za vlagatelje 
pomeni, da država ne uživa ugleda trdne 
in zaupanja vredne države. Trenutno Gana 
porabi več kot 70 odstotkov prihodkov za 
servisiranje dolga. Inflacija se je novembra 
povzpela na kar 50 odstotkov. Nekateri v 
državi se bojijo, da bo MDS, kot v podob-
nih situacijah v afriških državah, zahteval 
uvedbo reform, ki so se že izkazale za sredn-
jeročno škodljive. Ekonomist Joseph Stiglitz 
ugotavlja, da gre za relativno uniformne štiri 
korake, ki so še posebej značilni za programe, 
predpisane s strani MDS-a in Svetovne ban-
ke. Med njimi je prvi privatizacija, pri kat-
eri je korupcija spremljevalni element. Za 
njo sledi liberalizacija kapitalskih tokov, ki 
večinoma privabi zgolj špekulativni kapi-
tal, ki se ga nato skuša zadržati s povišanimi 
obrestnimi merami. Te pa negativno vplivajo 
na vrednost nepremičnin, proizvodnjo in na-
cionalne denarne rezerve. Tretji korak je trž-
no določanje cen, kar poveča cene osnovnih 
potrebščin. Temu sledijo izgredi v državah 
prejemnicah pomoči. Zadnji, četrti korak, 

PO SVETU

Simon Smole

Gana v smrtnem 
primežu Zahoda

“

Financiranje dolga držav 
globalnega juga
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Sod brez dna
Samomori
v zaporih

Saša Paprić

SOSEŠČINA

Ne zamudi nobene 
nove številke Megafona!
Prijavi se na prejemanje 

časopisa v digitalni obliki na
casopis@megafon.si

Po uspehu hrvaške nogometne reprezentance na svetovnem 
prvenstvu v Katarju se je spet odprlo vprašanje izgradnje na-
cionalnega stadiona v Zagrebu. Župan Tomislav Tomašević 

je najavil, da bo izvedel pogovore z vlado, Dinamom in Hrvaško 
nogometno zvezo v zvezi s potencialnim rušenjem obstoječega in 
gradnjo novega stadiona v Zagrebu.

Trenutni stadion Maksimir je bil odprt leta 1912, nato pa od 
petdesetih let dalje vsako desetletje nadgrajevan in obnovljen. Z 
dodatki je dobil skoraj »brazilski« videz. Pri čemer ne mislimo na 
veličastne stadione v Braziliji, ampak na karakteristična naselja za 
siromašne – favele.

Zadnjo temeljito rekonstrukcijo je Maksimir doživel leta 2011. 
Po potresu, ki je Zagreb pretresel konec leta 2020, so do nadaljnje-
ga zaprli vzhodno tribuno, na katero tudi danes še ne morete sesti. 
Kapaciteta je bila s tem zmanjšana na 24.851 sedežev.

»Imeti takšen stadion v glavnem mestu Hrvaške je nedopustno. 
To je sramota tistih, ki so v ta posmeh vložili 800 milijonov kun,« 
je izjavil Tomašević.  Njegova izjava se smatra kot precej tvegana 
poteza. Najava pogovorov glede gradnje novega stadiona z akterji, 
ki bodo vložili 800 milijonov kun, neustavljivo spominja na tisto 
pravljico o škorpijonu in žabi. Vlada Republike Hrvaške je v času 
mandata premierja Plenkovića obremenjena z vrsto korupcijskih 
škandalov in ministre menjuje po lastni inerciji. Še posebej, če se 
znajdejo v preiskavi pravosodnih organov.

Z Mestnim nogometnim klubom Dinamo, kakor se trenutno 
glasi polno ime kluba, nagnjenega k pogostim menjavam imena, 
trenutno upravlja prebežnik pred hrvaško roko pravice Zdravko 
Mamić. Mamić je izkoristil dvojno državljanstvo in pobegnil 
v Bosno in Hercegovino, kjer iz hotela v Međugorju upravlja s 
klubom, kakor se mu ljubi.

Marijan Kostić, nekdanji poslanec stranke HDZ v saboru in 
novi predsednik Hrvaške nogometne zveze, ki je na tem mestu 
zamenjal Davorja Šukera, pa ima že dlje še večje apetite. Ne želi 
si samo novega nacionalnega stadiona v Zagrebu, ampak tudi v 
ostalih mestih. Podoben primer smo imeli po nizu velikih uspehov 
hrvaških rokometašev, ko so za potrebe svetovnega prvenstva v 
rokometu leta 2009 zgradili več novih dvoran, od katerih se ena 
pravkar zapira. Arena Spaladium v Splitu je obtežena z dolgovi in 
čaka sodni epilog glede nadaljnjega obstoja. Zdi se, da je glede na 
dano situacijo to lahko enak epilog, kot se bo pisal bodočim no-
gometnim stadionom. “

Chiara Agagiú 

Nekaj dni pred božičem je zapornik v rimskem zaporu Rebibbia 
storil samomor. Do konca prestajanja kazni ga je ločilo še šest 
mesecev. Star je bil trideset let. Pazniki so ga našli v celici, v 

kateri se je obesil z rjuho. Od začetka leta si je v italijanskih zaporih 
življenje vzelo že 82 zapornikov.

Tridesetletni samomorilec iz Bengalije je bil v zaporu na presta-
janju dvoletne zaporne kazni za sostorilstvo ropa. Vsi, ki so obsoje-
ni na manj kot tri leta zapora, sicer lahko zaprosijo za alternativno 
prestajanje kazni. 

Malo pred omenjenim dogodkom si je v Neaplju vzel življenje 
moški približno iste starosti, ki je  pred kratkim postal novopečeni 
oče dvojčkov. V nizu nesrečnih dogodkov najdemo tudi 83-letnega 
samomorilca, devet mladeničev med osemnajstim in petindvajsetim 
letom ter pet žensk. Dodatnih pet samomorov, ki bi jih lahko prišteli 
sem zraven, so storili kar sami policisti, kot poročajo njihovi sindikati. 
Tako visokih številk v državi do sedaj še niso zabeležili, tudi leta 2012 
ne, ko je bilo v Italiji enajst tisoč zapornikov več kot letos. Italijanske 
zapore je tedaj k izboljšanju razmer zaradi nečloveškega in ponižujo-
čega ravnanja z zaporniki pozvalo celo Evropsko sodišče za človekove 
pravice.

»Tako visoka številka je kazalnik tega, da kazenski sistem zahteva 
korenite spremembe,« je dejal predsednik društva za človekove pravice 
Antigona Patrizio Gonnella, ki je zahteval, da se o situaciji v zaporih 
spregovori v parlamentu, »da bi lahko humanizirali in modernizirali 
pogoje pripora. Gre za potrebe, ki zadevajo tudi osebje v zaporih. Večje 
kot bo družbeno zadovoljstvo osebja, boljše bo vzdušje v zaporih.« 

V dneh pred božičem je k pomilostitvi pozival tudi papež 
Frančišek. »S strani političnega in menedžerskega razreda ni bilo no-
benega odziva,« poudarja Gonella. Podsekretar za pravosodje Andrea 
Ostellari iz populistične stranke Liga meni, da »rešitev ne rabi nujno 
biti amnestija, potrebna je sprememba perspektive. Kazni morajo biti 
vedno izvršene, vendar ne smejo vsebovati ravnanj, ki so v nasprotju z 
dostojanstvom in čutom za človečnost.«

Številke naraščajo

“



24 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  3 1  -  3 0 .  d e c e m b e r  2 0 2 2

Udarni spektakelski filmi iz Hollywooda strateško čakajo na 
predvajanje v kinematografih do konca leta. Delno morda 
zato, ker v hladnejšem delu leta raje hodimo v kino, delno 

pa zato, ker si jih člani oskarjevske akademije lažje zapomnijo, saj 
je od njihovega ogleda minilo manj časa. Oskarje bodo letos nam-
reč podelili na gregorjevo, 12. marca. V ožjem izboru nominirancev 
za najboljši kratki animirani film se je znašel tudi Steakhouse Špele 
Čadež, a naj bo to dovolj besed o kratkih filmih in animacijah, saj 
se bomo tokrat obrnili k najboljšim igranim celovečernim filmom 
letošnjega leta.

Avtorica tega teksta bi med najboljšimi v ogled priporočala 
predvsem kitajski film Everything Everywhere All at Once, ki se iz 
zgodbe o zdolgočaseni imigrantki v Ameriki, ki komaj čaka svojo 
upokojitev, spremeni v psihedelično znastvenofantastično popo-
tovanje po drugih vesoljih in s tem v metafizično prevpraševanje 
smisla in cilja življenja. 

Vsekakor pa filmoljubci ne smete spregledati tudi Trikotnika 
žalosti švedskega režiserja, mojstra statične kamere, ki so ga za ta 
film v Cannesu ovenčali kar z zlato palmo. Gre za še en film, poln 
preobratov, ki je kritično naperjen proti problemom sodobne 
družbe, predvsem kapitalizmu. Slednjega na nekem mestu v filmu 
sicer zagovarja debelušni Rus, medtem ko ga ameriški kapitan ladje 
prepričuje v dobrobit komunizma. 

Kot zadnjega v množici najboljših treh bi priporočala še neko-
rektno francosko črno komedijo Vegani so okusnejši, ki veliko izda 
že v samem naslovu. Lastnika mesnice nekega dne z avtom zbijeta 
vegana, ki jima je razbil mesnico. Pomotoma ga v obliki šunke pro-
data stranki, ki se nad njim tako navduši, da se pred trgovinico hitro 
nabere dolga vrsta. Film je seveda primeren za vse tiste, ki lahko 
prenesejo norčevanje iz stereotipov o veganih.

Pogled po drugih medijih pa priporoča še nekaj drugih izdelkov 
devete umetnosti. Na portalu Filmologija so naredili najobsežnejšo 
lestvico do sedaj, za izdelavo katere so povprašali več kot sto ra-
zličnih strokovnjakov iz Slovenije in tujine, ki se ukvarjajo s filmom. 
Na stopničkah so se znašli že omenjeni Everything Everywhere All 
at Once, ki mu sledi spektakelsko nadaljevanje Top Gun: Maverick. 
Trikotnik žalosti je pristal komaj na tretjem mestu.

Mednarodni portal IMDb je Everything Everywhere All at Once 
in Top Gunu na tretjem mestu pridodal še Boiling point, kuharski 
film o najbolj delovnem dnevu leta v neki kuhinji s koleričnim še-
fom. Na četrtem mestu se je znašel Batman.

Lestvica se malo razlikuje pri Rotten Tomatoes, kjer je na prvem 
mestu pristal film No Bears iranskega režiserja Jafarja Panahija o 
moškem, ki ga zatira njegova država. Na drugem mestu se je znašel 
Happening.

Nešteto filmom se v teh dneh že priključujejo seznami najbolj 
pričakovanih filmov v prihodnjem letu, ko bomo lahko videli Nico-
lasa Cagea kot Drakulo in Timothéeja Chalameta kot Willyja Wonko 
v tovarni čokolade.

GLASBA

Ob koncu leta nas v glasbenem svetu čaka pregled krasnih 
presežkov, kot tudi bolj žalostnih dogodkov. Če se za trenutek 
ustavimo pri slednjih, smo letos našteli kar nekaj izjemnih 

preminulih muzičarjev, ki so se v zgodovino glasbenih lestvic zapisali 
s svojim kreativnim vplivom na mlajše ustvarjalce in seveda obožev-
alce. Najbolj nedavno sta se poslovila Terence Edward Hall, pevec in 
tekstopisec britanske zasedbe The Specials ter prav tako britanski 
vokalist, reper in DJ, najbolj znan kot član kolektiva Faithless, Max-
well Fraser aka Maxi Jazz. Vsak v svojem specifičnem zvočnem polju 
sta pustila velik pečat ter z zasedbama osvojila prenekatero lestvico 
doma in po svetu.

Prav lestvice pa so ena najpomembnejših tem glasbenih plat-
form, forumov, časopisov, radijev, televizij ter drugih medijev v de-
cembru ali začetku januarja, ko se naštevajo najbolj priljubljeni in 
najbolje prodajani glasbeniki in njihovi albumi preteklega leta, za 
katere seveda ni nujno, da so bili v minulem letu tudi izdani. V polju 
leta 2022 založenih dolgometražcev že nekaj let prevladujejo znana 
pop imena. V samem vrhu najdemo ameriško divo Beyoncé z albu-
mom Renaissance, britanskega pevca Harryja Stylesa s Harry’s House 
ter ameriško kantavtorico Taylor Swift, katere šele oktobra izdani 
album Midnights podira tedenske, mesečne in letne rekorde proda-
janosti. Med največjimi zaslužkarji 2022 se najdejo tudi avtorji lani 
zabeleženih albumov, denimo mlada Američanka Billie Eilish s Hap-
pier Than Ever ter Britanca Adele z albumom 30 ter Ed Sheeran z = 
(Equals). Zelo visoko ostaja edina debitantka lanskega leta, ameriška 
pevka Olivia Rodrigo in njen prvenec Sour. 

Trend najbolj uspešnih ter prodajanih ustvarjalcev zadnjih let so 
torej mlajši pevci anglosaksonskega sveta, ki pojejo v angleškem jezi-
ku. Glasbeni kolektivi ostajajo daleč za njimi. Tudi južnokorejskemu 
fantovskemu bendu Bangdan Boys aka BTS, ki je prejšnji dve leti 
osvajal lestvice, ni uspelo do vrha, člani septeta pa se trenutno bolj 
posvečajo solo karieram ter služenju obveznega vojaškega roka v svoji 
državi. Kar se tiče zasedb, ostajajo visoko uvrščeni na prodajnih lest-
vicah zgolj legendarni bendi ter kompilacije njihovih največjih hitov. 
Med drugim višja mesta zasedajo zasedbe ABBA z albumom Gold, 
Queen z njihovim Greatest Hits, Oasis s Time Flies ter Fleetwood Mac 
s trojnim ploščkom 50 years: Don’t Stop, ki se je nedavno poslovila od 
pevke Christine McVie. Med legendarnimi vokalisti sega visoko še 
zbir največjih hitov Eltona Johna Diamonds.

Brigita Gračner
foto: wiki

“

Najbolje prodajani glasbeniki 
in albumi 2022 

“

Pia Nikolič
foto: naslovnica za film Trikotnik Žalosti, zajem zaslona

Najboljši filmi leta 2022

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Prebožično 
balinanje na Reki

Slovenska mladinska balinarska reprez-
entanca je po zmagi proti reprezentanci 
Primorsko-goranske županije, porazu proti 
Franciji in remiju proti Črni Gori na medn-
arodnem božičnem turnirju na Reki osvoji-
la končno četrto mesto. Slavilo je moštvo 
Hrvaške.

Prva zmaga 
v Berlinu

Dejan Fabčič in Živa Lavrinc sta se izkazala 
na mednarodni tekmi v paralokostrelstvu v 
Berlinu, kjer je Fabčič tudi zmagal in tako 
vknjižil prvo zmago na mednarodni tekmi. 
Živa Lavrinc je končala na petem mestu, 
potem ko je tesno izpadla v četrtfinalu.

Boks 
v knockoutu?

Zaradi spora med Mednarodnim olimpi-
jskim komitejem in vodstvom Mednarodne 
boksarske zveze (IBA) tega borilnega špor-
ta mogoče ne bo na sporedu olimpijskih 
iger v Parizu 2024. Slovenija v boksu na 
olimpijskih igrah še ni imela svojega pred-
stavnika, tako da to mogoče ostane nikoli 
dosežen cilj.

Glasovanje 
za naše

V severnoameriški ligi NBA poteka glas-
ovanje za nastop košarkarjev na tekmi 
zvezd All-Star, ki bo letos potekala v Utahu. 
Glasovanje bo trajalo do 21. januarja, slov-
enski ljubitelji košarke pa lahko prek spleta 
ali aplikacije zelo preprosto glasujejo za 
Luko Dončića, Gorana Dragića in Vlatka 
Čančarja.

Maribor išče 
prostovoljce

Olimpijski festival evropske mladine, ki 
bo potekal v Mariboru med 23. in 29. juli-
jem 2023, išče prostovoljce. Na festivalu 
se bodo med seboj merili športniki iz kar 
48 držav, prostovoljci pa bodo pridobili  
»neprecenljive izkušnje, ustvarili nove vezi 
in postali del zgodovine mariborskega 
športa.«
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ROPOTALO Ropota Pele Makelele foto: IG, posnetek zaslona

JANUAR
Borutu se je ob  
nastopu Carmen 
Manet utrnila solzica, 
ker so mu zapele  
pesem »My Way«. 
Solze smo točili tudi 
tisti, ki si bomo »His 
Way« zapomnili do 
konca življenja. 

FEBRUAR MAREC

Trenutek, ko je tudi 
predsednik prijel  
za sesalec v  
predsedniški palači. 
Zlobneži bi porekli,  
da je vsaj takrat malo 
pospravil za sabo. 

Borut striže božično 
žito. Na ta opravek 
se je moral privaditi, 
saj je bil prej vajen 
striči samo (volilne)
ovce. 

APRIL
Borut med ogledom filma 
Top Gun. Tokrat ni bil 
prijazen do tistih, ki si ne 
morejo privoščiti vstopnice 
in ni pokvaril konca filma 
kot pri Jamesu Bondu. 
Škoda, Borut! Koliko mu 
je za oglaševanje plačala 
mednarodna korporacija 
Pepsi, ni znano.

MAJ

Bivši predsednik med 
obiskom fitnesa (kjer ni 
bilo nobenega nikjer). 
Z objavo je razkril tudi 
svojo osebno mantro -
delaj, kot da počivaš in 
počivaj tako, kot delaš 

JUNIJ

Borut je ponosen, ker 
je povsod dosegljiv. Na 
sliki je domnevno sredi 
pomembnega sestanka. 
Tako je postal prvi  
Slovenec, ki se v fitnesu 
obnaša, kot da je v službi. 

JULIJ

Borut in Mattarella v Bazovici. 
Kaj bo kritiziranje rastočega (in 
ponovno brutalnega) fašizma 
doma in po svetu - vrhunska 
diplomatska poteza je: držanje 
za roke. 

AVGUST

Borut na poti v Prekmurje 
malica toast in gleda Vuel-
to. Domnevno se je slikal 
zato, da potolaži vse tiste, 
ki si ne morejo privoščiti 
niti kolesa, niti avta s TV-
jem. Kaj šele toast. 

SEPTEMBER

Delaj drugim, kar bi rad 
doživel sam, si je rekel Borut.
In - odšel k frizerju. Ko so 
drugi o umetelnih pričeskah 
spod rok frizerk le sanjali, 
je mojster poskrbel za 
Drugega: sebe. 

OKTOBER DECEMBER

Borut je v objavi kar sam 
opozoril, da je, tako kot živali, 
tudi on vabljen v dom starejših 
Nova Gorica. Sumimo, da ni 
dojel globljih implikacij 
sopostavitve obeh napisov.

NOVEMBER
Objava portreta, ki so ga 
narisali neki otroci. Ob 
tem je Borut dejal, da so 
ga dobro “zadeli”, estete 
pa je še tedne mučila  
misel, če niso otroci 
v sredini Borutovega 
čela narisali kar Janšev 
medbradek. 

Epska uporaba socialnih 
omrežij: s to pozo (kasneje 
imenovano “boruting”) je 
Borut izrazil domotožje iz 
oddaljenega Kaira. 
Pozo je letos pred volitvami 
ponovil kandidat Levice 
Miha Kordiš. Kot vemo, mu 
ni uspelo. Borut je samo en.

Slovo Kralja
poslavlja se velmojster 
socialnih omrežij

>>> Letos smo izgubili dolgoletnega predsednika države Boruta Pahorja. Kaj 
predsednika, kralja! Kralja omrežij, ki nas je pridno zalagal s svojimi dogodivščin-
ami in pripetljaji. Komu mar, da ob vsem tem izraznem bogastvu ni “opravljal 
predsedniških funkcij”, karkoli že to pomeni. Zato smo mu na uredništvu Ropota-
la pripravili koledar nekaterih njegovih objav, za katerega nas je navdihnil kar 
mojster sam. Koledar lahko tudi izrežete in ga nalepite na bližnjo steno. PRESS
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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 5. januarja 2023 
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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