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P oslali so veliko, lepo kočijo po Klakočar. 
Ta je bila ravno tačas natovorila ne-
koliko kurilnega olja pred svojo kočo: 

mejači so bili pa vse čisto ovédeli, da se zopet 
napravlja po kupčiji. Pridejo tedaj nadnjo ter 
se je lotijo; bilo jih je petnajst. Ali ona se jih ni 
ustrašila; pisano je pogledala in prijela prve-
ga in druge ž njim omlatila, da so vsi podplate 
pokazali. Ravno se je to vršilo, kar se v četver 
pripelja nova, lepa kočija. Iz nje stopi cesar-
ski sel, ki je vse videl, kar se je godilo, in naglo 
reče: »Zdaj pa že vem, da sem prav pogodil. Ti 
si Klakočar z državnega vrha od Svete Trojice, 
kajne?«

»Klakočar sem,« pravi ta; »z Vrha tudi, 
tretja najpomembnejša političarka tudi. Ali kaj 
pa bi radi? Če mislite zavoljo ogrevanja kaj, 
svetujem, da mirujete; petnajst jih je bilo, pa 
se jih nisem bala, hvalo Golobu; samo enega se 
tudi ne bom.«

Sel pa, ki gotovo ni vedel, zakaj se meni od 
soli, reče na to: »Le urno zapri kobilo v konjak, 
pa se hitro pražnje obleci, pojdeva na Dunaj do 
cesarja.« 1

Tako so izgledala državniška potovanja 
tam, kamor gre še cesar peš, torej na cesarske 
plese in pogostitve na Dunaj, ko predsedni-
ca državnega zbora, tretja najpomembnejša 
političarka v državi Urška Klakočar Zupančič 

Jaka Virant

Predsednica 
državnega Falcona

NAMESTO UVODNIKA

Če nimajo javnega prevoza, 
naj letijo s Falconom

ujeto v mrežo

še ni vedela za protokol in zakonsko možnost 
poleta v dvesto kilometrov oddaljen kraj z 
osebnim letalom državnikov Falcon. A pova-
bilo avstrijskega predsednika državnega zb-
ora Wolfganga Sobotke na novoletni koncert 
in pogovor je spremenil vse.

Potovanje s Falconom ne le da skrajša 
mukotrpno službeno potovanje, omogoča 
tudi učinkovitejše zoperstavljanje razno-
raznim Brdavsom, ki Klakočar Zupančič 
napadajo vse od trenutka, ko je prvič nas-
topila v vlogi predsednice državnega zbora 
v lahki poletni obleki z odprtimi salonarji. 
Kritika Brdavsov s propagandne televizije 
Slovenske demokratske stranke NOVA24 in 
njenih odvodov v obliki spletnih portalov je 
tudi tokrat večinoma usmerjena na preds-
edničine značajske in stilske poteze. Po tem, 
ko so obrvi privzdignili še predstavniki leve 
tvitosfere, ki so opozarjali na potratnost in 
škodljivost tako kratkih poletov za okolje, so 
svojo notranjo Greto našli tudi Brdavsi, ki so 
si še leto in pol pred tem prizadevali za pri-
vatizacijo vodnih obrežij.  

A Klakočar Zupančič je v prvem odzivu 
za javnost pojasnila, da nov način potovanja 
niti ni kaj dosti bolj škodljiv za okolje, kot če 
bi potovala s kočijo. Seveda ne gre za rela-
tivizacijo podnebnih sprememb ali popolno 
nerazumevanje socialnega položaja preb-
ivalcev Slovenije – recimo tistih, ki dnevno 
potujejo v avstrijske kraje delati za preživet-

je. Ah, ne, Klakočar Zupančič je namreč 
izredno ljudska političarka – mar tega ni že 
ničkolikokrat dokazala, denimo z zmago-
slavnim dvigom rok v večerni obleki na rdeči 
preprogi? Predvsem pa se s kočijo iz Dunaja 
ne bi mogla dovolj hitro vrniti v objem svo-
jih otrok. Takšno zavedanje lahko poseduje 
le politik, ki čuti, kako njeno podložništvo 
diha. Številni prej omenjeni delavci vsak dan 
zamujajo z vrnitvijo iz tlake v krog najbližjih. 
A Klakočar Zupančič je najprej mama, šele 
nato tretja najpomembnejša političarka, zato 
ne zapostavlja svoje družine kot neiznajdljivi 
delavci, ki se v Avstrijo vozijo s kočijami. 

Nikakor ne mislite, da Klakočar Zupančič 
uporablja svoje in družinsko osebno življen-
je v populistične namene reševanja afere, v 
kateri se je znašla. Niti slučajno ni v te iste 
namene 7. januarja letos obiskala Zavetišča 
za živali Maribor in se fotografirala s prikup-
nimi kužki. Saj je vendar ljudska.

Afere, ki ji mediji posvečamo toliko več 
pozornosti kot nevzdržnim razmeram v jav-
nem zdravstvu, ki ga trenutna vlada rešuje 
z dodatno razgradnjo sistema, ali bližajoči 
se stavki delavcev v šolstvu, torej sploh ni. 
Ne gre za pijanost z oblastjo, ko Klakočar 
Zupančič zagotavlja, da je bil njen polet na 
Dunaj skladen z zakonodajo in s praksami, 
ki so jih izvajale prejšnje koalicije, ki so bile 
sicer popolnoma drugačne od trenutne, svo-
bodne oblasti. Niti ne gre za relativizacijo 
podnebnih sprememb. 

Klakočar Zupančič je namreč tako ljudska, 
da je včeraj, ko je ponovno morala na misijo 
borbe za slovensko delavno ljudstvo – z 
drugimi besedami slovesno odprtje preno-
vljenega avstrijskega parlamentarnega 
poslopja – kljub časovni potrati potovala z 
avtomobilom kot navadni smrtnik. Vendar 
so v njenem kabinetu, da ne bi užalili pro-
tokola, ki zahteva Falcona in ne pristaja na 
manj, morali tokratni obisk pri predsedniku 
avstrijskega parlamenta Wolfgangu Sobotki 
podaljšati na dva dni, da se je splačalo poto-
vati z avtomobilom. 

1 Martin Krpan z Vrha – Fran Levstik “
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RAZGLEDNICE

Matej Lovrič

Predsedniški 
loto 

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Tik pred koncem leta so v veljavo sto-
pili vsi trije zakoni, ki so jih volivke 
in volivci potrdili na novembrskem 

trojnem referendumu. Največjo podporo je 
dobila novela zakona o RTV, ki naj bi javno 
medijsko hišo depolitizirala in prekinila s 
pritiski politično nastavljenih direktorjev. 
Zakon je imel močno podporo pri civilni 
družbi, novinarkah in novinarjih ter vladni 
koaliciji. Nenazadnje ga je skupaj s preos-
talima dvema zakonoma podprla tudi no-
voizvoljena predsednica države Nataša Pirc 
Musar, ki je tako v predvolilni kampanji kot 
po izvolitvi poudarila izjemen pomen te nov-
ele za vzpostavitev normalnega delovanja 
RTV. 

Manj zadovoljni z novim zakonom so 
predstavniki opozicije in vodstva RTV. Po 
neuspešni referendumski kampanji, za kar 
je vodstvo največje opozicijske stranke del-
no okrivilo predsedniškega kandidata Anže-
ta Logarja, ki se o zakonu ni želel izreči, je 
nasprotnikom zakona ostala le zahteva za 
oceno ustavnosti. To je spisal Matej Avbelj, 
podpisali pa so jo predsednik program-
skega sveta Peter Gregorčič, direktor TV 
Slovenija Uroš Urbanija, generalni direktor 
RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in 
namestnica predsednika nadzornega sveta 
Tamara Besednjak Valič. V zahtevi oporeka-
jo tako formalnemu načinu sprejema zako-
na kot vsebini sami. Nasprotujejo nujnemu 
postopku, po katerem je bila novela zakona 
sprejeta, in trdijo, da je sprememba zakona 
v neskladju z več ustavnimi in človekovimi 
pravicami. Med drugim naj bi zakon posegal 
v pravico do svobode izražanja, v pravico do 

zasebnega življenja in pravico do domneve 
nedolžnosti. Od ustavnega sodišča pričaku-
jejo zadržanje in razveljavitev zakona ter raz-
pis javne razprave o zakonu.

Zakon je sicer že stopil v veljavo, pred-
sednica države pa je v skladu z določbami 
zakona tudi že izvedla žreb, ki je določil, kat-
eri upravičenci bodo člane oziroma članice 
novega sveta RTV izbrali za obdobje dveh in 
kateri za obdobje štirih let. Podobno določ-
bo je vseboval že dosedanji Grimsov zakon 
o RTV. Na ta način celotnemu svetu mandat 
ne poteče hkrati. Predsednica države Nataša 
Pirc Musar je žrebanje kroglic, ki so jih prav 
za ta namen posodili pri Loteriji Sloveni-
je, označila za najbolj bizarno predsedniško 
opravilo od obstoja Slovenije dalje. Zatrdila 
je tudi, da je tako določilo zakona v naspro-
tju z ustavo, saj naj bi ta predsednici države 
nalagala le imenovanje funkcionarjev, kadar 
to določa zakon, ostale naloge pa ji lahko 
določa le ustava sama. Žrebanja loterijskih 
kroglic ustava pač ne omenja v nobenem od 
členov. V enem od intervjujev je šla še dlje in 
tudi predlaganje ustavnih sodnikov označi-
la kot nalogo, ki je ustava ne predvideva in 
je zato sporna. Barbara Rajgelj ji je v imenu 
Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je 
sodelovala pri pisanju zakona, na to odgov-
orila, da zakon predsednici ne sme podeliti 
oblastnih funkcij brez podlage v ustavi, da ta 
ne bi prekoračila svojih ustavno dodeljenih 
pristojnosti, ne pa da jo ščiti pred opravili, 
ki jih ocenjuje kot bizarna. V Twitter zapisu 
je Rajgelj še dodala, da tudi nastopanje v 
satiričnih oddajah ni navedeno v 107. členu 
Ustave RS.  “

V nekem bloku nekje 
v Sloveniji. Gregor

V ljubljanskem Kinodvoru. Špela

Tudi pri nas peremo denar. Manca

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

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

Sprejemamo tudi 
video posnetke.
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Kaj pa morje?

Da je morje izjemnega pomena, 
soglašamo vsi. Kakovost morske 
vode nas zanima predvsem poleti, 

ko se v morju ohlajamo, pozimi pa večina na 
to pozabi. Da bi izvedeli več o tem, kakšno 
je stanje morskega ekosistema, smo obiskali 
Morsko biološko postajo Piran, ki deluje pod 
okriljem Nacionalnega inštituta za biologijo. 

Pred nekaj meseci je izšlo tudi poročilo 
o okolju Agencije za okolje Republike Slo-
venije (ARSO) za leto 2022. V njem so zbra-
ni podatki iz šestletnega obdobja. Toliko je 
namreč dolg cikel, v katerem stroka poroča 
o stanju površinskih voda, kamor sodi tudi 
morje. To pade pod dve evropski zakonodaji, 
ki sta bili sprejeti v naš pravni red – prva je 
vodna direktiva, druga pa je morska strate-
gija – in po tej zakonodaji je potrebno z 
določenimi parametri oceniti ekološko in 
okoljsko stanje morja. »Tukaj ne govorimo 
zgolj o kemičnem onesnaženju, ki ga spremlja-
mo in ki se že dolgo let spremlja preko monitor-
inga kemijskega stanja, ali pa recimo tudi mon-
itoringa kopalnih voda z vidika bakterijskega 
oziroma mikrobiološkega onesnaženja, temveč 
je zdaj že dobrih deset let v veljavi zakonodaja, 
ki predvideva tudi oceno zdravja morja glede 
na to, kakšne so biološke združbe. Torej, kako 
zdrav je morski ekosistem, tako prosta voda kot 
organizmi in združbe, ki naseljujejo morsko 
vodo in morsko dno. In izsledki iz tega šestlet-
nega poročila so pokazali, da je tako ekološko 
stanje kot tudi kemijsko stanje morja dobro, da 
niso potrebni neki ukrepi za njegovo izboljšan-
je,« poroča vodja piranske Morske biološke 
postaje dr. Patricija Mozetič.

En večjih problemov našega morja so po 
njenih besedah predvsem poškodbe morske-
ga dna, ki se kažejo kot poškodbe habitatov, 
kot so morski travniki, gozdički makroalg 
in biogene formacije, kot so kamene korale. 
V našem morju imamo namreč pravi koral-
ni greben. »Gre predvsem za fizične poškodbe 
dna, ki nastanejo zaradi najrazličnejših člove-
kovih dejavnosti – od pomorskega prometa, 
uporabe ribolovnih orodij, sidranja, kjer je 

LOKALNO

Eva Brajković

Kakovost morskega ekosistema v slovenskem teritorialnem morju 
dejavnik tudi turizem, do marikulture in zato 
je treba biti na te stvari pozoren. Če poškodu-
jemo takšne habitate, potem poškodujemo tudi 
združbe drugih organizmov, ki živijo v tem 
okolju, ki ga soustvarjajo te združbe.« 

Pomemben problem je tudi onesnaženje 
s plastiko in predvsem mikroplastiko (torej 
delci plastike, ki so manjši od pet milime-
trov). Če so plastični odpadki vidni in to 
onesnaženje z raznimi čistilnimi akcijami la-
hko saniramo, je tisto, kar je očesu skrito in 
se potem kopiči v organizmih, lahko bistve-
no večji problem. »Jo najdemo, seveda [mikro-
plastiko] najdemo, najdemo v organizmih, 
najdemo v sedimentu. Seveda je po eni strani 
pomembno spremljati oziroma ovrednotiti ko-
ličino, koliko je tega nakopičenega, predvsem 
pa, kakšne posledice ima to za organizme, za 
tisti sam organizem, ki ga nakopiči – bodisi 
da so to mehkužci, ribe – in kaj to pomeni, ko 
se kopiči preko prehranjevalne verige, recimo, 
tudi do nas. Ti učinki recimo še niso dovolj do-
bro raziskani«, poudarja Mozetič.

Morska biološka postaja Piran je vključe-
na v nacionalni monitoring, ki deluje pod 
okriljem ARSO. Pregledujejo tako morsko 
vodo kot morsko dno, združbe na morskem 
dnu, predvsem makroalge in organizme, ki 
živijo na morskem dnu. S spremljanjem spre-
memb, ki jih opažajo, bodisi v pestrosti ali 
spremembi vrstne sestave in njene številčno-
sti, se sklepa na določene poškodbe oziroma, 
kaj se je na določenem mestu dogajalo. Pri 
tem uporabljajo nedestruktivne metode, 
metode s potapljanjem in snemanjem, v zad-
njem času tudi z novejšimi tehnologijami, 
recimo s snemanjem z brezpilotnimi letal-
niki, tudi satelitskim zaznavanjem sestoja 
makroalg. Monitoring morskega dna izvajajo 
dvakrat letno, kakovost morske vode pa pre-
verjajo enkrat mesečno. 

Tema, ki je v zadnjem času precej aktu-
alna v okviru debat o podnebnih spremem-
bah in nedavnih poplavah, je višina gladine 
vode. V času od leta 1960 do leta 2019 se je 
višina morja dvignila za enajst centimetrov. 

V zadnjih dvajsetih letih se glede na mer-
itve povprečno zviša za 4,4 milimetre letno. 
»Fizikalni oceanografi se ukvarjamo z modeli-
ranjem, z modeli, ki naj bi predvideli, kaj se bo 
zgodilo v naslednjih stotih letih in problem teh 
modelov je, da so pač samo modeli,« meni dr. 
Martin Vodopivec. »Veliko se govori o tem, za 
koliko se bo gladina zvišala, ampak te ocene so 
zelo različne in tu je možnih nekaj slabih sce-
narijev.«

Nekateri znanstveniki napovedujejo dvig 
gladine tudi v višini do dvajset centimetrov, 
drugi modeli kažejo še slabše scenarije. To 
bi seveda močno prizadelo slovensko obalo, 
še posebej tam, kjer je ta poseljena. Gladi-
na morja bo po besedah Vodopivca še rasla, 
»topljenje ledu na severnem in južnem polu je 
bolj v skladu s pesimističnimi napovedmi kot z 
optimističnimi, tako da se bojim, da nas čaka 
večji dvig gladine, kot se napoveduje.« 

Koliko in na kakšen način mnenje stroke 
upoštevajo odločevalci pri izbiri projektov za 
blažitev ali saniranje morebitnih težav, ki naj 
bi jih dvig morske gladine povzročil?

Strokovnjaki s področja raziskav morja 
so pozvani k podaji svojega mnenja oziro-
ma mnenja o presoji raznovrstnih vplivov 
na okolje pred vsakim kakšnim posegom v 
morsko okolje, ko gre za izgradnjo kakšnega 
objekta na obali oziroma v obalnem mor-
ju. Lani so bili naprošeni s strani piranske 
občine, da podajo oceno o stanju obalne-
ga morja na tistem območju, kjer naj bi bili 
predvideni neki posegi oziroma gradbena 
dela pri zaščiti Pirana pred visokimi vodami, 
ker se v zadnjih letih to pogosteje dogaja. »To 
strokovno nalogo smo opravili, sedaj je pa pač 
na drugi strani, na strani odločevalcev, da se 
odločijo, kako bodo šli naprej s temi ukrepi«, je 
še povedala Mozetič. Ali kot meni Vodopiv-
ec: »S fizikalnega stališča je naš del, da povemo, 
kakšne so verjetnosti za določen dvig gladine, 
od tu naprej pa je to bolj inženirski in ekološki 
problem.« Žogica je torej trenutno na strani 
voljenih predstavnikov ljudstva. “
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Lani je bila podpisana pogodba, s 
katero je bil po več desetletjih boja 
uradno potrjen prenos lastništva 
Narodnega doma v Trstu slovenski 

narodni skupnosti v Italiji. Istočasno je bila 
podpisana še pogodba o brezplačnem na-
jemu prostorov tržaški univerzi za nasledn-
jih deset let, kar pomeni, da bo v njej še na-
prej domoval tudi oddelek za prevajalce in 
tolmače taiste univerze. Podlaga za prenos 
lastništva je nastala že z zaščitnim zakonom 
za Slovence v Italiji, ki je v 19. členu določal, 
da se v Narodnem domu v Trstu namestijo 
kulturne in znanstvene institucije slovens-
kega jezika, a skladno z obstoječimi univer-
zitetnimi dejavnostmi. Za dokončni prenos 
lastništva na slovensko narodno skupnost pa 
je bilo potrebno spremeniti člen zaščitnega 
zakona in ustanoviti fundacijo. Le-ta je bila 
ustanovljena leta 2020, njen predsednik je 
postal tržaški odvetnik Rado Race, tudi lans-
ki dobitnik nagrade za življenjsko delo, ki ga 
podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije. 
Z njim smo se pogovarjali o pomenu prenosa 
za narodno skupnost in širše, poteku samega 
prenosa, odnosu italijanske države do preno-
sa doma v preteklosti in danes, težavah, ki 
so se pojavljale pri prenosu, novih političnih 
okoliščinah, kaj čaka Narodni dom v prihod-
nje in še čem.

Bi lahko za začetek orisali zgodovino 
boja za vrnitev Narodnega doma v Trstu 
v slovenske roke? Kdaj so se pravzaprav 
pojavile prve zahteve po tem, da se 
Narodni dom vrne slovenski skupnosti?
Zahteve po vrnitvi so se prvič pojavile, ko so 
se sestavljali osnutki za zaščitni zakon. Ven-
dar je bil 19. člen zaščitnega zakona, ki govo-
ri o Narodnem domu v ulici Filzi dokaj ome-
jevalen in je dopuščal le uporabo prostorov 
kompatibilno s potrebami Univerze oziroma 

»Postati bi pa moral  
utripajoče srce tržaškega 

svetovljanstva, kjer se bodo 
lahko srečevale vse 

narodne in verske skupnosti, 
ki jih Trst premore.«

ONSTRAN MEJE

Jan Bednarik
foto: Montenero foto - Rado Race, 

predsednik Fundacije Narodni dom 

Fakultete za prevajalce in tolmače. V tem 
smislu v pritličnih prostorih že več let domu-
je sekcija Narodne in študijske knjižnice. 

Sklepam, da je bil prvi korak, ki je 
omogočil vrnitev Narodnega doma, stor-
jen prav s sprejetjem omenjenega člena 
zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. 
Kaj vse je še moralo biti izpolnjeno, da 
je lahko prišlo do podpisa pogodbe, s 
katero je bil potrjen prenos lastništva na 
narodno skupnost? Je bila ustanovitev 
Fundacije Narodni dom del zahtev ali je 
bila fundacija ustanovljena iz povsem 
praktičnih vidikov, da bi prenos potekal 
lažje?  
Da bi se vrnitev lastništva sploh omogoči-
lo, je bilo potrebno najprej spremeniti 19. 
člen zaščitnega zakona in predvideti, da se 
Narodni dom vrne slovenski manjšini. To 
je italijanski parlament na predlog vlade v 
dogovorjenem roku tudi storil. Vzporedno s 
tem je bila ustanovljena Fundacija Narodni 
dom z namenom, da postane lastnik stavbe. 
Ustanovitelja fundacije sta obe krovni or-
ganizaciji Slovencev v Italiji: Slovenska kul-
turno gospodarska zveza in Svet slovenskih 
organizacij.

V Narodnem domu še vedno delu-
je fakulteta za prevajalce in tolmače 
tržaške univerze, tam bo ostala še nadal-
jnjih deset let. Zakaj je temu pravzaprav 
tako? Je bil podpis pogodbe o nadaljn-
jem najemu del nekakšnih pogojev, s 
katerim se je omogočila vrnitev doma ali 
je šlo tukaj bolj za medsebojni dogovor, 
torej dogovor med fundacijo in univerzo?
Od vsega začetka je bilo jasno, da bo Fakulte-
ta za prevajalce in tolmače ostala v Narod-
nem domu, dokler ne pride do obnovitve 
novega sedeža fakultete v stavbi imenovani 

Gregoretti 2. Drugega sedeža Fakulteta nima 
in drugih opcij ni bilo. Tako da je prišlo do 
istočasnega podpisa pogodbe o prenosu last-
nine Narodnega doma na Fundacijo in pa 
brezplačnega najema v korist Univerze.

Na kakšne ovire ste naleteli v letih od zač-
etka procesa vrnitve? Je bila italijanska 
država od začetka naklonjena samemu 
procesu? Ali je bila naklonjenost odvis-
na od vsakokratne vlade? Kaj je bila tista 
točka, ki je proces vrnitve pospešila?
Vrnitev Narodnega doma je bil rezultat 
dogovora med predsednikoma Italije Sergi-
om Mattarello in zdaj že nekdanjim pred-
sednikom Slovenije Borutom Pahorjem. 
Italijanska vlada pa je nemudoma izkazala 
naklonjenost, da se stavba vrne Slovencem. 
Kronološki program postopka vrnitve pa je 
bil sklenjen v protokolu, ki so ga podpisale 
vse pristojne državne institucije z notranjim 
ministrstvom na čelu, tržaška Univerza in 
pa Občina Trst ter predsednika obeh zgoraj 
omenjenih krovnih organizacij Slovencev 
v Italiji. Protokol je bil podpisan v Trstu ob 
stoti obletnici požiga Narodnega doma. 

Za kakšen namen se danes še uporablja-
jo prostori Narodnega doma? Omenili 
ste že, da ima v domu prostore oddelek 
univerze in tudi slovenska Narodna in 
študijska knjižnica. Kaj pa ostala društ-
va? V časih pred požigom so imela v 
domu svoje prostore številna slovenska 
društva, na primer študentska počitniš-
ka zveza ali hotel Balkan, klub Pipčarjev, 
uradi organizacije in časopisa Edinost, 
prosvetna društva, tržaška hranilnica 
in posojilnica ter slovenska čitalnica, če 
jih naštejem le nekaj. Kakšno je stanje 
danes?
Danes večji del pritličnih prostorov upo-



7T 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 2  -  1 3 .  j a n u a r  2 0 2 3

rabljajo slovenske inštitucije, v prvi vrsti 
Narodna in študijska knjižnica. Glede drugih 
bo potrebno počakati, da se Fakulteta za pre-
vajalce in tolmače preseli v nov sedež.

Nekje ste izjavili, da je s podpisom po-
godbe Narodni dom prešel v last sloven-
ske skupnosti, čez deset let (po preselit-
vi oddelka tržaške univerze) pa ga bo ta 
dobila v posest. Kakšna je pravzaprav 
razlika?
Zdaj je Fundacija Narodni dom lastnica 
prostorov, a jih ne uporablja. Posest kot taka 
ni pravica, kot je lastnina. To je dejansko 
stanje, ko lahko določeno stvar uporabljaš in 
z njo razpolagaš; v primeru nepremičnine to 
pomeni v njej bivati in jo uporabljati.  

Kakšna pa bo vsebina Narodnega doma 
v prihodnje? Kaj načrtujete? V medijih 
sem zasledil vašo izjavo, da bo vsebina 
»evropsko naravnana«. Kaj to pomeni?
To pomeni, da bo moral biti, vsaj po mo-
jem mnenju, Narodni dom odprtega značaja 
in ne namenjen le slovenskim organizaci-
jam. Slednjim pa mora, brez kakršnegakoli 
dvoma, pripadati vodenje nepremičnine in 
skorajda celotno poslopje, saj je v slovenskih 
rokah. Postati bi pa moral utripajoče srce 
tržaškega svetovljanstva, kjer se bodo lahko 

srečevale vse narodne in verske skupnosti, ki 
jih Trst premore. Skratka, Evropa v malem. 
V tem smislu bi moral postati tudi turistična 
atrakcija in kraj združevanja, kjer bo galerija 
slik, restavracija, kavarna, in tako dalje. 

Kakšen je po vašem osebnem mnenju 
pomen tega prenosa za narodno skup-
nost in tudi za slovensko državo?
Za Slovence v Italiji je to najpomembnejši 
projekt v naslednjih letih. O tem ni noben-
ega dvoma. V pripravljalno delo moramo 
vključiti čim več mladih, saj je Narodni dom 
prvenstveno namenjen mladim generacijam. 
Začeli smo dobro, zaključiti moramo še bol-
je. Glede slovenske države pa mislim, da ji je 
vrnitev Narodnega doma lahko v ponos in pa 
vzvod za boljše poznavanje slovenske stvar-
nosti izven meja Slovenije. 

V lanskem letu je v Italiji na oblast prišla 
skrajno desna vlada. Predsednica vlade 
Giorgia Meloni je v preteklosti že izka-
zala nenaklonjenost vrnitvi doma slov-
enski skupnosti. Ste od nastopa zadnje 
vlade že zaznali kakšne negativne sig-
nale, ki bi lahko proces ustavili oziroma 
preprečili in ali v prihodnje zaradi nove 
vlade pričakujete prepreke?
Nova predsednica vlade Giorgia Meloni je 

glede Narodnega doma poslušala svoje loka-
lne somišljenike, za katere vemo, kaj mislijo. 
Zdaj ima drugačno funkcijo, bolj odgovorno, 
in posledično je pričakovati, da bo odgovor-
no tudi postopala. Do danes kakšnih nega-
tivnih signalov ni bilo zaznati, a je potrebno 
biti buden. Vsekakor so dogovori podpisani 
in zavezujoči in katerokoli nagajanje bi bilo 
neproduktivno in šlo bi proti toku zgodovine 
in razvoja. 

Če si drzneva biti malce provokativna: 
sedaj že nekdanji predsednik države 
Borut Pahor je podpis pogodbe o vrnitvi 
Narodnega doma označil za enega svo-
jih največjih uspehov mandata. Ampak 
kakšno vlogo je sploh imel pri tem Pa-
hor? Je bila njegova vloga dejansko kl-
jučna pri samem procesu, ki je pripeljal 
do podpisa pogodbe? 
Mislim, da predsednik Pahor ni pretiraval, če 
je označil vrnitev Narodnega doma za enega 
svojih največjih uspehov, saj je bil skupno s 
predsednikom Mattarello iniciator in pro-
tagonist vrnitve. Brez obeh predsednikov bi 
Narodnega doma ne dobili v last. To je treba 
vedeti. Drugi so in smo z delom nadaljevali 
in prvo fazo zaključili, a pobudnika vrnitve 
sta bila predsednika Pahor in Mattarella.  

Rado Race in predsednik Italije Sergio Mattarella

“
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Vsako soboto se iz Kopra odpravim 
na osemdeset kilometrov dolgo pot 
v Renče. Tam se nahaja hotel za os-

krbovanje starejših občanov s koncesijo, v 
katerega sem zaradi bolezni nastanil očeta. 
Po vsakodnevnih obiskih bolnišnice v Izoli 
sem bil za očeta primoran poiskati novo al-
ternativno obliko bivanja, saj s svojim no-
madskim načinom življenja in dela med Ko-
prom, Ljubljano in Berlinom nisem zmogel 
skrbeti zanj. Že tako prevelika hiša za enega 
človeka sedaj sameva. Prvič sem pot opravil v 
lanskem marčevskem deževnem jutru, danes 
pa je pot postala moja tedenska stalnica.

Konec leta 2021 je bilo v Sloveniji na vol-
jo 21.573 mest v 59 javnih zavodih in pri 44 
izvajalcih s koncesijo. Kljub temu, da to zveni 
veliko, sem več tednov porabil za telefonske 
pogovore z različnimi sprejemnimi pisarna-
mi po celi Sloveniji. Sprva optimističen, mis-
leč, da bo oče v bližini, sem poskušal v Kop-
ru, Sežani, Izoli, Luciji, Ilirski Bistrici. Polje 
iskanja sem nato razširil na Vipavo, Novo 
Gorico, Ljubljano, Kranj, celo na Štajersko 
in Koroško. Ob zavedanju manka postelj v 
domovih za starejše mi je na koncu preosta-
la le prošnja zdravniku, ako ga v bolnišnici 
zadržijo vsaj še kakšen dan več. Zanj bi sicer 
lahko skrbel doma, a bi poleg dela stežka 
opravljal še celovito negovanje. Ker pros-
tora v nobenem zavodu še kar nisem našel, 
sem poskusil z zasebno zdravstveno nego na 
domu. Ob koncu meseca pa me je predramil 
račun, saj se model finančno ni izšel, tako da 

sem bil primoran do ponovnih telefonskih 
klicev v domove za starejše.

»Je šestnajsti v čakalni vrsti, žal nimamo 
dovolj osebja, zaradi prenove nimamo prosto-
ra, ne jemljemo občanov iz drugih občin,« je 
odzvanjalo iz telefonske slušalke. Čakalne 
vrste za domove za starejše lahko trajajo 
tudi več let, zato je potrebno varovanca v 
vrsto vpisati tudi več let preden je slednji 
sploh potreben oskrbe. Le kako naj bi vedel, 
da bo oče nenadoma zbolel? Bi ga moral v 
dom za starejše vpisati že ob upokojitvi? Ob 
poslušanju zgodbe prijateljice, ki je za svojo 
obnemoglo mamo doma skrbela sedem let, 
sem razmišljal, kaj vse je morala za to žrt-
vovati. In vsakič se ob koncu obiska vračam 
domov s slabo vestjo, saj se mi zdijo modeli 
poenotenega bivanja in življenja v domov-
ih povsem nehumani. Starejši namreč zgu-
bijo stik z drugimi generacijami in so tako 
prepuščeni osamljenosti. Ravno prejšnji 
mesec mi je oče razlagal, kako je želel obiska-
ti hotelskega prijatelja, pa na vratih ni bilo 
več njegovega imena.

Gradnja domov za starejše ob tovrstnih 
zgodbah in vse večjemu staranju prebivalstva 
postaja utopična zahteva. Starost je margin-
alizirana in potisnjena na rob družbene per-
cepcije. Kaj nas še lahko prepriča, da bomo 
to realnost izkusili tudi sami v prihodnosti? 
Lotim se pregledovanja primerov bivanja za 
tretje življenjsko obdobje v različnih drža-
vah in ugotavljam, da so tudi arhitekturni 
primeri na tem področju precej skopi. Inves-
titorjev ne zanimajo tovrstni eksperimenti 
bivanja, države pa imajo velikokrat dru-
gačne prioritete. Razmišljam, kako bi lahko 
primeri arhitekturnih zasnov, ki vključujejo 
skupno bivanje različno starih, omogočili 
dostojnejše pogoje bivanja, neglede na sta-

rost. S skupnimi prostori srečevanja, kjer se 
izpostavijo in rešujejo vsakodnevne težave 
in s tem omogočajo nove priložnosti social-
nih interakcij. Starejši tako niso odmakn-
jeni v zaprto strukturo, kjer lahko samo še 
spremljajo izginjajoče napise imen na vratih, 
ampak imajo možnost vzpostavljanja novih 
socialnih interakcij. Morebiti bi se morali 
zgledovati po bližnjem dunajskem projektu, 
kjer se s prenovo objekta Sargfabrik oblikuje 
alternativni stanovanjski model za različne 
starosti. Združenje za Integrativni življenjski 
slog je s prenovo oblikovalo petinsedemdeset 
stanovanj velikosti 45 kvadratnih metrov, z 
možnostjo povezovanja do šestih enot, ob-
likovanih v posebno skupnostno bivanje ra-
zličnih generacij s skupno kuhinjo, knjižnico, 
zunanjim vrtom, bazenom in prostorom za 
druženje.

Svet se vrti naprej in kapital omogoča 
privilegije. Kar sem lahko trenutno nare-
dil sam, je bilo to, da sem očeta digitalno 
opismenil. Tako se lahko dobiva na kavi pre-
ko kamere ali pa si včasih dopisujeva, ko je 
osamljen. Socialna omrežja mu omogočajo 
vpogled v svet sorodnikov, prav tako ostale 
aplikacije, kjer lahko spremlja dogajanje v 
svetu, bere knjige in časopise ali pa se spro-
sti ob filmu, seriji ali glasbi. Še vedno pa 
nama nihče ne more odvzeti najinih sobot, 
ko preizkušava nove gostilne na goriškem in 
se smejeva vprašanju, ali bo v hotelu spletna 
povezava tokrat delovala, saj je on edini sta-
novalec, ki splet dejansko uporablja. Hotel je 
postal njegovo novo bivališče, z njim je spri-
jaznjen, jaz pa na poti nazaj razmišljam, kaj 
vse bi še lahko naredil, da bi se počutil bolje. 
V kolikor bi imeli več podobnih modelov kot 
je dunajski Sargfabrik, bi bil vsekakor veliko 
bolj pomirjen.

Obisk

KOLUMNA

Boštjan Bugarič
foto: Architectuul

Sargfabrik oblikuje alternativni stanovanjski model za različne starosti

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

14. 1., 21.30, Koper, Snack bar 
1964
Rock koncert: Zox’s

15. 1., 17.00, Izola, Park Pietro 
Coppo
Predstava za otroke: 
Sirkec, Sirkec

17. 1., 20.00-21.30, Koper, Gledal-
išče Koper
Monokomedija Zdrava 
pamet

18. 1., 20.00, Koper, Center mladih 
Koper
Stand-up večer z 
Gašperjem Bergantom

19. 1., 19.00, Koper, dvorana sv. 
Frančiška Asiškega
Večer avtorjev umet-
niške rezidence v 
Kubedu

20. 1., 19.00, Izola, Park Pietro 
Coppo
Koncert akustičnih iz-
vedb elektronskih pe-
smi: Techno Vikings

20. 1., 19.30, Portorož, Avditorij 
Portorož
SNG Drama Maribor: 

Vanja, Sonja, Maša in 
Špik

20. 1., 20.00, Izola, Hangar bar
Prvi koncert punk skupine 
Jorgovani v Sloveniji

21.1., 17.00, Izola, Kulturni dom Izola
Gledališka predstava za 
otroke: Čuk na palici 

21. 1., 19.00, Izola, Park Pietro Coppo
Koncert ljudske glasbe 
od Balkana do Irske: Duet 
Accordon

21. 1., 19.00, Portorož, Avditorij 
Portorož
Abonma Grande 
2022/23: Brass bend 
Slovenija

21. 1., 20.30, Portorož, Café Central
Koncert jazz, lounge, 
rumba in reggae glasbe: 
Excellent choice

21. 1., 21.30, Koper, SnackBar 1963
Koncert rockovske trib-
ute zasedbe Cindy & The 
Rock History.

22. 1., 17.00, Izola, Park Pietro Coppo
Gledališka predstava za 

otroke: Ovčka na večerji 

22. 1., 19.00, Izola, Park Pietro 
Coppo
Koncert pop rock 
skupine Boom Baby

26. 1., 19.00, Portorož, Avditorij 
Portorož
Koncert orkestrov in 
otroškega pevskega 
zbora Glasbene šole 
Koper

28. 1., 10.30, Portorož, Avditorij 
Portorož
Mini teater: Obisk za 
medveda

28. 1., 19.30, Piran, Gledališče 
Tartini Piran
Kvazi profi teater: Rube 
za ne vervat

29. 1., 18.00, Izola, Kulturni dom 
Izola
Plesna predstava: Pusti 
me, da plešem – plesni 
studio Zen Art dance in 
gost Drill 
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Kako ste kaj? Pa zdravje? Slabo? 
Ne moremo pomagati, a vedite, 
da niste sami. Skoraj sto petdeset 
tisoč prebivalcev območja, ki mu 

rečemo Republika Slovenija, nima osebnega 
zdravnika. Za lažjo predstavo, več prebival-
cev Slovenije je brez osebnega zdravnika, 
kot pa jih živi v mestni občini Maribor. Do 
števila prebivalcev mestne občine Ljublja-
na manjka še nekaj pacientov, a vlada pod 
vodstvom Roberta Goloba vztrajno »dela 
napore«, da bi dosegli vsaj dvesto tisoč neu-
vrščenih pacientov.  

Seveda za porazno stanje javnega zdravst-
venega sistema, ki tako še ni šepalo vse odkar 
je bilo vzpostavljeno v delavski Jugoslaviji, ni 
kriva zgolj vlada, ki je državljanom zapriseg-
la maja lani. A od vladajoče stranke, ki je vo-
lilno zmago slavila na krilih proticepilstva – 
oprostite, osebne svobode – kjer ministrstvo 
za zdravje vodi zdravniška dvoživka in zag-
ovornik privatizacije zdravstva Danijel Bešič 
Loredan, kaj več ne smemo pričakovati.  

Po prvotni ideji krajšanja čakalnih vrst, 
da bi iz javnega denarja krili stroške zdravst-
venih storitev v privatnih ambulantah v 
smislu: »samo da se skrajšajo čakalne vrste, 
potem pa bomo urejali«, je ministrstvo za 
zdravje na novega leta dan pripravilo skoraj 
enak predlog. S tem tednom se je namreč vz-
postavilo 94 tako imenovanih ambulant za 
neopredeljene. Če poenostavimo, naj bi slabih 
sto petdeset tisoč neopredeljenih pacientov 
obravnavalo zdravstveno osebje, ki že tako 
deluje v javnem zdravstvenem sistemu, izven 
rednega delovnega časa. No, ne vsi: upokoje-
ni zdravniki, pa tudi mlajši specializanti, sob-
ni zdravniki, tisti, ki so zaposleni na ZZZS, 
SPIZ-u in podobno, ne bodo mogli opravljati 
svojega poslanstva v na novo vzpostavljenih 
ambulantah. 

Če se sprašujete, kako bo lahko okrn-
jeno osebje javnega zdravstvenega sistema 
zdravilo in obravnavalo tiste paciente, ki v 
javnem sistemu nimajo svojega mesta, lahko 
odgovor udarite na prvo žogo. Zaradi bol-
jšega plačila, seveda. Urna postavka, ki jo je 
v navodilih določilo ministrstvo za zdravje, 
bo tako zdravniku prinesla 121 evrov bruto, 
neto torej okoli 80 evrov, srednji medicins-
ki sestri 35 evrov neto, zdravstvenemu ad-
ministrativnemu delavcu pa 27 evrov bruto 

PO DOMAČE

Najprej denar, 
potem zdravje

Jaka Virant
foto: spletni arhiv

Vzpostavljanje 
neopredeljenih 
pacientov

Zdravniki bodo v  
ambulantah za  
neopredeljene na 
osemurni delovni 
dan zaslužili 640 
evrov, kar v štiri- 
deset urnem  
delovnem tednu 
znese 3200 evrov, 
na mesec torej 
12600 evrov

bruto urne postavke. Delavci, ki bodo delali v 
ambulantah za neopredeljene, bodo oprošče-
ni tudi določenega davka. Kot kaže, lahko 
nekateri zakladi sveta kljub vsemu odtehtajo 
zdravje. 

Za primerjavo, najnižja zdravniška plača v 
navadnih javnih ambulantah znaša 1746,13 
evra bruto, najvišja plača v javnem zdravst-
venem sistemu pa meri 4138,22 evra bruto. 

Pričakujemo lahko torej množično preus-
merjanje zdravnikov in zdravstvenega oseb-
ja v nove, neuvrščene ambulante. Posledič-
no bo neopredeljenih pacientov toliko več, 
kar bo sprožilo potrebo po več neopredel-
jenih ambulantah. Z malo domišljije lahko 
ugotovimo, da je vlada, ki zdravju ne želi 
nameniti dovolj proračuna, da bi lahko san-
irala od privatizatorskih teženj načet sistem, 
z eno potezo dvignila tarife za zdravstvene 
delavce. Z denarjem, ki ga do danes ni bilo 
moč najti. 

Še več, popolnoma neopredeljeni 
zdravstveni sistem, kjer vsak bolnik za 
vsak konkreten poseg znova in znova išče 
ambulanto, ni tako daleč od popolne pri-
vatizacije. Skupna sta jim nestabilnost, raz-
pršenost obravnave posameznih pacientov 
in prednost za privilegirane. Le denar pride 
v sistem po drugi poti. A denar mora slediti 
pacientu, bodo zagotavljali na ministrstvu, 
četudi preko zdravniških žepov v privatnih 
ordinacijah. Še več, popolnoma neopredel-
jeni zdravstveni sistem, kjer vsak bolnik za 
vsak konkreten poseg znova in znova išče 
ambulanto, ni tako daleč od popolne pri-
vatizacije. Skupna sta jim nestabilnost, raz-
pršenost obravnave posameznih pacientov 
in prednost za privilegirane. Le denar pride 
v sistem po drugi poti. A denar mora slediti 
pacientu, bodo zagotavljali na ministrstvu, 
četudi preko zdravniških žepov v privatnih 
ordinacijah. 

A posledice rokohitrskega poskusa 
reševanja zdravstvenega sistema bodo dal-
jnosežne. Težko si je namreč predstavljati, da 
bi katerikoli zdravstveni delavec zavrnil tako 
bogato ponudbo. Zdravniki bodo namreč v 
ambulantah za neopredeljene na osemurni 
delovni dan zaslužili 640 evrov, kar v štiri-
deseturnem delovnem tednu znese 3200 
evrov, na mesec torej 12600 evrov. Kakšne 
tri tisočake manj, kot jih zasluži povprečni 
zaposleni prebivalec Slovenije v enem letu. “

Nostalgičen spomin 
na leto 2017
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Hrvaški evro

Jaka Virant
foto: wikicommons

Hrvaška je z novim 
letom vstopila v  
evrsko in schengensko 
območje

Srečen je bil novega leta dan pred-
vsem za obmejne prebivalce Repub-
like Slovenije in Hrvaške. S prvim 
prvim je Hrvaška vstopila v schen-

gensko in evroobmočje. Schengenska trda 
zunanja meja se je tako iz Kolpe, Sotle in 
Dragonje preselila na Uno in Drino. Poleg 
tega, da bomo prebivalci s sprejemljivimi 
državljanstvi – beri: državljani schengenske-
ga območja in nihče drug – lahko prosto pre-
hajali mejo med Slovenijo in Hrvaško, s sabo 
nesli neomejene količine alkohola, cigaret in 
hrane, se bo tudi vročišče kontrabanta in tr-
govine z ljudmi preselilo na hrvaško mejo s 
Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Črno goro. 
To seveda pomeni večjo policijsko aktivnost, 
ki bo, verjamemo, še naprej kršila medn-
arodno pravo in prosilce za azil vestno vrača-
la preko nove meje, z obveznim dodatkom 
policijskega in birokratskega nasilja. Na dru-
gi strani bo obmejna policija Republike Slo-
venije delovala v notranjosti države, čeprav 
policaji zaenkrat ostajajo na svojih obmejnih 
položajih. 

Svet Evropske unije je sicer poleti že 
soglašal s splošnim pristopom k reformi za-
konika o schengenskih mejah. Reforma pred-
videva štiri večje spremembe na področju 
upravljanja migrantske in mejne politike. 

Vpeljana naj bi bila nova orodja za boj 
proti tako imenovani instrumentalizaciji. Ta 
je sporno definirana kot postopek, ko tret-
je države izrabljajo migrante in begunce za 
destabilizacijo Evropske unije. Novi ukrepi 
na tem področju zato predvidevajo omejitev 
števila mejnih prehodov na zunanjih mejah 
Evropske unije oziroma njihovega delovanja. 
Prav tako naj bi bil poostren mejni nadzor. 
Drug ukrep, ki ga uvaja tako imenovani 
splošni pristop, je priprava novega pravne-
ga okvira v primeru hujše zdravstvene krize, 
kakršno je na primer povzročil covid-19. 
Določene naj bi bile splošne omejitve pre-
hoda med članicami, pri čemer lahko posa-
mezne članice uvajajo tudi svoja poostrena 
pravila za vstop oziroma izstop iz države. 
Določen bo tudi nabor nujnih potnikov, za 
katere omejitve ne bodo veljale. 

Tretji večji ukrep je snovanje pravnega 
okvira, s katerim bi ponovno uvedli me-
jni nadzor na notranjih mejah, torej mejah 
med posameznimi članicami schengenske-
ga območja, prav tako pa naj bi bili uvedeni 
alternativni ukrepi za tak nadzor. Povečali 

naj bi učinkovitost policije v regijah držav 
članic, ki predstavljajo zunanjo mejo schen-
genskega območja. Vpeljan naj bi bil tudi nov 
mehanizem obravnavanja nedovoljenega 
gibanja migrantov z neurejenim statusom 
znotraj Unije. Mehanizem bi državi članici 
omogočal, da državljane tretjih držav, ki ne-
zakonito prebivajo na njenem ozemlju, vrne 
v državo članico, iz katere so prispeli. 

Mejni režim na stran, veliko več hude 
krvi je ob novem letu za prebivalce Repub-
like Hrvaške sprožila zamenjava valute. Kot 

še močneje. Čez noč so cene vseh artiklov, 
razen tistih, ki jih regulira država, denimo 
cigaret, poskočile na vsaj dvakratnik. Za 
primerjavo: hrvaška predvidena povprečna 
plača za letos znaša 900 evrov, medtem ko 
je trenutno slovensko povprečje dobrih 400 
evrov višje. Slovenska povprečna plača leta 
2007, ko je tudi tukaj zavladal evro, je znaša-
la približno enako kot danes. A povprečje je 
kot bikini, pokaže skoraj vse, razen pomemb-
nega podatka. To je seveda minimalna plača, 
ki je v Sloveniji letos določena na 778 evrov 

se rado zgodi, še vedno se je, deluje širitev 
evroobmočja na enak način kot kolonizacija. 
Preko finančnih odnosov znotraj območja se 
vrednost pretaka iz periferije v center. To la-
hko s prostim očesom opazujemo skozi mo-
mentalno inflacijo v trenutku sprejema evra. 
Če smo v Sloveniji leta 2007 opažali, da so 
številke na cenikih ostale iste, le decimalka 
se je malo zamaknila in sladoled se je iz sto-
tih tolarjev na kepico podražil na en evro za 
kepico, kar je nekaj manj kot dvakrat več, je 
na Hrvaškem potrošnike višanje cen zadelo 

neto, na Hrvaškem pa 560. Ob sprejemu 
evra v Sloveniji je minimalec znašal dobrih 
520 evrov. 

Večina blaga je tako na Hrvaškem, ver-
jetno prvič po koncu vojne ob razbitju Ju-
goslavije, dražja kot v Sloveniji. To je poleg 
vsestranskega zgražanja povzročilo tudi 
spremembe nakupovalnih navad, saj so pre-
bivalci Hrvaške pretekla dva tedna začeli 
množično nakupovati v obmejnih trgovinah 
v Sloveniji. Evropska integracija je končno 
uspela.

Kuno so kot valuto med drugo svetovno vojno uveljavili v fašistični NDH, kot motiv pa je preživela 
tudi prehod na evro

“
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PO DOMAČE
Statistična uspešnost 

izpolnjevanja 
novoletnih obljub

Simon Smole

Življenje v Sloveniji v številkah

Za zdravje gre!
Ljubljana – Stavka zdravnikov in zobozdr-
avnikov sindikata Fides, ki je bila napove-
dana za sredo, je bila po sporazumu z vlado 
odpovedana. Sporazum naj bi predvidoma 
začel veljati v začetku prihodnjega tedna, ce-
lotna vsebina pa še ni znana javnosti. V Izoli, 
Kopru, Mariboru, Novem mestu, Slovenskih 
Konjicah, Kranju, Slovenj Gradcu, Novi 
Gorici in Ljubljani pa so na t.i. stavki pacien-
tov udeleženci shodov opozorili na nujnost 
reševanja celotnega (javnega) zdravstvenega 
sistema. STA, NB
 

Policija brez 
IMSI lovilcev

Ljubljana – Ustavno sodišče je začasno za-
držalo izvajanje člena, ki ustvarja pravno 
podlago za uporabo IMSI lovilcev, saj je nji-
hova uporaba lahko podlaga za invazivne 
posege države v človekove pravice in temel-
jne svoboščine. V SDS in Levici, ki sta oce-
no ustavnosti predlagali, so z odločitvijo za-
dovoljni, nezadovoljni pa so na Ministrstvu 
za notranje zadeve, češ, da jim manjka orodij 
za pregon storilcev, ki uporabljajo vedno 
nove tehnologije. IMSI lovilec ali lažna ba-
zna postaja je sicer prenosna naprava za pri-
tajeni nadzor mobilnih telefonov. STA, NB 

NPU z 
novimi ovadbami

Ljubljana – Preiskovalci NPU so na special-
izirano državno tožilstvo podali kazens-
ko ovadbo zoper pet oseb. Te sumijo, da so 
pridobile protipravno premoženjsko korist 
na škodo gospodarske družbe z območja 
Maribora v višini več kot 600.000 evrov. Po 
neuradnih informacijah portala 24ur naj bi 
bila ovadena davčni svetovalec Rok Snežič 
in Dijana Đuđić, znana iz afere glede poso-
jila stranki SDS. To naj bi bila le ena v nizu 
njunih ovadb od lanskega poletja. STA, NB

Po-protestniške 
sankcije?

Ljubljana – Na podlagi poročila o izrednem 
strokovnem nadzoru nad ravnanjem polici-
je pri varovanju protestov v letih 2020 in 
2021, ki je odkril nemalo nepravilnosti, na 
notranjem ministrstvu pričakujejo, da polici-
ja v naslednjem koraku izvede notranje var-
nostne postopke preverjanja in na podlagi 
ugotovitev sproži delovnopravne postopke. 
MNZ je že podalo usmeritve in navodila, rok 
za izvedbo tega ukrepa se izteče konec mese-
ca. STA, NB

Dražja prehrana 
za študente

Ljubljana – Z novim letom so se povečale 
subvencije prehrane v okviru študentskih 
bonov, a je študente presenetilo zvišanje na-
jvečjega doplačila k obroku. V ŠOS trdijo, da 
so zvišanje omogočili, da bi v sistem pridobi-
li nove ponudnike, a so nekatere restavracije 
to priložnost izkoristile in tako študenti zdaj 
namesto 70 centov manj, za obrok plačujejo 
kar 5,5 evra, skupaj s subvencijo pa 9 evrov 
za obrok. Ministrstvo za delo je ta teden spo-
ročilo, da bodo subvencije zvišali v dveh kor-
akih, prvi bo (šele) marca. STA, GOV.SI, NB

Stara ljudska vraža zahteva, da si ob 
vstopu v novo leto zastavimo bolj ali 
manj uresničljive želje in cilje. Prene-
hali bomo kaditi ali poiskali novo 

službo, nekateri se zavežejo prostovoljnemu 
varčevanju. Tisti, ki so to počeli prejšnja 
leta, pa si v novem letu zadajo opraviti večji 
nakup, recimo avta ali stanovanja. Državni 
statistični urad (SURS) je naredil statistični 
povzetek preteklega leta. Kakšne so torej 
matematične možnosti, da smo in bomo naše 
obljube uresničili? Smo v preteklih dveh le-
tih spili manj alkohola, bolj varčevali, več 
časa posvetili prijateljem in družini? 

Morda ste se v novem letu odločili posta-
ti vegetarijanec ali pa želite zgolj povečati 
delež  zelenjave na svojem jedilniku. Naj vam 
postrežemo s podatkom, da poraba zelenjave 
v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih narašča. 
Prebivalec Slovenije je v letu 2021 porabil 
povprečno 109 kilogramov sadja in 119 ki-
logramov zelenjave. Kot ugotavljajo statisti-
ki, poraba zelenjave narašča, poraba sadja pa 
niha, verjetno tako kot letine sadnih vrst. 

Številni ljudje si ob vstopu v novo leto 
zastavijo cilj, da bodo uživali manj alkohola, 
zato bo presenetil podatek, da je bila v letu 
2021 povprečna poraba »skromnih« 38 litrov 
vina na osebo. Od tega je bilo 64 odstotkov 
belega vina, v prvih treh četrtinah leta 2022 
pa se je povprečna poraba vina nasploh dvi-
gnila za nekaj litrov. 

Pogosto se ob praznikih zaobljubimo, da 
bomo v prihodnje več časa preživeli s pri-
jatelji in družino. V letu 2021 je bilo med 
prebivalci Slovenije, starimi šestnajst let ali 
več, 68 odstotkov takih, ki so se vsaj enkrat 
na mesec družili s prijatelji ali sorodniki ob 
pijači ali na kosilu, kar je 24 odstotnih točk 
manj kot leto prej. Ob teh podatkih je po-
trebno upoštevati, da so veliko vlogo igrale 
omejitve zaradi covida-19. 

Tudi turistična nastanitvena dejavnost 
je bila na začetku leta 2022 še vedno pod 
vplivom posledic epidemije. V poznopom-
ladanskih, predvsem pa poletnih mesecih 
preteklega leta, se je turizem pri nas ponovno 
razcvetel, na vrhuncu sezone so zaznali tudi 
absolutne rekorde v nastanitveni statistiki. 
Do konca septembra lani je Slovenijo obiska-
lo 4,9 milijona turistov ali za 64 odstotkov 
več kot v istem obdobju predlani. Ustvarili so 
nekaj več kot 13,2 milijona prenočitev. Na-
jbolj priljubljena tuja počitniška destinacija 
med prebivalci Slovenije ostaja Hrvaška, še 
posebej obmorske županije. 

Če ste se prepričali, da se morate v letu 
2023 več gibati in ukvarjati s športom, vas 
bo zanimala statistika povprečne cene pri-

pomočkov za rekreacijo in šport. Povprečna 
cena ženskih copat za tek je bila 69 evrov, 
povprečna cena kolesa za odrasle pa 268 
evrov. S  17 evri je usnjena nogometna žoga 
med najugodnejšimi športnimi artikli. 57 
evrov je bilo potrebno povprečno plačati za 
mesečno karto za obisk fitnesa.

Tudi na internetu je v letu 2022 šport 
prevladoval med pomembnejšimi zaniman-
ji prebivalk in prebivalcev Slovenije. V letu, 
ki so ga pomembno zaznamovali športni 
dogodki, so se ti pogosto pojavljali tudi med 
iskanji na svetovnem spletu. Na samem vrhu 
iskanj je tako Eurobasket 2022. Da so leto 
pomembno zaznamovale volitve, dokazuje 
drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu 
– Volitve 2022. Politično obarvano je tudi 
tretje mesto in sicer smo največkrat vtipka-
li besedo Ukrajina. Pogled na najbolj iskana 
vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico »kako«, 
pa potrjuje vpliv epidemije koronavirusa na 
naša življenja. V letu 2022 nas je najbolj za-
nimalo, kako preveriti stanje bonov, kako 
dolgo velja hitri test ter kako do potrdila o 
prebolevnosti. 

Leto 2022 je minilo v znamenju velikih 
podražitev hrane in energentov, tako v Slo-
veniji kot  v drugih evropskih državah. SURS 
je izmeril najvišje podražitve v zadnjih dva-
jset letih na skoraj vseh področjih končne 
potrošnje. Od januarja do novembra so se 
drobnoprodajne cene zvišale za deset ods-
totkov, prav tolikšna je bila novembra tudi 
letna inflacija. V primerjavi z  novembrom 
leto prej so se cene hrane ter goriv in energi-
je zvišale skoraj za petino, za 19,4 oziroma 
19,1 odstotka. Posledično se je varčevanje 
posameznih gospodinjstev zaradi povečanih 
izdatkov, namenjenih potrošnji, občutno 
zmanjšalo v drugi polovici leta 2022, v prim-
erjavi z istim obdobjem lani se je znižalo za 
šest odstotkov in je bilo s 4,4 odstotka na-
jnižje doslej.

Za konec še nekaj statističnih slad-
korčkov. Cene stanovanjskih nepremičnin so 
se v letu 2022  v povprečju zvišale za 7,7 ods-
totka,  medtem ko je skupno število prodanih 
stanovanj ostalo na zelo podobni ravni. In 
še tisto, kar nas najbolj zadeva: povprečna 
mesečna bruto plača za obdobje od januar-
ja do septembra 2022 je bila nominalno za 
1,5 odstotkov višja. Realno to pomeni, da 
je bila ob upoštevanju rasti cen življenjskih 
potrebščin za 6,4 odstotkov nižja kot v istem 
obdobju lani. Upajmo, da se nam ne bo tre-
ba tudi v letu 2023 prepričevati, da so tiste 
najbolj vredne stvari v življenju, kljub vsemu, 
brezplačne. “
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Okoljski aktivisti, z eno roko s 
sekundnim lepilom prilepljeni 
na okvir znanega umetniškega 
dela, niso več novost. Z akcijami 

v umetniških galerijah so v preteklem letu 
večkrat opozorili na vse hujše podnebne 
spremembe, ki jih oblastniki in največji 
onesnaževalci vse bolj vztrajno ignorirajo 
zaradi pohlepne in nerealistične želje po »na-
predku«, kot imenujejo svoj lastni dobiček. 
Namesto lastnikov kapitala pa pod kritičnim 
očesom javnosti ponavadi pristanejo prav 
okoljevarstveniki, ki se pravzaprav borijo 
za (boljšo) prihodnost nas vseh. Pri tem jih 
zmerjajo, nanje gledajo zviška in obtožujejo, 
da v boju za naravo in okolje kršijo zakone. 
Morda jih na trenutke res, a kaj je to v prim-
erjavi z vsemi ostalimi, ki nas na ta račun 
zastrupljajo skupaj z okoljem, v katerem živi-
mo? Je to po zakonih?

Konec leta so si mestni redarji in policija 
v Ljubljani drznili z območja gradnje kanal-
izacijskega kanala C0 odstraniti protestnike, 
kljub temu, da naj občina ne bi imela grad-
benega dovoljenja za tisto področje. V sploš-
nem gre za kanalizacijski kanal, ki naj bi obči-
ni Vodice in Medvode povezal s centralno 
ljubljansko čistilno napravo v Zalogu. Že od 
samega izrisa projekta krajani njegovi izved-
bi nasprotujejo, saj poteka po vodovarstven-
em območju s strožjim režimom varovanja. V 
primeru nesreče bi lahko vsa odpadna voda 
odtekla v podtalnico in onesnažila največji 
vodni vir Ljubljane.

Ministrstvo je pod prejšnjo vlado za-
drževalo projekt, ker naj bi umanjkalo grad-
beno dovoljenje za nekaj metrov kanala, ven-
dar je novi minister to odločitev preklical. 
Decembrski protestniki so se sicer sklicevali 
na to, da naj ne bi obstajala nobena odločba 
državnih ali mestnih organov, ki bi dovolje-
vala geodetsko odmero po njihovi zasebni 
lastnini. Prav tako naj ne bi bile pravno-
močne odločbe Upravne enote, ki ustanavlja-
jo začasno služnost za izgradnjo transportne 
poti. Skrb glede izvajanja začetka gradnje in 
nad samim projektom je izrazila tudi Kmeti-
jsko gospodarska zbornica.

Odgovore na to temo je z Mestne občine 
Ljubljana težko dobiti, saj so kritike na 
njen račun ali preveč podrobna vprašanja 
ponavadi pospremljena ali z aroganco ali 

OKOLJE

V čigavem imenu?

Pia Nikolič
foto: FB BS

Kako lahko lokalne oblasti delujejo 
»zeleno«, če jim pri tem nasprotujejo 
okoljevarstveniki?

s sprenevedanjem. Upamo lahko le, da ne 
gre za naivnost ali neumnost, ampak za tak-
tičnost, in to ne takšno, ki bi šla v korist zgolj 
večanju politične moči, temveč tudi naravi.

Tudi na naša vprašanja glede ne-
davne množične sečnje dreves na Rožniku 
pravzaprav nismo dobili odgovorov, ampak 
generirano sporočilo za javnost. Sekanje 
zdravih dreves so tako denimo poimenovali 
kot skrb »za mestne gozdove, s čimer ustvarja-
mo bolj kakovosten gozdni prostor ter njegovo 

je ob aroganci, ki jo vsak teden na tiskovnih 
konferencah jasno izraža župan Janković, 
težko verjeti izključni dobrobiti, ki naj bi bila 
posledica tega poseka.

Nenazadnje ne pozabimo, da želijo v 
Ljubljani veljaki, ki pogosto ne sprejema-
jo niti strokovnega mnenja, ki ne prihaja iz 
njihovih lastnih vrst, zgraditi tudi sežigalni-
co odpadkov. V mesto so na eno od omen-
jenih tiskovnih konferenc privlekli celo du-
najskega župana Michaela Ludwiga, ki naj 
bi predstavil ta odličen primer ukvarjanja z 
odpadki. Mnenje meščanov tako ali tako pri 
tem ni bilo upoštevano, kaj šele zaželeno, kl-
jub temu da jih v bližini predvidene lokacije 
gradnje živi 70.000. Člani Delovne skupine 
za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o 
nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje 
Zdravniške zbornice Slovenije so prav tako 
izrazili svoje nasprotovanje, a niso bili up-
oštevani. V Ljubljani je namreč povprečna 
koncentracija strupenih rakotvornih delcev 
PM2,5 v zraku namreč že zdaj vsaj trikrat 
višja, kot jo priporočajo smernice Svetovne 
zdravstvene organizacije. Sežigalnica odpad-
kov tega ne bo izboljšala, ampak prej po-
slabšala. Primerjave z Dunajem ali Gradcem 
pa za Ljubljano prav tako niso primerne, saj 
Dunaj leži v veliko večji in dobro prevetre-
ni kotlini, česar za domačo prestolnico ne 
moremo trditi.

Ob vseh ostalih zagonetkah, namerni 

varno in prijetno uporabo.« Drevesa večjih di-
menzij naj bi po njihovem škodljivo delovala 
na nižja drevesa, ki se zaradi sence razvijajo 
počasi. Pri tem ne pozabimo, da eno starejše 
drevo ustvari nekajkrat več kisika kot tudi 
več sto novozasajenih dreves, zato so starejša 
drevesa izjemnega pomena za vse slabši zrak 
v mestu in to je tudi vzrok precejšnjega nego-
dovanja meščanov. 

Decembra so za posek na Rožniku 
označili 389 dreves, ki naj bi bila poškodova-
na oziroma oslabljena, zaradi sanitarnih vz-
rokov ali ker naj bi varnostno ogrožala pešce. 
Obstaja pa še tretja kategorija »z namenom 
izboljšanja svetlobnih pogojev za razvoj pom-
lajenega gozda.«

Ob skopih podatkih in jasni usmeritvi 
Ljubljane v smer izboljšanja pogojev za raz-
voj turizma, ki slabša življenje prebivalcem, 

gentrifikaciji, turistifikaciji in ostalem ple-
menitenju dobička, ki prevladuje nad do-
brimi življenjskimi pogoji domačinov, se 
lahko vprašamo, ali se okoljevarstveniki ob 
takšnih primerih res zaman zgražajo in pro-
testirajo? Glede na višanje temperature, ki 
je v Sloveniji po poročilu Agencije republike 
Slovenije za okolje višja kot v nekaterih oko-
liških državah, je morda skrajni čas, da jih 
začnemo poslušati. In morda tudi skrajni čas, 
da ne le okoljevarstvo, ampak tudi socialni 
sistem v državi nehata temeljiti na nevlad-
nih organizacijah in postaneta dejansko up-
oštevana tudi v javni upravi. Kdor od tega ne 
bo imel dobička in bo zato slabe volje, pa je 
vabljen, da se usede v Muskovo raketo in po-
leti proti Marsu. Ostali se bomo za tole grudo 
še malo potrudili. “

MOL pravi, da 
to ni golosek
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Teo sem spoznal dan preden je nas-
tal intervju, ko sem prisedel k mizi, 
kjer je sedela s skupnimi prijatelji. 
V nekem trenutku sem začel jam-

rati, da iščem nekoga, ki dela v zdravstvu ali 
izobraževanju in bi bralcem lahko predstavil 
svoje delo. Izkazalo se je, da je Tea vzgojitel-
jica. Z veseljem je pristala na intervju, v ka-
terem je poglobljeno predstavila delovanje 
vzgojno-izobraževalnih zavodov in svoje 
delo z mladostniki. V vzgojno-izobraževal-
nem zavodu Višnja Gora  je zaposlena osem 
let in pravi, da želi v tej službi ostati še vrsto 
let, vendar le, če bodo odnosi znotraj usta-
nove podporni oziroma bolj podporni, kot 
so sedaj. 

Tea Vukomanović je socialna pedagogin-
ja, zaposlena kot vzgojiteljica v Vzgojno-izo-
braževalnem zavodu Višnja Gora, ki je bil 
nedavno preimenovan v Strokovni center 
Višnja Gora. V okviru Društva specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije deluje 
kot članica upravnega odbora sekcije Čust-
vene in vedenjske motnje. Izteka se ji drugi 
mandat predsednice Združenja za socialno 
pedagogiko, v katerem je sicer dolgoletna ak-
tivna članica. 

Lahko opišeš vzgojno-izobraževalni za-
vod, v katerem si zaposlena?
Z novim zakonom (Zakon o obravnavi otrok 
in mladostnikov s čustvenimi in veden-
jskimi težavami in motnjami v vzgoji in izo-
braževanju) so se vzgojni zavodi in mladinski 
domovi prestrukturirali in preimenovali v 
strokovne centre. V Sloveniji jih je devet. To 
področje ureja Ministrstvo za izobraževan-
je, znanost in šport. Obstaja še  prevzgojni 
zavod v Radečah, ki spada pod Ministrstvo 
za pravosodje. Tam izvajajo vzgojni ukrep 
oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, ki ga 

INTERVJU

Simon Smole
foto: osebni arhiv

- Tea Vukomanović, 
vzgojiteljica  v vzgojno- 
izobraževalnem zavodu 

»Hitrih rezultatov 
pri našem delu ni«

sodišče izreče mladoletnikom in mladoletni-
cam zaradi storjenih kaznivih dejanj

Znotraj Strokovnega centra Višnja Gora 
deluje pet vzgojnih skupin, stanovanjska 
skupina,  intenzivna skupina, ena posebna 
skupina in mladinsko stanovanje. To vse so 
ločene bivanjske enote, torej hiše in stano-
vanja z dekliškimi in fantovskimi sobami, ko-
palnicami, kuhinjo in dnevno sobo. Imamo 
svojo interno srednjo šolo. Mladostnicam in 
mladostnikom ter njihovim staršem nudimo 
tudi psihoterapevtsko obravnavo. Poleg tega 
izvajamo še mobilno službo in poodpustno 
spremljanje. Pri nas so zaposlene vzgojitel-
jice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, psi-
hologinja, socialna delavka, medicinska se-
stra, dve psihoterapevtki, pedopsihiater, pa 
seveda tehnično-administrativni kader ter 
ravnatelj. 

Kako poteka tvoje delo v zavodu?
Dopoldne ne delam, takrat so mladostniki v 
šoli. Ko pridem popoldne v službo, se najprej 
pri sodelavkah in sodelavcih pozanimam 
o morebitnih posebnostih, ki so vzniknile 
tekom dopoldneva. Nato skupaj z mladost-
niki in mladostnicami pojemo kosilo. Sledi 
sestanek, kjer povedo, kako so preživeli do-
poldne in se skupaj pogovorimo o tem, kako 
bomo preživeli preostanek dneva in večer. 
Naš dan je strukturiran, kar jim koristi, hkra-
ti pa jih to tudi pogosto frustrira. Po sestanku 
sledi vzgojna dejavnost. Nato je nekaj pros-
tega časa in potem učna ura. Sledi večerja in 
ponovno prosti čas, včasih pa tudi kakšna 
usmerjena aktivnost. Vsak dan je drugačen. 
Pogosti so pogovori, namenjeni razreševan-
ju njihovih notranjih stisk ali medsebojnih 
konfliktov. 

Pri svojem delu sledimo letnemu vzgo-
jnemu načrtu, ki ga zastavimo ob vsakem 

pričetku šolskega leta. Letni vzgojni načrt 
skupine je dokument, ki zajema okvirno 
načrtovane vzgojnih dejavnosti, ki se bodo 
odvijale v popoldanskem času, ter nekaj os-
talih izhodišč za naše delo, na primer sodelo-
vanje s starši in strokovno službo, načela in 
pristopi dela. Mesečne, tedenske in dnevne 
vzgojne dejavnosti načrtujemo skupaj z 
mladostnicami in mladostniki. Pri delu sle-
dimo individualiziranemu programu vsake 
posameznice in posameznika, dejavnosti pa 
načrtujemo tudi v skladu s trenutnimi potre-
bami v skupini. 

Kateri so vzgojni cilji vzgojno-izo-
braževalnega zavoda, v katerem delaš? 
V skupini smo naravnane k temu, da skrbi-
mo za dobro počutje vseh, zato spodbujamo 
skrb za drugega, empatijo, različne oblike 
druženja na konstruktiven način, aktivno 
preživljanje prostega časa, telesno aktivnost 
in zdravo prehrano, medsebojno pomoč in 
tvorno komunikacijo. V podporo smo jim 
tudi pri ustreznem izražanju mnenj, pozi-
tivnem reševanju konfliktov, pridobivanju 
učnih in delovnih navad, vzpostavljanju do-
brih odnosov z nami, učiteljicami, starši in 
okoljem.

Obenem je naše delo usmerjeno h krepi-
tvi vsake posameznice in posameznika, zato 
preko različnih dejavnosti skušamo krepiti 
njihovo samopodobo, jih usmerjati v pre-
poznavanje njihovih kvalitet, močnih točk 
ter krepitvi le-teh, ustvarjamo možnosti 
pridobivanja pozitivnih izkušenj na različnih 
področjih, vsakodnevno možnost samopotr-
jevanja in razvijamo različne spretnosti, ki 
jim bodo pomagale v njihovem težavnem 
prehodu v odraslost.

Pomembno se nam zdi tudi socialno 
učenje oziroma pridobivanje izkušenj iz ra-



15T 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 2  -  1 3 .  j a n u a r  2 0 2 3

zličnih življenjskih  in konkretnih situacij. 
To jim skušamo omogočiti z obiskovanjem 
različnih družbenih sfer, recimo gledališča, 
kina, javnih prireditev, trgovine, kopališča, 
kjer dajemo poudarek na vedenju, ki je so-
cialno sprejemljivo in primerno glede na 
okolje. Učimo jih torej prilagajanja na ra-
zlične družbene kontekste, kako biti spoštl-
jivi, strpni.

Vsako leto začrtamo tudi nekaj aktivnos-
ti, s katerimi krepimo in razvijamo občutek 
skrbi za sočloveka, učimo jih pozornosti, 
ljubečega odnosa, človečnosti. To so na prim-
er Božiček za en dan (obdarovanje mladost-
nika in/ali starostnika), obdarovanje starost-
nice za Dan žena, obdarovanje zaposlenih 
dvakrat letno (samostojna izdelava daril za 
novo leto in zaključek šole), zbiranje potre-
bščin za zavetiščne živali in obisk zavetišča, 
kava in piškoti za zaposlene (povabimo 
zaposlene in jih zjutraj pogostimo s kavo, 
piškoti in prijetnim pogovorom), polovico 
dobička iz novoletnega bazarja namenimo 
v dobrodelne namene (organizacija/društvo 
po izboru mladostnikov). Res se trudimo, da 
se mladostnikom dogaja, hkrati pa imajo tudi 
precej prostega časa in možnost za umik, saj 

najstniki to potrebujejo. 

Zakaj je vključitev v vzgojni zavod dobra 
za mladostnike z vedenjskimi in drugimi 
motnjami? Kaj mladostnik s tem pridobi 
in kaj so možne pasti? 
Namestitev v vzgojno ustanovo posamezni-
ku prinese strukturo in varnost, ki jo zag-
otavlja  prisotnost zrelih odraslih. Priložnost 
ima izkusiti zdrave in varne odnose, v kolikor 
je pripravljen, lahko veliko naredi na sebi, v 
smislu razreševanja preteklih travm in izgra-
jevanja svoje identitete. Bivanje v vzgojni 
ustanovi prinese tudi nekaj negativnih pos-
ledic, denimo identifikacijo z institucional-
no subkulturo, utrditev nekaterih škodljivih 
vedenj, institucionalno nasilje, medvrstniško 
nasilje, stigmatizacijo. Vrstniki oziroma pois-
tovetenje z njimi je najmočnejši dejavnik 
vpliva na mladostnikovo vedenje. Insti-
tucionalizacija skupaj z drugimi otroki in 
mladostniki, ki imajo čustvene, vedenjske in 
socialne težave, pomeni za nameščene veliko 
tveganje za poslabšanje vedenjskih in čust-
venih težav. Čustvene in vedenjske težave, s 
katerimi mladostniki pridejo k nam, se kaže-
jo na primer kot izostajanje iz šole, zloraba 

drog, agresija, samopoškodbeno vedenje, 
promiskuiteta, hiperaktivnost, motnje hran-
jenja, posttravmatska stresna motnja, kraje, 
laži, slaba samopodoba. V zadnjem času so 
pogoste tudi težave v duševnem zdravju. 
Zato je pomembno, da do namestitve pride 
šele takrat, ko so izčrpane vse druge možno-
sti, s tem imam v mislih predvsem delo z 
družino v družini. 

Kakšni pa so razlogi za namestitev 
mladostnikov v vaš zavod?
Razlogi za namestitev v vzgojno ustanovo 
so zelo kompleksni in raznoliki, zato mora-
jo biti takšne tudi intervencije. Umik iz pri-
marne družine in namestitev otrok oziroma 
mladostnikov v vzgojno ustanovo pomeni 
zanje in za njihove družine veliko življenjs-
ko spremembo. V novem okolju so deležni 
strokovne pomoči ob hkratnih intenzivnih 
odnosih s sostanovalci in zanje tujimi 
odraslimi. Od njih se pričakuje prilagoditev 
in sprejetje novega okolja, ki se večino-
ma bistveno razlikuje od kulture njihovih 
domačih okolij, ter napredek na čustvenem, 
vedenjskem in socialnem področju. To lahko 
pri njih in njihovih domačih izzove različne 
čustvene in vedenjske odzive ter pozitivno 
in/ali negativno vpliva na njihov psihosocial-
ni razvoj, odnose z domačimi ter dolgoročno 
tudi na njihovo prihodnost. 

Ali starši sodelujejo v procesu names-
titve in prevzgajanja? 
V proces namestitve in bivanja v ustanovi 
so vključeni tudi starši, ki so lahko podporni 
ali obremenilni dejavnik pri mladostnikovi 
rasti. Ena izmed temeljnih nalog stroke je, 
da se sodelovanje s starši okrepi in postane 
pomemben sestavni del bivanja mladih v 
institucionalnem okolju. Tako kot so si zelo 
različne mladostnice in mladostniki med se-
boj, so različni tudi starši. Za nekatere smo 
odlagališče, če se neposredno izrazim. Zavod 
vidijo kot način, da se z otrokom ne rabijo 
več ukvarjati. Druga skrajnost je, ko se starši 
pretirano vtikajo v naše delo, nas nepresta-
no kličejo in preverjajo, v nas vidijo vzrok 
za otrokove težave, očitajo nam neprofe-
sionalnost. Obstaja pa mnogo staršev, ki so 
pripravljeni sodelovati. Zavedajo se napak, 
ki so jih storili pri vzgoji in sprejmejo našo 
podporo. S temi starši se običajno po tele-
fonu slišimo dvakrat tedensko, nekajkrat 
na leto se tudi srečamo. Nudimo jim oporo, 
vzgojno pomoč v specifičnih situacijah, ko 
ne vedo, kako se odzvati. Skušamo jih opol-
nomočiti v smislu starševskega vzgojnega 
vplivanja, jim vliti samozavest in starševsko 
suverenost. Spodbujamo jih, da so z nami 
iskreni in odkriti. Predstavimo jim pomem-
bnost njihovega sodelovanja ter sodelovanja 
celotne družine pri spreminjanju mladost-
nikovega neustreznega delovanja, pri čemer 
jim naložimo obveznosti, dodatno delo ter 
sklenemo skupne dogovore o preživljanju 
vikendov. Večina mladostnikov vikende in 
počitnice preživlja doma, nekateri pa ostane-
jo v zavodu – bodisi kazensko bodisi ker ni-
majo primernega okolja, kjer bi lahko izhod 
preživeli. Tako da je naš zavod odprt 24 ur na 
dan, 365 dni na leto. 

Poudarjamo, kako ključni so drobni koraki, 
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majhen napredek ter jih spodbujamo k 
prepoznavanju pozitivnih sprememb tako 
v družinskem krogu kot tudi v mladost-
nikovem obnašanju. Skušamo jih čim bolj 
pritegniti v obravnavo mladostnikovega 
življenja. Ko je sodelovanje med vzgojitelji-
cami in starši tesno in kvalitetno, je to zelo 
dobra podlaga za otrokov napredek. 

Kdaj lahko mladostnik zapusti vzgoj-
no-izobraževalni zavod? 
Mladostnice in mladostniki, ki so v zavod 
nameščeni s sklepom družinskih sodišč, lah-
ko le-tega, če želijo, zapustijo ob polnoletno-
sti. Res je zanimivo, da se mnogo mladostnic 
in mladostnikov za to ne odloči, čeprav ob 
sprejemu in nato še nekaj mesecev za tem 
vztrajno zatrjujejo, da bodo spokali takoj, ko 
bodo napolnili osemnajst let. Mladostnice 
in mladostniki, ki so nameščeni z ukrepom 
kazenskih sodišč, pa ob polnoletnosti zavo-
da ne smejo zapustiti, temveč običajno šele 
takrat, ko zaključijo šolski program. 

Kako je za mladostnike poskrbljeno, ko 
zapustijo v vzgojno-izobraževalni zavod 
in se znajdejo na samostojni poti?
Težko odgovorim, kaj se zgodi z našimi 
mladostnicami in mladostniki, ko zapusti-
jo naš zavod. Formalno jih več ne spremlja-
mo. Z nekaterimi sem v stikih na socialnih 
omrežjih, občasno se tudi vidimo. S temi, s 
katerimi sem obdržala stike, je tako, da so 
po večini samostojni in zaposleni. Nekateri 
imajo že svoje otroke. Z mnogimi pa nimam 
stikov, občasno o njih slišim kakšno dobro 
ali pa slabo novico. Dobre novice so običajno 
povezano z zaposlitvijo, slabe pa z drogami. 

V zadnjem letu njihovega bivanja pri 
nas jih pripravljamo na samostojnost, sicer 
pa to traja v bistvu že od samega začetka, v 
zadnjem letu pa je še bolj intenzivno – učen-
je ravnanja z denarjem, kako se naročiti pri 
zdravniku, kako napisati prošnjo za delo, 
podpora pri opravljanju vozniškega izpita. 
Kot sem že omenila, imamo pri nas tudi mla-
dinsko stanovanje, v katerem mladostniki 
bivajo samostojno, z občasno podporo vzgo-
jiteljev, torej jim lahko omogočimo mehkejši 
prehod v samostojnost.

Kaj so nekateri problemi in tegobe, s kat-
erimi se srečuješ na delovnem mestu?
Menim, da je na delovnem mestu, ki je 
za zaposlene tako čustveno obremenjujo-
če, ključno, da se znotraj ustanove ustvar-
ja razumevajoča in podporna klima. To je 
odgovornost vsakega od nas, ki smo tam 
zaposleni – da smo naravnani drug na dru-
gega, se pohvalimo, negujemo, razumeva-
mo, pristopamo s humorjem. Vodstvo pa 
je prvo, ki mora biti takšno in mora dajati 
zgled vsem zaposlenim. Želim izpostaviti še 
pomembnost supervizije. Gre za proces, ko 
zunanja strokovnjakinja ali strokovnjak vs-
topa v ustanovo z namenom razbremenitve 
delavk in delavcev, razreševanja medsebo-
jnih konfliktov, podpore pri iskanju rešitev 
pri zapletenejših primerih. Ravnatelji nam 
pojasnjujejo, da Ministrstvo za izobraževan-
je, znanost in šport superviziji nameni zelo 
malo sredstev, tako da si lahko privoščimo le 

nekaj takšnih srečanj letno. To je absurdno in 
je, poleg nizke plače, po mojem mnenju eden 
od glavnih razlogov za fluktuacijo zaposlen-
ih v zavodu. Želela bi si tudi, da je moje delo 
primerno finančno ovrednoteno.

Kdaj pa ti je posebej težko na delovnem 
mestu?
Pri mojem delu mi je težko, ko pride do ka-
kšnih skrajnih situacij, kot so denimo prete-
pi, predoziranja, razbijanje inventarja, hujše 
grožnje. To vse sem sicer sprejela kot del 
opravljanja službe in ti pojavi sami po sebi 
niso preveč obremenilni, v kolikor me ob-
krožajo sodelavke in sodelavci ter vodstvo, s 
katerimi lahko o tem spregovorim in so moja 
čustva in stiske razumljene in sprejete. Tudi 
brez teh skrajnih situacij je naše delo zelo na-
porno, saj imamo vzgojiteljice in vzgojitelji 
pogosto občutek, da napredka pri otroku ni. 
Ali pa da v vedenju in čustvovanju celo naza-
duje. Čeprav mu iskreno želimo samo dobro, 
nas ne sprejme in nas vidi kot sovražnika. Mi 
se trudimo, pa ona oziroma on tega ne vidi 
in ni hvaležna. Hitrih rezultatov pri našem 
delu ni. 

Težko mi je tudi takrat, ko se v zasebnem 
življenju soočam s stresnimi situacijami (kot 
so bolezni, izgube in podobno), v službi pa 
želim biti zdrava, zbrana in spočita. Frus-
trirajoče je, ko vidim, da mi to včasih ne uspe. 
Kadar smo z mladostnicami in mladostniki 
v dobrih odnosih, z njimi o tem spregovo-
rim in običajno dobim njihovo podporo. Ko 
nastopi težko obdobje, mi, po domače reče-
no, pomagata jamranje in humor. Imam tudi 
škatlo, kjer so spravljena pisma, fotografije in 
slike mojih »bivših otrok«. Tudi to mi poma-
ga, da se spomnim preteklih lepih trenutkov, 
ki bodo zagotovo spet prišli. 

Podpora in razumevanje med sodelavci 
sta bistvena. Vzgoja ni matematika in pogos-
to imamo različna mnenja o tem, kako pos-
topati. Zato je ključno, da se poslušamo in 
spoštujemo, saj nihče zares ne ve, kaj bo ne-
komu v pomoč, ker ne vidimo v prihodnost. 
Njihove potrebe in izkušnje so tako različne, 

da recepta ni, zato včasih kar poskusimo z 
določenim pristopom. Vedno pa je na prvem 
mestu sprejemanje mladostnice in mladost-
nika, najprej navezovanje stika z njimi, kas-
neje pa grajenje tesnejšega odnosa. V kolikor 
je odnos dober, potem sploh ni tako pomem-
bno, ali se odločimo za en ali za drug vzgojni 
prijem. Odnos je tisti, ki zdravi in pomaga. 

Kje pa vidiš šibke točke v vzgojno-izo-
braževalnem sistemu?
Že dolgo ministrstvo opozarjamo, da se z de-
setimi ali osmimi mladostniki ne da kvalitet-
no delati. Žal mi je, da politiki pri spremem-
bi zakonodaje ne upoštevajo priporočil nas 
praktikov. Ko mi kdorkoli očita, da osem 
otrok ni veliko, ga prosim, naj si zamisli, kako 
je sam sposoben vzgajati osem najstnikov v 
hiši. Prihaja do kraj in pretepov, zlorab drog, 
samopoškodb, tebe pa žalijo in ti grozijo. 
Ne želim jih prikazati kot slabe osebe, ker 
to niso. Povedati hočem, da imajo težave, ki 
zahtevajo poglobljeno pozornost in pri os-
mih mladostnikih to ni izvedljivo. Poleg tega 
je potrebno delati še z njihovimi skrbniki. 
Torej osem »paketov« mam, očetov, rejnikov, 
starih staršev in še sodelovanje s centri za so-
cialno delo vsakega od njih. 

Odgovornost socialnopedagoške stroke 
je, da preizprašuje delo socialnih pedagogov 
v aktualnem kontekstu in podaja smernice 
za kvalitetno delo. Tako kot se spreminja 
družbeni kontekst (pojav novih težav pri 
adolescentih, nove družbene zahteve za 
odraščajoče …), se mora spreminjati tudi so-
cialnopedagoško delo. Dobro poznavanje 
značilnosti sodobne družbe in potreb ter 
značilnosti mladih odraščajočih v trenutnem 
družbenem kontekstu omogoča kvalitetno 
delo s tistimi, ki se v odraščanju soočajo s 
problemi socialne integracije ter čustvenimi 
težavami. Zaradi umeščenosti socialnopeda-
goške pomoči v zakonski okvir ne moremo 
niti zahtevati niti pričakovati hitrih spre-
memb, vsekakor pa morajo obstajati možno-
sti za njih. Nujno je potreben dialog med 
politiki, praktiki in teoretiki. “
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KULTURA

Najprej sprava, 
potem pa krava

Simon Smole
foto: Bor Slana, STA

Kaj se dogaja z Muzejem 
slovenske osamosvojitve?

Z nastopom aktualne Golobove vlade 
se je začelo tudi »popravljanje« 
ideološko motiviranih odločitev 
predhodnice. Vse kaže, da je tudi 

Muzej slovenske osamosvojitve na tem 
seznamu. Ministrica za kulturo Asta Vrečko 
se je namreč odločila, da ga z Muzejem nove-
jše zgodovine združi v nov javni zavod. Nova 
vlada torej dela, kar je obljubila, upošteva 
mnenje raziskovalne in muzejske stroke, ki je 
že ob ustanovitvi muzeja opozarjala, da gre 
za politični projekt. Tovrstno gradivo nam-
reč zbirajo že številne druge ustanove po 
Sloveniji, česar se zaveda tudi direktor muze-
ja Željko Oset, ki je v intervjuju za Družino 
dejal, da »gre za novo možnost za razstavljan-
je predmetov, ki jih že hranijo obstoječi javni 
zavodi.« Zgodovinar Igor Grdina pa je glede 
strokovnih izjav, na katere se je oprla minis-
trica Vrečko, komentiral, da je šlo za osebna 
mnenja direktorjev muzejev, ne pa za uradno 
stališče institucij. Ob tem je opozoril, da so to 
institucije, ki na nek način tekmujejo za isto 
finančno pogačo. 

Ministrica je združitev omenjenih muze-
jev napovedala konec oktobra, a od takrat 
se ni nič premaknilo. Zakaj še ni prišlo do 
združitve? Pričakovano združitvi nasprotu-
jeta opozicijski parlamentarni stranki SDS 
in NSi. Na pomen samostojnega muzeja 
osamosvojitve je opozoril tudi zdaj že nek-
danji predsednik republike Borut Pahor, ki 
je napovedal, da se želi o tem posvetovati s 
predsednikom vlade preden zaključi man-
dat. Ali je do srečanja prišlo, ni znano. Po 
preverjenih informacijah časnika Večer naj 
bi premier Golob glede združitve muzejev 
že potegnil ročno zavoro in začasno ustavil 
ta ministričin očitno solo projekt. O nameri 
združevanja se naj znotraj koalicije sploh še 
ne bi uskladili. Na ministrstvu za kulturo so 
na decembrskem srečanju z novinarji pojas-
nili, da ostajajo pri nameri o združitvi obeh 
muzejev v nov javni zavod, a naj bi se zgo-
dila enkrat prihodnje leto, torej v letu 2023. 

Ministrica Asta Vrečko je k temu dodala, da 
postopki združevanja dveh javnih zavodov 
sicer niso enostavni.

NSi zaradi Muzeja slovenske osamosvo-
jitve ne izključuje interpelacije proti minis-
trici. Jože Dežman, direktor Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije, je javno izrazil zani-
manje za to, kakšno bo ime nove »združene« 
ustanove in kje bo imela prostore, češ da 
so obstoječi »premajhni za nove vsebine in 
kadre.« Muzeološkim kriterijem ne ustreza-

stavilo nobene strokovne analize, ki utemel-
juje potezo ukinitve dveh muzejev in ustano-
vitev tretjega. Če se s tem strinjamo ali ne, bi 
bilo to potrebno narediti, saj je to izhodišče 
za javno razpravo. Ne vemo, kakšno bo ime 
nove ustanove, kakšno bo njeno premoženje, 
kakšna organiziranost ter kakšni bodo pogoji 
za njeno delovanje. Kako torej opraviti jav-
no razpravo, mimo slepega pritrjevanja eni 
strani, četudi so bojda vsi argumenti v njeno 
korist? Na spletni strani muzeja tako piše, 
da »Ministrstvo za kulturo javnega zavoda 
Muzej slovenske osamosvojitve ni obvestilo o 
načrtovanih spremembah. Prav tako nismo 
bili pozvani za opredelitev do katerega koli 
vprašanja, povezanega z Muzejem slovenske 
osamosvojitve.« Kot zapisano, so jih na min-
istrstvu tudi pozvali, naj pripravijo program 
za letošnje leto, kar je vsaj čudno glede na iz-
ražen namen »ukinitve«. Če k temu dodamo 
še informacijo, da naj bi Golob že zaustavil 
namero ministrice in da združitev muzejev 
ni usklajena v koaliciji, se postavlja vprašan-
je, ali lahko Asta Vrečko uresniči svojo oblju-
bo. Gre za politično občutljivo materijo, h 
kateri sredinski, liberalni premier, pristopa 
bolj previdno kot koalicijska Levica. Zakaj bi 
tvegal negodovanje desnih strank, interpel-
acijo ministrice, če pa se bo muzej združil z 
ideološko podobno naravnanim muzejem, ki 
ga vodi »kontroverzni« zgodovinar Dežman. 
Golob je, ko gre za nabiranje simbolnega ka-
pitala, bližje spravljivemu, bivšemu predsed-
niku in njegovemu iskanju srednjih poti, kot 
pa koalicijski partnerici Levici, ki mora tudi 
zaradi radikalnejšega dela volilnega telesa v 
ideoloških temah nastopati odločno.

Verjetno bo do združitve na koncu le 
prišlo, a trenutek bo določil premier Golob. 
V času pred tremi referendumi zagotovo 
ni bil pravi čas. Glede na dinamiko našega 
političnega prostora, bo to enkrat poleti, ko 
bo manj odmeva v javnosti. Do takrat pa bo 
na Ministrstvo za kulturo že prispel aktualni 
program »neobstoječega« muzeja.

Ministrstvo za 
kulturo ni javno 
predstavilo nobene 
strokovne analize, 
ki utemeljuje 
potezo ukinitev 
dveh muzejev 
in ustanovitev 
tretjega

ta niti sedanja hiša Muzeja slovenske osa-
mosvojitve na Jamovi cesti niti prostori na 
Poljanski cesti, kjer se nahaja sedež muzeja, 
saj da so primerni za arhiv in ne za muzej. 
Toda natančnega odgovora ni dobil, saj »post-
opki priprave dokumentacije še potekajo.« Na 
spletni strani Muzeja za osamosvojitev pa je 
presenetljivo moč prebrati, da je »Ministrst-
vo za kulturo javnemu zavodu Muzej slovenske 
osamosvojitve poslalo neposredni poziv za pri-
pravo programa za leto 2023.« 

Ministrstvo za kulturo ni javno pred- “
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Možgani iz Slovenije redno beži-
jo že leta, na vseh področjih. 
Pred nekaj časa je bila glavna 
destinacija izobraženih mla-

dih Velika Britanija, kasneje Berlin, ko je ta 
postal predrag, ga je nadomestil Leipzig in 
tako dalje. Nekateri se vrnejo, večina ne. Spet 
tretji pa morajo ven iz države že samo zato, 
da bi lahko sploh dobili primerno izobraz-
bo. V tujini dobro sprejeti slovenski kulturni 
menedžerji so le eni od teh, ki jim – za razliko 
od zdravnikov – ne morejo očitati niti tega, 
da so do svojega poklica prišli zaradi brez-
plačnega javnega šolskega sistema, saj jim ta 
omenjene usmeritve sploh ne omogoča.

Ne le, da naši kulturni menedžerji odha-
jajo v tujino, Slovenija je celo tako zaprta, da 
imamo na vodilnih pozicijah, za razliko od 
razvitejših držav, izjemno malo tujcev. Med 
svetlimi izjemami najdemo Renata Zanello, 
ki trenutno vodi Balet SNG Ljubljana ter 
umetniškega vodjo Slovenskega mladinske-
ga gledališča Gorana Injaca. V iskanju drugih 
imen pa moramo poseči že po zgodovinskih 
arhivih. Pred desetletjem je denimo na čelu 
Opere SNG sedel Benjamin Pionnier, a man-
data ni končal. Na čelu muzeja pa neslovenec 
še ni stal.

Namesto da bi torej zadržali tiste, ki so 
resnično odlični in to kažejo tudi na medn-
arodnem področju, bomo samo v letošn-
jem letu dva Slovenca pripustili k vodenju 
avstrijskih muzejskih institucij. Marko Mele 
bo postal znanstveni vodja najstarejšega 
muzeja v Avstriji (Univerzitetnega muzeja 
Joanneum v Gradcu), dosedanja direktorica 
Koroške galerije likovnih umetnosti Andreja 
Hribernik pa bo prevzela vodenje graškega 
Kunsthausa. Nedavno pa sta svoji poziciji 
prevzeli tudi nekdanja direktorica Moderne 
galerije Zdenka Badovinac, ki je zasedla 
vodenje Muzeja sodobne umetnosti Zagreb, 
in nekdanja direktorica mariborskega Muze-
ja narodne osvoboditve Aleksandra Berberih 
Slana, ki je postala vodja največjega mestne-
ga muzeja na Hrvaškem, Muzeja mesta Za-
greb. Obe sta v Zagreb odšli zaradi političnih 
odločitev doma in po dolgih mandatih, ki bi 
jih bilo morda tako v politiki kot pri vodenju 
javnih institucij smiselno omejiti na maksi-
malno deset let. Tako bi bili namreč vodje 

KULTURA

Tujih nočemo, 
svojih ne damo

Pia Nikolič

Tegobe kulturnega 
menedžmenta v Sloveniji

prisiljeni skrbeti tudi za svoje nasledstvo in 
zainteresirane posameznike učiti kulturnega 
menedžeriranja.

V prvi vrsti pa bi morali spremeniti 
določbe v zakonskih aktih, po katerih vodilna 
mesta v kulturnih institucijah pri nas večino-
ma razdeljuje politika, medtem ko na vrhove 
pomembnih institucij v tujini ljudi nastavl-
ja stroka. Nadalje bi morali trg dela odpreti 
širše in vabiti tuje strokovnjake, predvsem 
pa ustanove odpreti za mednarodne razpise. 
Dober menedžer namreč ni odvisen od tega, 
na kateri strani meje se rodi, ampak od tega, 
ali je uveljavljen in kompetenten na svojem 
področju, zna voditi in sodelovati v timu, zna 
priznati napake in poslušati, zna preusmeriti 
pozornost s sebe na vse zaslužne, strateško 
razmišljati, obvladati projektno vodenje, 
znati prositi za pomoč, se pogajati, obvla-
dovati konflikte in imeti kompetence za 
mednarodno mreženje ter kreativne sposob-
nosti in nenazadnje, poznati etiko svojega 
področja dela. Nepoznavanje slednje je z 
vrha Narodnega muzeja odpihnilo politično 
nastavljenega Pavla Carja, ki je skoraj raz-
stavil ponaredke. Da ne omenimo, da na di-
rektorskem stolčku sploh ne bi smel sedeti, 
ker po statutu kot zbiratelj sploh ne bi smel 
postati direktor muzeja.

Zaradi političnih in ne strokovnih imeno-
vanj se še vedno vleče tudi saga o Moderni 
galeriji, ki sta jo konec leta zapustila še dva 
mednarodno priznana kustosa, medtem ko 
mandata direktorja še vedno noče prekiniti 
Aleš Vaupotič. Tudi zanj so prilagodili razpis, 
da se je nanj sploh lahko prijavil. Ministrica 
za kulturo Asta Vrečko ga je že pozvala, naj se 
kar sam odstrani s tega mesta, a se mu še kar 
zdi, da ga zaseda, ker si ga je zaslužil.

Plače zaposlenih ponekod že več let pre-
segajo plače direktorjev v javnih zavodih, ki 
večinoma ostajajo iste. Tudi to je razlog, da 
direktorska funkcija, ki prinaša ogromno 
odgovornost, mnogih zaposlenih sploh ne 
mika. Matevž Čelik Vidmar, nekdanji vodja 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Lju-
bljani, je za Delo povedal, da imajo v javnih 
zavodih roke zvezane na več ravneh: »Zaradi 
ločitve proračunskih postavk za plače, inves-
ticijsko vzdrževanje in programe ni mogoče 
prosto razporejati sredstev znotraj institucij. 

Kot menedžer denimo ne moreš prihraniti pri 
stroških materiala ali vzdrževanju zgradbe, 
da bi lahko več vložil v program in ponudbo 
za obiskovalce.« Povrh tega »toga zakonoda-
ja številne kulturne menedžerje odvrača od 
poslovne uspešnosti, namesto da bi jo spodbu-
jala. Programi se administrirajo na letni ravni, 
zato kulturni menedžerji ne morejo izvajati 
poslovnih skrivnosti, ki potekajo v večletnih 
korakih.«

Sredi decembra je vlada sicer sprejela 
nekatere spremembe najbolj perečih sklepov 
o ustanovitvi Moderne galerije, Narodnega 
in Prirodoslovnega muzeja, kjer vodenje tre-
nutno ni optimizirano. V treh institucijah bo 
tako po novem lahko za direktorja imenovan 
samo kandidat, ki poleg splošnih pogojev iz-
polnjuje tudi pogoje s področja dela zavoda, 
svet javnih zavodov pa bodo razširili na šest 
članov, od tega bosta po novem dva pred-
stavnika delavcev, ki bosta predstavljala eno 
tretjino. 

S sklepom se spreminja tudi določba, da 
lahko ustanovitelj člana sveta zavoda kadar-
koli predčasno razreši. Ko bo enkrat torej 
le prišlo do menjave na vrhu teh treh insti-
tucij, bo posvetilo vsaj nekaj upanja za razvoj 
na muzejskem področju. Trenutno namreč 
poslušamo predvsem o odhodih sposobnih 
kadrov, izgubljanju mednarodnih povezav in 
ugleda ter tudi (domačih) obiskovalcev.

A dokler ne bo tudi v Sloveniji mogoče 
vsaj študirati kulturnega menedžmenta, nam 
je beg v tujino usojen. Vrne se jih zelo malo, 
ki jim težko očitamo to odločitev. Najbližje 
kulturnemu menedžmentu je trenutno nam-
reč študij Medkulturnega menedžmenta na 
FUDŠ v Novi Gorici in Menedžment neprof-
itnih organizacij ali Strateški menedžment v 
kulturi v sklopu podiplomskih modulov na 
FDV v Ljubljani. Ampak to so le približki. Na-
jbližje lahko kulturni menedžment študirate 
v avstrijskem Kremsu ali na britanskih uni-
verzah, kjer pa se žal navezujejo na angleški 
sistem kulture, ki je drugačen od slovenske-
ga. Le zakaj bi se torej vrnili tja, kjer ni bilo 
prave ponudbe za vas? Četudi sta ravno zdaj 
odprta razpisa za delovno mesto direktor-
jev Narodnega muzeja in Prirodoslovnega 
muzeja.“
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V preteklem letu je bilo v medijih 
precej razkritij o spolnem nadlego-
vanju na fakulteti, v določenih kul-
turniških krogih, pri uslužbencih 

cerkve, v zelo različnih okoljih torej. Da ne 
gre zgolj za osamljene primere potrjuje ra-
ziskava, ki ugotavlja, da je v Sloveniji spolno 
nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu 
doživelo že 25 odstotkov zaposlenih. Gre za 
velik delež naših sodržavljank in sodržavl-
janov, ki so doživeli takšno obliko nasilja. 

Očitno je, da imamo kot družba resen 
problem, s katerim se moramo soočiti, zato 
lahko medijske afere preteklega leta pozdra-

DRUŽBA

»Človek ne sme 
več ničesar reči, 
pa saj te ni 
posilil.«

Simon Smole

Kaj vse je spolno 
nadlegovanje?

doma, ponujali masaže, pošiljali neprimerna 
sporočila. Nekateri so jih nagovarjali tudi k 
spolnim odnosom. Študentke so se sprašev-
ale, če je to, kar doživljajo, res neprimerno. 
Mislile so, da so morda preobčutljive in da 
ne bi smele toliko komplicirati, kar je značil-
no razmišljanje mnogih žrtev nadlegovan-
ja. Prav vse so se počutile osramočeno in 
ponižano. Spolno nadlegovanje v odnosu 
med študentko in profesorjem je povezano z 
nadzorom in zlorabo moči, saj sta udeležen-
ca v izrazito neenakem položaju. Spolno na-
dlegovanje namreč ni nujno povezano le s 
spolnim vedenjem, saj lahko vključuje tudi 
javno izrečene negativne komentarje, šale ali 
celo komplimente o posameznih družbenih 
skupinah. Spolno nadlegovanje in nasilje je 
najbolj grob, a nikakor edini izraz neenakih 
razmerij moči. Do spolnega nadlegovan-
ja in nasilja prihaja na presečišču različnih 
neenakosti. Tarče so pogosteje pripadniki 
in pripadnice manjšin, ki so v različnih ob-
likah ekonomske odvisnosti. Prekarizacija 
delovnih pogojev in neenakost spolov tako 
predstavljata ključna dejavnika, ki ustvarjata 
manj varna delovna okolja.

Nasplošnejša opredelitev spolnega nadle-
govanja, ki je vzeta iz zakonske opredelitve, 
se glasi, da spolno nadlegovanje označuje 
različne ponavljajoče se oblike neželene ver-
balne in fizične pozornosti s spolno vsebino: 
namigovanje na spolnost, prepričevanje v 
spolne dejavnosti, zahteve za spolne usluge 
in vse ostale verbalne ali fizične oblike nad-
legovanja s spolno vsebino. Spolno nadlego-
vanje in spolni napad sta medsebojno pov-
ezana izraza in nadlegovanje lahko vodi v  

napad. A med njima je potrebno narediti raz-
liko, saj ju tudi zakonodaja obravnava ločeno. 

Spolni napad je spolno vedenje ali spol-
ni stik, ki se odvije brez privolitve žrtve in 
je v Kazenskem zakoniku opredeljen kot 
kaznivo dejanje. Spolno nadlegovanje pa 
ima več stopenj in je vedenje spolne narave 
z učinkom ali namenom prizadeti dostojan-
stvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje 
zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, 
sramotilnega ali žaljivega okolja. 

Slovenija ima poleg kazenske zakonodaje 
mednarodno primerljive predpise, ki tvori-
jo skupni okvir za obvladovanje spolnih in 
drugih odklonskih dejanj pred nastankom 
najhujših posledic in kaznivih dejanj. V tem 
okviru so razni predpisi, področne politike 
in kodeksi etičnega obnašanja, v katerih so 
tako ali drugače urejeni tudi postopki za 
zaščito dobrovernih prijaviteljev in žrtev, 
različne prepovedi približevanja ali komu-
niciranja z žrtvijo in tudi ukrepi obveznega 
psihiatričnega zdravljenja storilca v zdravst-
venem zavodu.

Poleg splošnega in redko učinkovitega 
poziva, naj se spolno nadlegovanje ne toler-
ira, bi bilo smotrno več poudarka nameniti 
sankcioniranju primerov, ko gre za ustvar-
janje atmosfere strahu, prisile in kulture 
molka izven formaliziranega delovnega 
okolja. Zaznavanje in sankcioniranje spolne-
ga nadlegovanja je le prvi in nujni korak za 
zaščito vseh nas, drugi cilj mora biti ustvar-
janje ozračja odprtosti v celotni družbi, da 
bodo žrtve lahko spregovorile, mi pa verjeli 
njihovim izpovedim in tako preprečili, da bi 
jih kot družba še enkrat napravili za žrtve. 

V Sloveniji je spolno 
nadlegovanje in 
nasilje na delovnem 
mestu doživelo že 25 
odstotkov zaposlenih

vimo vsaj zaradi njihovega prispevka k večji 
ozaveščenosti družbe. Da bi spolno nadle-
govanje prepoznali in ga prijavili, je dobro 
najprej razumeti njegove pravne, sociološke 
in druge opredelitve. Nekomu, ki nikoli ni 
doživel česa takega, je težko razumeti, da se 
nadlegovanje lahko dogaja v okolju, kjer tega 
nikoli ne bi pričakovali, s strani ljudi, ki uži-
vajo naše zaupanje ali pa velik ugled v družbi. 

Preden predstavimo pravno defin-
icijo spolnega nadlegovanja je smiselno 
predstaviti izkušnje žrtev. Na spletni stra-
ni Društva za nenasilno komunikacijo so 
opisani mnogi primeri iz preteklih let, ko so 
se na društvo obrnile študentke, ki so doživl-
jale spolno nadlegovanje. Opisujejo različne 
primere, ko so jih profesorji spraševali po 
spolnih izkušnjah, jim razlagali o svojih spol-
nih fantazijah, strmeli v njihove prsi, komen-
tirali njihovo telo, se jih neprimerno dotikali, 
predlagali opravljanje izpitov na kavi ali celo “

Rodinovo Posilstvo Sabink
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RAZBIJAMO TABUJE

Koliko so 
vredne desne 
roke pri razvoju 
naših otrok?

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

»Ves čas stremimo k temu, da otroci 
dosegajo nove cilje in se povsod trudimo 
za njihov čim bolj optimalni razvoj. Zato 
to, ko rečejo: ‘Kaj pa ti je težko? Trikrat 
jim daš za jest, malo jih počuvaš,’ ne bi 
moglo biti dlje od resnice.« 

- Miriam Kalan,  vzgojiteljica v vrtcu

Sredi meseca bodo pomočnice vzgo-
jiteljic pripravile protestni shod, saj 
so njihove plače nižje od minimalnih. 
V primerjavi z ostalimi zaposlenimi v 

javnem sektorju s peto stopnjo izobrazbe so 
njihove plače dvajset odstotkov nižje.

»Ljudje še vedno enačijo celotno javno up-
ravo in imajo občutek, da smo vsi preplačani. 
V službo vsi hodimo zaradi denarja, vendar so 
nekatere službe tudi poslanstvo. Dela vzgojitel-
jice, dela z otroki ne moreš primerjati z na prim-
er delom v proizvodnji,« pove Miriam Kalan, 
ki je kot pomočnica delala šest let, zdaj pa je 
dve leti vzgojiteljica, in doda: »Težko je, ker se 
vsak dan trudiš, se pripraviš na službo, si tam 
s srcem in dušo – z otroki ne moreš delati samo 
mehansko – in na koncu nisi vreden niti mini-
malca. Država ti mora doplačati, da dobiš tisti 
osnovni, minimalni dohodek, kljub temu, da si 
kvalificiran, imaš potrebno izobrazbo in delaš z 
najbolj ranljivo populacijo. Kdo bo šel vsak dan 
v skupino 24-ih otrok, tam pustil sebe in odprl 
svoje srce, ob tem pa ga ne bodo cenili?«

Ko ni bilo takih urnikov, je bilo drugače
Včasih so se otroci v vrtec hodili igrat, vzgo-
jiteljice pa so jih pazile. Bile so tam, da je bil 
otrok varen. Danes, ko starši s službami ne 
zaključujejo več ob dveh in ne morejo celot-
nega popoldneva preživeti z otroki, vrtci in 
vzgojitelji dobivajo nov pomen.

Delo vzgojiteljice je daleč od tega, da samo 
pazi otroka, mu da trikrat na dan za jesti in 
ga položi na ležalnik, ko je čas za spanje. Vsa-
ko jutro je v vrtcu sprejem. Najprej se malo 
poigrajo, potem je na vrsti jutranja rutina: 
preštevanje, izberejo dežurnega … Potem se 
vsi skupaj umijejo in pripravijo na malico. Po 
malici sledi jutranji krog, kjer obravnavajo 
različne tematske sklope. »Celotna priprava 
temelji na kurikulumu za vrtce, tam so zapisani 

vsi cilji, ki jim sledimo. To je naše glavno vodilo, 
da dosegamo te cilje. Cilje pa se doseže preko 
različnih tem, ki jih izberemo skupaj z otroci. 
Trudimo se, da izhajamo iz interesov otrok, kar 
njih zanima, in v sklopu teh interesov potem 
celostno obdelamo teme in cilje. Pomembno je, 
da se ob tem dotaknemo vseh področij: jezika, 
gibanja, matematike, narave, družbe in umet-
nosti,« pripravo na dan opiše Miriam.

V jutranjem krogu berejo slikanice, se 
pogovarjajo o različnih temah … Vsak dan 
se odpravijo tudi ven, spoznavajo okolje, 
opazujejo naravo in ob tem še sledijo verbal-
nemu razvoju. Sledi kosilo, po kosilu mlajši 
počivajo, pri starejših pa potekajo umirjene 
aktivnosti.

Vendar pa so vzgojitelji ves čas aktivni 
in ne le pasivni opazovalci, pojasni Miriam: 
»Kot vzgojitelj si ves čas zraven. Tudi pri igri. 
Tudi tam jih poskušaš usmerjati in premika-
ti igro na višji nivo. Če najmlajši na primer 
postavljajo kocke, si ti tisti, ki jih spodbujaš in 
jim pomagaš, da iz treh kock pridejo na stolp iz 
petih kock. Ves čas stremimo k temu, da otro-
ci dosegajo nove cilje in se povsod trudimo za 
njihov čim bolj optimalni razvoj. Zato to, ko 
rečejo: ‘Kaj pa ti je težko? Trikrat jim daš za 
jest, malo jih počuvaš,’ ne bi moglo biti dlje od 
resnice.«

Desna roka pri razvoju
Prav zaradi dolgih urnikov v službah, otro-
ci v vrtcih in z vzgojiteljicami preživijo več 
časa kot doma s skrbniki. Zato so oni postali 
desna roka pri pomoči staršem, da se njihov 
otrok čim bolj optimalno razvija. »Ne želimo 
prevzemati vloge staršev, ampak smo jim neka-
kšna strokovna podpora, da s skupnimi močmi 
pri otroku dosežemo maksimalni razvoj. Vsi si 
želimo, da otrok ves čas napreduje. Prva naloga 
nas, vzgojiteljev, ni, da nas imajo otroci radi. 

Mi v vsem skupaj nismo pomembni, ne pripi-
sujemo si vrednosti. Za nas je najbolj pomem-
bno, da smo tukaj, da imajo starši podporo, in 
po drugi strani, da se otroci počutijo varno in 
dobro v svoji koži ter tako zacvetijo in razvijejo 
vse svoje potenciale.«

Starši in vzgojitelji bi morali biti na istem 
bregu, saj imajo skupen cilj: zadovoljnega in 
samostojnega otroka, ki je dosegel svoj opti-
malen razvoj in se počuti varno ter dobro v 
svoji koži. V takšnem okolju bodo otroci la-
hko dosegli vse standarde, ki jih družba od 
njih pričakuje. 

Ne samo poklic, ampak poslanstvo
Žalostno je, da je poklic pomočnice vzgojitel-
jice finančno tako nizko cenjen. Ker odgov-
ornost, ki jo nosi, nikakor ni nizka. Poleg 
tega, da vzgajajo naše najmlajše, se ves čas 
izobražujejo, sledijo vsem trendom. Vzgoja in 
izobraževanje sta zelo živa pojma in ves čas 
se je treba temu prilagajati. 

Hkrati pa je to poklic, ki te zahteva cele-
ga. »Če nimaš zares rad tega dela, ga ne moreš 
opravljati. Tukaj ni prostora za slab dan, ni 
prostora za osebne težave. Ko vstopiš v vrtec, 
pustiš svoje tegobe zunaj. Ker nisi tam, da bi 
izražal svoja čustva, ampak si tam zato, da se 
vsi drugi dobro počutijo. In ne samo to – si pri-
jazen objem, ki prežene žalost, si slikar, ki poleg 
nasmehov narišeš vse, kar si otroška domišljija 
zaželi, si znanstvenik, ki pomaga najti odgovor 
na vsako vprašanje malih bistrih glav, si psiho-
log, natakar, čistilka, policaj, mediator, sodnik, 
si klovn, glasbenik, mehanik, detektiv, zabavl-
jač, trener, nujna medicinska pomoč, navijač 
prav vsakega izmed njih … In naslednji dan se 
boš z veseljem potrudil še malo bolj, saj si peda-
gog in to je tvoje poslanstvo.« In vse to ni vred-
no niti minimalne plače?“
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Mesec dni po tem, ko je neus-
pešen poskus razpusta kon-
gresa in vzpostavitve izredne 
vlade Pedra Castilla stal pred-

sedniškega mesta in ga podvrgel obtožbam 
poskusa državnega samo-udara s strani 
desne opozicije, pa tudi nekaterih političnih 
zaveznikov, situacija ni nič bolj jasna. Njego-
vo mesto je prevzela Dina Boluarte, ki je bila 
nekdaj prav tako članica stranke Svobodni 
Peru, a je iz nje izstopila in se ogradila od 
njenega marksistično-leninističnega ozadja. 
Protesti proti novi vladi in v podporo Cas-
tillu že cel mesec ne pojenjajo, obenem pa ne 
pojenja niti njihova nasilna represija. Vse več 
glasov, ki podpirajo nekdanjega predsedni-
ka, opozarja na vlogo, ki jo v tem kontekstu 
igrajo Američani in njihova CIA. 

Mehka moč Združenih držav
Portal Geopolitical Economy Report povze-
ma lokalne medije, ki so poročali o sestanku 
med ameriško veleposlanico Liso D. Kenna 
in upokojenim brigadirjem perujske vojske 
Gustavom Bobbiom Rosasom, ki je komaj 
postal obrambni minister. Sestanek se je 
odvil le dan pred Castillovim klavrnim po-
skusom, ki je propadel tudi zato, ker mu je 
podporo najprej odrekel večji del njegovega 
lastnega kabineta. Bobbio je poleg drugih 
članov kabineta takoj javno odstopil z minis-
trskega mesta, obenem pa pozval vojsko, naj 
ne podpre Castilla pri poskusu državnega 
udara.

Lisa D. Kenna, ki je veleposlanica v Pe-
ruju postala v času Trumpove vlade, je pred 
tem delala kot politična svetovalka amer-
iškega ministra za obrambo, na višjih pozici-
jah strateško pomembnih veleposlaništev po 
svetu, predvsem pa je devet let delala za CIO. 
Prav ta podatek nekaterim komentatorjem 
daje misliti, da je bilo njeno srečanje z Bobbi-
om več kot le prijateljski sestanek. Kenna je 

PO SVETU

Interes ZDA 
in perujska 
desnica

Izidor Barši

Trumanova doktrina 
živi dalje

namreč še isti dan, 7. decembra, tvitnila, da 
ZDA »kategorično zavračajo vsakršno neus-
tavno dejanje predsednika Castilla, ki bi po-
skušalo preprečiti kongresu, da bi izpolnil svoj 
mandat.« 

Mediji, naklonjeni nekdanjemu pred-
sedniku, pri tem opozarjajo, da razpust 
kongresa pod določenimi pogoji spada med 
pooblastila predsednika in da je obtožba o 
poskusu državnega udara zato koordiniran 
poskus diskreditacije levičarskega predsed-
nika s strani njegovih nasprotnikov. Ti nam-
reč obvladujejo kongres in Castillov poskus 
njegove razpustitve je očitno bil odgovor na 
že tretji poskus kongresa, da razreši njega z 
mesta predsednika. Desnica je tako uspe-
la uzurpirati to politično institucijo za svoj 
neumoren boj proti Castillu, ki so ga bili 
od njegove izvolitve. Podporniki Castilla pa 
poudarjajo, da je perujski kongres ena na-
jbolj osovraženih političnih institucij v drža-
vi, ki uživa le 7-odstotno podporo javnosti. 

Da Američanom Castillo ni po godu in 
da jim je mnogo bližje napovedana vlada 
»narodne enotnosti« Dine Boluarte, ni pre-
senečenje. Kenna je to potrdila le nekaj dni 
kasneje, ko se je srečala z Boluarte in izra-
zila podporo ZDA njenemu predsedovanju. 
V preteklem mesecu so ji sledili tudi drugi 
ameriški uradniki, ki so ob tem poudarili 
pomembnost delovanja demokratičnih in-
stitucij in vrednost izraza ljudske volje. 

Demokracija po ameriško
Podpora pridobi grenak priokus, če pomisli-
mo, ne le da Boluarte ni bila nikoli izvoljena 
za predsednico, ampak da v vsem tem času 
potekajo množični protesti ljudi proti novi 
vladi, ki jih ta nasilno zatira. Do danes je pod 
streli policije umrlo že okoli 50 protestnikov, 
medtem ko jih je bilo poškodovanih preko 
600. Tako je očitno, da »volja ljudstva«, o kat-
eri govorijo ameriški predstavniki, ni volja 

teh protestnikov, med katerimi je največ ru-
ralnega, staroselskega ter revnejšega delavs-
kega prebivalstva. 

Ta del perujskega prebivalstva je Castil-
la izvolil in ga videl kot svojega političnega 
predstavnika, česar ti razredi že dolgo niso 
imeli. Četudi kratko Castillovo predsedo-
vanje ni prineslo obljubljenih rezultatov 
ter se je kot vse predhodne vlade tridesetih 
let soočalo s korupcijo, je za nižje družbene 
razrede in skupine predstavljalo vsaj mini-
mum političnega upanja. Prav zato njegov 
padec razumejo kot državni udar s strani 
desnice, ki je s tem zavarovala svoj interes v 
državi. 

Interes zadeva moč perujske oligarhije, 
ki združuje politične, vojaške in ekonomske 
elemente, pa tudi rasno komponento. Njego-
va prva predstavnica je vodja desne stran-
ke Ljudska sila Keiko Fujimori. Castillova 
predsedniška protikandidatka, ki v skladu z 
globalnim desničarskim trendom ni želela 
pripoznati svojega poraza, je tudi najstarejša 
hčerka nekdanjega perujskega predsedni-
ka Alberta Fujimorija. Njegova vladavina v 
devetdesetih letih je tlakovala pot politični 
nestabilnosti, ki traja do danes. 

Brutalna neoliberalna kontinuiteta
Fujimori je uvedel obširne neoliberalne re-
forme ter brutalno zatiral tako svoje politične 
nasprotnike kot tiste dele prebivalstva, ki ni-
majo mesta v neoliberalni enačbi. V njegov-
em času je perujska država prisilno ster-
ilizirala blizu 300.000 staroselskih žensk. 
Fujimorijeva politika je bila usklajena z in-
teresi ZDA, ki je v tistem času širila svoj vpliv 
in »odpirala trge« v celotni Latinski Ameriki. 
Glavna oseba za ta posel v Peruju je bil vodja 
obveščevalne službe Vladimiro Montesinos. 
Ta je že od sedemdesetih let dalje služil Cii, 
najprej kot informator, v času Fujimorijeve 
vlade pa kot neposredni zastopnik amer-
iških interesov v državi in regiji. Vpleten je 
bil v množico nelegalnih aktivnosti, kot je 
preprodaja drog, politična represija opozici-
je, nadzor nad mediji, navsezadnje tudi pod-
kupovanje političnih figur, kar je leta 2000 
vodilo do razkroja Fujimorijeve vladavine. 

Montesinos je od takrat sicer zaprt, a ob 
zadnjih predsedniških volitvah so v medije 
prišli posnetki njegovih telefonskih pogovo-
rov, ki dokazujejo, da je poskušal neposred-
no vplivati na rezultate volitev v prid Keiko 
Fujimori. Hčerka nekdanjega predsednika se 
sicer v javnosti poizkuša distancirati od svo-
jega očeta in Montesinosa, a politika, ki jo za-
govarja, je le nadaljevanje tako imenovanega 
»fujimorizma«, v kateri je imel Montesinos – 
in prek njega tudi ZDA – ključno vlogo. 

Glede na globalno ekonomsko in vo-
jaško zaostrovanje ter dejstvo, da v Latinski 
Ameriki trenutno prevladujejo leve vlade, je 
interes ZDA v Peruju toliko večji. Če sklepa-
mo po izjavi, ki jo je podala po izgubljenih 
volitvah, Keiko Fujimori zelo dobro razume 
ameriško perspektivo: »Peru je epicenter spo-
pada. Spopada med komunizmom in prostim 
trgom. [...] Ne gre zame, ampak za to, da je Peru 
strateško in geopolitično ključen za Latinsko 
Ameriko. Zato poskuša mednarodna levica z 
manipulacijami popačiti ljudsko voljo.« Tru-
manova doktrina je še kako živa. “
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Brazilski 6. januar
Brasil – V nedeljo je več tisoč podpornikov 
bivšega predsednika Jairja Bolsonara napad-
lo več vladnih stavb v prestolnici. Povod za 
vsesplošno nasilje naj bi bilo njihovo neza-
dovoljstvo z zmago levičarja Lule Da Silve na 
nedavnih volitvah. Policija je v ponedeljek 
razgnala večino Bolsonarovih podpornikov, 
okoli 1500 ljudi so priprli. Bolsonaro pora-
za na volitvah še ni priznal, trenutno pa se 
zaradi »težav z zdravjem« nahaja na Floridi. 
DPA, NB

(Ne)mirna Bosna
Sarajevo – Okoli 2000 pripadnikov vojske, 
policije in javne uprave je sodelovalo v vojaš-
ki paradi na obrobju prestolnice, kjer so kljub 
nasprotovanju lokalnih oblasti »praznovali« 
9. januar. Na ta dan leta 1992 je namreč 
obsojeni vojni zločinec Radovan Karadžić 
ustanovil Republiko Srpsko. Poleg naciona-
lističnega govora predsednika RS Milorada 
Dodika je javnost vznemirila tudi podelitev 
odlikovanja ruskemu predsedniku Vladimir-
ju Putinu, kar je EU že obsodila. DPA, NB

Nemška kuhinja
Tajpej – Ta teden je na Tajvan prispela še ena 
nemška delegacija s člani liberalne stranke 
FDP. Od oktobra je to že tretji obisk nemških 
parlamentarcev. Predstavniki Bundestaga so 
se v izjavah zavzeli za demokratične vred-
note in poudarili nevarnost (tudi lastne) 
odvisnosti od Kitajske. Ta je na območje 
otoka isti dan poslala 57 vojnih letal in štiri 
vojne ladje, nemški delegaciji pa sporočila, 
naj prenehajo pošiljati napačna sporočila ta-
jvanskim oblastem. DPA, NB

V Iranu znova protesti
Teheran – V najmanj 17 mestih so minu-
li konec tedna ponovno potekali množični 
protivladni protesti. Tokrat je Irance in Iran-
ke razjezila državna usmrtitev dveh moških, 
ki naj bi na novembrskih protestih ubila pri-
padnika varnostnih sil. V ponedeljek se je 
večja množica zbrala pred zaporom v Karaju, 
v katerem na usmrtitev čakata še dva aktiv-
ista. DPA, NB

New York: stavka 
medicinskih sester

New York – Več kot 7000 medicinskih sester 
je v ponedeljek začelo stavkati, potem ko se 
pogajanja med sindikatom in upravama dveh 
bolnišničnih sistemov niso končala uspešno. 
Glavna zahteva medicinskih sester je manjša 
delovna obremenjenost, ki je posledica po-
manjkanja delovne sile. V začetku meseca so 
medicinske sestre stavkale v Chicagu, okoli 
božiča pa tudi v Kaliforniji. STA, NB

Zeleni aktivisti na udaru
Lützerath – Policija je v ponedeljek zače-
la z rušenjem barikad, ki so jih pred vasico 
Lützerath namestili okoljski aktivisti. Oblas-
ti so vas izpraznile, da bi jo porušili in tam 
začeli z izkopavanjem lignita, že več mese-
cev pa jo zasedajo številni aktivisti, ki temu 
nasprotujejo. Poleg barikad so protestniki 
dostop do vasi omejili s človeškimi verigami, 
sedenjem na cesti, nekateri so se tudi do pasu 
zakopali v zemljo. DPA, NB

PO SVETU

Aktivisti za 
rešetkami
Izidor Barši

“

Kljub temu, da je pozornost svetovne 
javnosti glede človekovih pravic ter 
svobode govora vse bolj tenkočutna, 

še vedno živimo v svetu, kjer je zapiranje 
političnih aktivistov ustaljena praksa. Za-
hodne države retoriko človekovih pravic 
zelo rade usmerjajo navzven, proti tistim 
režimom, ki ne spadajo med njihove zavezni-
ke, a se same vselej znova izkažejo za prob-
lematične. Politični aktivisti zaradi svojih 
aktivnosti, bojev za pravičnost in svobodo 
ter proti represiji, maščevalne posledice 
političnih režimov občutijo po celem svetu, 
razlogov za njihove boje pa je zato le še več. 

Ena od držav, ki najbolj slovijo po kršit-
vah človekovih pravic ter zapiranju borcev 
zanje, je Saudova Arabija. Število političnih 
zapornikov v saudskih zaporih ni znano. 
Četudi saudijske oblasti trdijo, da jih ni, Am-
nesty International ocenjuje, da bi jih lahko 
bilo okoli tri tisoč. Nedavno so bile iz zapora 
izpuščene aktivistke za pravice žensk Nasi-
ma al-Sadah, Sama Badavi in Loujain al-Ha-
thloul. Kljub temu, da niso več za zapahi, ak-
tivistke ostajajo pod konstantnim nadzorom 
oblasti. 

A za saudskimi rešetkami ostaja mnogo 
drugih. Na primer, Waleed Abulkhair, odvet-
nik in zagovornik človekovih pravic, ki je bil 
leta 2014 kot prvi aktivist obsojen na podla-
gi Zakona o terorizmu. Kazen desetih let so 
mu kasneje še zaostrili na petnajst let, ki jih 
prestaja v strogo varovanem zaporu v Dže-
di, namenjenemu za pomembne politične 
zapornike ali člane terorističnih skupin. V 
zaporu je tudi Mohamed Al-Otaibi, ki se je 
boril predvsem za pravice Palestincev v Gazi, 
ustanovil pa je tudi organizacijo, posvečeno 
človekovim pravicam v Saudovi Arabiji, ki 
se je zavzemala za odpravo smrtne kazni in 
večje pravice žensk. Leta 2018 je bil zaradi  
»ustanovitve neregistrirane organizacije«  
obsojen na štirinajst let zapora. 

Med konferenco Združenih narodov o 
podnebnih spremembah, ki je potekala v 
Egiptu, smo lahko brali o egiptovsko-bri-
tanskemu aktivistu Alaju Abd el-Fatahu, ki 
je zaradi svetovne pozornosti takrat pričel 
z gladovno stavko. Bloger in programer je 
postal poznan med protesti proti Mubaraku 
leta 2011, od takrat pa je bil večkrat zaprt in 
nato izpuščen. Borec za politične pravice in 
demokracijo je bil nato aretiran na protestih 
leta 2019 in obsojen na petletno zaporno ka-
zen, ker naj bi širil lažne novice. 

Izraelski apartheid, katerega žrtve so Pal-
estinci, je trenutno verjetno najbolj repre-
siven režim na svetu. Gaza je z vseh strani 
obkrožena z izraelskimi vojaškimi silami in 
je tako rekoč ogromen zapor, medtem ko je 
velik del palestinskega prebivalstva pod-
vržen strogemu nadzoru. Poleg tega je bilo 
v preteklem letu v izraelskih zaporih zapr-

tih nekaj preko 4000 Palestincev. Zaradi 
narave izraelske okupacije je vse te zaporni-
ke mogoče razumeti kot aktiviste, četudi 
ne moremo vedeti, koliko jih je tam zaradi 
dejanskega aktivizma. En najbolj znanih 
političnih zapornikov je vodja Ljudske fron-
te za osvoboditev Palestine Ahmad Sa’adat, 
ki prestaja tridesetletno zaporno kazen. 

Kakor lahko vidimo, so pogosti razlogi za 
politični aktivizem borba za zatirane družbe-
ne skupine ali za politične pravice. A v zad-
njih letih se je odprlo novo področje boja, 
ki se vse bolj širi in ki že ima svoje politične 
zapornike. Gre seveda za boj proti podneb-
nim spremembam in za varstvo okolja. 

Britanska aktivistična organizacija Ex-
tinction Rebellion je nekaj let hromila pro-
met v Londonu na račun množičnih aretacij. 
Potem ko so tovrstno taktiko nedavno opus-
tili, so se po celi Evropi rodile nove skupine, 
ki prisegajo na bolj direkten pristop. Tako 
so aktivistke in aktivisti z različnimi preh-
ranskimi proizvodi večkrat napadli svetov-
no znana umetniška dela, pri čemer so na 
Nizozemskem prejeli šestmesečno zaporno 
kazen. Guardian poroča, da je v Združenem 
kraljestvu novo leto za rešetkami dočakalo 
vsaj trinajst podnebnih aktivistov, ki so bili 
del civilnega odpora v okviru kampanje Just 
stop oil (v prevodu: Samo prenehajte z naf-
to). 

V Združenih državah sta Barack Obama 
in Donald J. Trump ustvarila povsem novo 
generacijo političnih zapornikov. Tako je bilo 
zaprtih več aktivistov ameriških domorod-
nih ljudstev, ki so se leta 2016 borili proti 
naftni infrastrukturi v kraju Standing Rock. 
Čeprav je bila večina teh že izpuščena, pa so 
še vedno tarče ameriških oblasti. Podobno 
velja za aktiviste gibanja Black Lives Matter 
(v prevodu: Črna življenja štejejo), navsezad-
nje pa je žrtev nadlegovanja še vedno Chel-
sea Manning, ki je bila obsojena vohunjenja 
po tem, ko je javno razkrila dokaze o amer-
iških vojnih zločinih v Iraku.  

Na tem mestu je potrebno omeniti tudi 
najbolj znanega aktivista za medijsko svo-
bodo in transparenco svetovnih vlad Juli-
ana Assangea. Ustanovitelj Wiki Leaks, za 
katerega je ZDA izdala mednarodno tirali-
co, je sedem let preživel na ekvadorski am-
basadi v Londonu, po menjavi ekvadorskih 
oblasti leta 2019 pa so ga Britanci zaprli. Od 
tedaj potekajo pravni boji za izročitev ZDA, 
njegovo fizično in psihično stanje pa se hi-
tro slabša. Reuters je decembra poročal, da 
se je Assange obrnil na Evropsko sodišče za 
človekove pravice. 

ZDA imajo dolgo zgodovino neizprosno-
sti do političnega aktivizma, ki ga razume-
jo kot grožnjo nacionalni varnosti. Tako je 
zaradi izdaje tajnih informacij še vedno zaprt 
Daniel Hale, ki je podatke o vojni z droni pre-
dal portalu The Intercept. A če nam spomin 
seže še malo dlje, v leta Črnih panterjev in 
militantnega boja za pravice temnopoltih, 
bomo morda presenečeno ugotovili, da so 
nekateri člani takratnih organizacij še danes 
v ameriških zaporih. Prav v nedavnih letih 
jih je bilo nekaj zaradi visoke starosti okoli 
osemdeset let izpuščenih, a preko deset jih še 
vedno prestaja kazni, med njimi tudi slavni 
Mamia Abu Jamal. 
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Ne zamudi nobene 
nove številke Megafona!
Prijavi se na prejemanje 

časopisa v digitalni obliki na
casopis@megafon.si

Kako vas lahko želja 
po potomstvu 
privede v zambijski 
zapor

Saša Paprić

SOSEŠČINA

Posvojitev otroka je na Hrvaškem dolgotrajen in birokratsko zahte-
ven podvig. Verjetno tudi zato, ker se preferira koncept rejniških 
družin. Rejništvo je za razliko od posvojitev posameznikov sk-
upinski podvig, v veliki meri sofinanciran s strani Centra za social-

no skrb Republike Hrvaške. Zaradi tega se pari, ki ne morejo imeti lastnih 
genetskih potomcev, pa se vseeno odločijo za posvojitev, znajdejo v situaci-
ji soočanja s počasnim birokratskim aparatom, ki jih veliko prisili v to, da 
odstopijo od postopka posvojitve.

Seveda je rejniške družine ali večje sirotišnice veliko lažje regulirati in 
financirati skozi sistem, sploh če je potrebno upoštevati 20. člen konvencije 
Združenih narodov za pravice otrok, v kateri so države podpisnice zagoto-
vile, da bodo skrbele za otroke, ki jim je začasno ali trajno onemogočeno 
živeti v lastni družini. Otroci imajo po tej zakonski podlagi zato vso pravico 
do posebnega varstva in pomoči države. Da je do posvojitev torej res težko 
priti, kaže nedaven primer iz zapora v Zambiji, v katerem so pristali štirje 
pari iz Hrvaške. Zaradi želje po širjenju družin so bili nazadnje obtoženi 
trgovanja z ljudmi. 

Pari so želeli posvojiti otroke iz Demokratične republike Kongo, kjer se 
po dveh državljanskih vojnah trenutno odvijajo etnični spopadi. V državi z 
več kot 109 milijoni državljanov se ti dogajajo pogosto. Razmere dodatno 
otežujejo epidemije ošpic, kot je bila leta 2019, ebole leto zatem in korona-
virusne bolezni v letu 2020. V takšnih okoliščinah zaradi vojne in epidemij 
največkrat trpijo prav otroci, zato ni težko razumeti dodatnega altruistične-
ga vzgiba potencialnih posvojiteljev, da so se sploh odpravili na tako dolgo 
pot.

Po navedbah Hrvaške tiskovne agencije sicer že obstaja uspešen, vendar 
anonimen primer posvojitve otroka iz Državne republike Kongo s strani 
staršev s Hrvaške. Je pa res, da tega v opisanem primeru ne potrjuje tre-
nutni položaj tako otrok, ki so po podatkih Ministrstva za notranje zadeve 
sedaj državljani Hrvaške, kot tudi ne staršev, ki so jih zambijske oblasti 
pridržale. Primer prej razkriva, kako gre lahko vse narobe, če vam zmanjka 
že eden od dokumentov. 

Chiara Agagiú 

Italijanski nogometni svet sta v zadnjem času šokirali 
in ganili dve veliki izgubi. Poslovila sta se Gianluca 
Vialli in Siniša Mihajlović.

Prvi je bil nekdanji italijanski reprezentant in 
strelec Chelsea, ki je v 59. letu starosti preminil šestega 
januarja letos, po dolgi borbi z rakom trebušne slinavke. 
Niti ne mesec dni pred tem se je poslovil nekdanji no-
gometni reprezentant Jugoslavije, igralec Lazia in Inter 
Milana ter nekdanji trener kluba AC Milan Siniša Miha-
jlović. Pri 53 letih je izgubil boj z levkemijo.

Čeprav je pogreb slednjega ponovno zbudil debate 
o srbskem nacionalizmu, sta oba omenjena v prvi vrsti 
predstavljala simbol nogometnega duha. Skupaj z ne-
davno svetovno sedmino za svetovnega prvaka Edsona 
Arantesa – Peléja sta dogodka športno javnost dodobra 
pretresla.

Na žalost je športni duh, prijateljstvo in ljubezen do 
športa že osmega januarja poteptal in v zgodovino po-
tisnil nasilni dogodek, ki se je zgodil na italijanski avto-
cesti A1 blizu Arezza v Toskani. »Navijači« klubov AS 
Roma in Napoli, ki sta preteklo nedeljo merila moči, so 
bili zaradi nasilja obravnavani »na trdo.« Mnogi so se 
ob tem spomnili na temačno preteklost, ko je bilo nasil-
je na stadionih in zunaj njih vsakodnevno in v odkritem 
nasprotju z vrednotami, ki so jih vsi prej omenjeni veliki 
in nepozabni možje promovirali v italijanskem športu. 

»Ne imenujte jih za navijače,« se danes strinjajo števil-
ni. Pretep s petardami, kjer so bile moči neenakomerno 
razporejene na 50 proti 200 možem, je bila zagotovo epi-
zoda nasilja, ki ne bi smela biti podcenjena, še manj poza-
bljena, le zato, ker se ni odvila na igrišču.

Od vrednot 
k nasilju

““
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Slovenija je bogatejša za novo stripovsko avtorico! Čeprav se 
zdi, da se na sceni v zadnjih letih ves čas prikazujejo novi 
obrazi, se lahko še vedno razveselimo vsakega novega – pred-

vsem kvalitetnega – stripovskega čtiva. 280 strani debel avtobi-
ografski špeh pa je zagotovo poskrbel, da je Katarina Šeme ognjeni 
krst uspešno prestala.

Očitno slabemu potovanju je sledil vsaj dober strip, ki morda 
sploh ne bi nastal, če se Šeme ne bi lani prijavila na razpis za nov 
domači strip. Založba VigeVageKnjige je izbrala njeno avtobiografi-
jo in fantastični strip za otroke Tik je šel v gozd po drva Rama Cunte 
in Mihe Hančiča, v preteklosti pa na istem razpisu tudi Vinjete stra-
holjubca Eve Mahkovic in Eve Mlinar, Mestne ptice Gašperja Kra-
jnca in Žabce Dore Kaštrun. Krajnc je pred koncem leta ravno že 
izdal nadaljevanje z naslovom Vaške ptice, Žabce 2 pa si menda lah-
ko obetamo že letos. Mimogrede, nov natečaj za izvirni risoroman je 
pravkar spet v teku, rok za prijavo poteče konec februarja.

A najprej se obrnimo še malo k Sumatri, kamor se je avtorica 
podala, ker je prejela enoletno štipendijo. V iskreni pripovedi nam 
zaupa, da je spoznala marsikaj novega, a bila ob tem pogosto frus-
trirana, doživela kronično utrujenost, presenečenje nad razumevan-
jem matriarhata po muslimansko in uteho nazadnje našla v mehkih 
drogah domačih vračev. Biografija nam razkrije precej tudi o ra-
zličnih indonezijskih kulturah, flori in favni.

Po risbi in prijetnosti, ki jo seva protagonistka, s katero bi si 
vsak želel potovati, Sumatra rahlo spominja na strip Odeje Craiga 
Thompsona. Njena risba je organska, niti ena črta v stripu ne izgle-
da povsem ravna. Kvadratki so le redko zapolnjeni s podrobnost-
mi, a vseeno ne izgledajo prazni. Tudi liki, ki v stripu nastopajo, so 
poenostavljeni le do te mere, da se jih lažje nariše, ne pa tudi do te, 
da bi zato izgubili na svoji izvirnosti ali na prepoznavnosti v odnosu 
do drugih.

Brez skrbi, Sumatra ni klasičen spis z Erasmusa, kjer se študen-
ti spuščajo v vsakodnevne pijanske orgije, pozabljajo na študij in 
odkrivajo le najbližje in najcenejše gostilne. Ne, Sumatra je razis-
kovanje narave, družbe in same sebe. Izpoved mlade ženske, ki je 
lahko prilagodljiva, učljiva, izobražena in je ni preveč strah podati 
se novim preizkušnjam naproti. Odkrit, informativen, esejističen in 
napet potopis. Zaželimo si lahko le še to, da bo Sumatra resnično 
ostal prvenec, ki mu bo sledilo še mnoštvo drugih.

GLASBA

Koncertni večer projekta Čaralice je na začetku novega leta 
potekal v mističnem vzdušju, ki ga je zaznamovalo več de-
javnikov. Od tega, da je večer uvedel pogovor s posebnimi 
gosti, ki so razodeli nekaj skrivnosti naših prednikov in so 

vplivali na zasnovo projekta, do tega, da je bila polna luna. A največ 
mistike ni prišlo z vidika astronomije ter govora o zagonetkah, tem-
več s strani nastopajočih v besedi, zvoku ter gibu.

Zvezdana Novaković, vsestranska glasbena ustvarjalka in per-
formerka, je omenjeni projekt, ki ga kuje še z devetimi pevskimi to-
varišicami, predstavila že lani na Drugi Godbi. Njegova unikatnost 
leži v tem, da ne gre zgolj za še eno vokalno zasedbo, ki poje ljudsko 
glasbo, temveč je spoštljiv poklon staroverskemu odnosu do narave, 
ki ga projekt Čaralice obzirno izraža skozi ritualne hvalnice naravi 
ter uroke, ki so predstavljali zdravilo za fizične in psihične bolezni. 
Očitna posebnost in odmevnost projekta ter poznanost singlov Da-
jbogec in Črna nuč, ki sta marsikoga že poprej navdušila, je privedla 
do tega, da je bil ob tokratni priložnosti albumske predstavitve kon-
cert v Linhartovi dvorani razprodan. 

Zvočno čaranje se je pričelo postopno in subtilno. Najprej je na 
odru v temi zazvenela avtohtona slovenska staroverska piščal kabrca, 
nato so se simultano s stranskih vhodov za publiko počasi prikradle 
ostale vokalistke vzklikajoč uroke in zagovore. Vsaka s preprostim 
zvočnim rekvizitom ali ropotalom v rokah iz gospodinjstva ali dru-
gih opravil, segajoč od šalic in vrčev do srpa in sit, ki so jih občasno 
uporabile še kasneje v večeru. Krasne melodije, katerih avtorica je 
skoraj v celoti Zvezdana sama, so zaradi večglasnega petja v dvorani 
čudovito resonirale, posebno moč pa jim je dajalo tudi samo gibanje 
vokalist, ki so maksimalno izkoristile prostrani oder z nekakšnimi 
vražjimi plesi ali zgolj s kroženjem. Dodatni gib je za dve skladbi 
prispevala še plesalka flamenka Urška Centa, posebna gostja večera 
pa je bila za moment tudi harfa, ki je seveda Zvezdanin primarni in-
štrument, takoj za njenim glasom. 

Pravzaprav se je pred nami prej kot zgolj koncert odvil premišljeni 
in celoviti performans, ki ga je občasno zmotilo zgolj neučakano na-
grajevanje s ploski s strani občinstva. Če že slednje ni bilo dovoljšen 
dokaz za uspeh večera, pa so bile to gotovo stoječe ovacije po zgolj 
parih sekundah zadnje skladbe. V zameno smo dobili še poslednjo 
pesem Severnica, ki je ena izmed bolj pronicljivih albuma Čaralice.

Če so vsi uroki delovali, bo zdravo in obilja polno leto!

Brigita Gračner
foto: Neda Žgank, Cankarjev Dom

Zvezdana Novaković ZveN: 
Čaralice  (predstavitev albuma,  
6. januar 2023, Linhartova dvorana, 
Cankarjev dom)

“

Pia Nikolič
foto: VVK

Sumatra na dušek! 
(Sumatra – Leto na tropskem otoku, 
Katarina Šeme, VigeVageKnjige, 2022)

STRIP

“
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Ko navijači prepevajo o nekdanjem 
trenerju, potem se res lahko že reče: 
»kar je preveč, je pač preveč.« Dva 

zaporedna poraza proti Manchester Cityju, 
eden v Premier ligi in drugi v tretjem kro-
gu angleškega pokala, sta navijače Chelseaja 
podžgala do te mere, da so se ti spet spom-
nili nekdanjega klubskega stratega Thomasa 
Tuchla. Tuchel je moral zaradi slabih rezulta-
tov službo na Stamford Bridgeu zapustiti sep-
tembra. Čeprav je bila sezona takrat še rana, 
je bil Chelsea v času sestavljanja odpustnice, 
ki jo je nato prejel Tuchel, na šestem mestu 
premierligaške tabele – zdaj je na desetem. 
Tuchel je klubu v dvajsetih mesecih službe 
priskrbel tri lovorike, vključno z naslovom 
evropskih prvakov. 

Graham Potter, Chelseajev novi tren-
er, je na osemnajstih tekmah zrežiral zgolj 
osem zmag. Še bolj vpadljivo dejstvo pa je, 
da Chelsea v bojih z najboljšimi sploh ni več 
konkurenčen. Obstaja utemeljen sum, da bo 
Chelsea prvo polno sezono pod novim last-
ništvom sklenil na nezavidljivem osmem 
mestu ali pa še slabše. Na omenjeni pokalni 
tekmi, ki je bila odigrana na stadionu Etihad, 
se je zdelo, kot da se Chelseajevi igralci sploh 
niso trudili. Prvi strel na nasprotnikova vrata 
so uspeli zrežirati šele v 54. minuti, ko je po-
skus Masona Mounta po odboju zletel daleč 
proč od Cityjevega gola. Ob tem, da je takrat 
semafor že deset minut kazal izid tri proti nič. 

Enega od upravičenih izgovorov za 
slabotne predstave londonskih modrih lah-
ko Potter nemudoma najde med številnimi 
poškodovanimi nogometaši. Srečanje v Man-
chestru bi načeloma morala začeti deseterica 
zvezdnikov, ki pa so trenutno na bolniški. 
Med njimi sta tudi vratar Edouard Mendy 
in napadalec Raheem Sterling. A statistika 
potrjuje, da Chelsea najbolj pogreša angleška 
reprezentančna bočna branilca, ki pogosto 
prevzemata tudi igralna položaja znana kot 
wing-back. To sta Reece James in Ben Chil-
well. Oba izrazito dinamična in tehnično 
odlično podkovana igralca – prvi s težavami 
v kolenski vezi, drugi z bolečo stegensko miši-
co –, sta v tej sezoni skupaj začela le dve tek-
mi. Prilagojen izračun potrjuje, da sta James 
in Chilwell svojemu moštvu v povprečju za-
gotovila 80-odstotno zmagovalnost. Ko je 
tekmo začel le James, je bil Chelsea uspešen 
60-odstotno. Ko omenjenih ni bilo v postavi, 

je učinkovitost londonskega kluba v povpreč-
ju zdrknila na komaj 30 odstotkov.

Vprašanje, zakaj je Chelsea tako odvisen od 
dveh krilnih igralcev, se zastavlja kar samo. O 
tipu igralnega sistema, ki ga je gojil že Tuchel 
in ga želi razvijati tudi Potter, ni dilem. Temel-
jna taktična zapoved je docela preprosta – ko 
ne gre po sredini, ker je ta preveč prometna, 
naj se ekspresni napadi razvijajo na krilu ozi-
roma ob robu igrišča. Sploh v obdobju, ko je 
zaradi težje poškodbe zgornjega stegenskega 
sklepa odsoten dominantni defenzivni vezist 
N’Golo Kanté. Toda ponavljajoče se improvi-
zirane defenzivne formacije in vsiljene prila-
goditve veznega ustroja se zdijo proti na-
padalni in posledično golgeterski suši skoraj 
manjše težave. Strelski stroj Grahama Potter-
ja, podobno kot Thomasa Tuchela, preprosto 
ne deluje. Kai Havertz ponudi pogojno dobro 
partijo le vsake dva tedna, Pierre-Emerick 
Aubameyang je v zadnjem letu za Chelsea v 
polno zadel komaj devetkrat. Mladi Arman-
do Broja bo svojo poškodbo odpravil šele po 
koncu sezone in bo za selekcijo na voljo šele 
v prihodnji. 

A kljub temu se uprava Chelseaja, na čelu 
katere je ameriški magnat Todd Boehly, ne 
obotavlja pri investicijah v mlade nogometne 
supertalente, tudi napadalce. Komaj pet mese-
cev je minilo od podpisov prvih pogodb med 
klubom in peterico njegovih bodočih zvezd-
nikov, med katerimi so vsi mlajši od dvajset 
let: Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei, 
Omari Hutchinson in Gabriel Slonina. Vsem 
tem pa sta sledila pravkar potrjena prestopa 
najbolj obetavnega napadalca Slonokoščene 
obale Davida Datra Fofanaja in brazilskega 
vezista Andreyja Santosa. Zdaj že nekdan-
jima članoma norveškega Moldeja in Vas-
ca da Game iz Sao Paola se bo zelo verjetno 
pridružil tudi Vitor Roque iz brazilskega Ath-
letica Paranaense. Prihod Arsena Zakharyana 
se bo vsled sankcij proti Rusiji bržčas zavlekel. 

Medtem ko Chelsea navzven prvič po se-
zoni 2015-2016, ko je v Premier ligi zasedel 
razočarajoče deseto mesto, kaže dokaj klavrno 
rezultatsko podobo, pa se zdi, da zaupanje, ki 
ga Grahamu Potterju namenja vodstvo kluba, 
še ni načeto. V sodobnem nogometu je mož-
no marsikaj – med drugim se lahko ponovi 
tudi preporod, kakršnega so pristaši modrih 
uživali v sezoni 2016-2017, ko je Chelsea 
nazadnje osvojil angleški naslov.   

Londonski modri 
znova v resnih 
težavah 

Matjaž Ambrožič
foto: wikicommons

“
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Chelsea tone po lestvici 
in hiti z integracijo talentov 

V senci 
velikanov

Košarkarski reprezentanci fantov do 15 in 
16 let sta konec tedna nastopili na prvem 
spominskem turnirju Krešimirja Ćosića 
v Zadru. Na turnirju, ki nosi ime po leg-
endarnem hrvaškem košarkarju, sta se 
dvakrat pomerili proti domačinom. Fantje 
do 15 let so zabeležili dve zmagi, reprez-
entanca do 16 let pa je bila obakrat po-
ražena.

Slovenci 
v Arabiji

Na 45. izvedbi slovitega dakarskega relija 
slovenske barve zastopata motociklista 
Simon Marčič in Toni Mulec. Po polovici 
preizkušnje Slovenca ostajata v igri za vi-
soko uvrstitev v svojih kategorijah. Mulec 
na puščavski vzdržljivostni dirki, ki letos 
poteka v Saudovi Arabiji, tekmuje prvič.

Dvoranska 
sezona v teku

Atletsko društvo Kronos je v Ljubljani 
pripravilo prvi dvoranski miting nove se-
zone. Nastopilo je več kot tristo atletov in 
atletinj. V najbolj zastopani disciplini, teku 
na 60 metrov, sta bila najhitrejša Anej 
Čurin Prapotnik iz Ptuja in Nika Glojnarič 
iz Brežic, ki sta slavila z osebnima rekor-
doma.

Čisti 
desetki

V prvi tekmi prvega kroga letošnjega 
državnega prvenstva v vaterpolu sta se v 
Kranju Calcit Kamnik in Ljubljana Slovan 
razšla z neodločenim izidom 10:10. Letos 
v ligi tekmuje pet ekip, vse pa tekmujejo 
tudi v Alpe Waterpolo ligi s klubi iz sosed-
njih držav.

V pričakovanju 
Istanbula

Potem ko so septembra lani v Portorožu 
premagali Estonce, se slovenska teniš-
ka reprezentanca že pripravlja na duel 
s Turki, ki bo potekal 3. in 4. februarja v 
Istanbulu. Slovenija se bo s favorizirani-
mi tekmeci spopadla v močno pomlajeni 
zasedbi.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: mladina, primorske novice, celjski vestnik, svet24, bobo

>>> Politikantska srenja je v zadnjih 
dneh starega in prvih dneh novega 
leta poskrbela, da je ljudstvo hitro  
pozabilo vso »ljudskost«, s katero so 
nas pitali, da smo se voliščem sploh 
približali, in pokazala svoje prave barve 
– barve denarja. In moči. Pač nekako 
v stilu starih partijcev, ki so začeli 
nositi kravate zato, da jih navadno 
ljudstvo spoštuje, sovražniki pa jih ne 
morejo kritizirati. Pri tem pa so voljeni 
koritneži pozabili na enostavno, 
elementarno resnico: da prav vsakega, 
ki ima kaj pod palcem, ljudstvo gleda 
postrani. Sploh če večerjajo zgolj 
to, kar so čez dan nabrali za nohti. 
Kar milo se nam je oko orosilo ob  
spominu na dobrega starega Boruta, 
ki je za nas v potu svojega lepega 
obraza tlačil blato in drugo »ljudsko« 
umazanijo. PRESS

T E Ž A V E 
B O H A T E 
K A S T E

>>> V zadnjih dneh starega leta so na Bregani ujeli 101 rus-
kega državljana. Da gre za ubežnike pred vojaškim naborom, 
kot so domnevali novičarji, ne gre niti pomisliti. Na ukaz 
največjega Rusa, Putina, so namreč ti »naborniki« šli pobi-
rat ostanke drona, ki je strmoglavil blizu Zagreba. Pa jih je, 
podobno kot nesrečnega brezpilotnika, zajebal GPS. Oziroma, 
po rusko, ГПС. PRESS 

>>> Ko je Golob samo omenil vegetarijanstvo, so takoj  
ponorele vse svinje v državi. PRESS

EXS - PRESS

Zveličar z Nove Gorice
Premierju Robertu Golobu so, kot smo 
napovedali, od poletja zrasla krila. A 
to niso več golobja, majhna, nežna,  
simpatična krilca, nego velika, krem-
pljasta krila, taka, ki mečejo senco na 
vse, še na onega, ki jih nosi. To pa 
prej ali slej udari tudi v še tako modro  
glavo. In nismo niti rekli »janša«, pa je 
že gru-grujal nekaj o Karantaniji in o 
domnevni tisočletni moči demokracije v 
teh krajih in katere je sam seveda veliki 
končni cilj in smoter. Ko vladar govori 
tako, mu je (v glavi) dovoljeno vse. Tudi 
oditi z intervjuja enega največjih slov-
enskih časnikov, ker so pač »težka« 
vprašanja. Najbrž je pomislil: »Zakaj 
bi ljudstvo pitali s trpkim ’kruhom’, če 
lahko dobijo sladko ’potico’ v drugih 
dnevnih prispevkih?« Robert Golob med petjem pesmi »Here I come, here I go« svojega 

soimenjaka Magnifica

Kraljična v parlamentu
Bolj kot skušamo slediti modernim smernicam glede enako-
pravne zastopanosti spolov v medijih, bolj nam nagaja Urška.  
Tista iz parlamenta. Na primer: takoj, ko smo pozabili na 
rdeče čeveljce in arhaične aristokratske priklone ter se 
začeli posvečati njenemu dejanskemu delu, si je privoščila 
kratek in sladek let do dunajske opere. Zakaj? Ker lahko. 
Po protokolu. Na »težka« vprašanja glede končne cene 
stroškov, da so letalu Falcon 2000 za tistih dvajset minut 
sploh vžgali motorje in kolikšen ogljični odtis bo to pustilo v 
duši slovenskega naroda, pa je pripomnila, da se na Dunaj 
menda ne bo vozila s kočijo. Pih. Kaj naj si o tem misli obubo- 
žano ljudstvo, tlačeno v prenatrpana nizkocenovna letala, 
kočijo pa doživijo šele takrat, ko so v trugi?

Urška Klakočar Zupančič predstavlja ljudstvu 
piruete, predklone in - sebe

Najbogatejša predsednica tudi po novem letu
Da bi se Nataša Pirc Musar približala »minusu« na računu, 
nas iskreno nikoli ni skrbelo. A svojevrsten višek smo doživeli, 
ko je gospa predsednica 26. decembra, na Dan samostojnosti 
in enotnosti, izustila: »Sreča je bila vedno na naši strani, ko 
smo bili enotni.« Na isti dan je namreč »srečno«, na »našo 
stran« oziroma na račun njenega moža Aleša, v »enotni« 
količini kapnilo tri milijone evrov čistega privatizacijskega  
kapitala. No, če nič drugega, je v svojih govorih vsaj natančna.

Predsednica države Nataša Pirc  
Musar ima za 3 milijone evrov več  
razlogov za prijetne nasmeške

Na pomoč! Zdravniki hirajo!
O naših zdravnikih se že toliko piše, da 
normalen bralec časopisov, če zapre oči, 
vidi vse belo. Zato bomo pripomnili nekaj 
črnega: verjamemo, da bo za najbogatejšo  
»javno« zdravstveno stroko, ki je v zadn-
jih dveh letih dobila rekordne povišice in  
dodatke, vse dobro poskrbljeno. Mi bomo že 
počakali v vrsti. Saj smo vajeni.

>>> Za komentar o tem, kako so preživeli novo leto, smo 
prosili družino, ki se je zaradi nižjih stroškov jeseni preselila 
v eno od kraških jam. »Bilo je lepo in toplo. Prišel nas je 
pozdravit tudi fant iz Elektro Primorska, ki je prišel preverit, 
če res nismo priključeni na energetsko omrežje. No, nam je 
pa pustil vsaj lepo darilo: račun za podtalnico.« PRESS 

>>> Policija je opustila kazenski pregon zoper domnevnega 
poskusnega morilca Branka Grimsa, ki ga je lani domnevno 
napadel pred parlamentom. Niti domnevi, da je šlo za fizičen 
stik, niso potrdili. Prav imajo, malokateri državljan, še manj 
državljanka, bi si želel telesnega stika s tem silnim možakar-

jem. Upamo, da mu je za novo leto v roke segel vsaj Veliki 
Vodja. PRESS 

>>> Da podgane z ladje bežijo, ko se ta potaplja, so potrdila 
številna podjetja, ki so od svojih lastnikov še pred novim 
letom odkupila za več kot sto milijonov evrov deležev po 
takrat še veljavnem »Janševem« zakonu. Država je s tem 
ob najmanj 25 milijonov evrov davka. A nič skrbet. V boj 
za tolste podgane, ki so menda »motor države«, se je že 
pognala davčna inšpekcija, kar je tudi znak, da se ladja ne 
potaplja, ampak da je zgolj – na čereh. PRESS 

Menedžerji proti revščini
Lastni seveda. Borci za čim bolj svoboden 
pretok kapitala (ljudstvo je v drugem planu) 
so tik pred novim letom opozorili, da jih bo 
(novi, ki stvari po katastrofalnem posegu 
Janše bolj ali manj vrača v prejšnje stanje) 
dohodninski zakon dokončno strl in bodo 
vsi prisiljeni živeti na kavču Iva Boscarola.  
Bogato pisana družba v obliki predstavnikov 
AmChama, združenja Manager, kluba pod-
jetnikov in gospodarske zbornice, ki se ima 
po novem za »civilno družbo«, terja celo 
ustavno presojo. Prav imajo, pred zakonom 
smo vsi enaki. Par milijonov za lobiranje gor 
ali dol.

Konrad Kuštrin je še komaj živ od vsega hudega

Ne pozabimo na 
Janšo!

Ob vsem »dvornem« 
blišču vladajoče in 
koritniške kaste pa je 
na zlate palice, edini garant dobre pokojnine, 
pomislil tudi sam Janez Janša. Decembra je 
namreč stekel postopek, v katerem JJ toži 
državo za vse duševne muke in travme, ki 
mu jih je povzročilo sojenje v primeru Patria. 
Koliko bi rad? En milijon. Komu ga je dolžan? 
Tega pa, khm, khm, ne vemo. Ob začetku 
sodnega postopka je JJ dejal: »Ta številka je 
simbolična, škoda, ki je bila povzročena, pa 
se meri v milijardah.« Se povsem strinjamo, 
Ivan. A mogoče ne na isti način.
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Med vsemi, ki boste do 19. 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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