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Zdravo! Pozdrav, ki na slovenskem vse 
hitreje tone v pozabo, bo poskušala 
vlada pod vodstvom Roberta Golo-
ba, ki je volitve zmagal na krilih ose-

bne potrošniške svobode in anticepilstva, 
povrniti k življenju z zdravstveno reformo. 
Šalo, torej – zdravje – na stran. V ponedeljek 
je zavezo za izvedbo zdravstvene reforme, ki 
jo je predlagal dvoživkarski in privatizator-
ski minister Danijel Bešič Loredan, podpis-
alo vseh 53 koalicijskih poslancev, torej tudi 
poslanci Levice, ki se z ministrom pogosto 
ne strinjajo. 

Prioritete zdravstvene reforme so strni-
li v deset točk, in sicer v naslednjem vrst-
nem redu: digitalizacija zdravstvenega 
sistema, reforma plačnega sistema javnih 
uslužbencev, reševanje problematike družin-
ske in urgentne medicine, strukturna pren-
ova Zavoda za zdravstveno zavarovan-
je Slovenije (ZZZS), prenova nadzora in 
vodenja javnih zavodov, ureditev področja 
absentizma, koncesionarstvo in koncesije, 
kadri v zdravstvu, celovita prenova finan-
ciranja in centralizirano javno naročanje.

Z namenom usklajenega delovanja, ob-
veščanja in sodelovanja pri izvedbi zdravst-
vene reforme bo v državnem zboru ustano-
vljena tudi posebna delovna skupina, ki se 
bo vsaj enkrat mesečno sestala z ministrom 
za zdravje in njegovimi sodelavci. V skupino 

Jaka Virant

Zdravstvo je, 
zdravstva nej

NAMESTO UVODNIKA

Reakcija zdravstvenega sistema

ujeto v mrežo

bodo vključeni po trije člani vsake koalicijske 
stranke, vodil pa jo bo predsednik oziroma 
predsednica Odbora za zdravje, torej poslan-
ka Svobode Tamara Kozlovič.

Že iz prioritetnega seznama lahko vidi-
mo, da so prenova financiranja, ukinitev do-
polnilnega zavarovanja in kar je še konkret-
nih korakov proti rešitvi javnega zdravstva, 
na dnu. V tem letu naj bi se – po najpomem-
bnejšem, DiGitALiZaCijI – lotili spremembe 
plačnega sistema, sprememb na področju 
družinske in urgentne medicine, prenove 
nadzora in vodenja javnih sistemov in ured-
itve področja absentizma. Leta 2025 pa naj 
bi sledile še spremembe na področju koncesij 
in kadrov ter financiranja zdravstvenega sis-
tema, vključno z reorganizacijo dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Nič kaj obetajoče. Še bolj zaskrbljujoča je 
interpretacija največjega problema v zdra-
vstvu izpod peresa predsednika vlade Golo-
ba. Ugotavlja namreč, da je rak rana Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, v katere-
ga letno zavarovanci vplačamo 4,5 milijar-
de evrov. Zaskrbljujoče je zato, ker poskuša 
Golob celoletni proračun primerjati z do-
bičkom privatnih zavarovalnic in na ta način 
prikazati, da ZZZS naredi neprimerljivo več 
škode javnim financam. 

Če bi želel primerjati dobičke, bi moral 
upoštevati nič dobička ZZZS in 60 milijonov 

dobička v zasebnih zavarovalnicah. Če bi 
želel predsednik vlade primerjati denarne 
tokove v dveh sistemih, bi ugotovil, da se v 
zasebnih zavarovalnicah po javno dostop-
nih podatkih obrača 600 milijonov evrov, od 
katerih je 60 milijonov evrov dobička.

Očitke zoper ZZZS, ki jih je koalicija 
nanizala na sredinem vrhu, med drugim o 
odtekanju denarja in skrivanju podatkov, 
je danes namreč odločno zavrnila general-
na direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. Da je 
premier podlegel lobijem, pa je za nekatere 
medije ocenil dolgoletni direktor ZZZS in 
nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin. 
»Pomenljivo je, da se zadnje dni s kritiko na-
povedane reforme oglašajo predvsem tisti, ki 
imajo ali pa so imeli v preteklosti v rokah vse 
vzvode za spremembe,« pa so ob tem zapisali 
v koaliciji.

Kdo je imel in kdo ima vse vzvode za 
spremembe v rokah, pustimo za mirnejše 
čase. Dejstvo je, da je krizo zdravstva, ki traja 
mnogo dlje od lanskoletne aprilske zamen-
jave vlade – po vladnih podatkih se je v ob-
dobju od 2010 do 2022 število oseb brez 
osebnega zdravnika gibalo med 106.600 
in 131.940 – zakrivila leta 1992 omogoče-
na privatizacija. Če je v začetku tranzici-
jske Republike Slovenije javni sistem, ki ga 
je zgradil prejšnji, tolikokrat demoniziran, 
sistem, še nekako vzdržal, je prva Janševa 
vlada poskrbela, da to ni trajalo dolgo. Tik 
pred iztekom mandata leta 2008 je denimo 
ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič 
iz Slovenske demokratske stranke podelila 
novih 300 koncesij za zdravniške dvoživke. 
To je sicer drobec v razkroju javnega zdravst-
va, ki se z ukrepi trenutne vlade nadaljuje, a 
lahko razloži globino ljubezenskega razmerja 
med zdravniškim lobijem, privatizatorskim 
lobijem in največjo opozicijsko stranko. 

A s tako koalicijo, ki glavni problem 
javnega zdravstva vidi v javnem sistemu 
napram privatnim zavarovalnicam, Sloven-
ske demokratske stranke sploh ne potrebu-
jemo. Bomo pa zdravi na kredit. “
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RAZGLEDNICE

Matej Lovrič

Golobova 
aneksija 

koalicijskih 
partnerjev

 
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE
V hramu demokracije, kot radi imenujemo 

parlament, se danes zaključuje januarska red-
na seja državnega zbora. Ta je prva v novem 
letu, ki je po kitajskem koledarju leto zajca, po 
Golobovem pa leto reform. Na seji so po več 
kot polletnem zavlačevalnem manevriranju 
največje opozicijske stranke potrdili ministre 
in ministrice na nove vladne resorje, ki jih je 
prinesla na trojnem novembrskem referendu-
mu potrjena novela zakona o vladi. Nasmešek 
ob tem je bil za premierja še slajši, saj je kljub 
splošnemu pričakovanju, da bo moral priznati 
svoj prvi poraz od nastopa vlade prvega junija 
lani, skozi parlamentarno proceduro uspešno 
spravil novelo zakona o finančni upravi. Po 
vetu državnega sveta je bil zakon potrjen, saj 
so poslanke in poslanci Levice zanj dvignili 
roke, ki jim jih je v zakulisju očitno zvijal pre-
mier. Roke pa so si oprali s tem, da so zatrdili, 
da bodo takoj po sprejetju vložili zahtevo za 
presojo ustavnosti na ustavno sodišče.

Kljub navideznemu utrjevanju samostojne 
drže manjših koalicijskih strank se je Golob 
odločil, da bo svojo dominanco v koaliciji, ki 
jo je od rekordne volilne zmage le še krepil, 
ponovno potrdil z aneksom h koalicijski po-
godbi, ki ga bodo morali poleg ministrov in 
ministric podpisati tudi vsi koalicijski poslanci 
in poslanke. Aneks naj bi potrdil koalicijsko za-
vezo in utrdil njihovo namero pri napovedani 
zdravstveni reformi. Njegovo vsebino, ki je 
bila ob njegovi napovedi še neznanka, pa naj 
bi sestavili v skladu z dogovori na koalicijskem 
vrhu, ki je prejšnji teden potekal na Brdu pri 
Kranju. Na njem so predvsem določili časovni-
co sprejemanja zakonskih sprememb v devetih 

korakih. Zadnji med njimi je odprava dopol-
nilnega zdravstvenega zavarovanja, kar pa je 
tudi ena ključnih prioritet najmanjšega med 
koalicijskimi partnerji – Levice. Dopolnil-
no zdravstveno zavarovanje je bila prelom-
na točka že v času vlade Marjana Šarca, ki 
je prav pri tem vprašanju izgubila podporo 
Levice kot zunajkoalicijske partnerice man-
jšinski vladi. Golob je pri krotenju Levice 
očitno uspešnejši, saj je tako časovnico na 
tiskovni konferenci podprl tudi koordinator 
Levice Luka Mesec. 

Aneks, ki je v resnici zgolj bolj ali manj 
nepotrebna formalnost, je Golob v resni-
ci uporabil kot sredstvo za discipliniran-
je koalicijskih partnerjev. Pogledi Levice 
in zdravstvenega ministra Danijela Bešiča 
Loredana se na tem področju v več aspektih 
razhajajo. A tudi tukaj bo na koncu ključen 
premier sam, ki je na svoja pleča nesebično 
prevzel nalogo usklajevanja zdravstvene re-
forme v okviru medresorske skupine. Vsako 
razhajanje od linije Gibanja Svoboda in idej 
tandema Golob-Bešič Loredan bo lahko v 
vlogi prelaganja odgovornosti na drugi dve 
koalicijski stranki interpretirano kot kršen-
je podpisanega aneksa. Hkrati pa bi nep-
odpis aneksa že na začetku pomenil odstop 
od skupne zaveze za reformo zdravstvenega 
sistema, kar bi se lahko hitro spremenilo v 
javnomnenjski samomor. Golob tako še na-
prej drži vse vajeti v svojih rokah, z aneksom 
pa si želi le še dodatno okrepiti položaj ter 
si anektirati poslanske glasove na bodočih 
glasovanjih o zdravstveni reformi. “

Na počitnice ne rabite 
daleč, eksotika že v 
Mariboru. Melinda

Ajvar v vsako slovensko vas. Arne

Protest proti gentrifikaciji ob drugi 
obletnici rušitve AT Rog. Irena

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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Veliko 
onesnaženje 
v Izoli

V morju pri Izoli so našli nafto. Žal 
ne gre za odkritje nahajališča čr-
nega zlata, ki še vedno poganja 
večino pogonskih sredstev, tem-

več za veliko onesnaženje širšega območja 
izolskega akvatorija, ki lahko pusti dolgo-
trajne posledice za občutljive morske in ob-
morske ekosisteme. 

Med božičnimi in novoletnimi prazniki 
je prišlo do razlitja nafte v akvatoriju marine 
Izola. Sprva so sklepali, da bi nafta v zaliv 
lahko prišla le s pomorske bencinske črpal-
ke ali katere izmed ladij in drugih plovil na 
naftni pogon, vendar takega plovila ali okva-
re na bencinski črpalki niso odkrili. Vzrok je 
bilo, po poznejših ugotovitvah javnih služb, 
puščanje ventila za regulacijo tlaka nafte 
v Hotelu Delfin, od koder se je prek mete-
ornega kanalizacijskega jaška nafta izlila v 
marino. Toda velikega smrdečega madeža v 
podjetju, ki na podlagi koncesijske pogodbe 
upravlja Marino, sami niso zasledili. Naftni 
madež so namreč prvi zasledili delavci ko-
munale pri rednem pregledu akvatorija.

»Da je prišlo do izlitja nekega oljnega 
madeža oziroma druge tekočine v akvatorij, 
smo zasledili sami tekom rednih ogledov 
našega akvatorija, ki ga upravljamo,« nam je 
zaupal direktor Javnega podjetja Komunala 
Izola, Denis Bele.

Ker so manjši oljni madeži v marini na 
žalost stalnica, so sprva na komunali sk-
lepali, da je prišlo do manjšega izlitja ter 
temu ustrezno ukrepali. Kmalu za tem so 
ugotovili, da razlitje presega dotedanje ok-
vire, saj se madež navkljub razmaščevanju 
vztrajno ponavlja in bo treba ugotoviti sam 
izvor pritekanja nafte v morje. »To opazovan-
je in iskanje izvora je trajalo nekaj dni, nakar 
smo seveda skupaj z upravo za pomorstvo in 
SVOM-om, ki smo ga seveda takoj obvestili, 
ugotovili, da prihaja do iztoka te tekočine na 
območju marine Izola,« je še pojasnil Bele. 

V iskanje primarnega vira onesnaženja 
so seveda vključili tudi delovno enoto kanal-
izacij, »ki je preverila vse kanalizacijske vode 
in vode meteornih voda in preko sledi ugoto-
vila, da prihaja ta tekočina iz območja Hotela 
Delfin«. 

LOKALNO

U.R.

V morje je neopaženo 
izteklo kar 3.000 litrov 
nafte

Po prejetem obvestilu o razlitju nafte je 
ukrepala tudi ekipa Sektorja za varovanje 
obalnega morja Uprave Republike Slovenije 
za pomorstvo (SVOM).

Direktor Uprave za pomorstvo, Jadran 
Klinec, nam je zaupal, da so skupaj z ostalimi 
nekako le uspeli zajeziti to onesnaženje ozi-
roma so »v danem trenutku naredili, kar smo 
lahko z vpojnimi sredstvi in pivniki, da se to 
onesnaženje ne bi več širilo ven iz marine.«

Odgovornosti za izlitje nafte iz hotela 
v kanalizacijo meteornih voda se pri Ho-
telu Delfin ne otepajo. Kljub temu da je di-
rektor hotela Delfin, Miloš Milivojević, za 
Primorske novice povedal, da domneva, da 
je izteklo kvečjemu nekaj litrov nafte, je to 
njegovo trditev direktor Uprave za pomorst-
vo praktično že ovrgel: »Po naših ocenah tam 
na licu kraja, kjer so ugotavljali, je izteklo prib-
ližno tri tisoč litrov nafte.«

Razlitje in to, da ne gre za manjšo količi-
no nafte, je bilo moč ugotoviti tudi prebival-
cem širšega območja Izole na podlagi inten-
zivnosti in razširjenosti neprijetnega vonja 
po nafti, ki je onemogočil daljše zadrževanje 
ob izolski obali. 

Poznamo torej izvor razlitja, kot poznamo 
tudi njegov vzrok ter seveda točko, na kateri 
je nafta prišla v morje. Vemo tudi to, kolikš-
na količina nafte se je izlila v morje. Postavlja 
se vprašanje, ali bi lahko takšno razlitje pre-
prečili, na primer z lovilniki, ki bi pri izlivu v 
morje nafto ločevali od meteornih voda. Prav 
tako ni jasno, kako je v 21. stoletju mogoče, 
da se v turističnem kraju nedaleč stran od 
krajinskega parka lahko nekaj ton nafte ra-
zlije v morje in ostane neopaženo, dokler se 
ne razširi po širšem območju zaliva. 

Zaskrbljujoče je, da se v turističnem kra-
ju, kot je Izola, razlitje nafte opazi šele nekaj 
dni po razlitju, ko doseže širše območje zali-
va in ne že v marini, kjer je do njega prišlo. 

Zanimalo nas je, kaj bodo za preprečitev 
ponovitve velikih onesnaženj storili pri Ho-
telu Delfin in podjetju Porting, ki upravlja 
izolsko marino, vendar se direktorja o zadevi 
nista želela izjasniti. 

Ali bi v izolski marini lahko 
preprečili veliko onesnaženje 
širšega izolskega akvatorija?

Odgovornost za decembrsko razlitje 
več ton nafte v Marini Izola – po ocenah 
strokovnjakov gre za nekaj več kot tri tisoč 
litrov te strupene snovi – nedvomno breme-
ni upravljavce Hotela Delfin (ZDUS, d. o. o.), 
saj je napaka na njihovem ventilu povzroči-
la, da je nafta zašla v meteorno kanalizacijo, 
kjer se je zadržala nekaj časa. Nato je iz me-
teorne kanalizacije, ko se je nabralo dovolj 
meteornih voda, z njimi prispela do izolske 
marine, kjer se je izlila v morje. Tam je očitno 
niso opazili (in posledično ne ukrepali), saj se 
je v nekaj dneh razširila po širšem območju 
izolskega morja in obale. 

Občinske in državne službe so razlitje 
lahko zaznale šele, ko se je nafta razširila po 
celotnem zalivu, saj se je v morje nafta izlila 
na območju, ki ga na podlagi koncesijske po-
godbe z Občino Izola uporablja tamkajšnja 
marina oziroma koncesionar Porting, d. o. o., 
ki pod blagovno znamko Marinaup upravlja 
tudi marino v sosednjem Kopru. Sodeč po 
javno dostopnem registru dejanskih last-
nikov pri AJPES-u, je lastnik podjetja Port-
ing, d. o. o., koprski podjetnik Anto Guberac. 

Že hitra analiza sosledja dogodkov velike-
ga onesnaženja v Izoli razkriva, da bi se ra-
zlitje v širši izolski akvatorij lahko prepreči-
lo z ustreznim in predpisanim ukrepanjem 
upravljavcev izolske marine, ki na podlagi 
koncesijske pogodbe razpolaga in upravlja z 
delom izolskega akvatorija. Odgovornost za 
varovanje morja in ukrepanje ob onesnažen-
ju seveda ne leži zgolj na državi ali občinah in 
njihovih organih ter inšpekcijah, temveč tudi 
na drugih uporabnikih slovenskih teritorial-
nih voda. 

Ob tem se samo po sebi postavlja 
vprašanje, ali je koncesionar, ki upravlja 
izolsko marino, storil dovolj, če sploh kaj, da 
bi širitev v marino izlite nafte preprečil ali 
vsaj omejil. V ta namen smo proučili določbe 
koncesijske pogodbe št. 478-83/2014, ki jo 
je v imenu Občine Izola leta 2014 podpisal 
takratni župan Igor Kolenc. 

Že iz splošnih obveznosti koncesionarja 
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bili pri Portingu (upravljalec marine) dolžni 
odpraviti posledice izlitja nafte v morje ne 
glede na to, da samega razlitja iz meteorne 
kanalizacije v izolsko marino niso povzroči-
li oni. Prav tako bi o razlitju morali obvesti-
ti pristojne nadzorne službe. Širitev razlite 
nafte iz izolske marine na širše območje 
izolskega morja je samo po sebi dokaz, da 
niso izpolnili te obveznosti saj niso prepreči-
li širitve onesnaženja iz marine na odpr-
to morje in niso poskrbeli za odpravo ali 
vsaj omilitve posledic onesnaženja. To jih 
praktično naredi odgovorne za onesnažen-
je morja izven območja marine – praktično 
celotnega izolskega morskega območja. Če 
bi upravljavci marine ravnali v skladu z ob-
vezami iz koncesijske pogodbe, ne bi prišlo 
do velikega onesnaženja – že, če bi takoj ob 
razlitju obvestili pristojne nadzorne službe, 
bi bil obseg onesnaženja manjši, saj bi lahko 
one ukrepale. 

Takratna občinska oblast v Izoli pod žu-
panom Igorjem Kolencem je koncesijsko po-
godbo najbrž videla kot priložnost za prido-
bitev skromne koncesnine (slabih 172.000 
evrov) in se ni potrudila zagotoviti, da bi 
koncesionar spoštoval obvezo zagotavljanja 
vsaj minimalnih okoljevarstvenih standar-
dov. Tudi pod Kolenčevim naslednikom, 
Danilom Markočičem, je bila občina nena-
vadno ustrežljiva do koncesionarja – po de-
setletju zamude pri izpolnjevanju ene izmed 
koncesijskih obveznosti koncesionarja mu je 
občina za čas trajanja njegove zamude s sk-
lepom občinskega sveta praktično za enako 
obdobje podaljšala trajanje koncesijske po-
godbe. To nerazumno dejanje je pod pritis-
kom javnosti in dela občinskih svetnikov 
nato odpravila. 

Da koncesionarju ni kaj dosti mar niti 
za obveze, ki jih ima v razmerju do države, 
dokazuje to, da Porting, d. o. o., kot upravlja-
vec marine dolguje Republiki Sloveniji mili-
jonske zneske iz naslova nadomestila za up-
orabo javne dobrine (morja) – minulo poletje 
je ta dolg znašal preko 4.000.000,00 evrov. 
Neukrepanje države ob tem, milo rečeno, 
preseneča. Pri neplačilu davkov v tolikšnem 
znesku neizogibno pride do blokade računov 
in sodnih izvršb za izterjavo dolga, zato je sk-
rajno nenavadno, da je pristojno ministrstvo 
kar osem let dovolilo kopičenje dolgov in 
obenem neovirano uporabo morja milijon-
skemu dolžniku.

Jasno je, da je v Izoli nekaj hudo narobe z 
načinom, na katerega se razpolaga z javnimi 
dobrinami, ko se jih izrablja za osebno bo-
gatenje ob ignoriranju okoljevarstvenih ob-
vez in določb same koncesijske pogodbe, na 
podlagi katere zasebno podjetje uporablja 
javne dobrine. 

V kolikor tudi po tem velikem onesnažen-
ju morja ne pride do ukrepov občine, države 
in njenih ministrstev ter inšpekcijskih služb, 
ki bi zagotovili, da tisti zasebniki, ki izrabljajo 
javne dobrine za osebno bogatenje, poskrbi-
jo vsaj za ustrezno varovanje tega dela morja 
pred onesnaženjem, bomo lahko v Izoli sma-
trani za zelo srečne, če ne pride do izlitja še 
večje količine nafte, iz katerega od več sto v 
izolski marini privezanih plovil. Kajti sistem 
nadzora tam več kot očitno ne deluje, država 
pa tega (vsaj zaenkrat) ne sankcionira. “

zapisanih v koncesijski pogodbi (člen 2.3) je 
jasno, da je koncesionar dolžan v vlogi skrb-
nega gospodarja izpolnjevati vse okoljevarst-
vene predpise – tako zakonske kot občinske 
in tiste določene s koncesijo – ter koncesijo 
izvajati »s skrbnostjo strokovnjaka«. 

V koncesijski pogodbi je v členu 8.2.3, 
ki določa obveznosti v zvezi z odpravo pos-
ledic onesnaženj, kar razlitje več ton nafte 
v akvatorij marine nedvomno je, zapisano: 

»Za odpravo posledic onesnaženj po znanih ali 
neznanih storilcih, povzročenih z ravnanjem v 
nasprotju z določbami predpisov, je nemudoma 
dolžan poskrbeti koncesionar, o čemer obvesti 
pristojne nadzorne službe.« 

Ob tem je v koncesijski pogodbi zapisano 
tudi, da stroške odprave posledic onesnažen-
ja koncesionarju poravna tisti, ki jih je povz-
ročil. 

Iz citiranega nedvomno izhaja, da so 
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Z novim letom se je pričelo novo man-
datno obdobje 2022–2026. V veliki 
večini so župani mandate nadalje-
vali s prejšnjimi podžupanjami in 

podžupanom, izjemi pa lahko opazimo v Izo-
li in Piranu. 

V Kopru še naprej ista 
podžupanja in podžupan

Jasna Softić že od marca 2019 opravl-
ja funkcijo nepoklicne podžupanje in tudi 
nadomešča koprskega župana ob njegovi 
odsotnosti. Ugotovila je, da so njene naloge 
povezane z delom, ki ga tudi sicer opravlja. 
Trenutno je namreč zaposlena na Zavodu za 
šport Mestne občine Koper. Kot podžupan-
ja ohranja nekaj nalog iz prejšnjega manda-
ta, v novem mandatu pa je pooblaščena še 
za prevzem in monitoring nad določenimi 
projekti, ki se tičejo izgradnje športne in-
frastrukture. Dodeljen ji je tudi naziv pred-
sednice Odbora za okolje in prostor, zato bo 
zadolžena za projekte s področja okolja in 
nepremičnin. Kaj bo njena prva naloga v zač-
etku mandata, nam ni odgovorila, povedala 
pa je, da opravljanje svoje funkcije jemlje kot 
samoumevno dolžnost, ker je to naloga, ki jo 
opravljaš 24 ur na dan. 

Janez Starman je nepoklicni podžupan že 
od leta 2021. Poklicno se ukvarja z odvetništ-
vom, obenem pa je tudi predsednik Odvet-
niške zbornice Slovenije. Kot podžupan je 
zadolžen za pravne zadeve, reševanje spo-
rov, ureditev odprtih razmerij z občino An-
karan, usklajevanje s potencialnimi inves-
titorji ter koordinacijo nalog v razmerju do 
Javnega stanovanjskega sklada MOK. Ena 
od prioritet v začetku mandata je dokončna 
ureditev razmerja med koprsko občino in 
občino Ankaran. Upa tudi na vzpostavitev 
občinskega odvetništva in ustanovitev Cen-
tra za alternativno reševanje sporov, saj si 
želi drugačnega pristopa k urejanju spornih 
razmerij. 

Koprski župan za podžupanjo 
    imenoval še Matejo Hrvatin Kozlovič 

Nova podžupanja bo funkcijo opravljala 
poklicno, saj je prepričana, »da se je treba v 

Prve naloge 
podžupanj in 
podžupana 
obalnih občin

LOKALNO

Aida Čehić
foto: MOK, osebni arhiv

polni meri posvetiti uresničevanju obsežnega 
programa, ki smo ga zastavili …« Podžupanja 
Hrvatin Kozlovič je po končanem študiju so-
ciologije na Fakulteti za družbene vede študij 
nadaljevala na Fakulteti za turistične študi-
je, na kateri si je pridobila naziv magistrice 
turizma. Kasneje je študirala še na šoli za 
menedžment v Trstu. Kot podžupanja bo de-
lovala na področju turizma in gospodarskega 
razvoja. Njena prva naloga bo »priprava na 
pisanje nove strategije, ki bo začrtala razvojno 
pot naše občine in celotne destinacije.«

Koprski občini pa manjka še predstavnik 
italijanske narodne skupnosti, ki naj bi bil 
imenovan v kratkem. 

Podžupanja Ankarana Barbara Imenšek

V Ankaranu podžupanji ponovno 
Barbara Švagelj in Martina Angelini 
Barbara Švagelj funkcijo podžupanje 

opravlja poklicno, saj skrbi »za širok obseg 
delovnih nalog,« hkrati pa nadomešča župa-
na v času odsotnosti. Zaključila je študij bi-
ologije na Biotehnični fakulteti. Funkcijo 
nepoklicne podžupanje je opravljala v man-
datu 2014–2018, ko je bila tudi predsednica 
odbora za družbene dejavnosti. Od leta 2019 
je kot poklicna podžupanja pooblaščena za 
vodenje Krajinskega parka Debeli rtič. Ak-
tivna je tudi na področju krepitve kulture 
tako pri medobčinskem in regionalnem 
sodelovanju kot tudi pri snovanju kulturnih 
strategij. Njena prva naloga bodo »razvojni 

Podžupanja Kopra Mateja Hrvatin Kozlovič
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Prav tako je bilo slišati kritike iz opozici-
jskih vrst pri imenovanju članov nadzorne-
ga odbora Mestne občine Koper. Še najbolj 
glasen argument, poleg nedemokratičnosti 
sestave odbora in neupoštevanja opozici-
jskih predlogov pri imenovanju članov 
odbora, je bil ta, da je sestava odbora sledila 
političnemu kriteriju in ne strokovnemu, s 
čimer se ni strinjal podžupan Mestne občine 
Janez Starman: »Vsi, ki so bili imenovani, so 
bili imenovani po strokovnih kriterijih. Bilo je 
zelo veliko zelo dobrih kandidatov, ki so bili vsi 
s kompetencami in svojim dosedanjim življen-
jem ter tistimi funkcijami, ki so jih opravljali, 
takšni, ki bi ustrezali tistemu, kar smo si kot 
komisija zadali.« 

Nadzorni odbor je bil na koncu potrjen z 
večino glasov. Sedaj ga tako zasedajo Dravo 
Ferligoj, Nataša Killough, Sašo Krmac, Bo-
ris Mazovec, Martin Nedoh, Bor Rozman in 
Alenka Šik. Poleg članov nadzornega odbo-
ra so svetniki potrdili tudi člane nadzornih 
svetov podjetij Marjetice Koper ter Javnega 
stanovanjskega sklada. Tako so novi člani 
nadzornega sveta Marjetice Koper postali 
Aleš Buležan, Matjaž Čok in Astrid Del Ben, 
za člane nadzornega sveta Javnega stano-
vanjskega sklada pa so bili imenovani Miloš 
Senčur, Petra Gunjač, Klemen Maučec, Met-
ka Sušec Praček, Duna Puh, Dušan Arko in 
Nataša Jankovič Toškan. 

Je pa v Izoli, hkrati s koprsko sejo, po-
tekala izredna seja občinskega sveta z dve-
ma točkama: izvolitvijo nadomestnega člana 
občinskega sveta ter imenovanjem članov na-
dzornega sveta Javnega podjetja Komunale 
Izola. Pri slednji je prišlo do oporekanj, saj 
naj bi bila dva člana nadzornega sveta spor-
na. Robi Flego naj ne bi bil iz izolske občine, 
Peter Čerin pa je partner izolske podžupanje 
Nataše Čerin, ki se je iz glasovanja izločila. 
Navkljub pripombam so bili vsi trije člani 
nadzornega sveta (poleg omenjenih dveh še 
Beno Bajda) na koncu potrjeni.

izzivi Krajinskega parka Debeli rtič, med dru-
gim sodelovanje v mednarodnih projektih in 
pridobivanje evropskih sredstev, ter regijsko in 
mednarodno ter čezmejno povezovanje.«

Podžupanja Martina Angelini, magistri-
ca znanosti davčnega prava, pa podžupans-
ko funkcijo opravlja nepoklicno. Poleg tega, 
kot sama pravi, opravlja še zahtevno službo 
na finančnem uradu. V novem mandatu ima 
pooblastilo za urejanje vprašanj in zastopan-
je interesov italijanske narodne skupnosti ter 
za mednarodno sodelovanje. V mandatnem 
obdobju opravlja tudi naloge predsednice 
Komisije za vprašanja italijanske narodne 
skupnosti. Trudila se bo, »da se italijanski 
narodni skupnosti v Ankaranu zagotovi in 
uredi ustrezne prostorske pogoje za svoje delo-
vanje.« Želi si tudi krepitve spoštovanja dvo-
jezičnosti in čezmejnega sodelovanja.

V Izoli zaenkrat znana 
samo ena podžupanja

Nepoklicna podžupanja Nataša Čerin 
je diplomirala in magistrirala na Ekonoms-
ko-poslovni fakulteti. Že triindvajset let 
je zaposlena v gospodarstvu in se ukvar-
ja predvsem s področjem informatizacije 
ter optimizacije poslovnih procesov. Svojo 
funkcijo opravlja nepoklicno, ker jo pok-
lic, ki ga opravlja v Intereuropi, zelo veseli. 
Glede področij, na katerih bo delovala, pa še 
ni gotovo, ker je »potrebno še malo počakati 
in videti, ali se bo župan odločil zapolniti še 
preostala prosta mesta za podžupane ...« Prvo 
mandatno obdobje župana izolske občine se 
je pričelo s pripravo osnutka proračuna. »Ko 
bo ta pripravljen, bomo lahko potegnili črto in 
videli, katerim projektom bomo dali prednost,« 
je odgovorila podžupanja. Poudarila pa je, 
da bo ena izmed prioritetnih nalog sprejetje 
občinskega prostorskega načrta.

V Piranu mandatno obdobje 
nadaljujejo z Manuelo Rojec

Manuela Rojec nastopa svoj drugi man-
dat podžupanje v piranski občini. V funkciji 
podžupanje bo zadolžena za šolstvo, kulturo, 
stanovanjsko problematiko in nepremičnine. 
Njena prva naloga z začetkom mandata je 
priprava proračuna za letošnje leto, »ki je te-
meljni usmeritveni dokument za delo uprave 
in kabineta župana ter izhodišče za uspešen 
razvoj piranske občine.« 

Nova podžupanja, Barbara Imenšek, bo 
svojo funkcijo opravljala nepoklicno, ker se 
želi še naprej posvečati svetovanju za pod-
jetništvo. Pred petimi leti se je specializirala 
v upravljanju platforme LinkedIn, s pomoč-
jo katere »pomaga podjetjem, strokovnjakom 
in posameznikom graditi prepoznavnost ter 
pridobivati stranke.« Kot podžupanja bo za-
dolžena za področje pospeševanja podjet-
ništva ter prireditev. Njena prva naloga bo 
razvoj in spodbuda podjetništva, saj mora 
»Občina Piran ustvariti ugodne pogoje za 
razvoj podjetniških idej in nuditi podporo za 
realizacijo teh.« V občini Piran še čakajo na 
imenovanje tretjega podžupana, ki naj bi bil 
imenovan dan pred izidom številke, ki jo 
držite v rokah. 

“

Prejšnji teden je v sejni sobi Pretorske 
palače potekala seja občinskega sve-
ta Mestne občine Koper. Največji 
kamen spotike opozicijskih svet-

nikov je bilo imenovanje nadzornega odbora 
Mestne občine Koper ter odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Urbano središče Barka.

Sicer je druga redna seja občinskega 
sveta potekala v konstruktivnem duhu. Pri 
večini točk dnevnega reda ni bilo niti dal-
jših razprav. Tako so bila na seji imenovana 
delovna telesa občinskega sveta, bil je potr-
jen predlog o znižanju najemnin poslovnih 
prostorov v historičnem mestnem jedru, ki 
bodo v letošnjem letu nižje za 30 odstotkov, 
in takisto je bil sprejet investicijski program 
za projekt izboljšanja poplavnih razmer na 
povodju Badaševice, s katerim se bo zman-
jšala poplavna ogroženost urbaniziranega 
območja ob reki. Prav tako so občinski svet-
niki soglašali z izvedbo projekta izgradnje 
energetskega objekta in dobave toplotne en-
ergije za objekte v stanovanjski soseski Nova 
Dolinska v obliki javno-zasebnega partner-
stva ter potrdili odlok o programu opreml-
janja stavbnih zemljišč za območje Urbano 
središče Barka, ki predvideva gradnjo nove 
komunalne opreme in druge gospodarske 
javne infrastrukture. Določili so tudi pod-
lago za odmero komunalnega prispevka za 
novo komunalno opremo. 

Pri tej točki so se oglasili svetniki liste 
Koper je naš. Pravzaprav se je oglasil prvak 
stranke Boris Popović, ki je poudaril, da 
občinski svet s sprejetjem tega odloka daje 
nagrado tistim, ki so omogočili zmago tre-
nutnega župana ter da bodo sedaj tam luksu-
zna stanovanja, namesto da bi na omenjen-
em območju razvijali petzvezdnični turizem. 
Kdo so tisti, ki so omogočili zmago županu, 
od kod svetniku Popoviću informacija o 
gradnji luksuznih stanovanj ter na kakšen 
način si zamišlja petzvezdnični turizem ob 
koprski luki, ni jasno. 

Občinski seji 
potekali mirno

Jan Bednarik
txt&foto

“
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Novo leto vedno prinese spre-
membe. Ljudje pa vedno teži-
mo k temu, da so te spremembe 
pozitivne. Študente je v novem 

letu čakalo neprijetno presenečenje. Lani je 
bilo napovedano zvišanje subvencije za štu-
dentsko prehrano z 2,82 na 3,50 evra, kar 
naj bi pomenilo, da bi bilo doplačilo k štu-
dentskemu bonu slabih 70 centov ceneje. Kl-
jub temu smo prvega januarja v aplikacijah 
študentske prehrane videli kar visoke cene. 
Namreč, z zvišanjem subvencije se je dvignila 
tudi maksimalna cena obroka, s sedem na 
devet evrov. Večina ponudnikov je dvig izko-
ristila. Tako je lani najvišje doplačilo znašalo 
4,18 evra, danes pa je to skoraj povprečna 
cena študentskega bona.

Razočarani študenti so hitro izrazili 
nestrinjanje z zvišanimi cenami, saj gre za 
direktno poslabšanje njihovega položaja. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti se je hitro odzvalo na kri-
tike. Nekaj dni po zvišanju cen so se srečali 
s predstavniki študentskih organizacij. Prišli 
so do skupnega dogovora, da se bodo sub-
vencije letos zvišale dvakrat. Najprej prvega 
marca, na podlagi zakona, s katerim se zara-
di inflacije dviga subvencija. Potem bo, tudi 
marca, prišlo še do izrednega dviga. Tako bo 
celoten dvig znašal približno trideset ods-
totkov oziroma en evro. Na podlagi novih 
sklepov bo torej od marca naprej doplačilo 
študenta stalo toliko kot lani. Dva meseca 
pa bodo morali študenti še naprej plačeva-
ti visoko ceno. Navkljub trikratnemu dvigu 
subvencije, ki bo v celoti znašala 4,5 evra, 
študenti ob obroku ne bodo plačali niti centa 
manj kot prej. Tako višja subvencija sploh ne 
bo pomagala študentom, temveč ponudni-
kom.

Za študentski bon naj bi študent dobil 
glavno jed in vsaj dva hoda z obvezno sola-
to. Vendar veliko ponudnikov ponuja samo 
glavno jed, ki včasih sploh ni kakovostna. 
Med ponudniki so tudi restavracije s hitro 
hrano, ki za ceno bona ponujajo le ham-
burger ali kos pice. V tem primeru študent 
niti ne dobi zdravega kosila. Restavracije s 
hitro hrano pa so večinoma najbolj poceni, 
z dvigom cen tudi edine študentom cenov-
no dostopne. Na Ministrstvu za delo so sk-
upaj z ostalimi spremembami napovedali še 
povečan nadzor nad kakovostjo študentske 
prehrane. Tako bodo morale restavracije iz-
boljšati svojo ponudbo in zagotavljati zdrave 
menije za študente. Do naslednjega leta naj 
bi poskrbeli, da bodo v ponudbi za študents-
ki bon polni hranljivi obroki.

Med polemiko o ceni bona se je pojavi-
lo veliko različnih mnenj, med katerimi so 
se našli tudi ljudje, ki so proti študentskim 
bonom. Opaziti je bilo mnenja, da je štu-
dentski bon že zelo poceni ter da so današnji 
študenti razvajeni. Slišali smo denimo, da se 
študentje k pouku vozijo v avtomobilih, zato 
bi lahko namenili tudi pet evrov za malico. 
Študentom so tudi očitali, da niso dovolj 
delavni, kar je zelo enostranski argument, 
ki zanemarja dejstvo, da študenti veljajo za 
steber družbe z najnižjimi dohodki. Nekateri 
živijo s sredstvi, ki jim jih dajo starši, drugi 
pa ta denar dopolnjujejo s študentskim de-
lom, večinoma za minimalno urno postavko. 
S tem denarjem je treba plačati tudi na-
jemnino ter ostale stroške bivanja. Med de-
lom in predavanji res ni veliko časa za ku-
hanje in pripravo hrane. Tudi študenti, ki 
bi radi kuhali, naletijo na težavo, s katero se 
trenutno soočajo vsa gospodinjstva na svetu, 
in sicer na ceno živil, ki je poskočila v nebo. 

Tako so nekateri prišli na idejo, da bi štu-
dentske bone razširili tudi na živila. Študen-
ti bi imeli kupon za košarico z živili, ki bi jo 
kupili po nižji ceni kot običajno. Na ta način 
si lahko sami pripravijo hrano po ceni, ki je 
primerna za študente. Na ta način bi spod-
budili študente, da se začnejo ukvarjati s ku-
hanjem, ker vsakodnevno prehranjevanje v 
restavracijah, ne glede na to, kako raznolika 
je njihova ponudba, zagotovo ni zdrava. 

Študentski boni so edinstveni za Slo-
venijo, niso pa luksuz. Večina držav po svetu 
študentom omogoča cenejšo prehrano, 
saj se upošteva njihov socialni položaj. Če 
država želi izobražen strokovni kader, mora 
omogočiti študentom cenejšo prehrano, ker 
nimajo stalne zaposlitve. Sistemi zagotavl-
janja hrane za študente so različni, večina 
držav pa ima menze. Menzo je pred kratkim 
dobila tudi Slovenija, vendar protestno. Štu-
denti Univerze v Ljubljani so organizirali že 
dve javni samoorganizirani menzi kot odgov-
or na trenutno ureditev študentske preh-
rane. Na stojnicah so bili študentom obroki 
dostopni brezplačno, ponujali so tudi kavo, 
čaj in piškote. Iz študentskega kluba Glas 
pravijo, da bodo projekt samoorganizirane 
študentske menze peljali naprej, dokler ne 
dobijo odziva Ministrstva za delo. Verjamejo, 
da kljub napovedanemu dvigu subvencije 
sistem študentske prehrane ostaja neurejen. 
Zaradi tega želijo bolj konkretne spremem-
be, ki bodo študentom zagotovile stabilen 
sistem zdrave prehrane.

LOKALNO

Sonja Knežević
foto: zajem zaslona

“

Lačni študenti 
in še bolj lačni 
gostinci
Višja subvencija sploh ne bo 
pomagala študentom, 
temveč ponudnikom.
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»T erme Čatež so se odločile za-
pret center in ga ne odpret,« 
je v telefonskem pogovoru 
povedal Damjan Dekleva, 

vodja Tenis centra Portorož, po vprašanju, 
kaj se dogaja s centrom. Zadnji dve leti je 
bil vodja teniškega centra, ki je s prvim no-
vembrom lani zaprl svoja vrata, ker njegov 
lastnik, podjetje Terme Čatež, ni podaljšal 
najemne pogodbe. Na ta dan so se morale us-
taviti tudi vse aktivnosti centra.

Teniški center zajema dvajset teniških 
igrišč, celoten kompleks pa je velik okoli 
20.000 kvadratnih metrov. Ob centralnem 
igrišču je prostor za tribune ter organizaci-
jski in pogostitveni aranžma. Igrišča so bila 
primerna tudi za izvajanje drugih športnih 
aktivnosti, kot sta košarka ali mali nogomet. 
V zimskih časih in ob nelagodnem vremenu 
so bila na voljo tudi pokrita igrišča pod ba-
lonom, ki so bila lahko uporabna tudi za iz-
vedbo raznoraznih dogodkov. 1600 sedežev 
in dvesto stojišč pa ima teniška arena, kjer so 
gostili turnirje.

V Portorožu so gostili mednarodni turnir 
WTA (svetovna ženska teniška turneja), 
Davis Cup (največje mednarodno reprez-
entančno teniško tekmovanje za moške na 
svetu), ATP Challenger Tilia Slovenia Open 
(največji teniški turnir v Sloveniji), medn-
arodni teniški turnir gluhih ter druge turnir-
je na lokalni in državni ravni.

Tukaj so se poleg slovenskih teniških 
zvezdnikov in zvezdnic zvrstila mnoga 
znana imena v svetu tenisa, kot na primer 
legendarna Martina Navratilova, ki je nek-
danja svetovna prvakinja v tenisu, Venus 
Williams, sestra najboljše teniške igralke na 
svetu, Serene Williams, Dinara Safina, Emma 
Raducan, Jelena Janković, Ana Čakvetadze, 
Boris Becker, Goran Ivanišević in drugi. 
Nenazadnje pa je Tenis center Portorož iz-
vajal tudi teniško šolo, pod katero so sodili 
tenis šola za otroke, tekmovalni tenis, tečaj 
za odrasle in poletni tenis kamp. Skratka, gre 
za največji teniški center v Sloveniji, ki je bil 
zelo aktiven. A kakšna usoda ga čaka?

Predkupno pravico za nakup teniškega 
centra s strani občine je lani poleti na seji 
potrdil piranski občinski svet. Kakor je pisal 
časnik Delo, prejšnji piranski župan Đen-
io Zadković nakupu ni bil naklonjen. Če bi 
občina kupila center, bi se namreč morala 
odreči izgradnji vrtca z garažno hišo v Luciji, 
stanovanjem za mlade družine na Seči ali do-
graditvi kanalizacijskega omrežja. 

»Voda nam teče v grlo. Imam sedem do de-

Bo po 47 letih 
tenis v Portorožu 
ugasnil?

Ana Zupan
foto: pexels

set dni časa, da zadržim rezervacije teniških 
klubov in rešim teniško sezono 2023,« je dejal 
Dekleva v pogovoru, ki smo ga za Megafon 
opravili 16. januarja in poudaril, naj se po in-
formacije raje obrnemo na občino in Terme 
Čatež. Od piranske občine odgovorov o tem, 
kaj se bo zgodilo s centrom in kakšni so načr-
ti v zvezi s tem, žal nismo prejeli. Prav tako 
odgovora do zaključka redakcije nismo pre-
jeli s strani Term Čatež.

»Če se to ne bo zgodilo, bo center zaprt in 
teniška sezona je zaključena. Ne bo ne WTA-ja 
ne avstrijskih ali nemških grup. Skratka, po 47 
letih bo tenis v Portorožu ugasnil – to je dejst-
vo,« je dodal Dekleva. Prav tako je izpostavil, 
da bomo te skupine težko dobili nazaj, saj 
je meseca marca, aprila in maja Portorož 
poln Avstrijcev. Dekleva je izdal še, da je v 
prvem delu sezone, ki traja od 15. marca do 
15. maja, rezerviranih med 6.000 in 8.000 
nočitev ter ocenjuje, da bi to pomenilo okrog 
tri milijone evrov primanjkljaja v občini Pi-
ran. Rezervacije lahko zadrži najkasneje do 
28. januarja.

Torej lahko predvidevamo, da bo občina 
turistično zato na slabšem. Na to opozarja 
tudi Mladen Jovičić, ki je bil redni igralec 
tenisa v portoroškem centru: »Nočitve v Por-
torožu so imele na račun obiskovalcev teniških 
igrišč v Portorožu tudi po dva milijona evrov 
prihodkov. Če dobiš tujce, je to turistično dobra 
stvar, saj morajo plačati hotele, koristijo mari-
no za svoj čoln in podobno«. 

Na področju teniških kapacitet se nasploh 
dogaja pogrom, pravi Jovičić. »V zadnjih letih 
jih na Primorskem naglo izgubljamo. Sam sem 
sicer iz Kopra in v originalu ne gravitiram k 
Portorožu. Ampak igrišč mi je škoda. Zaradi 
tega bo vse večji pritisk na igriščih, ki so osta-
la.« 

Jovičić meni, da je to morda podlaga za 
privatizacijo. »Cene bodo šle gor in zadeva bo 
postala nedostopna. Govorim tudi s tega pogle-
da, da tenis ni to, kar sem nekoč mislil, da je 
– šport za višje družbene razrede. Danes lah-
ko vsak, ki ima par evrov, igra tenis. Pa veliko 
penzionistov igra tenis. Zabavno je videti te 
starejše, ko se družijo tam in športajo. Mladi 
različnih družbenih slojev se tudi udeležujejo 
treningov tenisa. Tako da to ni zares šport viš-
jih družb slojev. Niso to športne elite.« 

Tenis v občini Piran igra med 150 in 200 
posameznikov. Na voljo so še igrišča v dru-
gih obalnih mestih, a bi bila »selitev« toliko 
teniških igralcev prevelika obremenitev za 
ostala igrišča. Kakšna prihodnost torej čaka 
tenis na Obali? Se poslavljamo? “
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Vsako leto konec junija poteka Dan 
spomina na žrtve fojb, komemo-
racija, ki naj bi počastila spomin 
na italijanske žrtve revolucionar-

nega nasilja. Sam dogodek, ki naj bi bil neka-
kšna podlaga za spravo med narodoma, pa 
bolj kot ne vsakič sproži številne polemike. 

Samo komemoracijo je s svojo prisotnos-
tjo legitimiral tudi nekdanji predsednik Slo-
venije Borut Pahor, kar daje slutiti, da so v 
fojbah, konkretno v tem primeru, Bazoviški 
fojbi, dejansko italijanske žrtve revoluciona-
rnega povojnega divjanja, s čimer potrjuje 
narativ italijanske države. Ali, če želimo biti 
konkretnejši, s svojo nekritično prisotnos-
tjo na takih komemoracijah vsaj ni zanikal 
italijanskega razumevanja dogodkov, ki jih 
je lepo ilustrirala izjava Antonia Tajanija, 
takratnega predsednika Evropskega parla-
menta, na komemoraciji leta 2019, v kateri 
je trdil, da je bilo v Bazoviški fojbi »na tisoče 
nedolžnih žrtev, ki so jih ubili zato, ker so bili 
Italijani,« ter da so »žrtve vojne in protiitali-
janskega sovraštva, ki so jih ubili vojaki z rdečo 
zvezdo na kapi samo zato, ker niso izpustili 
italijanske zastave.« 

Take komemoracije, ki z enostranskim 
prikazom dogodkov, vzetim iz širšega 
zgodovinskega konteksta (pozornost je us-
merjena na konkreten dogodek, to je po-
boj, brez upoštevanja vzročno-posledičnih 
povezav), z anonimizacijo žrtev, vztrajnim 
označevanjem vseh pobitih kot pripad-
nikov samo ene narodnosti (italijanske), 
izenačevanjem povojnih pobojev s siste-
matičnimi poboji nacistične države, izjava-
mi, ki povzemajo diskurz, voden s strani ital-
ijanskih oblasti že iz časa Salojske republike 
(že takrat je namreč fašistična propagand-
na mašinerija začela širiti mit o etničnem 
čiščenju Italijanov) in s tem hkrati razkrivajo 
današnje težnje in razumevanje dogodkov, 
gotovo ne prispevajo k pomiritvi strasti. 

Logično se zdi, zakaj so na slovenski (pa 
tudi hrvaški) strani odzivi burni (politični 
odzivi na te dogodke so bolj kot ne mlačni). 
Na svoj način se zdi logično tudi, zakaj si 
politiki privoščijo take izjave, saj so odvisni 
od glasov volivcev. Malce manj logično pa je 
to, da take trditve in tak prikaz zgodovine 
sploh padejo na plodna tla (če ne bi, takih iz-
jav niti ne bi bilo), da je tak diskurz v javnosti 
sploh mogoč, da (italijanska) javnost take tr-

ONSTRAN MEJE

Fojbe in njih 
percepcija 

Jan Bednarik 
foto: wiki

takim razlagam, je obširnejši in presega 
zgodovinsko stroko. Čeravno ta ponuja ok-
vir in podatke, s katerimi lahko operiramo, 
da razumemo takratno dogajanje, da vz-
roke lahko povežemo s posledicami (ali pa 
v primeru fojb, povežemo posledice z vzro-
ki), ne ponuja odgovora na prej postavljeno 
vprašanje. Za odgovor na to vprašanje je 
potreben širši, interdisciplinaren pristop. 
Vendarle se z iskanjem odgovora spuščamo 
na področje človekove psihe, ki je izjemno 
kompleksna, spuščamo se na področje kog-
nitivnih disonanc, obrambnih mehanizmov 
človekovih možganov. Zato se zdi smiselno 
uporabiti spoznanja psihologije in jih vkl-
jučiti v spoznanja zgodovinske stroke.

Preden pa se posvetimo psihološkim 
razlagam percepcije fojb, je potreben 
zgodovinski kontekst. 

Čeravno se slovensko-italijanski ozi-
roma še bolje, slovansko-romanski odnosi 
začenjajo po propadu rimskega imperija in 
s preselitvijo slovanskih plemen na severno 
jadransko območje, v okolico takratnih mest, 
se v obdobju po propadu Beneške republike 
in vključitvijo do takrat beneške Istre v okvir 
habsburške monarhije, razplamti slovens-
ko-italijanski narodnostni spor. Zaznamuje 
ga spor med Italijani, ki so se zavzemali za 

ditve in v bistvu ponarejanje zgodovine (rel-
ativiziranje zgodovinskih dejstev) ob množi-
ci verodostojnih podatkov, ki ne potrjujejo 
prej omenjene premise, nekritično sprejema. 

Kaj se je dogajalo v letih med 1943 in 
1945, koliko je bilo ubitih, katere narodnosti 
so bili, kakšni so vzroki in razlage pobojev, 
kakšno je število usmrčenih, celo moralna 
upravičenost tega … Vse to so teme, ki so bile 
obdelane in katerih dejstva so znana. Niti ve-
liko truda ni potrebno vložiti, da se dokoplje-
mo do dejstev. Pa vendar je škodljiv diskurz 
trdovraten in zdi se, da ob ponovnem poras-
tu nacionalizmov in populizmov dobiva na 
moči. 

Kako je sploh mogoče, da kljub znanim 
dejstvom, kljub retoriki, katere že sama for-
ma (vse je zreducirano na dva pola, popolno-
ma dobrega in popolnoma slabega) nakazuje, 
da tako predstavljanje dogajanja ne more us-
trezati resnici. Vseeno velik del prebivalstva 
(z mediji vred) te, milo rečeno, laži, povzema 
in jih celo razširja? Kako je mogoče, da je ob 
znanih preteklih imperialističnih težnjah 
Italije in njenih vojaških avanturah v druge 
dežele, taka percepcija zgodovine sploh 
mogoča?

Odgovor na temeljno vprašanje, kako je 
mogoče, da lahko razumen človek verjame 

Razglednica iz Bazovice
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Ob prihodu nekdanjega predsednika Boruta Pahorja v Bazovico

“

ohranitev narodno-političnega in družbe-
no-gospodarskega položaja, in Slovenci, ki so 
si prizadevali obstoječe razmere spremeniti. 
Konflikt poglobi ustanovitev Kraljevine Ital-
ije leta 1861 in priključitev ozemlja Veneta 
in Furlanije v njen državni okvir. Leta 1866 
postane dolina Nadiže (Beneška Sloveni-
ja) del italijanske države in takoj se pokaže 
razlika med staro deželno državo (Beneško 
republiko) in novo nacionalno državo, ki se 
zaradi težnje po izenačevanju razmer v drža-
vi zateka k zatiranju jezikovnih in drugih 
posebnosti. 

Prav ozemeljska težnja nove kraljevine 
in prepričanje o lastni kulturni večvrednosti 
porodi novo gibanje – iredentizem. Le-ta z 
začetkom prve svetovne vojne postane ses-
tavni del programa italijanske državne poli-
tike.

Po koncu prve svetovne vojne (pred 
koncem, v prvih dneh novembra leta 1917 
italijanska vojska zmagoslavno vstopi v Trst, 
simbol iredentistične propagande) ter po 
premirju, 3. novembra 1918, italijanska vo-
jska zasede ozemlja, ki so ji bila obljubljena z 
Londonskim paktom.

Pripojitvena politika Italije, sprva sicer 
previdna, po podpisu Rapalske pogodbe več 
ne nasprotuje raznim oblikam ustrahovanja 
in nasilja, ki so jih fašistične »prostovoljne 
skvadre državljanske obrambe« izvajale nad 
vsemi (Slovenci, Hrvati, socialisti), ki bi la-
hko ovirali proces italijanizacije na tem ob-
močju. 

Po letu 1922 prva Mussolinijeva vlada 
uzakoni prakso nasilja do tujejezičnih man-
jšin (alloglotti) in prične z raznarodovalno 
politiko. Ta poteka z zaprtjem slovenskih in 
hrvaških šol, poitalijančevanjem slovenskih 
in hrvaških priimkov, ukinitvijo raznih insti-
tucij (bank, hranilnic, društev), pripadajočih 
slovenski in hrvaški manjšini. Rušenje man-
jšinske kulture doseže višek s prepovedjo up-
orabe manjšinskega jezika v javnosti.

Ta forma mentis italijanske oblasti, to je 
prepričanje v večvrednost lastne kulture, 
je bila opazna tudi po napadu sil osi na Ju-
goslavijo leta 1941 in italijanski zasedbi 
ljubljanske pokrajine. In čeprav so v Rimu 
sprva snovali liberalne načrte zasedbe lju-
bljanske pokrajine, so se načrti, po prvih ob-
sežnejših akcijah partizanske gverile, kaj hi-
tro sprevrgli v neusmiljeno preganjanje vseh, 
ki bi lahko na kakršenkoli način sodelovali 
pri uporu. Poskus prisilne italijanizacije se 
tako sprevrže v pravo etnično čiščenje. Od 
11. aprila 1941 do 8. septembra 1943 samo 
na širšem območju Ljubljane ustrelijo tisoč 
talcev, ubijejo več kakor osem tisoč oseb, 
požgejo tri tisoč hiš, v razna koncentracijska 
taborišča deportirajo več kakor 35.000 oseb 
in ustvarijo popolno razdejanje v več kakor 
osemsto vaseh.

Tako visoke številke (poznejše raziskave 
so potrdile, da so te številke celo nižje od 
dejanskega stanja) in izjave nekaterih vid-
nih predstavnikov italijanske uprave, kot je 
izjava generala Maria Robottia (»Ubija se pre-
malo!«) ali pa majorja Aguecija (»Vse Slovence 
bi bilo treba pobiti kakor pse!«) nakazujejo, da 
se je iz prvotnega načrta blage okupacije ta 
sprevrgla v pravo etnično čiščenje. 

Po 8. septembru 1943, ko je bilo razglaše-

no premirje, je Julijska krajina prešla izpod 
italijanske oblasti pod nemški rajh, v okvir 
operacijske cone Adriatisches Küstenland. 
Pomemben podatek se zdi, da so italijanske 
oborožene sile in civilna uprava po kapitu-
laciji lahko nemoteno zapustili ozemlje, celo 
s pomočjo domačega prebivalstva.

Fojbe in kraška brezna so že po na-
jbolj preprosti logiki, sploh, če upoštevamo 
takratne okoliščine, izjemno priročen kraj za 
spravilo mrtvih, ki pa zaradi nepokopa trupel 
vzbujajo pri ljudeh strah in grozo. Same fojbe 
(še vedno v smislu naravnega pojava) so lo-
kalni prebivalci v času miru uporabljali kot 
»požiralnike« smeti. Šele med (in po) vojni 
se spremenijo v kraje, kjer se je odmetavalo 
trupla padlih. In ne le italijanskih vojakov, 
temveč tudi ostalih. Iste jame so namreč up-
orabljale vse vojskujoče se strani.

Čeravno je v vojni vihri, po desetletjih 
nasilja okupatorja, smiselno (ker je to pač 
del človekove narave) pričakovati ljudska 
maščevanja, raziskave tamkajšnjih brezen, 
navkljub vztrajni fašistični propagandi, da 
se je tam dogajalo malodane etnično čiščen-
je, tej domnevi ne pritrjujejo. Na to naka-
zujejo tudi najdbe s strani skupine za preis-
kovanje fojb (Squadra Esplorazioni Foibe), 
sestavljene iz policijskih sil zavezniške vo-
jaške vlade, ki je med letoma 1945 in 1948 
preiskala 71 kraških jam v okolici Trsta in 
Gorice in iz njih izvlekla 464 trupel, od teh 
je bilo 217 civilistov, 247 pa pripadnikov vo-
jske (tudi partizanske). 

Torej, če so zgodovinska dejstva precej 
jasna in z ozirom na to, da ta dejstva niso 
prikrita in se do njih zlahka dostopa, se 
vprašanje, kako je možno, da ljudje še vedno 
(če ne celo bolj) verjamejo diskurzu, ki zanika 
dejanski potek zgodovine, zdi še bolj kom-
pleksno. 

Tu pa nastopi psihologija. Običajen 
človek, ki sebe razume kot dobrega in 
pravičnega, težko prizna krivdo ali pa težo 
dejanj, ki jih je država storila v imenu človeka 
kot neločljivega dela skupine, v tem primeru 
Italijanov. Da bi človek zmanjšal težo svojih 
dejanj oziroma da bi svoja dejanja ali dejanja 
svojih prednikov lahko opravičil, se v njem 
sproži obrambni mehanizem in slabe lastno-

sti, ki so pravzaprav del njegove dediščine, 
začne projicirati na druge, na tiste, ki jim je 
povzročil škodo. Večja je krivda ali slaba vest, 
bolj grozen in zloben je tisti drugi in lažje ga 
je obtožiti dejanj, ki jih je povzročil sam – 
denimo etničnega čiščenja.

Kakorkoli, po konceptu položajev, ki ga 
je v vedo psihoanalize uvedla Melanie Klein, 
gre človek v otroštvu najprej skozi paranoid-
no-shizoidni položaj, za katerega je značilno, 
da otrok vse ločuje na dobro in slabo. Kot del 
sebe doživlja le dobro, slabo pa projicira na 
druge. Kar pa povzroča tesnobo, saj je svoje 
strahove, na primer agresivnost, projiciral na 
svojo okolico. Ko pa Jaz dozori, človek preide 
v depresivni položaj, v katerem je sposoben 
prenašati lastne manke in nasilne vzgibe, 
ne da bi jih prenašal navzven. Zorenje posa-
meznikove identitete ali pač skupine gre to-
rej skozi zaporedje teh položajev. Sicer pa je 
za človeka značilno neprestano progresivno 
in regresivno nihanje med njimi. 

Za vojaška urjenja je denimo značilno 
urjenje v drugem, torej paranoidno-shizoid-
nem položaju, kjer je nasprotnik razčlovečen 
in prikazan kot okrutni prinašalec neupra-
vičene agresije.

Skupine, ki zvesto sledijo sovražnemu (in 
napačnemu) diskurzu, v katerem so oni nad-
vse dobri in drugi (tujci) nadvse slabi, sledijo 
torej temu zato, ker se nahajajo v paranoid-
no-shizoidnem položaju, ki ga niso sposobne 
preseči, da bi prišle v depresivni položaj, ki 
omogoča sprejetje lastnih negativnih lastno-
sti. Pa tudi, če bi te skupine prešle v zadnji 
položaj, bi doživele tako imenovano »ne-
domačje« (das Unheimliche), ki bi jim spet 
preprečevalo prehod v depresivni položaj.

Po tej teoriji lahko razumemo, zakaj tako 
veliko število ljudi sprejema fojbe kot de-
jstvo. Manj razumljivo je, kako lahko poli-
tiki (mišljeni so predvsem slovenski) tako 
nekritično sodelujejo (kolaborirajo) pri takih 
proslavah. S tem se namreč ne doseže sprave. 
Niti ni v pomoč pri razjasnitvi okoliščin, am-
pak zgolj daje legitimacijo diskurzu o geno-
cidu nad Italijani, ki ga pač ni bilo. Ampak 
zaključimo z mislijo, ki jo je izrekel španski 
esejist Miguel de Unamuno: »Fašizem se 
zdravi z branjem, rasizem s potovanjem.«
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LOKALNO
Ulična umetnost 
za samo 15,5 evra!

Theatralia

Banksy v Trstu

Sobota, 21. januar 2023, vstopam na 
prizorišče razstave z naslovom The 
Great Communicator. Vem, zveni 
skoraj tako preudarno in satirično kot 

ime Chaplinovega filma iz štiridesetih. Gre 
namreč za neavtorizirano razstavo Banksyje-
vih del, ki je postavljena v Salone degli Incanti 
v Trstu in se ponaša s kar šestdesetimi origina-
li tega slovitega grafitarja iz Bristola.

Medtem ko so tržaške ulice prazne, ker je 
v mesto končno prišla silovita burja, se v nek-
danji mestni ribarnici odvija do sedaj najbolj 
celostna razstava Banksyjevih del. V samem 
objektu so postavljena znotraj dodatnih raz-
stavnih sten, ki omejujejo prostor na tri dele. 
Zunanje stene razstavnega prostora so obliko-
vane na način, ki se trudi imitirati ulične fasa-
de velikega mesta. Za nameček pa so zraven 
postavljene še lesene mestne klopce, prisilno 
pografitirane in prelepljene z raznimi nalepka-
mi. Nič kaj avtentičen poskus prikaza okolja, v 
katerem delujejo umetniki grafitarji.

Znotraj razstavnega prostora, vzdolž cele 
razstave, pa s počasnimi koraki in namrščen-
imi čeli, ob branju populističnih spremnih 
tekstov, stopica vsaj kakšnih sto obiskovalcev. 
Skoraj vsak je za vstopnico odštel 15,5 evra. 
Računam, v eni uri se je torej v blagajni obr-
nilo približno 1500 evrov. Razstava traja od 
25. novembra do 10. aprila. Računica kaže, da 
PromoTurismo Friuli Venezia Gulia, ki je raz-
stavo organizirala v sodelovanju z Madeinart, 
dobro opravlja svoje delo. Kakopak je razstava 
neavtorizirana. Pred leti je Banksy na Insta-
gramu objavil posnetek klepeta, v katerem 
izve, da ogled njemu posvečene razstave v 
Moskvi stane dvajset  evrov. Sam pritrdi, da 
nikoli ne bi zaračunal vstopnice za ogled svojih 
del, a obenem doda, da ni pravi človek, da bi se 
pritoževal, če nekdo objavi fotografije njegov-
ih del brez dovoljenja. To me spomni na izjavo 
Brada Downeya, ko mi je leta 2020 kot čuvajki 
njegove razstave v skladišču Libertas v Kopru 
navrgel, da je Banksy umetnik, ki si tudi sam 
»prisvaja« podobe.  

Brad Downey je Američan in konceptu-
alni umetnik, ki je pred dobrima dvema leto-
ma razstavljal na festivalu IZIS pod naslovom 
Fuck off Illusion. Med ostalimi deli je razstavil 
tudi rekonstrukcijo Banksyjevih del, s čimer je 
želel aktualizirati in kritizirati ravno vprašanja 
o avtorizaciji in lastništvu umetniških del, ter 
o delovanju umetniškega trga in umetniške 
neodvisnosti. Prvič je to storil leta 2011, ko 
je bil že drugič povabljen k sodelovanju pri 
skupinski razstavi v Berlinski galeriji Kun-
straum Kreuzberg Bethanien. Brad se spom-
ni, da je leta 2003 v isti galeriji na skupinski 
razstavi razstavljal skupaj s takrat še ne slovi-
tim Banksyjem. S pomočjo video dokumenta 
takratne razstave je nato lociral dele sten, kjer 

so Banksyjeve poslikave stale pod več plastmi 
stenskih barv, steno pa je restavriral. Že nasled-
nji dan so mediji podkrepili Bradov koncept 
o delovanju umetniškega trga in avtorizaciji. 
Nihče ni omenil njegovega naslova dela What 
lies beneath, še manj Bradovega avtorstva 
in koncepta, vsi so pisali samo še o razkritju 
Banksyjevih del in potencialni denarni vred-
nosti le-teh, galerija pa je dobila povpraševanja 
za njihov odkup. Downey se je zadnjo noč raz-
stave odločil za še eno intervencijo. Eno od del 
je uničil, da so od njega ostali le še kosi. Ostala 
dela (še prekrita z barvo) je izrezal iz sten in 
jih od tedaj skrivaj hrani. Leta 2019 je iz kosov 
rekonstruiral delo Flying Copper in leta 2020 
za festival IZIS v Kopru prvič očem javnosti 
pokazal hiperspektralne fotografije Banksyje-
vih del iz 2003, ki jih je pripravil s pomočjo 
Restavratorskega Centra Ljubljana in Instituta 
Jožefa Stefana.

Ker Koper ni Berlin ali Trst z odličnim 
turističnim PR-jem, me čuvajoč razstave v sk-
ladišču Libertas, z razpadajočimi vhodnimi 
vrati, ni bilo niti najmanj strah, da bi rekon-
struirana Banksyjeva dela odtujili. Še manj pa, 
da bi se v uri obrnilo kakšnih sto obiskovalcev, 
četudi je šlo za konceptualno vrhunska dela. 

Začuda znova ugotavljam, da je populis-
tičen pristop k umetnosti mnogo bolj do-
bičkonosen. V Trstu so recimo dobro poskrbeli 
tudi za manipulativne zvočne efekte. Poleg 
povprečnega šuma ljudi je bilo v ozadju slišati 
dramatično glasbo, kot jo uporabljajo v amer-
iških filmih za ustvarjanje neskončnega občut-
ka tenzije in pričakovanje odkritja ultimativne 
resnice. Malce utrujajoče, ko pomisliš, da ti to 
subtilno viša raven kortizola v krvi. 

Naj ne pozabim na najslovitejši del raz-
stave, animacije najpopularnejših Banksyje-
vih del z dodano vrednostjo posebnih efektov 
tipa »balon, ki leti«, »eksplozije« in »ogenj«. In 
seveda glasbeno spremljavo, ki je aplikacija 
Shazam ne najde in se zdi, da je bila naložena 
iz ene izmed spletnih strani z glasbo za prosto 
uporabo. Vse skupaj skoraj že presežek multi-
medijske umetnosti.

In če se še enkrat ne osredotočim na del 
razstave z institucionalizirano, uokvirjeno 
ulično umetnostjo in skočim na tistega, ki je 
stal na desni strani pred vhodom; vau! Tu-
kaj se šele srečata umetnost, takšna, ki naj bi 
sicer reflektirala družbo in spodbujala kritično 
mišljenje, in vsem nam zahodnjakom dobro 
znan kapitalizem. Majhen zvezek s poslika-
vo silhuete punčke z rdečim balonom, 8,90 
evra, velik pa le 9,90 evra. Majčka barve mest-
nih fasad s kratkimi rokavi in šablono še ene 
Banksyjeve neštetokrat videne grafike, 19,90 
evra. Na tej točki mi je bilo resnično žal, da 
mi je okolju neprijazna plastična embalaža, 
v kateri je bila majica naprodaj, preprečevala 
odkrivanje porekla artikla. Intuitivno slutim, 
da bi ta informacija sprožila še eno kontradik-
cijo sporočilnosti grafike, ki jo nosi. Zmagoval-
ni artikel, print punčke z balonom, A4-formata 
in okvirjem, ki ga v vsakem trgovskem centru 
dobimo za vrednost poceni kosila, pa se je važil 
s ceno kar 57,90 evra. Nič v primerjavi s tem, 
da je bil original pred leti na dražbi prodan za 
1,4 milijona dolarjev.

Spoznanja so sledeča: kritično mišljenje 
lahko kupiš in umetnik je lahko vsak, ki ima 
dober PR! Pa prijeten ogled razstave. “

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

28. 1., 19:30, Piran, Gledališče Tartini
Gledališka predstava: komedija Skoraj profi 
teatra: Rube za ne vervat

29. 1., 18.00, Izola, Kulturni dom Izola 
Plesna predstava: Pusti me, da plešem

30. 1., 20:00, Izola, Art kino Odeon
Kino projekcija: Dedek gre na jug (Vinci Vogue 
Anžlovar, 2022), komedija

30. 1., 20:30, Postojna, Kontejnr
Metal koncert: Deprivacija (black/sludge, Litva) 
in Ater Era (black, Slovenija)

31. 1., 18:00, Koper, Center mladih Koper
Mavrično druženje: Prostor za varno okolje 
in razgovore ter razmišljanja na temo spolne 
usmerjenosti

3. 2., 19:00, Izola, telovadnica OŠ Vojke Šmuc
Ujemi svoje sanje: Dobrodelni koncert v spomin 
na Danila Kocjančiča

3. 2., 19.30, Portorož, Avditorij Portorož
SNG Nova Gorica: Kdo se boji Virginie Woolf?

3. 2., 20:00, Koper, Center mladih Koper
Karaoke večer

3. 2., 21:00, Koper, Figa Rock bar
Stoner rock koncert: Beesus (Rim, Italija) in 
Jegulja (Ljubljana, Slovenija).

4. 2., 21:00, Ilirska Bistrica, MKNŽ
Jazz rock koncert: Mart (Slovenija).

5. 2., 18:00, Snežnik, Grad Snežnik
Kavč festival: Hannah James s preštevilnimi 
gosti

7. 2., 18:00, Koper, Center mladih Koper
Večer družabnih iger

8. 2., 20.00, Izola, Hangar bar
Koncert: Elvis Šabhaz

9. 2., 17:00, Koper, Center mladih Koper
Delavnica izdelovanja stripov

9. 2., 20:00, Koper, Center mladih Koper
Obalne rime #54: svojo poezijo bodo brali 
Irena Strelec, Vesna Šare, Dragan Mitić, Luka 
Florjančič

10. 2., 20:30, Koper, Center mladih Koper
Kulturiti dvoru festival: Janez Dovč in Goran 
Krmac (folk/etno/jazz) in Ecliptic (fusion/jazz).
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Več ministrov, več vlade
Ljubljana – V skladu novele zakona o vladi 
so poslanci z 55 glasovi za in 29 glasovi pro-
ti imenovali devet ministrov 15. slovenske 
vlade. Reorganizacija vlade prinaša ustano-
vitev treh novih ministrstev, in sicer minis-
trstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, 
ministrstva za okolje, podnebje in energi-
jo ter ministrstva za solidarno prihodnost. 
Ob tem se štirim dosedanjim ministrstvom 
spreminjajo delovna področja, dve vladni 
službi pa preraščata v ministrstvo. Vlado bo 
po novem sestavljalo 19 ministrstev in en 
vladni urad. STA, NB

Graha rešil 
»v. d.« manever

Ljubljana - Programski svet RTVS je skle-
nil, da se postopek razrešitve Andreja Gra-
ha Whatmougha, ki je zdaj v. d. generalnega 
direktorja zavoda, v času vložene pobude 
za razrešitev pa je bil še generalni direktor, 
ustavi. Menijo, da ga ni mogoče razrešiti 
s položaja, saj mu je (direktorski) mandat 
prenehal. Programski svet ni dal pozitivnega 
mnenja k predlogu finančnega načrta za leto 
2023. Konec februarja bodo sicer v svetu v 
skladu z zakonom o RTV sedeli novi člani, 
stavkajoči člani sindikatov pa bodo aktiv-
nosti, če ne bo boljšega dialoga z upravo, 
zaostrili. STA, NB

Ustavno sodišče ni brez dela
Ljubljana - Ustavno sodišče je zavrnilo zahte-
vo SDS in NSi za začasno zadržanje zadnje 
novele zakona o dohodnini. Zakon torej vel-
ja, sodišče bo opravilo še (prednostno) vse-
binsko presojo. Zahtevo za ustavno presojo 
je vložil še državni svet skupaj s 13 gospo-
darskimi in kmetijskimi organizacijami. Us-
tavne presoje bo deležen tudi sporni člen o 
tajnem sledenju novele zakona o davčni up-
ravi, ki so jo podprli poslanci GS s pomočjo 
glasov Levice. STA, NB 

Kolektivne tožbe proti 
velikim operaterjem

Ljubljana - Vseslovensko združenje malih 
deležnikov je zaradi domnevnega oškodo-
vanja naročnikov v višini 52,3 milijona ev-
rov vložilo kolektivno tožbo zoper operaterja 
A1 Slovenija. Po njihovi oceni je bilo v zad-
njih petih letih zaradi enostranskega dvigo-
vanja cen naročniških paketov oškodovanih 
najmanj 447.000 naročnikov. Združenje 
je kolektivno tožbo vložilo še zoper Tele-
kom Slovenija, napovedali pa so jo tudi za 
Telemach in T-2. STA, NB

Iniciativa Glas ljudstva razočarana 
Ljubljana – Vlada je minuli teden predstavila 
načrte za zdravstveno reformo, ki pa je na-
letela na močne kritike iniciative Glas ljud-
stva. Po njihovi oceni načrti ne upoštevajo 
glavnih obljub koalicijske pogodbe in ne 
rešujejo konflikta interesov, ki ga predstavl-
ja popoldansko delo zdravnikov oziroma ga 
niti ne odpravlja. Načrti ne naslavljajo za-
varovanj, ki omogočajo preskakovanje vrst, 
niso postavljene jasne ločnice med javnim in 
zasebnim zdravstvom, reforma ZZZS pa celo 
odpira možnost političnega prevzema, so še 
dodali. STA, NB

Poleti je jugozahod Slovenije zadela 
dolgotrajna suša. Nika Kovač, ki se 
je leto pred tem skupaj z Inštitutom 
8. Marec, katerega direktorica je, na 

vse pretege trudila, da bi pomagala pri uspeš-
nem rezultatu referenduma za vodo, je bila 
tedaj tiho. Ponovno je bila tiho, ko se je začel 
stavkovni val. »Kje je zdaj razvpita borka za 
vodo?!« smo poslušali tedaj, tako kot sedaj 
poslušamo: »V Ukrajini je vojna. Kje je Nika 
Kovač?!« Medicinske sestre imajo prenizke 
plače. »Kje je zdaj Nika Kovač?!« In vzorec se 
ponavlja naprej ob skoraj vsakem dogodku.

Inštitut 8. Marec je v veliki večini odgo-
voren za dobro propagando referenduma o 
RTV Slovenija, čeprav ni bil edini pobud-
nik kampanje. V začetku januarja je inštitut 
samo v nekaj urah zbral več kot 10.000 pod-
pisov za dvig plač pomočnicam vzgojitel-
jic in s tem začel dialog z vlado na to temo. 
Pred dvema tednoma je pozval Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve k spre-
membam Zakona o delovnih razmerjih, ki 
bi žrtvam nasilja v družini nudile določene 
razbremenitve. Vse to so naredili že v letošn-
jem letu, kljub temu da so konec novembra 
javili, da se bodo od referendumske kampan-
je malo spočili.

Inštitut 8. Marec je tako kot številne 
druge organizacija, ki si želi v družbi delati 
dobro, skrbeti za solidarnost, dobre odnose, 
človeško dobrobit in podobno. Predvsem 
pa gre za organizacijo, ki temelji na prosto-
voljnem delu ljudi, ki si za višje cilje odreka-
jo prosti čas. Poleg tega pa opravljajo svoje 
zaposlitve na drugih področjih. Pozivi Niki 
Kovač so tako večinoma produkt dveh stra-
ni: desničarskih spletnih trolov, ki verjamejo 
v njeno vsemogočnost in jo na tak način 
dražijo in zasmehujejo, ter tistih, ki so izgu-
bili zaupanje v državne institucije. Kar ni nič 
nenavadnega, saj socialni sistem v Sloveniji 
temelji na civilnih iniciativah. Delavke na 
Centrih za socialno delo svojim uporabni-
kom tarnajo in jočejo, da ne morejo zanje 
narediti ničesar, vse večjo revščino pa po-
skušajo lajšati pri Rdečem križu, Karitasu in 
podobnih organizacijah. 

Pravi naslov za pozive bi morala biti v 
prvi vrsti vlada Republike Slovenije, katere 
člani svojo skrb res kažejo celo na protestih, 
ki uradno bojda niso uperjeni proti njim. Naj 
le hodijo poslušat, kaj si o njihovem delu mis-
lijo tisti, ki jim odgovarjajo. Nenazadnje jih 
veliko iz glavne koalicijske stranke Giban-
je Svoboda izhaja iz podjetniških krogov, 
zato jim je dostop do ljudi izven mehurčka 
belih ovratnikov verjetno »otežen«. A vsee-

PO DOMAČE
Kje je Nika Kovač?!

Pia Nikolič

Teža, ki jo nosijo civilne iniciative

no ločimo veje oblasti od tistih, ki oblas-
ti le pomagajo, pa jim tega sploh ne bi bilo 
treba: civilne družbe. Politika mora biti z 
njo v nenehnem dialogu, če želi ohranja-
ti demokratične vrednote. Ne le to, civilno 
družbo mora tudi poslušati in ji v idealnem 
položaju odvzemati breme z ramen, ki bi ga 
morala nositi sama. Nenazadnje je celo na 
vladnih straneh zapisano, da je civilna druž-
ba »eden temeljnih stebrov demokracije. Tudi v 
Sloveniji je svobodno združevanje državljanov 
z ustavo zajamčena pravica. Vizija Slovenije je 
dobro razvit, učinkovit, inovativen in trajnost-
no naravnan nevladni sektor, ki zna prepozna-
ti potrebe svojega okolja in se nanje učinkovito 
ter uspešno odziva. S svojim delom prispeva k 
družbeni povezanosti in solidarnosti ter zag-
otavlja vsem dostopne kakovostne storitve.«

O uspešnosti odzivanja bi lahko še kakš-
no zapisali, a raje zapišimo, da je predvsem 
civilna družba zaslužna za to, da vizija Slo-
venije zaenkrat lahko ostaja takšna, kot so 
zapisali. Brez okoljskih organizacij bi den-
imo prejšnja vlada povozila referendum za 
vodo, od katerega bi profitirali le tisti, ki bi 
na bregove rek postavljali zabaviščne parke, 
domačini pa ne; brez požrtvovalnih prosto-
voljnih gasilcev, na katerih sloni gasilstvo v 
Sloveniji, bi poleti zgorel cel Kras do morja; 
brez verskih skupnosti bi mnogi duševne 
podpore potrebni ljudje ostali v negotovosti, 
ker si morda ne morejo privoščiti psihiatra 
ali terapevta; brez sindikatov bi danes mnogi 
še vedno vztrajali v preveč napornih in pres-
labo plačanih zaposlitvah namesto stavkali; 
brez številnih nevladnih organizacij Sloveni-
ja ne bi poznala sodobne kulturne umetnos-
ti, ker so javne kulturne institucije po navadi 
rigidne, tradicionalistične in konservativne…

Vsi omenjeni sodijo pod civilno družbo 
in v vsaki teh skupin je na tisoče Nik Kovač. 
Kar ne pomeni, da so vse te Nike odgovorne 
za celotno dogajanje v Sloveniji. Pomeni pa, 
da lahko tudi organiziran posameznik ne-
kaj stori proti škodi, ki se izvaja na določe-
nem področju. Slovencem nam je še vedno 
vse preveč lepo, da bi se kdaj tukaj zgodil 
prevrat sistema. A profili, kot je Nika Kovač, 
naj nam dajo vedeti, da je za premike včasih 
treba izpostaviti svoj obraz in trpeti nadle-
govanje političnih nasprotnikov, da bi dose-
gel vsesplošno dobro. Predvsem pa, da za 
politično delovanje nehamo pojmovati kavč 
politikantstvo, ki nam omogoča občasno 
podpisovanje peticij iz domače postelje, in 
izkoristimo vsaj našo pravico/dolžnost ter na 
volitvah izberemo tiste, ki bodo (svoje) delo 
opravljali namesto civilnih iniciativ. “
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Luka Mesec je v zadnjih nekaj letih 
postal prepoznaven obraz slovenske 
politike in upanje levih volivcev. Srž 
njegovih političnih prizadevanj je iz-

boljšati in okrepiti položaj neprivilegiranih 
in delavcev. 

Luka Mesec je od leta 2014 koordinator 
stranke Levica in poslanec državnega zbora. 
Diplomiral je iz evropskih študij na Fakulte-
ti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
Preden je pri 27 letih prvič nastopil po-
slansko funkcijo, je bil koordinator Delavs-
ko-punkerske univerze in direktor Inštituta 
za delavske študije. V parlamentu je bil vseh 
osem let član odbora za finance, komisije za 
nadzor javnih financ, v prvem mandatu pa 
tudi mandatno-volilne komisije in vodja po-
slanske skupine. 

V stranki Levica so si v tem mandatu 
zadali visoke cilje: zvišati plače, zmanjša-
ti prekarnost na trgu dela in začeti reševati 
stanovanjsko krizo. O tem, kako bo svoja in 
strankina prizadevanja uresničil zdaj, ko so 
vstopili v vlado z močnejšimi partnerji, je 
spregovoril za naš časopis.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je dobil na ref-
erendumu podporo volivcev, zdaj imate 
leto dni časa, da uredite to področje. 
Kako boste zagotovili stabilen vir finan-
ciranja, rešili težave s pomanjkanjem 
kadrov in investicijami v infrastrukturo?

Drži, odločitev volivcev na referendu-
mu nam omogoča, da nadaljnje leto rešuje-
mo problem dolgotrajne oskrbe. Na podlagi 
obstoječega sistema bomo dogradili tiste 
storitve in ukrepe, ki se zdaj slabo izvaja-
jo. Solidno deluje domska oskrba, imamo 
20.000 oskrbovancev, slabše je na področju 
oskrbe na domu, v tej vrsti oskrbe je 7.000 
ljudi. Tudi v visoki starosti si želi večina up-

INTERVJU

Simon Smole
foto: osebni arhiv - Luka Mesec, 

minister za delo, 
družino, socialne zadeve 

in enake možnosti  

»Prekarnost je eno od petih 
področij, ki jih bodo morali 

inšpektorji po novem redno in 
natančno nadzorovati. Pozornost 
bodo posvetili prikritim delovnim 

razmerjem, samozaposlenim, 
ki bi morali biti v rednem 

delovnem razmerju …«

okojencev ostati doma. Prav tako tisti, ki ni-
majo svojcev ali mlajših in bolj okretnih pri-
jateljev, ki jim lahko priskočijo na pomoč. Cilj 
reforme je razširiti mrežo oskrbe na domu 
po celotni državi. Na ta način bodo lahko 
starostniki ostali doma, dokler bodo želeli, 
in bo to izvedljivo, v tem času bodo vključe-
ni v prehodne, deinstitucionalizirane oblike 
oskrbe, kot so dnevni centri. Seveda bodo 
v domovih za starejše še zmeraj nastanjeni 
tisti, ki potrebujejo domsko oskrbo, in tisti, 
ki si to želijo. Ta tristopenjski sistem dolgo-
trajne oskrbe bo seveda potreboval vir finan-
ciranja, skladno z dogovorom z Evropsko 
komisijo smo v okviru Nacionalnega načrta 
za okrevanje in odpornost tudi zavezani, da 
vir javnega financiranja opredelimo do prve-
ga januarja leta 2025.

Z Ministrstvom za finance in v vladi 
se glede financiranja dogovarjamo. Upam, 
da bomo do poletja lahko sporočili, kat-
eri vir bomo uporabili in koliko denarja bo 
zbranega. Kar se tiče ostalih problemov, ki 
jih omenjate, bi poudaril kadrovski priman-
jkljaj. Tega bomo reševali s povišanjem plač. 
Delo v teh institucijah je težavno, plače pa 
navadno minimalne. Potrebno bo razmišlja-
ti tudi o kadrih iz tujine, saj se na razpis za 
delovna mesta na tem področju, ki jih obja-
vi Zavod za zaposlovanje, velikokrat nihče 
sploh ne prijavi.

Ministrstvo za delo načrtuje obsežne 
spremembe delovne zakonodaje. Kaj 
vse se obeta? 

Ključno je ponovno vzpostaviti dialog 
med socialnimi partnerji. V Sloveniji plače 
stagnirajo že desetletje in pol. Izjema je min-
imalna plača, saj je stranka Levica predlaga-
la zakon o minimalni plači, ki ga je sprejela 
vlada Marjana Šarca. Minimalna plača se je 

zaradi zakona zvišala z dobrih 630 evrov leta 
2018 na 880 evrov letos, torej za 250 evrov 
v petih letih. Čas je za zvišanje tudi ostalih 
plač. To pa je mogoče le v dogovoru s social-
nimi partnerji, sindikati in delodajalci. V le-
tošnjem letu se bomo dogovorili, kakšen naj 
bo plačni sistem v Sloveniji. Naše stališče je, 
in oba partnerja se načeloma strinjata, da 
za izhodišče vseh plačnih sistemov v državi 
vzamemo minimalno plačo. To pa pomeni, 
da bo potrebno sprožiti pogajanja o novih 
kolektivnih pogodbah. Upam, da do konca 
mandata zaključimo s pogajanji in sklenemo 
nove dogovore o plačah, dodatkih in pogojih 
dela za posamezne delovne panoge.

Vsi ukrepi, ki jih vpeljujete, sploh na po-
dročju socialnih transferjev, zahtevajo 
povečanje finančnih sredstev. Razmišl-
jate o dohodninski reformi? Kako zbrati 
več denarja v proračunu za vse te pro-
jekte? Povečanje davčnega bremena je 
v Sloveniji dokaj nepriljubljeno. Kje so 
rezerve, ko gre za vprašanje davčnih pri-
hodkov?

Ti ukrepi niso tako finančno zahtevni, 
kot je to razbrati iz vašega vprašanja. Najbolj 
finančno zahtevna sta projekta dolgotra-
jne oskrbe, kjer bo potrebno poiskati denar 
znotraj javnih financ. Vse države zahodne 
Evrope so vir financiranja našle; mislim, da 
ni države v Evropi, kjer bi bila takšna oskrba 
povsem samoplačniška. Drugi večji finančni 
zalogaj je gradnja stanovanj. Tu smo iz-
računali, da bi za izgradnjo 20.000 stanovanj, 
kot smo se zavezali v koalicijski pogodbi, v 
desetih letih potrebovali na letni ravni okoli 
sto milijonov evrov iz proračuna. Ta dva pro-
jekta izpostavljam kot prioriteti, ko gre za 
vzpostavitev stabilnega sistema financiran-
ja. Znotraj obstoječega proračuna moramo 
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poiskati finančna sredstva, da ju lahko ude-
janjimo. Večji problem so pokojnine. Začen-
jamo pogovore z Ministrstvom za finance, 
kako v naslednjih tridesetih letih, pokojnins-
ko reformo namreč načrtujemo do leta 2050, 
uravnavati prispevke za pokojnine, da bodo 
upokojenci imeli dostojne pokojnine in ne 
bodo pristali v revščini.

Ampak v programu stranke Levica 
piše, da je cilj povečanje proračunskih 
sredstev za Stanovanjski sklad Repub-
like Slovenije, da bi do leta 2030 lahko 
zgradil 30.000 javnih neprofitnih stano-
vanj. Kako je z regulacijo najemniškega 
trga? Mislim na omejitev višine tržnih na-
jemnin. Kako pripraviti ljudi, naj prijavijo 
stanovanja, ki jih oddajajo na črno? Ali 
obstaja evidenca, koliko praznih stano-
vanj ima v lasti država? 

V koalicijski pogodbi smo število načr-
tovanih novih stanovanj zmanjšali s 30.000 
na 20.000, ker so koalicijski partnerji oce-
nili, da je to bolj uresničljivo število do leta 
2030. V vladi potekajo intenzivni pogovori o 
tem, kakšen sistem bo potrebno vzpostaviti, 
da do leta 2030 zgradimo vsaj teh 20.000 
stanovanj. Posledično pa mnogi plačujejo 
drage najemnine, ki jim odnesejo lep del nji-
hovih dohodkov. Kot sem že povedal, je za 
uresničitev tega cilja potrebno zagotoviti sto 
milijonov evrov javnih sredstev na leto. Del 
rešitve so tudi Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, neprofitna stanovanja in zadružna 
stanovanja, s sprejetjem ustrezne zakonoda-
je bomo namreč uporabnikom slednjih 
omogočili, da se bodo lahko zadolževali pri 
Evropski razvojni banki. Naš zgled je duna-
jski model, ki temelji na močnem, javnem 
financiranju gradnje javnih najemnih stano-
vanj, ki se oddajajo po dostopni najemnini 

in za nedoločen čas. Kot vemo, je stanje pri 
nas sedaj povsem drugačno, številni morajo 
za najemnine dajati velik del svojih prihod-
kov. Kljub temu bomo, tako kot v Avstriji, 40 
odstotkov denarja pridobili iz javnih sred-
stev. To bo omogočilo stabilnost sistema in 
zagotovilo, da bodo stanovanja zgrajena in 
ne bomo imeli gradbenih jam.

Kar se tiče evidenc, ki jih omenjate, te ne 
obstajajo in ena prvih nalog Direktorata za 
prostor, graditev in stanovanja je prav na-
tančen pregled nepremičninskega trga. Pre-
gled vrste nepremičnin, ki jih imamo, kdo v 
njih živi, kdo je v njih prijavljen, katere od 
njih so v najemu, na ta način bomo lahko 
poiskali prazne nepremičnine in tiste, ki se 
oddajajo na črno. To bomo naredili do konca 
mandata.

Da bi ljudi pripravili, da prijavijo odda-
jo stanovanj, bomo posegli na najemniški 
trg. Davčno bomo vzpodbudili dolgoročni 
najem stanovanj in omejili zdajšnjo prakso 
kratkoročnih najemov. To pomeni, da bodo 
najemodajalci, ki bodo ponudili stanovanje 
v dolgoročen najem, plačevali bistveno nižji 
nepremičninski davek od tistih, ki sklepajo 
kratkoročne najemne pogodbe. Ob tem bodo 
jasno določene pravice in odgovornosti obeh 
strani, najemodajalcev in najemnikov. Sled-
nji bo z dolgoročno najemno pogodbo bolje 
zaščiten, saj najemnina ne bo vsako leto višja 
za določen odstotek, ampak bo določena v 
dolgoročni pogodbi. Najemnik bo tudi bist-
veno bolj varen v primeru izselitve, če se 
najemodajalec za to odloči. Želimo ustvariti 
takšne razmere, da se bodo najemniki sta-
novanja počutili kot doma in ne, da živijo v 
začasnem, enoletnem bivališču.

Ali načrtujete dvig prispevkov delodajal-
cev v zdravstveno in pokojninsko blaga-

jno? Menite, da se pokojninska luknja 
povečuje na letni ravni, ker delodajalci 
vplačujejo premalo v pokojninsko blaga-
jno ali pa je težava tudi v slabem nadzoru 
nad (ne)plačniki?

V pokojninskem sistemu je več izzivov. 
Leta 1996 je bila znižana prispevna stopnja 
za delodajalce, zaradi česar nastaja na letni 
ravni približno milijarda evrov primanjkl-
jaja v pokojninski blagajni. Gre za ogromno 
številko. Na to rešitev, ki bi prinesla izdatna 
sredstva, pa se kar pozablja. Kako ta priman-
jkljaj zmanjšati, je ključno vprašanje. Ned-
vomno bo potrebno dvigniti prispevke, če 
ne letos, pa ob naslednji priložnosti. Deloma 
lahko k temu prispeva tudi poostren nadzor 
nad neplačniki in uvajanje poklicnih poko-
jninskih zavarovanj, kot jih poznajo druge 
države. V manj produktivnih panogah, ki 
temeljijo predvsem na nizkih stroških dela, 
je potrebno delodajalce vzpodbuditi, da 
zaposlene bolje plačujejo, in tako povečati 
plačevanje prispevkov v pokojninsko blaga-
jno. Lotili se bomo tudi davčne reforme. Kaj 
bomo letos na tem področju ukrenili, bom 
lahko natančneje povedal čez nekaj mesecev.

Sodelovanje delavcev in delavk pri up-
ravljanju podjetij je pri nas vključeno v 
zakonodajo, imeli naj bi predstavnike in 
predstavnice v organih upravljanja pod-
jetij, obstajajo sveti delavcev. V praksi 
pa je velika večina delavcev in delavk 
izključena iz soupravljanja, da prekarnih 
delavcev v tem kontekstu niti ne omenja-
mo. Kako nameravate delavsko soupra-
vljanje uspešneje uveljaviti?

Že leta 2018 smo vložili zakon o sodelo-
vanju delavcev pri upravljanju podjetij. Gre 
za prenovo trideset  let starega zakona, s 
katerim naj bi uresničili zapisano v 75. čle-
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INTERVJU
nu slovenske ustave, ki govori o pravici do 
soupravljanja, gre torej za ustavno zagotovl-
jeno pravico. Stranka Levica je z Združenjem 
svetov delavcev zakon pripravila kot odziv 
na slabe izkušnje, ko se v podjetjih niso vz-
postavili sveti delavcev ali pa so imeli obrob-
no vlogo. Obstoječi zakon že vsebuje rešitve, 
a ga bomo revidirali in v tem mandatu pon-
ovno vložili v odločanje. 

Kako daleč je priprava zakonodaje, ki 
naj bi lastnikom olajšala prenos last-
ništva na zaposlene, kar je tudi eden 
ciljev stranke Levica? Ali bo omogočen 
prenosa lastništva ali deleža na zapos-
lene, tudi v podjetjih v delni ali večinski 
državni lasti, recimo v podjetjih, kot je 
Petrol, kar skrbi opozicijo?

Zakon je skoraj pripravljen, potekajo 
usklajevanja z Ministrstvom za finance, saj 
zakon bolj ali manj temelji na davčnih vz-
podbudah. Delavci bodo s tem zakonom 
dobili možnost, da ustanovijo kooperative. 
Delodajalci, govorim predvsem o malih in 
srednje velikih podjetjih, pa bodo prejeli 
davčne vzpodbude, v kolikor prenesejo delež 
lastništva na zaposlene. Vzemimo primer, ko 
se lastnik družinskega podjetja odloči za up-
okojitev in nima naslednika. Podjetje lahko 
proda svojim zaposlenim. Na ta način ohran-
jamo lastništvo v domačih rokah. Zapos-
leni, ki so hkrati lastniki, pa se do podjetja 
in okolja obnašajo bistveno bolj odgovorno, 
kot se kakšen tuj kapitalski sklad. Pogoje za 
uveljavitev lastništva zaposlenih bomo vz-
postavili v letošnjem letu. V Ameriki v takih 
vrstah podjetij dela kar deset odstotkov 
zaposlenih v privatnem sektorju.

Vzor nam je ameriški model, imenovan 
ESOP (Employee Stock Ownership Plan), ki 
bi lahko bil uporaben tudi za prenos lastništ-
va v državnih podjetjih. Ampak jaz večjih, in-
frastrukturno pomembnih, državnih podjetij 
ne bi prenesel v lastništvo zaposlenih. V teh 
podjetjih mora večinski delež ohraniti drža-
va, lahko pa se manjši delež podjetja, recimo 
dvajset odstotkov podjetja spremeni v ESOP. 
Na ta način bi se skozi leta akumulirani do-
bički podjetja lahko uporabili za izplačevanje 
poklicnih pokojnin zaposlenim. 

Urediti trg dela pomeni najprej spraviti 
ljudi v redna delovna razmerja. Zdaj so 
mladi prepogosto v prekarnih delovnih 
razmerjih do 35. leta in dlje. Te delavce 
in delavke pa sam sistem sili v hudo 
medsebojno konkurenco. Poleg tega so 
slabo organizirani in imajo posledično 
slabo pogajalsko moč. Na drugi strani 
pa obstaja skupina starejših od 55 let, 
ki niso več »kompatibilni« s trgom dela 
in prehajajo v strukturno brezposelnost. 
Kakšne rešitve predlagate?

Ko gre za reševanje problema prekarnos-
ti, je ključno delo Inšpektorata za delo. Rav-
no pripravljamo letni načrt dela; prekarnost 
je eno od petih področij, ki jih bodo morali 
inšpektorji po novem redno in natančno na-
dzorovati. Pozornost bodo posvetili prikri-
tim delovnim razmerjem, samozaposlenim, 
ki bi moral biti v rednem delovnem razmerju 
in tako dalje. 

Pri starejših brezposelnih gre za tež-

je rešljiv problem. Pogosto so to ljudje, ki 
so delali v industrijskih podjetjih, ki so šla 
v stečaj in v njihovem kraju ni primernih 
zaposlitev zanje. Ti ljudje nimajo kvalifik-
acij, da bi zamenjali področje, kjer se lahko 
zaposlijo. V teh primerih bo potrebno upo-
rabiti aktivne politike zaposlovanja, zagoto-
viti prekvalifikacije za te ljudi in jim poiskati 
smiselno zaposlitev v bližini domačega kra-
ja, ki ne bo delovno intenzivna. Razmišljati 
moramo tudi v smeri krajšanja njihovega de-
lovnega časa.

V strankinem programu ste napovedali 
ukinitev zasebnih študentskih servisov 
in prenos njihove dejavnosti na Zavod 
za zaposlovanje. Koncesije, ki jih zdaj 
dobivajo študentski servisi, pa namer-
avate preusmeriti v sklad za štipendije. 
Nameravate poseči tudi v zakonodajo, 
ki ureja študentsko organiziranje, pred-
vsem mislim na študentsko organizacijo 
ŠOU, kjer že desetletja spremljamo očit-
ke in afere o lomastenju določenih klik, 
ki milo rečeno »nesmotrno« razpolagajo 
s študentskim denarjem? 

Se strinjam, študentsko organiziranje 
poznam tudi iz časov, ko sem študiral. Takrat 
se je na ŠOU marsikaj dogajalo, vključno s 
prejemanjem podkupnine v višini 10.000 
evrov, kar so odkrili kriminalisti. Tudi na 
tem področju so potrebne spremembe, a za 
letošnje leto jih ne morem obljubiti, saj so v 
ospredju zdravstvena in pokojninska refor-
ma. Urediti je potrebno dolgotrajno oskrbo 
in stanovanjsko politiko. Kasneje bo na vrsto 
prišlo tudi področje študentskega organi-
ziranja. Kot vidimo, je namreč nakopičenih 
težav, ki se niso urejale, res veliko …

V splošni javnosti je Levica tarča kritik, 
češ da je na levem robu političnega spek-
tra. Obenem pa ji odhajajoči člani očita-
jo, da je postala preveč pragmatična in 
preračunljiva. Pred kratkim je odšel še 
en pomemben član stranke. Po volitvah 
ste tudi vi svetu stranke ponudil odstop, 
a ga svetniki niso sprejeli. Je to največji 
izziv, krmarjenje stranke med delovan-
jem v večinsko liberalni vladi, znotraj 

sistemskih omejitev in pričakovanji »ter-
ena«, ki hoče nepopustljivo delovanje in 
radikalne sistemske spremembe? 

Ključna ni radikalnost stranke, ampak je 
bistvena njena vloga. Ko smo bili opozicijska 
stranka, smo imeli v javnosti in v očeh član-
stva drugačen status kot sedaj, ko smo koal-
icijska stranka. Takrat smo kritizirali, zdaj 
moramo tisto, kar smo kritizirali, popravljati 
in uresničevati naše zaveze volivcem in član-
stvu. Ocenjujem, da smo v vladi dobili veliko 
odgovornost na področjih, ki smo jih hoteli 
prej izboljševati in spreminjati, ta so zdaj v 
našem skrbstvu in morali se bomo izkazati. 
Ni nobenih bližnjic. Potrebno bo pokazati, 
da smo v osmih letih, kolikor smo v politi-
ki, postali dovolj zreli, izkušeni, pametni in 
odgovorni, da bomo v Sloveniji uredili so-
cialni in plačni sistem, dolgotrajno oskrbo, 
stanovanja in ekonomsko demokracijo.

Kako poteka sodelovanje v koaliciji? Kar 
nekaj predlogov stranke Levica na vladi 
ni bilo sprejetih. Podprli ste nekdanjo 
ministrico za notranje zadeve Tatjano 
Bobnar, ki jo je premier Robert Golob 
zamenjal s Sanjo Ajanović Hovnik. Boste 
izstopili iz koalicije, če vlada ne bi pod-
prla kakšnega od ključnih projektov iz 
vašega programa in ali ste pripravljeni 
zamenjati vašega ministra ali ministrico, 
če pride s strani premiera takšna pobu-
da? V bistvu me zanima, kako pragmatič-
na in oportunistična je stranka Levica 
morala postati, da lahko sploh deluje v 
tej vladi?

V politiki razmerja niso črno-bela, o vsaki 
odločitvi, ki jo sprejmemo na vladi, potekajo 
usklajevanja, pogovori in pogajanja. O aktu-
alni vladi lahko rečem, da ves čas tečejo kon-
struktivni pogovori. Ni nobenih izsiljevanj, 
groženj ali poskusov podkupovanj, pogov-
arjamo se izključno o vsebini. Kadar vznikne 
razgreta, čustvena razprava, jo skupaj hitro 
pomirimo. Verjamem, da bo ta vlada svoje 
delo opravila in torej do situacij, ki jih omen-
jate v vprašanju, ne bo prišlo. Seveda bo 
stranka Levica ostala takšna, kot jo poznate, 
programska stranka, odločena, da uresniči 
zaveze, ki smo jih dali svojim volivcem. “
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KULTURA

Dobrodošli 
v leto 2023

Pia Nikolič
ilustracija: Jernej Žumer

Kam je s TV Slovenija 
izginila sodobna slovenska 
avtorska glasba? 

Končno zimska jutra silijo množico 
na avtobusni postaji v poplesavan-
je na mestu. Temperature se giblje-
jo okoli ničle in v trenutku, ko šofer 

odpre vrata, se pred stopnicami nagnetejo 
čakajoči. Par odrivov s komolci kasneje že 
sedimo na toplem, vsak v svojem začasnem 
gnezdecu. Gre za enega tistih avtobusov, v 
katerih voznik svoj glasbeni okus deli z vsemi 
udeleženci. Mlada Celjana, ki sta se na pot do 
fakultete v Kopru odpravila že sredi noči, se 
začneta prav kmalu pritoževati zaradi izbire 
glasbe in si v ušesa vtakneta vsak svoje lani 
na digitalne bone kupljene slušalke v obliki 
čepkov za ušesa. Okusi se razlikujejo, zato 
imata vso pravico do nestrinjanja z izbiro 
glasbe. A kaj se bo zgodilo, če bosta omen-
jena mulca čez nekaj let zasedla katerega od 
vodilnih mest v medijskih inštitucijah?

Nenapisano pravilo pravi, da se na 
komercialnih radijskih postajah po navadi 
vrti glasba, ki jo določa glasbeni ali odgov-
orni urednik. Ker je to pozicija, do katere 
se mora posameznik pritolči po številnih 
stopničkah, se leta teh kadrov ob nastopu 
pozicije po navadi gibljejo med štirideset do 
petdeset let. Dokaz za to trditev lahko naj-
demo v tezi, da želijo ti ljudje potem na ra-
diu poslušati glasbo, ki so jo sami poslušali 
v mladosti, saj so jo kasneje verjetno zaradi 
številnih obveznosti potisnili v ozadje. Tako 
smo lahko v preteklem desetletju nenehno 
poslušali glasbo osemdesetih, zadnja tri leta 
pa se na frekvencah vse bolj pojavlja glasba, 
ki jo pomnimo iz devetdesetih let preteklega 
stoletja in iz časa okoli preloma milenija. 

Navdušenja nad glasbo iz preteklih obdo-
bij ne moremo v celoti preslikati na trenutno 
dogajanje na Televiziji Slovenija. Sodeč po 
spletni strani tukajsmo.info, na kateri stav-
kajoči kolektiv RTV-ja objavlja prispevke o 
zaostrenih razmerah, tam vlada precejšen 
kaos. A upadanje kvalitete pri izboru glasbe 
je starejše od mandata direktorja televizije 
Uroša Urbanije, nekdanjega vodje vlad-
nega Urada za komuniciranje v času vlade 
Janeza Janše. Ta je po informacijah stavka-
jočega kolektiva ta teden »povabil novinar-
je informativnega programa na predstavitev 
analize gledanosti. Kljub iskanju izgovorov 

koncertih in koncerti zasedb, kot so sim-
fonični orkestri, Dan D, Siddharta, Big Foot 
Mama, Aleksander Mežek in Elda Viler 
kažejo prav na zgoraj omenjeno ujetost v 
času. Sodobno glasbo na TV Slovenija tako 
leta 2023 pravzaprav predstavljajo le Nina 
Pušlar in Joker Out, v družbi 50 let New 
Swing Quarteta in božičnega koncerta z 
Nušo Derenda. Stanje je odlično odsevalo 
prav skozi novoletni program TV Sloveni-
ja, ko sta se ves čas izmenjevali dve sceni: 
studijska, ki naj bi prikazovala modernost, in 
»domača«, ki je prikazovala gostilno na vasi. 
Medtem ko je slednja slonela na gruči narod-
nozabavnih glasbenikov, ki ob pitju vina 
drug drugemu sede pojejo čez mizo kot bi si 
ves čas razlagali banalna besedila pesmi, ki 
jih vsi tako ali tako znajo na pamet, je »mod-
erna« scena slonela na slabih nevživetih iz-
vedbah neavtorske glasbe tujih glasbenikov. 

Naši južni sosedi so se za novoletni 
program prav tako odločili podati v vode 
svetovnih hitov iz preteklih desetletij, a so za 
nastop na HRT izbrali vsaj kvalitetne glas-
benike, ki so priredbe profesionalno izved-
li. Pri gledanju obeh programov pa smo se 
spraševali, zakaj ob obilici nacionalizma, ki 
prežema posameznike na obeh straneh meje, 
ne moremo videti vsaj nastopov domačih 
glasbenikov, ki bi peli svoje lastne pesmi, 
ampak poslušamo stokrat slišane slabe 
priredbe? 

Vajeni smo poslušati, da so Italijani »tisti, 
ki naredijo show!« A tudi njihov novoletni 
program tega ni potrdil. Zares so se od 
dosegljivih pravzaprav izkazali le na špans-
ki televiziji TVE. Le tam so zares izkoristi-
li sredstva, ki so jih imeli na voljo. Razlika 
med njimi in ostalimi omenjenimi je bila v 
resnici minimalna, a prav z njimi so naredili 
spektakel in izšli iz neudobnega videza sred-
nješolske proslave. Z malo dvignjenim rak-
urzom kamere so nam lahko v enem mahu 
pokazali celotno koreografijo plesalcev, ki 
so se divje gibali v razgibanih koreografijah. 
Namesto bleščic na oblekah vseh udeleženih, 
kot se je zdelo na TVS, so na TVE stavili na 
barvno usklajenost in premišljene kontraste, 
modne dodatke v obliki pahljač in ornamen-
talne luči, skladne z oblekami nastopajočih. 
Za povrh pa so ti peli svoje lastne pesmi, v 
katere so se vživeli, z njimi dihali in jih odpeli 
»iz srca«. Neprimerljivo z mladeničem, ki se 
je za TV Slovenija oblekel v Rickyja Martina, 
si skoraj prigaral polipe na glasilkah in poz-
abil, da mora za izvedbo latino hita kdaj tudi 
zamigati z boki. 

Televizijo vse pogosteje sicer res gleda 
starejša populacija, ki naj bi bila tudi bolj 
naklonjena narodnozabavni glasbi. Ampak 
TVS bi morala že po zakonu »zagotavljati 
visoko kakovostno lastno produkcijo«, »zag-
otavljati kakovostne razvedrilne oddaje za vse 
starostne skupine« in »predstavljati in promo-
virati slovensko kulturo.« Zato upamo, da je 
bil novoletni program le kiks, iz katerega se 
bo nova garnitura, ko enkrat po volji ljudst-
va končno zamenja trenutne oblastnike na 
TVS, nekaj naučila. Malce z zamikom, a ven-
dar, lahko TVS za novo leto zato zaželimo 
čim več sodobne domače avtorske glasbene 
produkcije. Zaenkrat gospod Vanja Vardjan, 
sedite, cvek! “

in prilagajanju podatkov ni bilo možno skriti 
dveh dejstev: pod sedanjim vodstvom so gle-
danosti oddaj strmoglavile in vse programske 
spremembe so bile slabe. Niti en sam ukrep v 
času sedanjega vodstva ni prinesel pozitivnih 
rezultatov.« Iz zapisanega lahko sklepamo, da 
je enako na področju glasbe, ki je s TV-zaslo-
nov nacionalne televizije skoraj že izginila. 
Trenutno javno dostopnim podatkom o gle-
danosti po mnenju kolektiva namreč ni moč 
zaupati.

Na drugem programu sicer še lahko na-
jdete termin za predvajanje glasbenih vid-
eospotov Videotrak, a zlati časi Videospotnic, 
minut za popularno glasbo med športnimi 
prenosi ter rednih prenosov koncertov, kot je 
slavni nastop Siddharte na bežigrajskem sta-
dionu, so že davno mimo. Trenutno živimo v 
času narodnozabavne glasbe. V času, ko smo 
lahko v preteklem tednu gledali že tradicio-
nalni vsakoletni prenos koncerta Prifarskih 
muzikantov, ki se je zgodil v Cankarjevem 
domu in ga bomo lahko gledalci videli kar v 
dveh delih.

Občasne kratke novice o prihajajočih 
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Pred letom dni so se Izolani razveselili 
novice, da naj bi vlada podprla načrt 
izgradnje novega kulturnega doma 
v vrednosti 16,44 milijonov evrov. 

Nekaj več kot sedem milijonov naj bi prispe-
valo kulturno ministrstvo, preostali del, 
dobrih devet milijonov evrov pa da bo pri-
maknila občina. Z novim Istrskim kulturnim 
centrom, kakor so poimenovali bodoči hram 
kulture, naj bi se izboljšali pogoji za kulturne 
dejavnosti v vseh štirih obalnih občinah, so 
takrat poročale Primorske novice. 

Izolani namreč že vrsto let čakajo na pren-
ovo starega, že dolgo dotrajanega kulturne-
ga doma, ali izgradnjo novega, in kot kaže, 
je razpravljanje o tem vsakič znova kamen 
spotike. Tudi pri našem poizvedovanju smo 
naleteli na različna mnenja. Civilna iniciati-
va Gibanje za Izolo nas je v pismu, ki smo ga 
nedavno objavili na našem portalu Megafon.
si, opozorila, da gre po njihovem pri Istrskem 
kulturnem centru za nerealen projekt nek-
danje občinske oblasti. Zapisali so še, da je 
država v zadnjem rebalansu proračuna sred-
stva, namenjena za ta projekt, oklestila na 
822.476 evrov, kar je bilo nakazano še pred 
sprejetjem sklepa o arhitekturnem natečaju.

Ker se je občinska oblast v Izoli po zad-
njih volitvah zamenjala, smo povprašali 
novega župana, kakšno je njegovo mnenje 
o možnostih realizacije projekta. »Če je to 
Istrski kulturni center, potem naj se opredeli-
jo druge istrske občine, ali bo to izolski ali bo 
istrski center. Če je izolski, potem je vprašanje, 
kje najti denar. Potem je še ponovno vprašan-
je o tem, koliko bo na razpolago iz državnega 
proračuna. V javnosti se vrtita dve številki, ena 
zelo nizka in ena kar precej visoka – tista, ki 
naj bi bila obljubljena. Še vedno ne vemo, ali 
je to dejansko tisto, kar bo država prispeva-
la. Tako da je v tem trenutku to težko odgov-
oriti,« je povedal novi župan Milan Bogatič. 
Poudaril je še, da se je po njegovem mnenju 
treba pogovoriti in narediti nek nov korak. 
Če se bo potrdilo, da gre občina v tako in-
vesticijo, bo vsaj leto dni vzelo projektiran-
je, ki pa zahteva tudi financiranje. »Če ostale 
občine ne podprejo projekta, je treba videti, ali 
je Izola sposobna eno tako investicijo dokončati 
v nekem kratkem roku,« je še dodal Bogatič.

V Manziolijevi palači v Izoli so 17. jan-

KULTURA

Istrski 
kulturni 
center 

Eva Brajković
foto: Aljaž Lavrič, ZAPS

uarja že tretjič po vrsti izvedli javno pred-
stavitev na natečaju izbrane arhitekturne 
rešitve za projekt Istrski kulturni center. O 
tem sta se pred publiko pogovarjala zmagov-
alec natečaja Tomaž Krušec iz podjetja Ark 
Arhitektura Krušec, d. o. o., in Martina Gam-
boz, ena od pobudnic ideje skupnega obal-
nega kulturnega centra. Zmagovalna rešitev 
je sledila takratnim zahtevam občine, ki so 
bile po besedah Martine Gamboz »glavna 
dvorana z minimalno 420 sedeži, mala dvora-
na s 100 sedeži, ki ponuja tudi možnost samo 
stojišč, večnamenska oziroma vadbena mala 
dvorana, prostor za najemniške prostore za 
kulturna in druga društva in največja dopus-
tna velikost okrog 7000 kvadratnih metrov.« 
Nagrajeni projekt v pritličju predvideva 
recepcijo, knjigarno in kavarno, ki ima po-
gled proti morju in se odpira na ploščad, ki 
naj bi funkcionirala kot javni trg, namenjen 
vsem občanom. Bistvo orientacije tega trga, 
pa tudi notranjosti stavbe, je po besedah 
Tomaža Krušca pogled proti horizontu mor-
ja. »To je tisto, kar vi imate, kar mi vsi hodimo 
gledat. To postane neke vrste glavna atrakcija, 
ne samo stavbe, temveč tudi zunanje površine.«

Precejšen poudarek je bil na predstavit-
vi namenjen lokaciji objekta. Po mnenju ar-
hitekta je predvidena lokacija ena boljših, 
kar si jih je možno zamisliti: »Po eni strani se 
ne nahaja v strogem mestnem središču, ampak 
v neposredni bližini. Nahaja se na koncu prom-
enade in hkrati je to lokacija, ki ima neverjeten 
potencial, saj povezuje Dantejevo ulico z lun-
gomare. Tu se notranjost Izole poveže z obalo.«

Prav do lokacije objekta pa so kritični v 
Civilni iniciativi Gibanje za Izolo. Po mnenju 
Barbare Magušar iz omenjene iniciative je ta 
lokacija povsem neprimerna, saj je za ta istr-
ski kulturni center premajhna. Prava lokacija 
bi bila po njenem mnenju območje Arga, »če 
pa mislijo delati izolski kulturni center, bi pa 

bil obstoječ kulturni dom dovolj velik, z nekaj 
popravki in adaptacijo.« 

V razpravi, ki je sledila predstavitvi, 
so stanovalci Dantejeve ulice izrazili svo-
je pomisleke in skrbi. Nevo Slavec, ki živi v 
neposredni bližini, je zanimalo, kje so pred-
videli parkirišča za obiskovalce kulturnega 
centra. Odgovor Martine Gamboz je bil: »Ker 
vemo, da problematike v zvezi s parkirišči na 
tem širšem prostoru niso rešene, jih ne moremo 
rešiti na tej parceli, saj je ta s tem programom 
zapolnjena. V kletnih prostorih je predvidenih 
veliko servisnih prostorov za samo gledališče, 
pododrje in tako naprej in izhodišče je bilo, da 
na tej parceli tega ni možno rešiti. To ostaja re-
sen problem, ki se ga bodo morale lotiti službe.« 
Drugega stanovalca bližnjega bloka, Petra 
Čeboklija je zanimala zasenčenost stanovanj 
zaradi morebitnega novega objekta, na kar so 
mu odgovorili, da računalniška simulacija za-
gotavlja, da bloki ne bodo zasenčeni. 

Problem, o katerem na predstavitvi ni 
bilo govora, pa je financiranje projekta, ki 
je lani bil ocenjen na 16,44 milijonov evrov, 
kar vsled podražitvam na trgu vsekakor ni 
zadnja cena. Podžupanja izolske občine Na-
taša Čerin je po predstavitvi povedala, da 
se strinja, da Izola potrebuje nov kulturni 
dom, saj je sedanji zastarel in ne zadostuje 
potrebam, pa tudi statično je problematičen. 
»Ali bo kulturni dom v takšnih gabaritih, kot 
je bil zastavljen, pa bomo še videli. Namreč, 
za takšen kulturni dom potrebujemo sodelo-
vanje tudi ostalih istrskih občin. Najprej jim 
bomo predstavili projekt, saj moramo videti, 
ali bodo sodelovale pri izgradnji in predvsem 
pri vzdrževanju in pri polnjenju vsebin. Izola 
bi namreč težko preživela s stroški takšnega 
velikega kulturnega doma,« je še povedala 
podžupanja.

Na Mestni občini Koper se strinjajo, 
da sta potrebni posodobitev in dopolnitev 

Kulturni dom Izola
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bilo včasih. MKC v Kopru, tu je bil Mi Klub, 
pa Shoto klub, pa raznorazne take prostorske 
zadevščine, kjer so se dogajale neke prireditve 
v stilu alternativnih koncertov. Jaz podpiram 
alternativo,« poudarja Ferle.

Če Izola delujoč kulturni dom vendarle 
ima, pa izolska mladina prostorov za svoje 
delovanje nima, opozarja Mojca Ferle. Pred 
časom je bil obljubljen mladinski center na 
področju nekdanjega Arga, kjer so mladi 
pred nekaj leti za krajši čas zasedli in oživi-
li prostore pod imenom Avtonomna cona 
Argo, vendar jih je takratna lastnica pros-
torov, tako imenovana slaba banka, kmalu 
izselila. Ideja, da bi tam bil lociran mladinski 
center, pa je ostala živa. Zanimalo nas je, ali 
se glede tega kaj premika. »Ne, kar jaz vem, 
se nič ne premika oziroma še nazaduje. Za 
Argo, območje okoli dimnika, je bil prav na 
mojo pobudo sprejet sklep, da bi se tam uredil 
nek mladinski center. Zdaj pa mislim, da se je 
začelo komplicirati v smislu statike, kolikor 
sem jaz razumela,« še pove Ferle. Tudi Bar-
bara Magušar iz Civilne iniciative Gibanje za 
Izolo meni, da je za tako velik kulturni cen-
ter, ki bi vključeval mladinski center, muzeje, 
dvorane, amfiteater za glasbene prireditve, 
dovolj prostora na območju Arga, ki se ji zdi 
bolj smiselna lokacija. 

Idej, kaj vse manjka v Izoli, je veliko. Teža-
va je, da je kulturne dejavnosti znotraj siste-
ma tržnega kapitalizma vsakič znova treba 
opravičevati in dopolnjevati s komercialno 
vsebino, saj te sicer niso vedno zlahka fi-
nančno donosne. Kot je videti, se bodo torej 
mnenja o novem kulturnem centru v Izoli še 
kresala. “

javne infrastrukture skladno s potrebami 
ustvarjalcev in občinstev. Izhajajoč iz potreb 
celotnega območja zato podpirajo izgradnjo 
Istrskega kulturnega centra. Podobno pravi-
jo tudi na ankaranski občini, ki je prav tako 
podprla skupno kulturno strategijo Kultura.
PIKA, v okviru katere je bil med smernicami 
opredeljen tudi Istrski kulturni center. S pi-
ranske občine do zaključka redakcije nismo 
prejeli odgovora. Vprašanje Istrskega kultur-
nega centra v predlagani obliki tako za zdaj 
ostaja še odprto. Vsekakor ni dvoma, da Izo-
la potrebuje prenovljen ali nov prireditveni 
prostor. Kako pa si to predstavljajo izolski 
kulturniki in aktivisti?

Izolski kulturni delavec, glasbenik in 
urednik časopisa Mandrač Drago Mislej–Mef 
je povedal, da je bil že štirikrat del komisij za 
kulturni dom in nikoli ni bilo povsem jasno, 
kaj pravzaprav hočejo. Vsi bi radi nekaj nove-
ga, vendar se istočasno bojijo česa prevelike-
ga, češ, »saj ne rabimo toliko, nimamo toliko 
ljudi in po svoje je to res. Izola sama nima to-
liko ljudi, da bi potrebovala denimo Cankarjev 
dom. Če pa že gremo delat nekaj takega, potem 
je prav, da naredimo en center za celo obalo. 
Ni treba, da se poudarja, da gre za izolskega. 
To bi bil v bistvu obalni oziroma Istrski kul-
turni center.« Po njegovem mnenju bi obala 
potrebovala veliko dvorano, kjer bi lahko 
izvajali večje prireditve: »Če bomo dobili eno 
tako dvorano, ni vrag, da ne bo ena cela oba-
la zmogla štiristo ljudi.« Po mnenju Mefa je 
denarja za prenovo starega kulturnega doma 
škoda. Treba ga je sicer obnoviti, vendar bi ga 
on namenil za ljubiteljske kulturne dejavno-
sti. »To ni prostor za prihodnost,« je še dodal 

Mislej.
Po drugi strani ima Gorast Radojevič, izol-

ski kulturni delavec in glasbenik, nasprotno 
mnenje: »Ta kulturni dom zdaj, kot je, če bi 
se vanj vložilo dosti manjša sredstva, dva ali 
tri milijone evrov ali kakor koli, to ne bi bilo 
prestižno, ampak kar je meni bistvo, je, da bi 
tam lahko delovala društva in skupine, ki tvori-
jo kulturo – se pravi, od plesalcev, baletnikov do 
pevcev, gledališčnikov in tako naprej – to so po-
tencialni ljudje, ki bodo nekoč delali kulturo v 
Izoli. Treba je začeti pri mlajših generacijah. Je 
pa lepo imeti tudi eno tako prestižno dvorano, 
ampak to bo recimo funkcioniralo, če bo tudi 
sprednji del odprt amfiteater, sicer je brezveze.« 
Radojevič nas je tudi opomnil, da so zgodbe 
z gradnjo velikih dvoran v okviru projektov, 
kot je Evropska prestolnica kulture, različne. 
Sam pozna zgodbo iz Bolgarije, kjer je mesto 
Plovdiv leta 2019 postalo Evropska prestol-
nica kulture in so tam »zgradili nekaj grozno 
strašnega, tehnološko opremljenega, ne vem, 
koliko ljudi sprejme in že nekaj let je to zaprto, 
ker nimajo nikogar, ki bi dajal vsebine noter, 
nimajo vsebin, nimajo ljudi, skratka, stvar ne 
funkcionira.«

Kulturna aktivistka Mojca Ferle je 
prav tako mnenja, da bi bilo bolj smiselno 
preurediti star kulturni dom, za kar bi bila 
investicija nedvomno nižja. »Najprej kul-
turne ljudi v kulturno Izolo in potem kulturne 
prireditve,« pravi Ferle, ki gradnje istrskega 
kulturnega doma na predlagani lokaciji ob 
Dantejevi ulici ne podpira. »Kar se mene tiče, 
bi pa moral biti tudi kakšen mladinski center. 
Ne v samem kulturnem domu, v sklopu kul-
turnega doma, ampak za mladino, tako kot je 

Tako naj bi izgledal Istrski kulturni center 
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DRUŽBA

Kokain takoj 
za konopljo

Simon Smole
foto: pixabay

Evropsko poročilo 
o drogah 2022

Glavni zaključek evropskega po-
ročila o drogah za leto 2022, ki 
ga pripravlja Evropski center za 
spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami, je, da trg opojnih sredstev in drog 
še nikoli ni bil tako raznolik in dostopen, 
kot je danes. Evropski center za spremljanje 
drog in zasvojenosti z drogami je glavni vir 
podatkov, s splošno priznano osrednjo vlogo, 
ko gre zbiranje, analizo in razširjanje znanst-
veno utemeljenih informacij o prepovedanih 
drogah, zasvojenosti z njimi in njihovih pos-
ledicah. V poročilu piše, da poleg uveljavljene 
droge narašča število novih močnih snovi, ki 
povečujejo ponudbo. 

Danes je lahko droga skoraj vse, kar 
ima psihoaktivne lastnosti, saj so meje med 
dovoljenimi in prepovedanimi snovmi zabri-
sane, piše v poročilu. Leta 2021 so prek 
Evropskega sistema za zgodnje opozarjanje 
poročali o 52 novih drogah, skupno število 
novih psihoaktivnih snovi pa je doseglo 
številko 880. Nove psihoaktivne snovi so 
po definiciji opredeljene kot snovi, ki niso 
zajete v konvencijah Združenih narodov o 
psihotropnih snoveh, a lahko predstavljajo 
grožnjo javnemu zdravju. Raziskovalci v po-
ročilu ugotavljajo, da večina tistih, ki imajo 
težave z drogami, uporablja različne snovi 
za omamljanje. Zaznati je tudi precej bolj 
zapletene vzorce uporabe drog, pri čemer so 
v nekaterih državah ali v nekaterih skupinah 
zdaj uporablja zdravila, nenadzorovane nove 
psihoaktivne snovi ter snovi, kot so ketamin 
in GHB, ki se vzpenjajo po lestvici prilju-
bljenosti med uporabniki v Evropi.

Kljub raznoliki ponudb drog v Evropi 
ostaja konoplja najpogostejše omamno sred-
stvo, v zadnjem letu jo je uporabljalo več kot 
22 milijonov odraslih Evropejcev. Kot druga 
najbolj razširjena skupina so navedeni stim-
ulansi. Po ocenah je v zadnjem letu kokain 
uporabljalo 3,5 milijona, MDMA 2,6 milijo-
na, amfetamine pa dva milijona odraslih. V 
zadnjem letu je heroin ali drug prepovedani 
opioid uporabljal en milijon Evropejcev. 

Vsebnost THC-ja, snovi, ki je v prvi vrsti 
odgovorna za psihoaktivne učinke konoplje, 
znaša v hašišu 21 odstotkov, kar je skoraj 
dvakrat večja od tiste v marihuani, ki običaj-
no znaša približno 11 odstotkov. Gre za obrat 
pri trendu, opaženem v preteklosti, ko je bila 

vsebnost THC-ja v marihuani običajno viš-
ja od tiste v hašišu. V poročilu ocenjujejo, da 
gre za primer inovacij in prilagoditve na trgu 
drog, saj se zdi, da so se proizvajalci hašiša, 
ki so običajno zunaj Evropske unije, odzva-
li na konkurenco doma proizvedene mari-
huane. Vse bolj razširjeni so tudi sintetični 
kanabinoidi, ki posnemajo učinke THC-ja. 
Zaskrbljenost glede strupenosti, ki je pov-
ezana z nekaterimi kanabinoidi, je že dolgo 
prisotna. Kljub temu se v novejšem času v 
Evropi pojavlja vse več poročil o dodajanju 
sintetičnih kanabinoidov konoplji, zlasti pri 
proizvodih iz marihuane in hašiša z nizko 
vsebnostjo THC-ja. 

V poročilu je zapisano, da je trg kokaina 
in metamfetamina v Evropi v porastu zara-
di vse večjega sodelovanja med evropskimi 
in mednarodnimi kriminalnimi združbami, 
povečane dobave in proizvodnje drog ter in-
ovacij na področju proizvodnih postopkov in 
kemičnih sestavin. 

Na evropskem trgu obstaja zaskrbljenost 
po povečanem povpraševanju, zlasti v obliki, 
ki jo je mogoče kaditi (kristalni meth). Trg 
kokaina, druge najbolj zaužite droge v Ev-
ropski uniji, je bil leta 2020 vreden vsaj 10,5 
milijarde evrov. Po nekaterih ocenah pa je 14 
milijonov odraslih v EU, starih od 15 do 65 
let, že poskusilo to drogo. Po drugi strani ima 
metamfetamin, najbolj razširjena sintetična 
stimulativna droga na svetu, na evropskem 
trgu drog še vedno razmeroma majhno vlogo, 
a se ta povečuje in je v zadnjem letu zrasla za 
477 odstotkov.

Analiza 1392 uporabljenih brizg, ki 
jih je v obdobju med 2020 in 2021 v osmih 
evropskih mestih zbrala mreža ESCAPE, je 
pokazala, da je v petih mestih polovica ali 
več kot polovica brizg vsebovala stimulanse. 

Tretjina vseh brizg je vsebovala dve drogi 
ali več, kar kaže na uporabo več drog hkra-
ti ali ponovno uporabo pribora za vbrizga-
vanje, najpogostejša kombinacija pa je bila 
mešanica stimulansov in opioidov. Heroin 
ostaja najpogosteje uporabljeni prepovedani 
opioid in odgovoren za največje število sm-
rtnih primerov v Evropi. Skrb vzbujajoča pa 
je vloga sintetičnih opioidov, še zlasti deri-
vatov fentanila, zaradi težav, s katerimi se 
soočajo v Severni Ameriki. V Evropi so že 
poročali o smrtnih primerih zaradi fentan-
ila, v preteklosti pa so bili derivati fentanila 
najpogostejša skupina opioidov, uporabljena 
v Estoniji. V splošnem se opaža, da imajo v 
nekaterih državah morda pomembnejšo 
vlogo drugi sintetični opioidi. V poročilu je 
navedeno še opozorilo, da trendi na področ-
ju uporabe sintetičnih opioidov niso dobro 
dokumentirani s trenutnimi sistemi nadzo-
ra in da je lahko fentanil bolj razširjen, kot 
kažejo podatki. 

V poročilu najdemo tudi zaskrbljujoče 
dejstvo, da Evropa vse bolj postaja ključ-
na točka pretovarjanja drog, ki izvirajo od 
drugod in so namenjene v ostale svetovne 
regije. Motnje, ki jih je povzročila pandemi-
ja covida-19, namreč niso posebej pretresle 
trga drog, saj je bila samo v letu 2020 v EU, 
na Norveškem in v Turčiji že četrto leto 
zapored zasežena rekordna količina kokaina, 
ki znaša 214,6 tone. Za konec še ugotovitev 
v poročilu, da Evropa postaja tovarna sin-
tetične droge, pa tudi novih, nepreverjenih 
substanc. Gre za substance, ki jih predvsem 
urinski testi zelo težko ali sploh ne zaznajo. 
Na tak način gredo mimo vsakršnega nadzo-
ra in so zato najbolj nevarne, saj ni moč pred-
videti njihovih učinkov, pa tudi razširjenosti 
uporabe. “

Leta 2021 so prek Evropskega sistema za 
zgodnje opozarjanje poročali o 52 novih 

drogah, skupno število novih psihoaktivnih 
snovi pa je doseglo številko 880
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Vprašanje zdravstvenega siste-
ma je v zadnjih mesecih postalo 
glavna tema slovenske javnosti 
ter prva naloga Golobove vlade. 

Reševanje konkretnih težav ljudi brez oseb-
nih zdravnikov in anomalij samega sistema 
preveva ena sama splošna tema, ki jo brez 
dlake na jeziku naslavlja predvsem civilna 
družba: privatizacija. Da bi bolje videli, za kaj 
gre in kakšne so njene posledice, se ozrimo 
po svetu, na tiste konce, kjer je privatizacija 
že dosegla konkretne oblike. 

Najprej je tu britanski zdravstveni 
sistem, znan pod kratico NHS. Oblikovan 
je bil v okviru obsežnih družbenih reform 
po 2. svetovni vojni. Gre za javno financiran 
sistem, ki stremi k vrednoti univerzalne in 
brezplačne zdravstvene storitve, ki ni pogo-
jena s statusom ali finančnimi zmožnost-
mi uporabnikov. Zdravstvo je tako na voljo 
vsem prebivalcem Združenega kraljestva 
brez posebnih stroškov v obliki neposrednih 
plačil ali mesečnih premij. 

Leta 2012 je minister za zdravstvo v 
torijski vladi Davida Camerona, Andrew 
Lansley, uveljavil največjo reformo zdravst-
va v vsej njihovi zgodovini. Z njo je lokalne 
zdravstvene institucije prisilil, da so pogod-
be za storitve odprle javnim ponudbam. Od 
takrat do danes so se milijarde funtov javne-
ga denarja za zdravljenje pacientov stekle 
v žepe privatnih podjetij. Guardian je lani 
poročal o obsežni raziskavi Univerze v Ox-
fordu, ki je ugotovila, da je rast števila teh po-
godb povezana s padcem v kvaliteti storitev 
in višjo stopnjo smrtnosti pri sicer ozdravl-
jivih boleznih. Raziskava je tako ugotovila, 
da bi nadaljnja privatizacija lahko vodila k še 
slabšim zdravstvenim rezultatom.

Raziskovalci pod vodstvom profesorja 
Howarda Waitzkina iz Univerze v Illinoisu 
so leta 2007 v odgovor takratnim predlogom 
Svetovne banke glede privatizacije zdravstva 
v manj razvitih državah predstavili rezultate 
svojih terenskih raziskav na primerih ZDA, 
Argentine, Čila in Mehike. Ugotovili so, da 
je širitev privatnega zavarovanja na sploš-
no vodila k več dodatnim plačilom, ki so 
povzročila, da so ljudje zdravstvene storitve 
morali večkrat plačevati neposredno iz svo-
jega žepa. Privatizacija je izboljšala pogoje za 
privatna podjetja in vodila k večjim adminis-
trativnim stroškom. Raziskovalci so poudari-
li predvsem dejstvo, da privatizaciji ni uspelo 
izboljšati dostopa do zdravstvenih storitev 
večini ljudi. 

PO SVETU

Kje najmanj boli?

Izidor Barši

Učinki privatizacije zdravstva 
na primerih iz sveta

Za razliko od držav kapitalističnega cen-
tra in deloma tudi polperiferije, kakršna je 
Slovenija, je velik del perifernih držav, ki so 
nastale po razpadu Sovjetske zveze, v devet-
desetih letih prejšnjega in zgodnjih letih 21. 
stoletja doživelo močen neoliberalni šok, v 
ospredju katerega je bila obširna privatizaci-
ja družbenih podsistemov, med drugimi tudi 
zdravstvenega. Takšna je zgodba Gruzije, ki 
je šla skozi več valov neoliberalnih reform. 
Portal Lefteast je nedavno objavil intervju z 
Bekom Natsvlišvilijem, predavateljem s po-
dročja politične ekonomije in sociologije, ki 
je s sodelavci opravil raziskavo o socialnih 
posledicah privatizacije zdravstva v Gruziji. 

Natsvlišvili izpostavlja, da je privatizaci-
ja privedla do stanja, v katerem so državni 
proračun in državljani postali talci komer-
cializiranega in dereguliranega zdravstven-
ega sistema. Temu je tako zaradi treh razlo-
gov. Najprej zato, ker klinike raje posegajo 
po dragih zdravstvenih postopkih, ki morda 

od neposrednih plačil, zato pride do ve-
like razslojitve med zdravstvenimi delavci. 
Zdravnik je namreč tisti, ki storitev zaraču-
na, kar pa ima za posledico nevidno in 
podplačano osebje. Zdravnik se v svojem 
socialnem statusu povzpne na družbeni lest-
vici, zato se večina mladih želi raje pridružiti 
zdravniškim vrstam kot pa sestram ali lab-
oratorijskim tehnikom. Posledica je torej 
upadanje števila slednjih in večji razredni 
ter interesni prepad med njimi in zdravniki. 
Natsvlišvili ugotavlja tudi, da komercialne 
organizacije niso zainteresirane za osnovno 
zdravstvo, saj to ne prinaša visokih dobičkov. 
Komercializacija vodi tudi k fragmentaciji 
sistema, kjer tako pacientova zgodovina ka-
kor njegova zdravstvena obravnava izgubita 
enotno sidrišče, kar vodi k slabši storitvi in 
višjim stroškom.  

Do podobnih ugotovitev je prišla tudi ra-
ziskovalka zdravstvene zakonodaje in siste-
mov Rasha Kaloti. V primerjalni raziskavi 
obstoječe literature o konkretnih učinkih 
privatizacije je ugotovila, da ta predstavlja 
oviro na poti k univerzalni zdravstveni os-
krbi. V Saudovi Arabiji je privatizacija tako 
vodila k večji produktivnosti, a kvaliteta 
storitev ni narasla, dostopnost pa se je zman-
jšala. V Indiji so oblasti privatizacijo uvedle 
kot odgovor na pomanjkanje zdravnikov 
na podeželju, a s tem se je situacija le še po-
slabšala, saj danes 80 odstotkov zdravnikov 
dela v urbanih centrih in služi le četrtini pre-
bivalstva.   

Poseben fenomen, na katerega je nalete-
la Kaloti, se imenuje »pobiranje smetane«, 
kar označuje poslovno prakso, ki storitve 
ponuja le strankam, ki predstavljajo nizek 
strošek, nizko tveganje in visok dobiček. 
Privatizacija je v mnogih primerih vodila 
do dajanja prednosti ljudem, ki ne trpijo za 
hujšimi boleznimi ali pa so mlajši. To povz-
roča tudi večjo neenakost, saj imajo revnejši 
pogosteje večje zdravstvene težave, tako pa 
so potisnjeni v javni zdravstveni sistem, ki je 
podhranjen na račun zasebnikov. Obenem je 
privatni zdravstveni pol na ta način videti 
bolj učinkovit. Pogosta pojava v privatnem 
zdravstvu sta tudi prekomerno diagnostici-
ranje in zdravljenje, ki bolnika vidita pred-
vsem kot plačnika. Posledica so nesmotrna 
raba sredstev in celo potencialne zdravst-
vene komplikacije pri pacientih. Privatizaci-
ja torej lahko (vsaj navidez) poveča učinkov-
itost in produktivnost, a vodi k zmanjšanju 
kvalitete in dostopnosti zdravstva. “

V Indiji so oblasti  
privatizacijo uvedle 
kot odgovor na 
pomanjkanje 
zdravnikov na 
podeželju, a s tem 
se je situacija le še 
poslabšala, saj danes 
80 % zdravnikov dela 
v urbanih centrih in  
služi le četrtini 
prebivalstva
sploh niso nujni, saj jih bo država v vsakem 
primeru plačevala. Na ta račun se je na prim-
er zvišala stopnja carskih rezov pri porodih. 
Drugi razlog je v tem, da na trgu zdravstvenih 
storitev tekmujejo tudi klinike, ki nimajo ne 
zadostnega osebja ne primerne opreme, saj je 
standarde zdravstvene oskrbe težje uveljavl-
jati. Navsezadnje pa so zasebna podjetja manj 
motivirana, da bi delovala v deprivilegiranih 
okoljih, kot je ruralno. Ljudje imajo za posledi-
co otežen dostop do zdravstvenih storitev. 

Poleg tega celoten sistem postane odvisen 
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Izrael: Med protesti 
odstavljen notranji minister 

Tel Aviv - Premier Benjamin Netanjahu je  
odstavil ministra za notranje zadeve in 
zdravje Arja Derija iz skrajno desne koalici-
jske stranke Šas, ki ga bremeni kriminalna 
preteklost. Derijevo imenovanje je bila ključ-
na zahteva stranke Šas v koalicijskih pogovo-
rih z Netanjahujem. Že tretjo soboto zapored 
se je v Tel Avivu zbralo na sto tisoče ljudi, med 
drugim tudi več tisoč podpornikov judovs-
ko-arabske aktivistične skupine Standing 
Together, ki nasprotujejo Bibijevim načrtom 
sodniške reforme in idejam o aneksiji večine 
Zahodnega brega. STA, WSWS, NB

Ankara: Švedske ne bo v Nato
Ankara, Stockholm - Švedska naj ne računa 
na podporo Turčije pri vstopu v zvezo Nato, 
je bil jasen turški predsednik Erdogan, po-
tem ko je pred turškim veleposlaništvom 
v Stockholmu potekal protest na katerem 
so sežgali islamsko sveto knjigo Koran. Na 
isti dan je potekal tudi protest Kurdov, ki 
nasprotujejo nasilju turške države nad njiho-
vo manjšino, ter shod nasprotnikov vstopa 
Švedske v Nato. STA, Euractiv, NB

Neonacisti in sodišča
Berlin, Washington - Zaradi ustanovitve ter-
oristične skupine in načrtovanja strmoglavl-
jenja vlade ter snovanja ugrabitve ministra za 
zdravje so obtožili pet oseb, pripadnikov sk-
upine Reichsbürger. Njen cilj je vzpostavitev 
avtoritarnega sistema po vzoru nekdanjega 
nemškega cesarstva, decembra pa so razkrili 
še eno skrajno desno skupino s podobnimi 
načrti. V ZDA so za napad na zvezni kongres 
januarja 2021 obtožili še štiri pripadnike 
desničarske skupine Varuhi prisege. Lani je 
bil spoznan za krivega tudi vodja skupine 
Stewart Rhodes, ki še čaka na izrek kazni. 
STA, NB

Odpuščanja v tech industriji
Mountain View, Stockholm, San Francisco - 
Ameriški tehnološki velikan Microsoft nam-
erava v prihodnjih mesecih odpustiti skupno 
10.000 zaposlenih, Google 12.000, okoli 600 
zaposlenih pa bo odpustil še švedski Spotify. 
Odpuščanja so napovedali tudi pri spletnem 
trgovcu Amazonu, v družbi za razvoj pro-
gramske opreme Salesforce in pri Twitterju, 
kjer po množičnih odpuščanjih prodajajo 
celo pisarniško pohištvo. Podjetja naj bi se za 
drastična znižanja zaposlenih odločala zara-
di velikih naložb, ki pa se finančno še niso 
obrestovala. STA, NB

Ena nula za čevapčiče
Sarajevo – Po 12 letih McDonald’s zapira 
poslovalnice v Bosni in Hercegovini. Razlo-
gov je več: težavno in nesmotrno poslovanje 
ter škandali, povezani z direktorjem bosan-
ske podružnice Harisem Ihtijarevićem. Ta 
naj bi podjetju »pridelal« polmilijonski dolg, 
na račun podjetja pa naj bi najemal tudi luk-
suzne avtomobile znamke Bentley. Analitiki 
sicer ocenjujejo, da je McDonald’s predrag 
za razmere v BiH, konkurenco pa mu pred-
stavljajo tudi domače jedi, kot so ražnjiči in 
specialitete z žara, ki imajo v državi močno 
tradicijo. N1, NB

PO SVETU
Japonski vojni 
zvonovi in 
njihovi zvonar

Izidor Barši

“

Na nedavnem obisku japonskega 
premierja Fumia Kišide pri Joeju 
Bidnu v Beli hiši sta državi ponov-
no potrdili medsebojno zavezništ-

vo ter varnostno politiko, ki jo Japonska vodi 
v dogovoru z ZDA. Novo poglavje te politike 
se je pričelo mesec prej, ko je japonska vla-
da predstavila načrt podvojitve svojega vo-
jaškega proračuna v naslednjih petih letih. 
Napoved je v nasprotju s povojno politiko 
pacifizma, ki je zapisana v japonsko ustavo, 
obenem pa povečuje trenja v regiji. 

Vojaški proračun Japonske narašča že 
od sredine osemdesetih let in je danes med 
prvimi desetimi največjimi na svetu. Lani 
je v evrih znašal 41 milijard, kar je nekaj 
več kot en odstotek BDP (bruto domačega 
proizvoda), letos pa naj bi se zvišal na pre-
ko 48 milijard oziroma za skoraj četrtino. 
V naslednjih petih letih pa naj bi Japonska 
v oboroževanje vložila kar 290 milijard, kar 
bo navsezadnje na letni ravni doseglo Natov 
standard dveh odstotkov BDP, namenjenih 
za vojsko. Če se to uresniči, bo japonski vo-
jaški proračun tretji največji na svetu, takoj 
za ZDA in Kitajsko. 

Predlog povečanja prihaja v kontekstu 
povečane negotovosti zaradi vojne v Ukraji-
ni ter povečevanja regionalnih trenj, v kon-
tekstu katerih Japonska svoje tekmece vidi v 
Rusiji, Severni Koreji in predvsem Kitajski. 
Nova vojaška strategija, ki temelji na poveča-
nem proračunu, predvideva tudi možnosti 
protinapada, ki je za Japonsko nekaj povsem 
novega. Za te potrebe proračun vključuje na-
kup raket dolgega dosega, natančneje, amer-
iških Tomahawkov, v vrednosti 1,5 milijarde 
evrov. Poleg tega bo Japonska ZDA plačala 
780 milijonov za opremo, programsko opre-
mo in usposabljanje za potrebe uporabe tega 
orožja.

Gre za največje povečanje vojaškega 
proračuna po 2. svetovni vojni, sprememba 
strategije pa je v neposrednem nasprotju s 
politiko pacifizma, ki jo je Japonska uveljavl-
jala po takratnem vojaškem porazu. Po vojni, 
leta 1947, je bila pod nadzorom ameriških 
okupacijskih sil spisana nova ustava, ki v 

svojem devetem členu določa, da se Japon-
ska odpoveduje »vojni kot suvereni pravici 
ljudstva ter grožnji s silo oziroma njeni up-
orabi za reševanje mednarodnih sporov.« V 
skladu s tem člen zatrjuje tudi, da Japonska 
ne bo vzdrževala nobenih vojaških sil ali 
sredstev. Kljub temu ustava predvideva tako 
imenovane samo-obrambne sile, ki pa naj bi 
delovale pod civilnim in ne vojaškim vodst-
vom. 

Pacifistična ustava, ki do danes ni bila 
nikoli spremenjena, je bila spisana na ozad-
ju grozodejstev, ki jih je imperialna Japons-
ka zagrešila predhodnega pol stoletja, ko si 
je podredila skoraj celo Jugovzhodno Azijo, 
Korejo ter dele Kitajske in Rusije. Četudi so 
največji vpliv na ustavo imeli Američani, so 
Japonsko zaradi bližnje »komunistične nevar-
nosti« kmalu razpoznali kot ključno zavezni-
co v regiji ter pričeli s postopnim zavzeman-
jem za militarizacijo. Po koncu okupacije 
in po tem, ko je Japonska razglasila neod-
visnost, se je ameriška vojaška prisotnost 
le še utrdila. Danes je na Japonskem okoli 
120 ameriških vojaških baz, kar je največ na 
svetu. 

Kljub temu, da ustava nikoli ni bila spre-
menjena, se je interpretacija njenega devete-
ga člena skozi čas spreminjala – predvsem v 
smeri vse večjega odpiranja možnosti mili-
tarizacije. Samoobrambne sile so postajale 
vse bolj podobne vojski, dokler niso postale 
ena najbolje opremljenih in najbolj številčnih 
vojsk na svetu, ki vez z ustavno formulacijo 
ohranjajo le še preko imena. Prav zato mnogi 
opozarjajo, da so kljub zakonski podlagi sa-
moobrambne sile pravzaprav neustavne. 

Javna debata, ki se tiče militarizacije, se 
je v desetletjih po vojni le zaostrovala, pri 
čemer se je desni konservativni pol vselej za-
vzemal za svobodnejšo interpretacijo ustave 
oziroma spremembo njenega devetega člena, 
ki bi omogočila vzdrževanje klasične vojaške 
sile vključno z njenimi ofenzivnimi deli.

Ustava je več kot pol stoletja ostala ne-
spremenjena predvsem zaradi močnega 
protivojnega civilnega gibanja. Na nasprotni 
strani je že od samih začetkov vladajoča Lib-
eralno-demokratska stranka. Ta je bila usta-
novljena na sredini petdesetih let kot desni 
blok proti socialistom in komunistom, do 
devetdesetih pa je izdatno podporo dobiva-
la s strani ameriške Cie. V vsem tem času je 
oblast izgubila le za dve krajši obdobji. 

Nekdanji japonski premier in dolgolet-
ni predsednik stranke, lani umorjeni Šinzo 
Abe, je v času svoje vlade resneje porinil v 
smer spremembe in na to temo napovedal 
referendum. Abe, ki je bil tesno povezan z 
ultra-konservativno in skrajno desno lobis-
tično skupino Nippon Kaigi, je bil v svojem 
načrtu neuspešen zaradi nasprotovanja jav-
nosti. Podpora spremembi devetega člena je 
namreč do vojne v Ukrajini rahlo padala in 
se gibala od 25 do 40 odstotkov, po njenem 
začetku pa naj bi naraščala. 

Na ozadju globalnega zaostrovanja 
odnosov se tako tudi na Japonskem krepi-
jo konservativne in nacionalistične sile, ki 
spodbujajo militarizacijo. A ta je predvsem v 
interesu ZDA, medtem ko v regiji vodi v ob-
oroževalno tekmo, ki le še dodatno zaostruje 
že tako načete odnose. 

Od politike pacifizma 
do enega največjih 
proračunov za vojsko
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Ne zamudi nobene 
nove številke Megafona!
Prijavi se na prejemanje 

časopisa v digitalni obliki na
casopis@megafon.si

Obnova na 
čakanju in 
kamenje spotike V čakanju na izvršitev pravice

Saša Paprić

SOSEŠČINA

Vlada Republike Hrvaške je saboru predlagala novega min-
istra za gradnjo, prostor in državno premoženje. Na funk-
cijo so izglasovali inženirja Branka Bačića, ki se je že prej 
udinjal na podobnih funkcijah, zdaj pa je postal že četrti 

minister za gradnjo v vladah Andreja Plenkovića. 
Omenjeno ministrstvo je med drugim pristojno tudi za neučinko-

vito obnovo območja, ki ga je leta 2020 prizadel uničujoč potres. 
Slabo urejanje tega področja je povzročilo že odhod prejšnjih minis-
trov Ivana Paladina, Darka Horvata in Predraga Štromara. Minister 
Horvat je sicer zadel ob še en kamen spotike, zaradi katerega je bil 
aretiran. Osumili so ga zlorabe položaja in pooblastil, zato je bil raz-
rešen, saj vemo, da iz preiskovalnega zapora ni primerno opravljati 
odgovorne funkcije. Drugi problem je bil jezikovne narave. Še vedno 
so namreč aktualni spori o tem, ali je Banovina ali Banija zgodovins-
ka regija, ki je bila na področju današnje Saško-moslavaške županije. 
Hrvaški predsednik Zoran Milanović se je med nedavnim obiskom 
Petrinje, v potresu najbolj prizadetega mesta, z mimoidočim sporekel 
celo o imenu tega dela Hrvaške. 

Kakorkoli že, minister Bačić se sooča z dejstvom, da obnova moč-
no zamuja, povrh vsega pa mora do konca junija letos porabiti 1,3 
milijarde evrov evropske pomoči. Kot je povedal sam, je bilo doslej 
rešenih le trideset odstotkov zahtevkov za obnovo od ocenjenega na-
jmanjšega števila zahtevkov, ki bi jih lahko bilo skupaj med osem in 
devet tisoč. Glede na to, da papirologija v zadnjih treh letih ni bila 
urejena niti do polovice, bomo še videli, kako bo ministrstvo sploh 
gradilo nove hiše, ko bo končno zbralo papirje, glede na to, da Banijo 
še vedno pretresajo manjši potresi. 

Glede imena pa se nam ni treba pretirano razburjati – Banovino 
lahko imenujemo kar za zadnjo luknjo na seznamu prioritet vlade 
Republike Hrvaške.

Chiara Agagiú 

V sredo, 25. januarja smo obeležili sedmo obletnico sm-
rti Giulia Regenija, doktorskega študenta na univerzi 
v Cambridgeu, ki se je rodil leta 1988. Njegovo ime je 
prišlo na naslovnice, ker so ga v Egiptu mučili do smr-

ti, ko je šel v Kairo raziskovat sindikate uličnih kramarjev. Njego-
va mati je prepoznala njegovo truplo samo po konici nosu.

Nedavno je v Italiji zavladalo optimistično vzdušje, da bo 
Egipt morda ponudil pomoč pri iskanju morilcev italijanskega 
študenta, kar še ne pomeni, da v bilateralnih odnosih vse deluje. 
Minister za zunanje zadeve, Antoni Tajani, je bil obtožen vzbu-
janja lažnih upov po tem, ko je dejal, da je imel s predsednikom 
Abdelom Fattahom el-Sisijem odličen pogovor na temo študenta, 
ki so ga leta 2016 mučili v Kairu. Regenijevi starši so optimizem 
opustili že veliko prej, kar so dali tudi jasno vedeti v intervjuju za 
rimski časopis la Repubblica. Izjavili so, da se sodelovanje Kaira 
in obveščanje organov o napredovanju raziskave, tako kot sojen-
je obtožencem v odsotnosti ne le ne nadaljuje, ampak sploh ne 
obstaja.

Italijansko ministrstvo za pravosodje je prejšnji mesec izjavi-
lo, da še ni prejelo odgovora Egipta na prošnjo po sodelovanju 
v primeru obtožbe štirih egiptovskih častnikov obveščevalne 
službe, ki so bili obtoženi Regenijeve ugrabitve, mučenja in umo-
ra. Proces proti četverici so prekinili, ker je rimsko sodišče raz-
sodilo, da se ne more nadaljevati, saj obtoženci sploh niso bili ob-
veščeni o obstoju postopka. Nov datum zaslišanja so prestavili na 
13. februar, ko naj bi se ponovno zgodilo v Rimu.

Preteklo sredo smo lahko vseeno prisostvovali komemoraciji 
v spomin na Giulia, k se je odvila v Fiumicellu, njegovemu rojst-
nemu kraju v okolici Vidma.

25. januar v  
Giuliov spomin

““
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Poznate zgodbo za rožnato lepotico, ki okrancljana z belimi 
volančki že stoletja dolgo krasi obod Tartinijevega trga? 
Veste, kaj pomeni napis Lasa pur dir? Ste vedeli, da se za 
njo skriva zgodba o neuslišani ljubezni, varanju, prekomor-

skih stikih, bogastvu in revščini? Vsaj tako pravita Barbara Habič 
in Slavko Pregl, ki sta se v zadnjih nekaj letih potapljala v piransko 
zgodovino. 

Skozi stoletja so se zgodbe – kot se za pripovedništvo spodobi 
– močno spreminjale, zato ni zaman trditi, da marsikdo od vas got-
ovo pozna kakšno drugačno verzijo legend, ki so zapisane v knjigi o 
Piranu. Sicer pa njihov izid na papirjih, vezanih med trde platnice, 
verjetno ni povsem povezan z njihovo istovetnostjo. V zapisih resda 
izvemo marsikaj o zgodovini mesta, njegovih geografskih značil-
nostih, spremembah v arhitekturi in običajih, a vse ostaja zakrito 
v meglico pripovedk. Ne moremo reči pravljic, saj je kraj po navadi 
znan, čas pa … no, to je že druga zgodba. 

Vseeno se legende zdijo komaj resnične. Večinoma temeljijo na 
človeški naivnosti, polne pa so tudi nadnaravnih bitij, s katerimi si 
meščani razlagajo neznane pojave. Nekatere, kot je tista o jokajoči 
ikoni Marije, si lahko danes s pomočjo znanosti razložimo že precej 
drugače. Ta bi nas kvečjemu razočarala pri razlagi o tem, zakaj se Pi-
rančani in Izolani med seboj ne marajo, saj bi celo psihologija verjet-
no težko razložila to vrsto neutemeljenega ljubosumja iz zgodovine.

Raznovrstne zgodbe, zapisane v bogatem in izraznem jeziku, sta 
Pregl in Habič zapisala, ker sta se »v Piran zaljubljala počasi in usod-
no. V njem sva našla svoj drugi dom in svoj mediteranski gen. Hraniva 
se z njegovimi zgodbami.« Oba sta se v preteklosti uveljavila kot mla-
dinska pisatelja, kar odseva tudi iz pričujočega dela. Čeprav se zdi, 
da se v knjigi skoraj noben pridevnik ne ponovi, je napisana dovolj 
enostavno, da ciljne publike ne moremo zares zamejiti. Hkrati pa je 
pisano tako doživeto, da bi jo prej pripisali mladinski književnosti. 
Doživljajski spis domačega župnika na koncu knjige pa je vendarle 
odvečen.

Delo je očitno izšlo kot del nekega projekta ali pa gre morda za 
nov način izdajanja knjig v času, ko se je papir izredno podražil. Pod-
prto je bilo namreč s strani Mestne občine Piran, ki je poleg omen-
jenega zapisa dodala še nekaj fotografij svojih turističnih znameni-
tosti. V svetu, ki ga že tako na vsakem koraku obdajajo reklame, bi 
se jim lahko izognili vsaj v knjigah. Ilustracije Bojana Jurca, ki na 
celih straneh zaljšajo začetke posameznih legend, so namreč vse prej 
kot reklamne. Navdušujejo s svojo preprostostjo, izogibanju prepol-
nemu obilju in nevpadajočimi pastelnimi barvami. 

Za dodatne kritike in pojasnila pa se priklopite na Megafon TV, 
kjer se bosta pisatelja prav kmalu oglasila v oddaji In vivo veritas.

GLASBA

Zdi se, da je prišel čas, ko nas zapuščajo staroste in inovatorji 
na področju popularnih, predvsem rockovskih in popovskih 
godb. Vsaj tisti in tiste, ki niso živeli preveč na robu in umrli 
prezgodnje smrti. Svet je zapustila še ena legenda, ki je svoje 

ime uveljavila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Jeff Beck je svoj 
bodoči inštrument zaslišal in nemudoma posvojil pri šestih letih, ko 
je zanj opojen zvok Les Paulove električne kitare zaslišal po radiu. 
Takrat še zdaleč ni slutil, da bodo njegovi prsti nekoč vredni sedem 
milijonov funtov.

Za mnoge je bil najpomembnejši kitarist angleške rockovske za-
sedbe Yardbirds, pri kateri je nasledil Erica Claptona ter bil pred-
hodnik Jimmyja Pagea (kasnejšega ustanovitelja zasedbe Led Zep-
pelin), še dveh glasbenikov, s katerima si je delil lestvico najboljših 
kitaristov sveta po izbiri revije Rolling Stone. Čeprav je zanjo igral 
zgolj dvajset mesecev v letih 1965–66, jo je zaznamoval z vpeljavo 
zvokov in vplivov Bližnjega vzhoda in Indije. Yardbirds so v njegov-
em mandatu posneli večino svojih uspešnic, a je bil odslovljen zara-
di perfekcionizma in eksplozivnega temperamenta. Inovator ni bil 
zgolj pri dvoriščnih pticah, temveč tudi pri svojih naslednjih projek-
tih, predvsem pri Jeff Beck Group ter triu Beck, Bogert & Appice. V 
rock je vpeljeval jazz, na samosvoj način eksperimentiral z distorzijo, 
feedbackom ter fuzz efektom in se podajal tudi v psihedelični rock 
ter heavy metal. Opisujejo ga kot pionirja jazz fusiona, ki je iz rok 
Becka najlepše slišan na njegovem komercialno najuspešnejšem solo 
albumu Blow by Blow iz leta 1975.

A vendarle gre za glasbenika, ki ga je po smrti Briana Jonesa 
pozvala k pridružitvi zasedba The Rolling Stones, ki je osemkratni 
dobitnik grammyja, prejemnik nagrade Ivorja Novella za izjemen 
prispevek k britanski glasbi in ki je bil dvakrat sprejet v Hram slavnih 
rokenrola (kot član skupine Yardbirds leta 1992 in solo ustvarjalec 
v 2009), vendar nikoli ni dosegel slave svojih bolj znanih vrstnikov. 
Deloma, ker je glasbo jemal zelo resno, malo manj pa svojo kariero. 
Deloma zaradi hitre jeze in stremljenja k popolnosti. Deloma, ker ni 
imel zvezdniškega pevca, ki bi njegovo glasbo napravil bolj dostop-
no. Posledično je od osemdesetih let dalje bolje znan po sodelovanjih 
in gostovanjih z drugimi glasbeniki, kot so zasedba Bon Jovi, Roger 
Waters iz benda Pink Floyd in Kate Bush. Nedavne kolaboracije pa 
zajemajo Joss Stone, Imeldo May in znanega igralca, a manj znanega 
glasbenika, Johnnyja Deppa. Ravno z njim je lansko leto posnel svoj 
zadnji album z naslovom 18.

Brigita Gračner
foto: wiki

In memoriam Jeff Beck 
(24. 6. 1944–10. 1. 2023)

“

Pia Nikolič
foto: Didakta

Pusti jim, naj berejo 
(Piran: zgodbe in legende – Barbara 
Habič, Slavko Pregl, Didakta, 2022)

KNJIGA

“
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Arsenal ima po polovici odigrane-
ga prvenstva na računu že 50 
točk. Napovedi o novi prvenstveni  
kroni, ki jo londonski topničarji  

čakajo že dolgih 17 let, se zdijo vse bolj realne. 
Nedavni derbi med vodilnim Arsenalom in 
četrtouvrščenim Manchester Unitedom, to je 
med najbolj tradicionalno londonsko in na-
juspešnejšo manchestrsko nogometno insti-
tucijo, ki sta vrh angleškega nogometa skupaj 
predstavljali pred dvema desetletjema, je kl-
jub začetnemu vodstvu gostov zasluženo prvi 
med kandidati za naslov. 

Spopad je bil nervozen, še zlasti v prvem 
delu. Domačim topničarjem sprva ni uspe-
valo zbrati se in napasti, napasti odločno 
in silovito, napasti namensko – zato pa se 
je domačemu Arsenalu odprlo po odmoru. 
Manchester City, ki ostaja edini resni Arse-
nalov tekmec za končno lovoriko, je istočasno 
zmagal z novim hattrickom Erlinga Haalan-
da. Razlika med Arsenalom in Manchester 
Cityjem ostaja za prve mamljivih, za druge pa 
izzivalnih pet točk. 

Prva dva na tabeli Premier lige se zaradi 
večkratnih prilagoditev igralnega koledar-
ja v tej sezoni še nista pomerila. Njun prvi 
premierligaški dvoboj se obeta sredi febru-
arja, drugi ob koncu aprila. Zato pa se bos-
ta Arsenal in Manchester City v angleškem 
pokalu soočila zadnji petek v januarju. Toda 
obračun v četrtem krogu pokalnega tekmo-
vanja z odločilnima ligaškima bojema kot da 
ni primerljiv. Pa čeprav se zdi, da bo zmagov-
alec prav tega prvega iz spomladanskega niza 
medsebojnih obračunov ponudil odgovor na 
vprašanje, kdo bo letošnji zmagovalec slovite-
ga angleškega pokala, sicer najstarejšega no-
gometnega tekmovanja na svetu.

Medtem ko je bil Manchester City z za 
zdaj odigrano tekmo več v Premier ligi po-
ražen že trikrat, se je Arsenalu ponesrečila le 
ena ligaška tekma. To je bila tista ob njihovem 
gostovanju na Old Traffordu pri Manches-
ter Unitedu na začetku lanskega septembra. 
Tedaj se je igral komaj šesti prvenstveni krog. 
Tudi zato je prevlada nad Unitedom skoraj 
pet mesecev kasneje ali v 20. krogu štab top-
ničarjev tako zelo razveselila. 

Ekipa, ki jo že tri leta vestno sestavlja tren-
er Mikail Arteta in njegov strokovni krog, je 
na višjo tekmovalno raven stopila že na začet-
ku prvenstvenega tekmovanja. In to z dvema 

ključnima okrepitvama. Brazilski napadalec 
Gabriel Jesus in vsestranski ukrajinski levi 
bočni branilec Oleksandr Zinchenko sta se v 
London preselila iz Manchester Cityja. Njuno 
veselje po padcu velikega Manchester Unite-
da je bilo še posebej vpadljivo. Kot nekdan-
ja člana sinje modrih do nekdanjih sosedov 
Uniteda nimata posebnih simpatij. Veliko bolj 
pomembno pa se zdi njuno zavedanje, da je 
Arsenal zdaj res že prepričljivo na dobri poti 
proti končnemu cilju – zasesti prvo mesto na 
lestvici Premier lige tudi 28. maja, ko je na 
vrsti poslednji krog letošnje izdaje le-te.

Londonski Arsenal je v tej sezoni vpet tudi 
v evropsko tekmovanje, natančneje v Ligo 
Evropa. Topničarje smo v lanski sezoni po 
dolgih letih na celinskih zelenicah pogrešali. 
V tem dodatnem tekmovalnem ciklu bosta se-
danji Artetini zasedbi zelo pomagala tudi oba 
novoprišleka v klub. Prvi je belgijski napadal-
ni vezist Leandro Trossard, ki je iz osebnih ra-
zlogov praktično pobegnil iz Brightona, drugi 
pa mladi poljski defenzivec Jakub Kiwior, ki 
so ga Arsenalovci izvabili iz italijanske Spezie. 
Ker zimski prestopni rok do konca januarja 
še poteka, ni izključeno, da se bo Arsenal do 
tedaj okrepil še z igralcem ali dvema. 

Spričo poškodb, tudi ključnih igral-
cev – trenutno je na daljši bolniški tudi že 
omenjeni Gabriel Jesus – bo ravno Artetino 
manevriranje med stranskima obveznostma 
(angleški pokal in Liga Evropa) zelo vplivalo 
na razvoj spomladanskih dogodkov na vrhu 
Premier lige. Arsenal ima zelo mlado ekipo. 
Po eni strani zato energično in zmožno pre-
mostiti številne fizične napore, po drugi plati 
lahko tudi še vedno precej lahkomiselno. De-
janski test za Arsenal tako ostaja reakcija Ar-
sernalove zasedbe na morebitne spremljajoče 
neuspehe. V Ligi Evropa nikoli niso izključeni 
šokantni izidi, saj se angleški klubi v teh radi 
predstavljajo z moštvi, ki prej kot prvo zas-
topajo ne le rezervno, kljub vsemu pa drugo 
klubsko igralsko garnituro. 

Med premierligaške zasedbe, ki so od 
uvedbe nagrade treh točk za ligaško zmago 
že v prvi polovici prvenstva nabrale 50 točk, 
po novem uvrščamo štiri klube. Chelsea je bil 
tako prepričljiv leta 2006, Manchester City 
leta 2018, Liverpool pa v letih 2019 in 2020. 
Vsi ti, razen Liverpoola pred štirimi leti, so 
kasneje postali angleški prvaki. Kaj sledi? 

Arsenal na dobri 
poti do naslova 

Matjaž Ambrožič
foto: wikicommons

“
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Po polovici prvenstva 
že 50 točk 

Uspešni 
puščavniki

Na reliju Dakar sta letos vozila Slovenca Si-
mon Marčič in Toni Mulec. Oba sta zahte-
vno 4600-kilometrsko preizkušnjo v Sau-
dovi Arabiji prestala uspešno. Izkušenejši 
izmed obeh motociklistov, Marčič, je 
končal šesti v skupnem seštevku svoje 
kategorije, Mulec pa je v svoji kategoriji 
končal na devetem mestu.

Novo leto 
v znamenju juda

Slovenski judoisti so sredi januarja v Kop-
ru japonsko novo leto obeležili s tradicion-
alnim japonskim obredom Kagami Biraki. 
Poleg obreda, ki se ga je udeležil tudi 
japonski veleposlanik v Sloveniji Hiromichi 
Matsushima, so bili zbrani priča še nasto-
pom judoistov iz Slovenije, Hrvaške, Italije, 
Francije in Japonske.

Zimsko plavalno 
prvenstvo

Na zimskem odprtem prvenstvu Sloveni-
je v daljinskem plavanju v Radovljici so 
nastopili plavalci in plavalke iz Srbije, 
Hrvaške in Slovenije. V ženski konkurenci 
se je zmage in naslova državne prvakinje 
veselila domačinka Špela Perše, v moški 
konkurenci pa je prvak postal Ljubljančan 
Arne Furlan Štular.

Slovenska mladina 
se predstavi

Razen v hokeju na ledu Slovenija letos 
nastopa v vseh športnih panogah na Ol-
impijskem festivalu evropske mladine, 
ki se je pričel 21. januarja. Tekmovanje 
poteka v Furlaniji Julijski Krajini, tekme v 
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji 
pa bodo tudi v Planici. Slovenijo skupno 
zastopa 47 športnikov in športnic.

Novi enduro 
prizorišči

V koledarju enajste sezone serije SloEn-
duro je kolesarska zveza napovedala dve 
novi prizorišči – Perkmandeljc v Mežici na 
Koroškem in Cilenca v Zagorju ob Savi. 
Osem preizkušenj bo v Sloveniji, finale pa 
na Hrvaškem. Karavano bodo pognali na 
prvi aprilski vikend s klasiko, Kamplcem v 
Ajdovščini.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: mladina, primorske novice, celjski vestnik, svet24, bobo

>>>Domači raziskovalci globoke države so po dramatičnem razkritju, da naj bi podjetje GEN-I sponzoriralo predvolilno kampanjo 
nekega tamkajšnjega premierja – kjer je imel prste zraven takratni direktor, zdaj premier Golob - prišli do presenetljivih zaključkov: 
skoraj vse slovenske vlade naj bi namreč bile na sila čuden način povezane z Albanci. Poleg nadvse sumljivega dejstva, da je golob 
ptica, tako kot je ptič na albanski zastavi, je indicev še več, najdemo pa jih tudi na desni polobli slovenske politike, kje drugje kot 
pri Janezu Janši. Ta se (začuda brez sodnije) že celo življenje bori proti govoricam, da je albanskega porekla, čeprav so njegovi 
protisrbski pogledi evidentni na večih mestih njegove kariere. Slabe izkušnje s Srbi v otroštvu na Kosovu naj bi ga spodbudile k 
mišljenju, da so vsi ljudje, ki se pišejo na -ić, sovražni, kaj šele »trenirkarji« in da je na primer treba vso (domnevno srbsko) JNA 
med osamosvojitvijo napasti direktno (kar so, Alahu hvala, preprečili drugi). Povezave obeh premierjev z Albanci so torej na dlani, 
vprašanje pa ostaja, na kak način naj bi bila z njimi povezana sivo-bela eminenca slovenske politične elite: Milan Kučan. PRESS

B R A T A  P O  S R C U 

>>> Kot kaže, Janši ne bo uspelo svoje čustvene rane 
zakrpati z 900.000 evri, ki jih je zaradi Patrie skušal 
iztožiti od države. Revež se bo moral zadovoljiti le z uborno 
poslansko plačo (in dodatki za prisotnost). PRESS

>>> Podražitve skoraj vseh živil in storitev zaradi uved-
be evra so močno prizadele vse Hrvate. A brez skrbi. 
Ko bo čas za letovanje na hrvaških obalah, bodo tudi 
nas. Hrvati pa so z obleganjem nakupovalnih centrov 
v Brežicah in Krškem takoj po uvedbi evra že začeli 
turistično sezono pri nas - v Termah Čatež so celo skle-
nili, da bodo razširili svoje bivalne kapacitete, saj med 
poletjem pričakujejo še večje število bratov Hrvatov. 
PRESS 
>>> Tudi letos je zima (in z njo sneg) presenetila DARS, 

E X  -  P R E S S
čeprav so jo napovedovali že celo leto. Najhuje je bilo 
tam, kjer je sicer najtopleje – na Primorskem – dolge 
kolone so popolnoma zaprle celo primorsko avtoces-
to, kar je odpihnilo gate še tako premetenim in vsega  
hudega vajenim DARS-ovcem. PRESS 

>>> Tanja Fajon je zopet postavila zunanjepolitičen 
mejnik: po njenem bi morali »suvereni narodi spošto-
vati mednarodna pravila svetovnega reda.« Po 47-
urni razpravi v evropskem parlamentu so ugotovili, da 
kaj takega ne obstaja in začudeni Fajonovi v tolažbo 
prinesli »svetovno red-ovalnico« v katero bo lahko  
vpisovala vse kršitve. Oglasili so se tudi Američani, ki 
so potrdili, da Fajon s »svetovnim redom« gotovo ni 
mislila njih. PRESS

>>> Več visokih uradnikov v Ukrajini je po razkritju takšnih in drugačnih 
odtujevanj javnega denarja napovedalo odstop - med njimi namestnik 
vodje kabineta predsednika Kirilo Timošenko, namestnik generalnega 
tožilca Oleksij Simonenko, štirje namestniki ministrov in guvernerji petih 
ukrajinskih regij. Vol Zelenski naj bi bil zadovoljen, svetovnoameriškim 
medijem pa je svečano zatrdil: »Pa naj še kdo reče, da demokracija 
in pravna država pri nas ne delujeta!« Ali je s tem mislil, da v Putinovi 
Rusiji korupcije ni (kot ni demokracije), pa javnost še ugiba. PRESS 

Z Žanom bo, kot ponavadi, veliko dela. 

Slovenija do Prištine! 

BISTVO DEMOKRACIJE

>>> Borce za edino pravo (belo in krščansko) Sloveni-
jo je na noge dvignila ugotovitev Svetovne zdravstvene 
organizacije, da je pet milijard ljudi še vedno izpostavl-
jenih prekomernim industrijsko proizvedenim in škodl-

»TRANS« PA ŽE NE! 
Vrednote 
pravih 
maščob

jivim »transmaščobnim« kislinam 
v hrani, ki nastajajo pri predelavi 
hrane s hidrolizo olj. Ogroženi naj 
bi bili tudi Slovenci. Prve od nas pa 
je zmotila beseda »trans«, ki po nji-
hovem pomeni vse, kar si je možno 
hudičevega zamisliti. Po besedah 
naših zaupnikov iz vrst SDS naj bi 
že pripravljali novo zakonodajo, ki 
ne bo vsebovala nobene »trans« 
besede, kaj šele »trans« maščobe. 
Ne samo to: Grims, Mahnič, Možina 
in Primc so kot prvoborci že odšli 
na posebno plastično operacijo v 
Avstralijo, kjer jim bodo prav vso 
telesno »trans« maščobo nado-
mestili s pravo, čisto »anti-trans« 
maščobo. (da se temu postopku 
reče tudi »trans-plantacija«, jim 
očitno ni nihče prišepnil) PRESS

Macron, Putin in Zelenski leta 2019, ko še ni bilo težav z »demokracijo«

Janša & Golob : dva orla slovenske politike
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1 7 4 8
2 1 9 5

9 8 7
4 1 6 9

9 1 3 6
3 2 5 4

6 2 8 1
5 4 1 2

2 7 9 4
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2 9 5

3 7 5 1
1 4 3 6

4 7 2
2 1

1 5 6
6 7 3 8

2 5 4 6
4 1
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6
4 1 9 2

7 2 3 1
4 3 7 6

3

5 1 4 9
8 5 4 6

2 6 1 3
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 2. februarja 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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