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Piše se 10. februar 2023. Čas je za 
začetek izvajanja akcijskega načrta 
v obrambo samostojnega muzeja, pa 
tudi osamosvojitve. Dobimo se v kleti 

na Trstenjakovi, ki smo jo včeraj zvečer za to 
posebno priložnost že opremili s spomini na 
osamosvojitev, da izgleda čim bolj podobna 
tisti iz Cankarjevega doma. Naloge so razdel-
jene in ne pozabite, da iz varnostnih razlogov 
danes v hišo ne spuščate nobenih rdečelask, 
tudi če so z vami v sorodu. Rdeča barva v šta-
bu namreč prinaša nesrečo.

Mojca bo priskrbela sadne jogurte, da ne 
bomo lačni, Mateja smo poslali v Tomišalj, 
da obkoli hišo Spomenke Hribar. Možje v 
črnem pridejo opoldne in obljubili so, da s 
seboj prinesejo brisalec spomina. Odnesli ga 
bomo na Triglav in našim venetskim pred-
nikom na čast izbrisali spomin na zadnjih 32 
let. Leto 1988 moramo nujno ohraniti, zato 
ne pretiravajte z dolžino.

Nato začnemo z drugim delom načrta. 
Svetlana Makarovič, ki smo jo uspeli na pro-
slavi Prešernovih nagrajencev zvabiti v past, 
je že na položaju. Dostaviti ji moramo le še 
kramp in lopato, da bo lahko začela v Kraški 
rob klesati glave naših najbolj zaslužnih. 

Pia Nikolič

Čas je 
za akcijo!

NAMESTO UVODNIKA

Natančna 
obrazložitev 
napovedi 
akcijskega načrta

ujeto v mrežo

Začeti mora na desni strani, pri najbolj 
zaslužnemu Janezu in končati na levi strani z 
najmanj zaslužnim Lojzetom. Za to ali bo bolj 
na levi Jelko ali Dimitrij, pa bomo še metali 
kovanec. S tem dejanjem bo njena umetnost 
končno dobila uporabno vrednost, ki jo po-
trebujemo.

Priprave na Gorenjskem so prav tako že v 
teku. Cerkev je rade volje predala blejski otok 
v zameno za Debeli rtič. Ograje so tako tam že 
postavljene, rezilna žica tudi, že od zjutraj pa 
so na poti tja tovornjaki z materialom. Jenull 
je v prvem vozilu, da ga slučajno ne bi mogli 
izgubiti izpred oči. Nekaj več problemov smo 
zaznali v Škofji Loki, kjer je Kordiš globoko 
v gozd zvlekel Vrečko, da bi jo s svojo gveril-
sko enoto intelektualcev-akademikov branil 
iz zavetja globeli poljanske doline. Njihovo 
točno lokacijo še odkrivamo.

Nenavadno dinamiko smo zaznali tudi 
okoli Doma za starejše občane Metlika. Sum-
imo, da se je tam vzpostavila država NSK. 
Obveščevalci pravijo, da so se tja naselili, ker 
imajo tam vse potrebno za nekajmesečno 
obleganje. Ven jih bomo poskusili izvabiti s 
Tonetom, ki smo ga ujeli pred nekaj urami. 
Vabo bomo pred vrata poslali s fotografijo 
Titota v rokah. Računamo, da jih bo to iz trd-
njave izvabilo v nekaj minutah. Odvisno od 
tega, kako dobro imajo podmazane hojice.

FDV-jevci so že na lokaciji, spomenik 
bodo kmalu privlekli do razcepa Malence, 
kjer ga bomo postavili na vrh hriba, da ga 
bodo lahko videli in obiskovali vsi. Nismo 
prepričani, zakaj je umetnik glavo našega 
Vodje napravil plešasto, saj je vendar bujnih 
las kot Pučnik, slok in visok kot Hvalica, 
pameten kot Grims in lep kot Žan in Tomaž 
skupaj. Palec na nogi smo mu še posebej ode-
belili, da ga bodo lahko ljudje tudi poljubljali, 
a se ob tem ne bo izrabil.

Na šole že potuje nov ponatis Noriškega 
kraljestva. Distributerji se nahajajo na Vran-
skem. Ocenjevanje znanja iz knjige bomo 
prvič preverjali konec tedna. Vse nepozna-

valce bomo zaklenili v Postojnsko jamo, 
skupaj s pripadniki LGBT skupnosti, ki pa 
jo moramo preseliti, saj so ujetniki zaenkrat 
preveč navdušeni nad tem, da so lahko »ves 
čas v luknji«. Prav tako je nekomu uspelo pre-
tihotapiti zvočnik, na katerem ves čas pred-
vaja pesem Lahko ti podarim samo ljubezen. 
Zvočnika še nismo uspeli locirati in uničiti.

S prihodnjim tednom ukinjamo tudi de-
setiško štetje, po novem štejemo samo do 
osem. Spremenili bomo tudi imena mese-
cev. Januar bo tako po novem Janez-car, od 
praznikov pa bomo najprej izbrisali Dan 
žensk in ga nadomestili z Dnevom moških. 
Le tako bo prišlo do pravega uravnoteženja.

Za ženske bo sicer po novem skrbel Ro-
man, ki bo napisal urnik, kdaj se lahko spre-
hajajo po ulicah, kdaj začnejo s čiščenjem in 
kdaj se morajo očediti, da bomo lahko začeli 
delati na povečevanju rodnosti. Tu je svojo 
pomoč ponudil tudi Zdravko. Osemenjevan-
je je baje pri kravah in bikih precej podobno 
kot pri ljudeh, pravi.

Za kulturne delavce še iščemo fojbo. 
Zaradi pretiranega smradu bi jim vseeno radi 
ponudili drugo možnost. Komur uspe narisa-
ti čim lepšo podobo vrečke Bata, bomo smrt 
prihranili in mu ponudili delo čistilca v ed-
inem pravem Muzeju slovenske osamosvo-
jitve, ki se bo po novem raztezal od Kamnika 
do Grosuplja. Le tako bomo končno ustregli 
vsem strokovnim standardom zgodovinske 
stroke in dosegli mirno rešitev, o kateri gov-
orimo že od samega začetka. 

Naša prva država Karantanija, pardon, 
Slovenija, si to vendar zasluži. Če svoje držav-
ljanske dolžnosti še niste izpolnili, je zdaj 
pravi trenutek, da se enkrat in za vselej od-
poveste škodljivemu kritičnemu mišljenju in 
se pridružite edinim pravim revizionistom, 
ki bodo Slovenijo enkrat za vselej razdelili 
med prave državljane, ki so poslušni in jim ni 
mar za nepravični »pravni« red, ter na tiste, 
ki namesto družbenih omrežij berejo knjige. 
Za revizionizem gre! “
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RAZGLEDNICE

Matej Lovrič

O
pozicijsko 

oboroževanje

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Politiki in političarke se zadnje tedne 
ukvarjajo predvsem z dvema vprašanje-
ma – Muzejem slovenske osamosvojitve 

in pa s kopico napovedanih reform. Opoziciji 
se je v obliki tega famoznega, zdaj že združen-
ega muzeja, odprla nova fronta, na kateri lah-
ko vkopani vsak na svojem bregu streljajo z 
izstrelki prekratkih dosegov. Nova Slovenija je 
svojo opozicijsko držo želela okrepiti z vložit-
vijo interpelacije proti kulturni ministrici Asti 
Vrečko, kar pa je SDS pogojevala s podpisi za 
interpelacijo celotne vlade. Za vložitev inter-
pelacije je namreč potrebnih deset poslanskih 
podpisov, kar pomeni da bi NSi potrebovala 
vsaj še dva podpisa. Podobno kot že večkrat v 
tem mandatu se nekdanji koalicijski partneri-
ci, ki po porazu na aprilskih državnozborskih 
volitvah skupaj ždita v opozicijskih klopeh, 
nista mogli dogovoriti.

Bitka za bolj ali manj prestižne funkcije, ki 
pripadajo opoziciji, se tako nadaljuje. Pod vod-
stvom krščanskih demokratov še vedno osta-
jata tako Komisija za nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb kot Komisija za nadzor 
javnih financ, slednja brez opozicijske večine. 
Nadaljuje pa se tudi piarovska predstava o 
tem, kateri med obema še relevantnima pom-
ladnima strankama več pomeni osamosvo-
jitev. SDS to želi dokazati z interpelacijo ce-
lotne vlade, a hkrati namiguje, da ne namerava 
predlagati novega mandatarja, kar pomeni, da 
se razprava ob interpelaciji ne bo končala z 
glasovanjem. A tudi manever Nove Slovenije 
v obliki interpelacije Aste Vrečko je bil že vna-
prej obsojen na propad, po zaslugi SDS je le 
propadel nekoliko hitreje.

Na drugi strani se koalicija javnost trudi 
prepričati o resnosti svojih reformnih namer. 
Koalicijski trojček – Gibanje Svoboda, SD in 
Levica – se je zavezal, da bo reformiral domala 
vsa področja, ki so jih predvsem predvolilne 
kampanje zadnjih desetih let definirale kot 
potrebna prenove. Na reformah se je spotak-
nila že marsikatera vlada, verjetno najbolj ne-
slavno prav vlada zdaj že nekdanjega predsed-
nika države Boruta Pahorja. Sedaj, ko je vlada, 
vsaj po besedah Roberta Goloba, popolna in 
izgovorov ni več, se lahko začnejo pogajanja. 
A predsednik vlade je ob nastopu razširjene 
vladne konstelacije zamolčal, da v njej še ved-
no ni novega notranjega ministra oziroma 
ministrice. Po protestnem odhodu Tatjane 
Bobnar iz vlade v prvi polovici septembra jo 
na Litostrojski nadomešča ministrica za javno 
upravo Sanja Ajanović Hovnik. Po napovedih 
Goloba bodo njeno zamenjavo opravili na feb-
ruarski redni seji, ki se bo začela 20. v mesecu.

Na njej bodo predvidoma tudi ustanovili 
drugo preiskovalno komisijo v tem mandatu, 
ki so jo napovedali kmalu po odstopu Bob-
nar. Preiskovati nameravajo sume političnega 
vmešavanja v delo policije v času od nastopa 
tretje Janševe vlade do ustanovitve komisije. 
Delno je to v prejšnjem že preiskovala komisi-
ja pod vodstvom Rudija Medveda, a zaradi 
pomanjkanja glasovalne večine niso sprejeli 
niti vmesnega poročila. Svoje preiskovalne 
komisije za obračunavanje z Robertom Golo-
bom pa si želi tudi SDS, a za to potrebujejo 
vsaj tri podpise Nove Slovenije, ki pa jih zaen-
krat še ne da, saj jim predstavljajo edino real-
no pogajalsko moč. “

Protest upokojencev 
na Trgu reublike. Berta 

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.

Piran. Dragan

Matej Lovrič



4 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  3 4  -  1 0 .  f e b r u a r  2 0 2 3

Grafist misli, da 
lahko utiša Megafon

Podjetje Grafist d. o. o., ki se redno 
pojavlja v nečednih rabotah koprske 
gradbene hobotnice, je v preteklih 
mesecih vložilo vsaj tri tožbe zoper 

Megafon, ki ga pravkar prebirate. Najbrž se 
sprašujete, zakaj. V nadaljevanju bomo pojas-
nili tudi to. 

Ko največje gradbeno podjetje na Obali 
kot po tekočem traku vlaga tožbe zoper loka-
lni medij, je vsem jasno, da mora za to obsta-
jati nek razlog. 

Kot večina med vami, našimi bralci, tudi 
sama ve, se v Kopru do današnjega dne še ni 
polegel prah, ki se je intenzivno dvigal po 
mestu in okolici za časa županovanja Bori-
sa Popovića ob številnih aferah, ki jih je – 
tudi z udeležbo Grafista – redno povzročal. 
S tem delom bližnje preteklosti v Kopru še 
nismo do konca razčistili. Danes se posle-
dice Popovićevih in Grafistovih nečednih 
ravnanj občuti morda še bolj kot takrat, ko 
so jih zakrivili – dovolj je že, da si ogledate 
stanje na nepremičninskem trgu in trgu na-
jemniških stanovanj v Kopru, če se omejimo 
samo na najbolj opazne posledice, ki nižajo 
kakovost bivanja. Največji delež vzrokov za 
katastrofalno stanje v mestu lahko pripiše-
mo ravno navezi Popović-Grafist. O različnih 
konkretnih ravnanjih omenjene naveze smo 
večkrat pisali in objavljali vedno nove doka-
ze različnih oškodovanj občine oziroma 
občinskega premoženja.   

Velike gradbene in druge afere so v Slo-
veniji praviloma dobile sodni epilog – spom-
nimo se primerov Hilde Tovšak (Vegrad), 
Ivana Zidarja (SCT) ali Dušana Černigoja 
(Primorje), če se omejimo zgolj na Grafistu 
sorodna (gradbena) podjetja. Do sodnega 
epiloga je v omenjenih in številnih drugih 
zadevah prišlo tudi po zaslugi medijev, ki so 
z vztrajnim poročanjem o spornih zadevah 
praktično onemogočili pometanje afer pod 
preprogo. Tako so odmevnejši primeri dobili 
sodni epilog in pravosodni sistem je ob po-
moči medijev uspel pomesti z raznimi Hilda-
mi, Zidarji in Černigoji. 

Toda v Kopru temu ni bilo tako in lo-
kalni gradbeni baroni so se v večini prim-
erov uspeli izogniti sodnemu epilogu, zato 

LOKALNO

Željko Urumović

Nov naval tožb gradbenega podjetja zoper 
medijsko hišo

je gradbena hobotnica v Kopru, kot smo 
sprego med tedanjim županom Popovićem 
in Grafistom krstili na Megafonu, zaenkrat 
še ostala nedotaknjena. Da bi razumeli, kako 
ji je to uspelo, se moramo vrniti nazaj vse do 
leta 2002, ko se je na občinski prestol s tesno 
zmago uspel prebiti Boris Popović. 

Vrnimo se torej v leto 2002 
Od 2002 do 2018 je trajalo najdaljše žu-

panovanje v Kopru – Boris Popović je vodil 
občino kar 16 zaporednih let. Že če sledimo 
medijskim objavam iz omenjenega obdobja, 
je jasno, da so ena za drugo odmevale afere 
takratnega župana Popovića in njegovega 
hišnega gradbinca Grafista. Vendar do pre-
boja, za razliko od primerov tipa Vegrad, 
SCT in drugih, ni prišlo do sodnega epilo-
ga. Kot župan je lahko Popović v primerih 
oškodovanja občine brez posebnih težav 
prikrival podatke o transakcijah med njim 
in Grafistom, pa tudi o drugih izbranih tran-
sakcijah, ki so potekale brez Grafista. Zato 
sta tako javnost kot tožilstvo ostala prikra-
jšana za pomembne informacije in dejstva o 
stvarnem dogajanju pri poslih, ki jih je pod 
taktirko Popovića Grafist realiziral z Mestno 
občino Koper. 

Pri Megafonu smo, kot že veste, o tem 
prelili kar nekaj tinte – podrobneje smo ra-
ziskali primere Solis, Levji Grad, Libertas in 
druge ter o ugotovitvah natančno poročali 
javnosti.  

Zakaj nas torej tožijo? 
Kdor počne nekaj prepovedanega, se boji, 

da bo kaznovan. S kaznovanjem storilca se 
tudi druge ljudi odvrača od tega, da bi ravna-
li enako. V našem pravnem redu je za zlorabo 
uradnega položaja ali pravic predvidena ka-
zenska odgovornost – to velja tudi pri preno-
su občinskih nepremičnin na zasebno pod-
jetje. Naveza Grafist-Popović se je kazenski 
odgovornosti vsa ta leta precej uspešno iz-
mikala. Pravosodje se je ukvarjalo z več kot 
dvajsetimi primeri zoper Borisa Popovića 
kot nekdanjega župana in večina teh zadev 
je zastarala – predvsem po zaslugi neštetih 
zdravniških opravičil, ki so jih za obtoženca 

dostavili iz tujine. V teku je le še en odmeven 
postopek zaradi prodaje občinskega objek-
ta, v sklopu katere je bil retroaktivno orga-
niziran razpis v korist podjetja Grafist (ob 
sodelovanju nekdanjega Stavbenika). 

Grafist in Popović sta očitno uspela izna-
jti način, da se praviloma uspešno izogneta 
kazni – na način, da z zavlačevanjem doseže-
ta, da pregon zaradi oškodovanja občine 
zastara. 

Kazenska odgovornost ni edino, s čimer 
država odvrača nepridiprave od izvajanja 
zgoraj opisanih dejanj. Na razpolago ima tudi 
možnost, ki jo daje 86. člen Obligacijskega za-
konika – kot ničen lahko razglasi vsak posel, 
ki je nasproten morali. Po stališču Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije je prodaja občin-
skega premoženja po ceni, nižji od njegove 
stvarne vrednosti, nasprotna morali. Sporne 
prodaje občinskih nepremičnin po prenizki 
ceni, ki so redno pristajale v rokah Grafista, 
so bile v Kopru za časa Popovića bolj pravilo 
kot izjema.

Pri tem iz predpisov in tudi sodne prakse 
v Sloveniji izhaja, da sodišče pogodbo razgla-
si za nično tudi, če se javno premoženje pro-
da pod njegovo realno vrednostjo. Pri tem je 
pomembno, da morajo vsi vpleteni, tudi za-
sebno podjetje kot kupec, paziti, da s poslom 
občine ne oškodujejo.

Po skrbni preučitvi primera Solis, ko je 
občina zemljišče na skrivaj prodala Primor-
ju, to pa še isti dan Grafistu (leta 2012), bi 
tudi ta pravni posel podlegel ničnosti. Ena-
ko zemljišča na območju Levjega gradu, ko 
je občina brez pogajanj in z neposredno po-
godbo zemljišča prodala Grafistu. Vendar do 
sedaj ne omenjeni prodaji, ne ustanovitev 
služnostne pravice za objekte na mestnem 
kopališču, kot tudi prodaja objekta Libertas, 
niso bile razglašene za nične. 

Kako je to mogoče?
Odgovor je preprost. Za sprožitev post-

opka ugotavljanja ničnosti mora pobudo 
dati oškodovanec, torej občina. V praksi to 
pomeni, da bi takratni župan Popović moral 
samega sebe kot podpisnika v  imenu občine 
tožiti, da bi sodišče lahko razglasilo ničnost 
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omenjenega posla. Teoretično bi to lahko 
storil tudi Grafist, kot kupec, vendar je vsem 
jasno, da je bolj kot to verjetno, da bi papež 
odstopil.

Tako je lahko Popović kar 16 let svo-
je posle z občinskim premoženjem varov-
al pred ničnostjo s pozicije župana Mestne 
občine Koper. Tako se je tudi druga učinko-
vita sankcija, ki jo ima država na voljo, v 
primeru naveze Popović-Grafist izkazala za 
nemočno.  

Zadeva, ki poštene ljudi odvrača od 
tega, da bi na nezakonite načine oškodova-
li občino, je strah pred tem, da bi za njihova 
ravnanja izvedela javnost – kajti temu bi pri 
večini javnosti sledila takojšnja izguba oseb-
nega in družbenega ugleda storilcev. Z raz-
kritjem informacij o nezakonitostih mediji 
opravljamo svojo družbeno vlogo. Poleg on-
emogočanja medija pri opravljanju svojega 
poslanstva lahko s serijskim vlaganjem tožb 
storilci ustvarijo v javnosti vtis, da iskreno 
verjamejo v lastno nedolžnost. Ali pa grad-
bena hobotnica na ta način kaže svojo moč, 
češ: »Poglejte me, vsi vedo, kako sem oškodoval 
občino, ampak nihče ne sme pisati o tem – če bo 
pisal, bom nadenj poslal sodišče.«  

Sledeč številnim medijskim objavam o 
spornosti poslov med Mestno občino Koper 
in Grafistom je jasno, da nismo ne prvi in ne 
edini, ki opozarjamo na te sporne in neza-
konite posle. Razlika je le v tem, da se naveza 
Popović-Grafist našega pisanja mnogo bolj 
boji, kot se ga je v preteklosti – kajti doka-
zi niso več pod Popovićevim skrbništvom, 
odkar ni več župan. Tako se pri izogibanju 
ugotavljanja njegove odgovornosti ne more 
več zanašati na to, da so dokazi pod njegovo 
kontrolo. S tem se je pojavila možnost prido-
bitve teh dokazov, sklicujoč se na zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja, kar 
smo tudi pri Megafonu storili in pridobili 

različne dokumente, ki so bili osnova našega 
pisanja o Popovićevih in Grafistovih poslih v 
škodo občine. 

Medijske izpostavljenosti se bojijo tudi 
zato, ker bi lahko popolnoma razgalila delo-
vanje tako Popovića kot Grafista pri spornih 
poslih.

Grafistove tožbe ne predstavljajo ničesar 
novega. Gre za šolski primer tako imeno-
vanih SLAPP tožb, ko se podjetje poslužuje 
tožb z namenom izvajanja pritiska in fi-
nančnega izčrpavanje medija, ki razkriva 
njihova nezakonita ravnanja. Grafist je sodeč 
po javno dostopnih podatkih vreden približ-
no 50 milijonov evrov in s tem dovolj finanč-
no močan, da lahko tudi na ta način povzroči 
konec delovanja tudi finančno močnejših 
medijev od Megafona. 

Serijsko vlaganje tožb služi tudi zas-
traševanju drugih medijev – da si ne bi sluča-
jno drznili raziskovati Grafistovih afer. Pri 
tem ne gre samo za to, da Popović in Grafist 
ne želita razkritja resnice o njihovih poslih, 
temveč gre tudi za to, da se bojijo razkritja 

dokazov o načinu prodaje občinskih ne-
premičnin Grafistu, ker lahko to občino pod 
trenutnim vodstvom primora v sprožitev 
postopkov za ugotavljanje ničnosti spornih 
poslov med Popovićem in Grafistom. To bi 
tako Grafistu kot Popoviću prineslo še kako 
kazen, poleg potencialne izgube ugleda.

Ne Grafista in ne Popovića samo po sebi 
ne moti to, da pišemo o njihovih ravnanjih 
iz bližnje preteklosti. Veliko bolj jih skrbi 
to, da objavljamo dokaze o ničnosti pravnih 
poslov, kajti ničnost za razliko od kazenskega 
pregona ne zastara. Še predobro se zavedajo 
možnosti, da odgovorni na MOK prepoz-
najo kot utemeljene razloge za ugotavljanje 
ničnosti pravnih poslov prodaje občinskih 
nepremičnin Grafistu. 

Da Grafist in Popović mislita resno s 
SLAPP tožbami proti Megafonu dokazu-
je tudi seznam prič, ki jih predlaga Graf-
ist. Na njem se poleg (nekdanjih) občinskih 
uslužbenk Debore Fajdiga, Maje Šviligoj 
Cernaz in Melite Osvaldič nahajata tudi raz-
vpita Boris Popović in Dušan Černigoj. “

Iz zapisnika pripravljalnega naroka in prvega naroka za glavno obravnavo dne 24. januarja 2023
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Obstrukcija 
svetnikov SD

LOKALNO

Ana Lešnik 
foto: Občina Piran

24. januarja 2023 je v dvorani Domen-
ica Tintoretta občinske palače v Pira-
nu potekala druga redna seja občin-
skega sveta občine Piran. Potrditvi 

zapisnikov s prve redne in izredne seje je sle-
dila naslednja točka dnevnega reda, v sklopu 
katere so svetniki najprej imenovali člane 
Nadzornega odbora občine, nato pa še člane 
odborov in komisij občinskega sveta. Pri tem 
so imeli odločne pomisleke opozicijski So-
cialni demokrati, ker na predlogu za imeno-
vanje članov Nadzornega odbora občine ni 
bilo njihovega kandidata. Sporno se jim je 
zdelo tudi to, da so bili glede na volilni rezul-
tat zastopani v premalo odborih in komisijah 
– imenovani so bili samo v sedmih, namesto 
v dvanajstih odborih in komisijah. Izrazili so 
očitke, da je to v nasprotju s poslovnikom ter 

Druga redna seja 
občinskega sveta 
občine Piran

napovedali, da bodo zaradi tega sprožili us-
tavni spor, nato pa so sejo obstruirali.

Socialni demokrati pravzaprav sedijo v 
osmih in ne v sedmih odborih, kot so dejali 
na seji, poleg tega pa v poslovniku občinske-
ga sveta ni najti zapisa, ki bi določal, koliko 
sedežev v odborih oziroma komisijah pripa-
da določeni stranki glede na volilni rezultat. 
Poleg tega so izrazili očitke, da ne zaseda-
jo nobenega sedeža v Nadzornem odboru 
občine, kljub temu da zakonodaja v svojem 
32.a členu izrecno pravi, da člani Nadzorne-
ga odbora ne morejo biti člani občinskega 
sveta.

Sledilo je še imenovanje dveh članov v 
Nadzorni svet javnega podjetja Okolje Piran 
d. o. o., ki je bilo sprejeto kljub obstrukciji 
svetnikov SD. 

Na koncu seje so svetniki razpravljali še 
o različnih vprašanjih, vezanih na piransko 
občino, med drugim glede dograjevanja hiš, 
ki že imajo komunalne priključke, o možno-
sti, da bi se v Jernejev kanal lahko vezali tudi 
čolni večji od šestih metrov ter o škodljivih 
gradbenih posegih v Piranu. Predlagana je 
bila ustanovitev odbora za kmetijstvo in 
podeželje in odbor za medgeneracijsko soli-
darnost. “

Proti sušilnici 
blata

Pretekli teden je potekala seja občins-
kega sveta občine Ankaran, na kateri 
so svetniki odrekli soglasje k sklepu 
občinskega sveta Mestne občine 

Koper o imenovanju novih članov nadzor-
nega sveta Javnega podjetja Marjetica Ko-
per d. o. o. Ankaranska občina je zahtevala 
zaustavitev projekta sušilnice komunalnega 
blata ter izvedbo neodvisnega revizijske-
ga pregleda projekta nadgradnje Centralne 
čistilne naprave Koper. Slednji bo razjasnil 
razmerja med lastniki gospodarske javne 
infrastrukture in izvajalcem gospodarske 
javne službe, položaj nosilcev investicije v 
gospodarski javni infrastrukturi in izvajalca 
gospodarske javne službe ter najemnika gos-
podarske javne infrastrukture, pretekla in 
obstoječa razmerja glede centralne čistilne 
naprave med občinami (uporabnicami tega 
komunalnega sistema), ekonomsko upra-

Seja občinskega sveta 
občine Ankaran

vičenost projekta sušenja odpadnega blata, 
pravilnost postopka primerjalnega pregle-
da tehnoloških rešitev ter izbire ponudnika 
in način pridobivanja soglasij k projektu in 
predmetni investiciji. Nadaljnje odločitve, 

vezane na projekt investicije v gospodarsko 
javno infrastrukturo – sušilnico komunal-
nega blata – bo občina Ankaran sprejemala 
po prejemu in preučitvi neodvisnega revi-
zorskega poročila. “

Ana Lešnik 
foto: Občina Ankaran
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ni čudno, saj družbeni sektorji ne veljajo več 
za področja, kjer se takoj po študiju študenti 
zlahka zaposlijo.

Dvajset let univerze je zaznamovanih 
s številnimi dosežki tako študentov kot 
same univerze. Danes je močno mednarod-
no vpeta, kar študentom omogoča številne 
programe izmenjave v druge države. Kot 
eden od vidnejših dosežkov Univerze na Pri-
morskem izpostavljajo ustanovitev inštituta 
InnoRenew CoE v Izoli in izgradnjo lesene 
stavbe. Gre za neodvisni raziskovalni inšti-
tut, ki se ukvarja s raziskovanjem obnovljive 
in trajnostne gradnje. Osredotočeni so zlasti 
na inovativne pristope k lesu in njegovi up-
orabi, njihov cilj pa je prenašati znanstveno 
znanje v industrijo. Lani je bila Univerza na 
Primorskem vključena tudi v mrežo ENIHEI 
(Evropska mreža inovativnega visokega šol-
stva) – iniciativo Evropske komisarke, ki v 
forum združuje 37 univerz, ki naj bi se uk-
varjale z načini, kako lahko visoko šolstvo 
spodbuja inovacije.

Univerza na Primorskem je še vedno rela-
tivno mlada univerza, ki mora še utrditi svo-
je ime v Evropi in po svetu. Čeprav je pros-
tor za izboljšave, so to stvari, ki se zgodijo 
sčasoma in z aktivno udeležbo študentov in 
profesorjev. Univerza na Primorskem ima za 
slovensko Istro veliko vrednost, saj je posta-
la ena od stvari, po katerih so mesta znana. 
Jubilejno obletnico bi zato morale prazno-
vati vse istrske občine, ker so prav univerza 
in študenti tisti, ki tudi v zimskem času pri-
našajo na obalo živahnost in pestrost.  “

 Notranjost Univerze na Primorskem

Dvajset let 
Univerze na 
Primorskem

Sonja Knežević
txt&foto

Dvajseti rojstni dan je tisti, ki ga 
praznujemo z zavedanjem, da smo 
že skoraj popolnoma odrasli. Ena-
ko velja za primorsko univerzo, 

ki počasi vstopa v odraslost, saj leta 2023 
obeležuje dvajseto obletnico ustanovitve. 
Za prvi pomembni datum štejemo 29. jan-
uar, dan ustanovitve univerze. Rojstni dan 
pa univerza vsako leto praznuje na začetku 
pomladi, ker je bila 17. marca leta 2003 for-
malno vpisana v sodni register.

Prve resne pobude za univerzo na Obali 
so se začele v devetdesetih letih, v času, ko 
so si obalne občine prizadevale za hitrejši 
razvoj. Zavedali so se, da bi bila visokošol-
ska ustanova zelo koristna za preobrazbo 
občin iz provinc v zaznana mesta ob morju. 
Leta 1992 je bila na Skupnosti obalnih občin 
ustanovljena delovna skupina, ki naj bi se 
ukvarjala s pripravo strokovnih gradiv za vi-
sokošolsko izobraževanje. Tri leta pozneje pa 
je bilo podpisano Pismo o namerah za zag-
otavljanje pogojev razvoja visokega šolstva v 
občinah Izola, Koper in Piran. Pismo so pod-
pisali tako predstavniki obalnih občin kot 
tudi tedanji minister za šolstvo Slavko Gaber. 
Istega leta je bilo ustanovljeno Akademsko 
društvo za univerzo zahodne Slovenije, ki je 
predstavljalo izhodišče za daljši razvoj uni-
verze. V društvu je bilo 55 ustanovnih član-
ov, ki so bili izobraženi na različnih področ-
jih, predvsem pa so bili v njem visokošolski 
učitelji.

Na samem začetku leta 2003 je Univer-
za na Primorskem obsegala pet pedagoških 
članic in dva inštituta, in sicer Fakulteto za 
humanistične študije, Fakulteto za manage-
ment, Pedagoško fakulteto, Turistico – Vi-
soko šolo za Turizem Portorož, Visoko šolo 
za zdravstvo Izola, Znanstveno-raziskovalno 
središče Koper in Primorski inštitut za nar-
avoslovne in tehnične vede Koper (danes 
Inštitut Andreja Marušiča). Znanstveno-ra-
ziskovalno središče Koper je danes samos-
tojni zavod, univerza pa je v dvajsetih letih 
pridobila še Fakulteto za matematiko, nara-
voslovje in informacijske tehnologije. Usta-
novili so tudi Univerzitetno knjižnico in štu-
dentske domove. Slednjih sicer ni dovolj niti 
za nastanitev polovice študirajočih na Obali. 
Na univerzi so sicer nedavno začeli s preno-
vo Garni hotela Pristan, ki naj bi študentom 

zagotovil še nekaj postelj. Napovedali so tudi 
nakup in izgradnjo novih študentskih do-
mov, vendar študentom do njihove izgradnje 
ne preostane drugega, kot da si nastanitev 
poiščejo pri zasebnih najemodajalcih. To je 
zagotovo eden od problemov univerze, ki si 
prizadeva biti večkulturna in odprta za štu-
dente z vsega sveta. 

Na Univerzi na Primorskem je veliko 
slovenskih študentov, ki večinoma prihajajo 
iz osrednje Slovenije in Primorja, veliko pa 
je tudi tujih študentov, ki prihajajo iz sosed-
njih držav, tudi iz nekaterih bolj oddaljenih, 
kot so Ekvador, Moldavija, Uzbekistan in 
številne druge. Študente v Istro privleče 
predvsem morje, saj, kdo ne bi rad živel ob 
morju? Čudovito Jadransko morje je zagoto-
vo največji adut, ki Univerzo na Primorskem 
loči od drugih univerz v Sloveniji in bližnji 
okolici. Velik plus za tuje študente je tudi to, 
da si Univerza na Primorskem prizadeva biti 
vključujoča in poleg programov v slovenšči-
ni ponuja tudi programe v angleščini. Na 
fakultetah običajno delajo v manjših študi-
jskih skupinah, kar omogoča tesnejše sodelo-
vanje s profesorji.

V študijskem letu 2022/23 je na Univer-
zo na Primorskem vpisanih 5.745 študentov. 
Zaposleni pravijo, da je zelo težko meriti 
priljubljenost posameznih fakultet, saj vse 
delujejo različno in ponujajo različne stvari. 
A lani so se prosta mesta najprej zapolnila 
na Fakulteti za vede o zdravju in Fakulteti 
za management. Družbene vede ostajajo na-
jmanj priljubljene med študenti, kar danes 
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Prezenca, ki jo je Anja Drnovšek iz-
ražala na večerni vaji nove predstave 
Lepa Vida, v kateri nosi naslovno 
vlogo, je pokazala, da je pripravlje-

na na današnjo premiero v Gledališču Kop-
er. Do premiere je takrat manjkal še dober 
teden. Suvereno je odpela pesmi in se vžive-
la v hrepeneč, močan, kompleksen lik Lepe 
Vide. »Še nekaj vaj in živčnosti nas čaka,« je 
dejala pred jutranjo vajo, ko sva se ob kavi 
pogovarjali v garderobi gledališča. Poleg gle-
daliških vlog je imela tudi vloge v filmih in 
televizijskih nadaljevankah. Morda jo pre-
poznate iz nadaljevank Usodno vino, Najini 
mostovi ali Reka ljubezni. Postati igralka je 
bila zanjo »logična odločitev.«

Je igralski poklic tak, kot si si ga pred-
stavljala?
Ja. Mogoče sem si predstavljala več ustvar-
jalnosti, ki pa se, ko zapadeš v nek sistem, 
včasih izgubi. Vsi igralci se borimo proti 
temu. Študiji, predstave in premiere se vrsti-
jo ena za drugo, kar nam onemogoča, da bi 
si malo spočili glave. To mene včasih zelo 
zmoti. Sama sebi se zdim utrujena od vseh 
projektov, ki se nabirajo. Se mi zdi, da včasih 
igralci zaradi tega tudi bolj površno naredi-
mo stvari. Drugače bi bilo, če bi nam »sistem« 
dovolil, da imamo recimo kakšno premiero 
manj ali kakšna dobra izobraževanja. Pri tre-
nutnem projektu Lepe Vide recimo pogrešam 
pevske vaje, ki bi iz nas izvlekle rezervo, ki 
jo še imamo. Seveda ni povsod tako, ampak 
se mi zdi, da če si zaposlen v neki instituciji, 
sčasoma pride do tega. 

Si bila kdaj na svobodi?
Ja in ni bilo v redu. Zato sem prišla v Koper. 
(smeh) Rekla sem v Koper, ker si nikoli nisem 
predstavljala, da bom delala na Obali, saj se 
nimam za morskega človeka. Bila sem na 
svobodi kot zelo mlada igralka. Takrat je bila 
tudi kriza, niso jemali igralcev, zelo malo je 
bilo denarja. Sebe nisem videla v tem. Pa sem 
delala tudi avtorske projekte, ki so bili zelo 
dobri, ampak enostavno nas na akademiji 
nihče ne uči menedžmenta. To manjka. Če bi 
mene na akademiji nekdo poleg igralstva učil 
tudi kako priti do tega, da se bo moja pred-
stava prodajala, bi bilo malo drugače. Ko si 
enkrat na svobodi in narediš avtorski pro-

jekt, tega noben ne bo kupil oziroma jim bo 
predrago, če to ni neka brutalna komedija, 
kjer bi od smeha padali s stolov.

Torej bi rekla, da se komedije bolje 
prodajajo?
Ja, absolutno. Če greš na primer v Spodn-
ji Duplek, noben ne bo gledal stokajočega 
Wertherja. Bo raje gledal komično Vido ali 
Kekca. Ampak saj razumem. V kakšnih časih 
pa živimo! Tudi moja mama kdaj reče, zakaj 
bi gledala tragedijo, raje se grem zvečer v gle-
dališče sprostiti. Sladokusce gledališča, tiste, 
ki nas to res zanima, bodo napolnile tudi 
predstave, ki niso komedije. Tudi jaz sicer 
včasih, ko izbiram, kateri film si bom ogleda-
la, izberem komedijo. Čedalje bolj razumem, 
zakaj ljudje raje gledajo neko komedijo. Am-
pak s komedijo ni nič narobe.  

Kaj pomeni biti igralec, igralka v današn-
jih časih?
Odvisno od tega, kakšen igralec, igralka 
si. Jaz priznam, da se distanciram od tega. 
Teater pustim v teatru, snemanja pustim 
na setu. Ničesar ne nosim domov. Zato me 
včasih, ko so na televiziji aktualne serije, v 
katerih sem igrala, preseneti, da me kdo pre-
pozna. Drugače pa moram reči, da sem zelo 
vesela, ko pride kdo na mojo predstavo in mu 
nekaj dam. In mi tudi iskreno povejo, kaj so 
začutili, ali jim je dalo za mislit in podobno. 
Zelo rada povem zgodbo, ki se mi je zgodila, 
ko sem igrala v svojem avtorskem projektu 
Sylvia Plath, kjer govorim o samomoru in 
kjer se lik odloči, da samomora ne bo nare-
dil. Po predstavi je prišel eden od gledalcev, 
nek fant, do ekipe, in povedal, da si je hotel 
vzeti življenje, ampak si je po ogledu pred-
stave premislil. To me zadnja leta spremlja. 
Zato sem jaz igralka. Zato, da pride do takih 
zgodb. Pa če pride en tak primer na vsakih 
deset let, je zame čisto dovolj. Za to desetletje 
je kvota izpolnjena. 

Kaj je bila največja ovira v tvoji karieri?
Jaz. Ovir ni. V igralstvu pride obdobje, ko ve-
liko delaš, ko ne delaš, ko si zaposlen, ko nisi 
zaposlen. Odvisno je, kako to sprejemaš. Jaz 
vem, da če je moja glava ovira – bodisi sem na 
svobodi ali zaposlena – ne bo šlo. Ampak če 
imaš kakršen koli problem, ki izvira od zunaj 

ali od znotraj, ter imaš nek krč, zadržek, po-
tem je ta ovira tista, ki te ne potisne naprej.

Kako pa se spopadaš s takimi ovirami in 
krči, še posebej pri procesu ustvarjanja 
vloge?
Spomnim se dveh projektov, kjer sem bila 
čisto v krču. Zaradi tega sem imela pogovore 
z režiserjem, na katerih sva tuhtala, kako naj 
me odpre, pa sem rekla, da nimam pojma, kaj 
počnem. Pa je bilo vse super – projekt, eki-
pa, besedilo, vloga. Ampak jaz nisem mogla. 
V takih primerih se začneš samopomilovati. 
Rekla sem si tudi, da nisem za ta poklic. Zdaj, 
ko gledam za nazaj, opažam, da je moralo 
priti do tega, ker te to naredi močnejšega. 
A bi bili mi dobri v svojem poklicu, če bi šlo 
vedno vse gladko? Morajo biti ovire in krči, 
da lahko priplezaš iz tega in si rečeš »ma, kaj 
si to počela, brezveze!« Tu je pomemben čas. 
Zdaj bi stvari drugače naredila, če bi še en-
krat delala ta projekt, ampak si ga ne želim, 
ker sem hvaležna, da se je zgodilo tako, kot se 
je. Enkrat sem brala intervju z Jožico Avbelj, 
igralko, ki je rekla »najboljša je vsaka vloga, 
ki je zadnja vloga.« Tega se držim. Ko zagov-
arjaš svojo vlogo, je vedno tista zadnja tvoja 
najboljša, ker ima toliko predzgodb od vseh 
ostalih vlog. 

Kako se soočaš z neprijetnimi stvarmi, 
ki so izven tvoje cone udobja, a jih vloga 
zahteva?
Odvisno od procesa. Imaš režiserje, ki reče-
jo, da bo tako, kot so si zamislili in pika. Ti 
odvrneš, da ne bo tako, ker tega ne počneš. 
Pa pripomnijo: »Saj si igralka!« Imaš pa tudi 
režiserje, ki te vprašajo, če bi počela določe-
no stvar, potem se lepo pomenimo in najde-
mo skupno pot. So pa tudi projekti, ko samo 
steče. Takrat se šele po premieri in pred-
stavah zavedaš, da si počel nekaj, kar je bilo 
izven tvoje cone udobja. Vse je odvisno od 
tega, kje si trenutno in kaj se dogaja na odru. 
V primeru procesa Lepe Vide, kjer si v enem 
prizoru slečem majico, me je režiser vprašal, 
če bi bila zgoraj brez in sem takoj rekla ne. 
Pa ne zato, ker se ne bi hotela razgaliti, am-
pak ker sem še vedno mlada mamica, dojim, 
to trenutno ni moje in tega ne bom nosila na 
pladnju. Pojasnila sem mu te občutke, lepo 
smo se pogovorili in našli srednjo pot. To mi 

Ana Zupan
foto: osebni arhiv

»Saj si igralka!«
Anja Drnovšek, igralka

INTERVJU
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je super in je v moji coni udobja. Režiserju je 
pa tudi bolj pomembno, da ima na odru per-
sono, ne pa golih prsi. Če bi hotel imeti le to, 
bi mu bilo čisto vseeno, če sem malo v krču. 
Tudi na snemanjih sem se naučila, da če mi 
kaj ne paše, to povem, ker je dobro, da se o 
tem govori. Najbolj sovražim, ko mi kdo reče 
»Saj si igralka!« Kaj pa to sploh pomeni? V 
prvi vrsti sem Anja. Človek. Nečesa ne želim 
delati.
Nekoč sem mislila, da morajo igralci vsemu 
reči ja, ker so pač igralci, ki lahko zaigrajo 
karkoli. Saj to je velika domena marsikoga. Z 
veliko kolegi sem se pogovarjala o temu. Ti si 
moraš postaviti mejo, to je zdrav razum. Če 
ne, me lahko posilijo na odru, saj sem igralka, 
saj moram reči ja. Pa koliko je bilo tega, tudi 
v zgodovini svetovnih filmov …

  
Kako prideš v stik s čustvi, ki jih mora po-
kazati lik? 
Tehnik je ogromno. Vsak ima svoje. Konkret-
no se pri Lepi Vidi zelo ukvarjam s tem, da 
telo gomazi, da se noter ves čas nekaj dogaja. 
Tudi ko sem pri miru, nisem pri miru. Tega 
se poslužujem pri 90 odstotkih predstav. V 
Lepi Vidi tudi pojem in glasba mi nasploh 
zelo pomaga pri vlogah. To me odkrči. Bolj 
ko sem v telesu, ker sem zelo telesni tip, bolj 
mi to pomaga spremljati in oddajati čustva. 
Ta tehnika teh nekih malih stvari, ki se ti 
dogajajo, ki sem jih spoznala prek akademije, 
pri meni delujejo. 

Kako pomembni so soigralci pri grajenju 
vloge? 
Velik faktor je dobro motivirana ekipa. Včasih 
so projekti, ki jih, banalno rečeno, naredimo 
za službo, za tiste točke, ki jih mora teater do-
biti. So pa projekti, kjer smo vsi visoko mo-
tivirani. Včasih mi motiviramo režiserja ali 
on nas ali pa je vzajemno. Jaz sem po navadi 
vedno ta motivator. Vsak projekt pa ima en 
skupni faktor in to je premiera, kjer je pub-
lika, kjer so kritike. Vsi se tega podzavestno 
bojimo oziroma nas intrigira.  

Si zadovoljna v Gledališču Koper in z de-
lom z obalnimi igralci?
Obalni igralci so »the best«. Moram poveda-
ti, da se imam super tukaj. Plusi in minusi so 
v vsakem gledališču. Zelo sem zadovoljna, 
ker imam super priložnosti, to iskreno mis-
lim. Takih vlog Lepe Vide, Shirley Valen-
tine, moje vloge v Zadnjih lunah z Borisom 
Cavazzo, pa Ventilator, Začetek … To so take 
vloge, ki jih v Ljubljani ne bi dobila, pa ne 
zato, ker ne bi bila dovolj dobra, ampak ker 
je tam tako velika posoda dobrih igralk, da 
bi se morala boriti za te vloge, jaz pa nisem 
taka. Včasih si mislim, »kar imej to vlogo, bom 
pa jaz iz tiste majhne vloge naredila nekaj do-
brega.« Zato se mi zdi fajn, da se, kljub vsem 
preprekam, kljub občasnem pomanjkanju 
ustvarjalnosti, razvijam v pravo smer. Če 
bom kdaj imela občutek, da stagniram in da v 
kariernem smislu ne prihaja do rezultatov, ki 
si jih želim, bom šla drugam ali na svobodo. 

Kot bom začutila.

Kakšni pa so tvoji igralski cilji?
Samo to, da se nadgrajujem. Ne zanimajo 
me nagrade. Seveda je vsak igralec vesel, ko 
jo dobi, ampak meni to ni cilj. Jaz ne delam 
vloge zato, da me pohvalijo. Rada bi nekoga 
iskreno nasmejala, nekaj dala, nekaj odprla. 
Rada delam predstave, ki odpirajo. Kakršen 
koli žanr že to je. Rada delam vse žanre. Samo 
da je dober tekst ali da me koncept navduši, 
konec koncev tudi kostum. To mene zanima 
– da vidim potencial, da grem lahko eno sto-
pničko višje. 

Se bolj domače počutiš pred kamero ali 
na odru?
Tu ni domačnosti. Seveda se boljše poču-
tim na odru, ker sem tu vsak dan. Sem pa že 
veliko stvari posnela, da mi tudi kamera ni 
noben problem. Spet odvisno od ekipe, kako 
se motiviramo, ali je zategnjeno na setu, ali 
se energetsko ujameš v ekipo ... Načeloma se 
dobro počutim na obeh straneh. Je pa dru-
gačen način dela in tehnik. 

Premiera nove predstave Lepa Vida je 
tukaj. Kakšne so vzporednice med tabo 
in Lepo Vido?
To se sprašujem že dva meseca. In to je bilo 
tudi moje vprašanje na prvi vaji. Ugotovila 
sem, da sem Lepa Vida v tej svoji odločnosti, 
da mogoče lahko nekaj spremenim na boljše. 
Je predvsem ta zavest, da ona ni srečna in da 
bo to spremenila. Ko se pri meni pojavi zav-
est, da moram nekaj spremeniti, bom to sto-
rila isti trenutek. Tu je najina vzporednica. 
Njo vodi k mornarju, mene mogoče v drugi 
teater. Oziroma me je vodilo v drugi teater, 
zdaj sem tukaj prav srečna. Ali selitev – rekla 
sem, da ne bom nikoli na Obali, zdaj pa sem 
se sem preselila. In to so te odločitve, da gre-
mo. 

Velik del Lepe Vide je hrepenenje. Po 
čem hrepeni Anja Drnovšek?
Da zdržim (smeh). To sem zdaj rekla čisto v 
duhu Lepe Vide! Ne vem, po čem hrepenim, 
tudi to se že dva meseca sprašujem. Trenutno 
imam vsa hrepenenja izpolnjena, kar je zelo 
lepo. Hrepenim po tem, da pride čim več 
ljudi gledat to predstavo, ker se mi zdi ena 
izmed boljših v tem gledališču, vsaj v zadnjih 
časih, med tem, kar sem uspela videti. Am-
pak to po navadi rečem za vsako predstavo, 
ki jo naredim. Hrepenim po dobrem vinu 
ali kozarcu piva, ki ju še ne smem piti. Take 
banalne stvari. Nimam nekih večjih ciljev 
v življenju, ker me potem to frustrira. Če si 
zastavim nek velik cilj, ki vem, da ga ne bom 
dosegla, bo prisotno neko večno hrepenenje. 
Sem zelo stvarna in nisem v oblakih.  

Bi še kaj dodala?
Pridite na premiero. Igralski poklic je lep, 

a težek. Ena kolegica mi je rekla, da je to tek 
na dolge proge. Ne pričakuj, da boš dosegel 
nekaj v zelo kratkem času, ker ne boš. To mi 
je rekla ravno, ko sem prihajala iz največje 
osebne krize, ko se mi ni izšlo v Ljubljani, 
pa sem si želela, da bi se mi. Zato sem prišla 
na Obalo. Ampak kot pravim, vse ima svoj 
namen in je že prav, da sem prišla sem. “
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Za narodno identiteto, izgradnjo te 
identitete in še posebej za ohranjan-
je le-te je temeljna kultura, ki ohran-
ja običaje, jezik in mite, v katerih se 

posamezniki prepoznajo, in na podlagi tega 
identificirajo in združujejo v skupnost, narod 
ter ustvarjajo kolektivno identiteto.

Če je kultura, mišljena v najširšem mož-
nem pomenu, odigrala ključno vlogo pri 
izgradnji slovenske skupnosti po letu 1848, 
to je pomladi narodov, in imela ključno vlogo 
pri narodnoosvobodilnem boju, pač v smis-
lu obrambe slovenskega in tudi slovanskega 
proti tujemu, germanskemu in romanskemu 
okupatorju, je njeno ohranjanje bistveno za 
nadaljnji obstoj skupnosti. Tolikanj bolj v tu-
jem okolju. 

Prav iz tega vidika je ohranjanje sloven-
ske kulture bistveno za manjšinske skupno-
sti, živeče prek narodnih meja. Prek kulture 
namreč ne le ohranjajo stik s svojo matico, 
ampak tudi vzdržujejo in razvijajo svojo 
identiteto v ne nujno gostoljubnem okolju, 
kar preprečuje njihovo identifikacijo s tujo 
kulturo, ki jih obdaja.

Najmočnejša in najštevilčnejša slovens-
ka skupnost prek naših meja je skupnost 
Slovencev, živečih v Italiji. Najštevilčnejša 
zaradi znanih zgodovinskih okoliščin, na-
jmočnejša pa prav zaradi kulturnega delo-
vanja, bodisi institucionaliziranega bodisi 
neformalnega, ljubiteljskega. Na grobo lahko 
delovanje  slovenske skupnosti v Italiji pri 
ohranjanju kulture in posledično identitete 
delimo na kulturno, v smislu ohranjanja 
običajev, jezika, športno, politično, razis-
kovalno ter gospodarsko.  

Tako je v Italiji, kamor so vštete tudi sk-
upnosti na Goriškem in v Videmski pokra-
jini, poleg seveda Tržaške pokrajine, moč 
našteti prek 41 društev, zvez, zadrug, pri 
čemer je treba upoštevati, da je znotraj zvez 
včlanjenih več različnih društev. Zveza slov-
enskih kulturnih društev pod svojim okril-
jem združuje 54 društev različnih vsebin 
v Tržaški pokrajini, 18 v Goriški pokrajini 
in 16 društev delujočih v Videmski pokra-
jini. Tako hitro naštejemo prek sto raznih 
društev, zvez in zadrug, ki jim je vsem sk-
upno to, da ohranjajo slovensko identiteto. 
To ohranjajo bodisi z združevanjem slov-
ensko govorečih v športnih društvih bodisi 

ONSTRAN MEJE

Kulturno 
delovanje 
Slovencev 
v Italiji 

Jan Bednarik 
foto: SSG

ski dnevnik ali pa tudi pri nas prisoten ka-
toliški tednik Novi glas, ki ga izdaja Goriška 
Mohorjeva Družba. Ta izdaja tudi mesečnik 
za otroke Pastirček. Za ohranjanje jezikovne 
tradicije so pomembni tudi pevski zbori, kot 
je na primer Mešani pevski zbor Lojze Bratuž 
ali pa otroški pevski zbor Slomšek, ki deluje 
v okviru društva Slomškov dom Bazovica, in 
pa spet tudi pri nas prisoten Tržaški parti-
zanski pevski zbor Pinko Tomažič.

Na področju športnih društev omenimo 
še Amatersko športno združenje DOM, ki 
deluje na Goriškem področju, pa še Združen-
je slovenskih športnih društev v Italiji, ki 
združuje vseh 57 športnih društev slovenske 
manjšine v Italiji.

Če se dotaknemo še gospodarskih 
združenj, je v Italiji prisotna že prej omen-
jena Kmečka zveza, pa Pokrajinska zveza 
neposrednih obdelovalcev in Slovensko 
deželno gospodarsko združenje, ki zasto-
pa slovenske podjetnike in si prizadeva za 
ekonomski razvoj Slovencev v Italiji. Na ra-
ziskovalnem področju omenimo Slovenski 
raziskovalni inštitut, Kulturno društvo Ivana 
Trinka ali pa Most zadruga. Nekoliko težje je 
določiti društva, ki delujejo v sferi politične-
ga, ker se pravzaprav skoraj vsa društva s 
svojim delovanjem dotikajo politike. Gotovo 
pa tu izstopa Slovenska skupnost, ki je edina 
politična stranka Slovencev v Italiji in ima 
svoje izvoljene predstavnike tako v deželah 
kot lokalnih občinah.

V Italiji živeča slovenska skupnost, sodeč 
po gornjem, čeprav skrajno strnjenem pre-
gledu, naredi za ohranjanje slovenske kulture 
ogromno. Vprašanje je, če njihova matica, 
torej slovenska država, naredi za slovensko 
manjšino dovolj. Če ne s svojim delovanjem, 
kot je na primer poklon žrtvam v Bazovici, 
celo spodkopava trud slovenskih organizacij 
v prizadevanjih po priznanju in uveljavitvi 
njihovih pravic. “

prek kulturnih dogodkov, predavanj, posve-
tov, krožkov in izdajanja raznih glasil, re-
vij, časnikov ter z raziskovalno dejavnostjo, 
posvečeno manjšini, ki se ne zaključi samo 
z objavo znanstvenih prispevkov, ampak se 
ukvarja tudi s podporo šolajočim, tako preko 
mentorstva kot s štipendiranjem. Omeniti 
velja tudi kmečke zveze, ki s svojim delovan-
jem nudijo strokovna svetovanja na področ-
ju kmetijske stroke in upravljanja kmetijskih 
gospodarstev, ki znotraj združenja nudijo 
zaščito stanovskih interesov kmetov in s tem 
slovenske skupnosti.

Na tej točki je smiselno narediti kratek 
pregled društev, upoštevajoč prej omenjeno 
razdelitev. Seveda spodaj naštete ustanove 
niso vse, vendarle jih je prek sto, niti niso raz-
vrščene po pomembnosti, ker vsako društvo 
ali zveza oziroma zadruga, tako ali drugače, 
ne glede na število članov in področja, ki jih 
pokriva, pomembno pripeva k ohranjanju 
slovenske identitete. Lahko pa seznam služi 
k predstavi tega, s čim se posamezna društ-
va ukvarjajo in na kašen način prispevajo k 
ohranjanju in krepitvi narodne identitete.

Če začnemo z ustanovami kulturnega po-
dročja, gotovo velja omeniti gledališče, kot 
je Slovensko stalno gledališče v Trstu, kat-
erega ustanovni član je Društvo Slovensko 
gledališče, ki upravlja tudi gledališko šolo. 
V kontekstu ohranjanja jezika so pomem-
bne knjižnice, kot je Narodna in študijska 
knjižnica ali pa knjižnica Dušana Černeta, 
ki je bila ustanovljena v okvirih Sloven-
ske prosvete. Za jezik je pomembna tudi 
založniška dejavnost, ki jo izvajajo različna 
društva in zadruge, bodisi v smislu izdajanja 
glasil znotraj društev bodisi v ta namen usta-
novljene ustanove. Prej omenjena Slovenska 
prosveta denimo izdaja mesečnik Mladika, 
zadruga Novi Matajur izdaja istoimenski 
tednik Slovencev Videmske pokrajine, druž-
ba DZP-Prae izdaja tudi nam znani Primor-

Iz predstave Večni otrok Slovenskega stalnega gledališča v Trstu
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Pokrajinski muzej Koper
Pokrajinski muzej Koper ima sedež v Palači 
Belgramoni Tacco, na Kidričevi ulici. Ob 
vstopu v muzej nas napis usmeri v desno, kjer 
je možen nakup vstopnice, ki znaša pet, ozi-
roma dva in pol evra za otroke od sedem do 
štirinajst let, dijake, študente ter upokojence. 
Za lažjo usmeritev po obsežnem muzeju je za 
tri evre na voljo muzejski vodnik. Nepozna-
valci zgodovine bi se lahko namreč počuti-
li preobremenjeni ob količini informacij, ki 
jih ponuja zbirka muzeja. Stalna razstava, na 
kateri je razstavljenega trideset odstotkov 
celotnega muzejskega gradiva, temelji na 
zbirkah, ki segajo vse od prazgodovine do 
novejše zgodovine.

Po nakupu se posvetimo stalni arheološ-
ki zbirki, ki temelji na eksponatih iz obdob-
ja prazgodovine, zgodnje- in poznorimske 
dobe ter srednjega veka. V prostorih je moč 
najti brezplačne brošure v slovenščini, itali-
janščini in angleščini. V njih si lahko prebi-
ramo o zgodovini, ki je sicer zapisana tudi na 
panojih. 

Zbirko nadgrajujejo plakati s spremlje-
valnim tekstom in fotografijami, ki lajšajo 
izkušnjo ob ogledovanju razstave. Besedilo 
na kratko oriše zgodovinsko obdobje in je 
na voljo v slovenskem ter italijanskem jezi-
ku. Razstava je opremljena še z avdio vodiči, 
ponovno v vseh treh jezikih, do katerih dos-
topamo s skeniranjem QR kode. Vsake toliko 
po sobah naletimo še na sličico zelenega psa, 
ki označuje mesto učnega pripomočka, kat-
erega cilj je samostojni razmislek in enkratna 
izkušnja. Eden izmed izzivov namreč povabi 
k tipanju štiri tisoč let starih odlomkov praz-
godovinskih posod. 

Iz pritličja se pot nadaljuje po stopnišču, 
na vrhu katerega visi leseno poprsje mi-
tološke morske nimfe, ki je nekoč krasila 
ladijski kljun in ščitila mornarje v nevihtah. 
Zidove krasijo še številni portreti, ki prika-
zujejo koprsko družino Tarsia. Na poti do 
druge etaže iz obeh strani naletimo na pro-
store z zbirko kamnitih spomenikov, kipar-
skimi izdelki poznogotskega kiparstva in re-
nesanse. Druga etaža je posvečena obdobju 
po padcu Benetk. Ena od soban predstavlja 
beneški družinski salon, v njegovem kotu pa 
stoji mizni klavir. Izkušnjo popestrijo zvočni-
ki, ki predvajajo klavirsko glasbo. Seveda ne 
manjka niti soba z orožjem, v katerem naj-
daljša puška znaša kar dvesto deset centime-
trov. Naletimo še na večnamenski prostor, 
ki s svojo belino kar preseneti do tedaj že na 
temnejše odtenke navajeno oko. Prostor je 
namenjen delavnicam in vsem, ki bi si med 
ogledovanjem bogate muzejske zbirke želeli 
odpočiti ali obogatiti svojo izkušnjo z igrica-

LOKALNO

Dva muzeja, dve državi, en dan

Aida Čehić
foto: PMK

mi in ugankami. 
Po podatkih Primorskih novic iz leta 

2018 naj bi Pokrajinski muzej Koper raz-
stavljal več kot petindvajset tisoč predmetov. 
Zbirka je obsežna, prostorov je veliko in ne 
bi lagala, če bi rekla, da sem kdaj izgubila 
občutek za orientacijo. Na trenutke se mi 
je zdelo, da narobe postopam po hodnikih 
muzeja, ker se mi prehodi iz enega prostora 
v drugega niso zdeli smiselni. Slednje je na-
jverjetneje povezano tudi z mojim nepozna-
vanjem zgodovine. 

Po zaključku ogleda notranjosti se skozi 
vrt, ki je hkrati lapidarij, odpravimo še v ob-
novljene prostore, v katerih poteka stalna 
razstava Od cesarstva do Evropske unije. Ob 
pogledu na belo sobano se zdi, kot da so s 
postavljanjem razstave hiteli. Zidove krasijo 
televizije z zasloni na dotik, na katerih so 
poglavja o novejši zgodovini in čipkah ter 
vezeninah. Televizije zgolj izčrpajo, ker se 
človek po nekaj minutah drsenja s prstom po 
zaslonu počuti, kot da bi bil na treningu. Raz-
stavljeni predmeti so ob panojih razporejeni 
po prostoru in hranjeni v steklenih vitrinah, 
mnogi brez dodatnih opisov, ki bi razložili 
točnejši izvor. 

Vojni muzej za mir 
Ko me je telefon obvestil, da je Mestni vo-

jni muzej za mir Diego de Henriquez v Trstu 
na moji levi, sem se z dvomom odpravila iz 
avta. Ulica Cumano namreč sestoji iz raz-
padajočih se stavb, obdanih z oranžno grad-
biščno ograjo. Vse skupaj pa se zdi, kot da 
že dolgo ni bilo obiskano. Po stotih metrih 
najdem muzej, pred katerim stoji črka H v 
odtenkih modre, roza in rumene – barvah 
harmonije. 

Muzej so odprli leta 2014 v stavbah bivše 
vojašnice Duca delle Puglie in je del Hen-
riquezove vizije, katere cilj je premagati kon-
cept konfliktov in ga preobraziti v zavestno 
humanitarno željo po miru. Diego, rojen 

leta 1909, je v življenju zbiral predmete iz 
časa prve in druge svetovne vojne. Verjel je, 
da bi bil možen korak naprej h ustvarjanju 
blaginje le, če bi se človeštvo manj posvečalo 
izdelavi bojnega orožja.

Vstopimo v vežo, na koncu katere je 
blagajna. Za navadno vstopnico obiskova-
lec odšteje štiri evre, mlajši od šestindvajset 
ali starejši od šestinpetdeset pa tri. Do raz-
stave vodi dolg hodnik, na vrhu katerega so 
italijanski napisi, ki vpeljejo v razstavo. Ob 
vstopu v ogromno halo nisem bila sigurna, 
kam bi vstopila najprej, ker je pogled taval 
od številnih tankov do velikih panojev in na 
reprodukcijo mrliškega voza, ki je prevažala 
trupli prestolonaslednika Franza Ferdinanda 
in njegove žene Sofije.

Ob mirnem vdihu ugotovim, da so sa-
mostoječi panoji oštevilčeni, zato pričnem 
s številko ena. Panoji so opremljeni s tek-
stom v angleščini, italijanščini ter fotografi-
jami velikih dimenzij. Hala sestoji iz sedmih 
oddelkov, posvečenih prvi svetovni vojni, 
življenju v vojni, propagandi in bojevanju. 
S pomočjo predmetov v steklenih vitrinah 
in spremljevalnega besedila si lahko vojno 
dogajanje res predstavljate. Med dragocen-
imi eksponati je namreč tudi voz za prevoz 
hrane vojakom na fronti, ki ga lahko zasledi-
mo še na fotografiji.

Do drugega dela razstave pridemo po 
stopnicah ali z dvigalom. V prvem nadstrop-
ju razstavljeno gradivo opominja na bolečo 
zgodovino Trsta in ljudi, ki so se borili proti 
fašizmu. Razstava se zaključi z zapisom vo-
jaških spopadov med letoma 1894 in 2016. 
Lepo bi bilo, če bi že sedem let živeli v har-
moniji, izgleda pa bolj, da se jim v muzeju 
ne mudi s posodobitvijo podatkov. Pot nas 
pelje do izhoda, vendar še prej naletimo na 
prostor, ki je trenutno namenjen začasnim 
razstavam. Načrtovano je, da bodo muzej še 
povečali, ker de Henriquezova zbirka šteje 
kar petnajst tisoč predmetov. “
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LOKALNO
Kavč, muzika 

in bobiči

Theatralia

Kavč festival

Bil je petek, 3. februarja, pretežno 
topel zimski dan, ko je Kavč festival 
prvič letos obiskal tudi staro mest-
no jedro Kopra. Gre za večdnevni, 

pretežno glasbeni festival, ki se je letos odvi-
jal že osmo leto, njegova posebnost pa je to, 
da poleg javnih lokacij ponuja tudi zasebne. 
Na kratko to pomeni, da je lahko kdorkoli, ki 
poseduje kakršenkoli prostor, gostitelj. Prav 
tako pa se lahko katerikoli muzičar prijavi 
kot nastopajoči. In potem v dobrem mesecu 
dni od roka prijav organizatorji (Matija Solce 
in pomagači) spretno razporedijo glasbenike 
po danih lokacijah po celotni Sloveniji.

S sodelavko in kolegico sva Kavč obiskali 
najprej iz osebne in šele potem iz službene 
potrebe. Šlo je za edino prizorišče v osrčju 
Kopra, v prijetnem domu glasbeno aktivne 
in lokalno znane družine. In četudi nisva 
sedeli na kavču, ampak je ena stoje slone-
la na hladilniku in druga pred televizijsko 
kamero obračala gumbe za uravnavanje 
sprejetega zvočnega signala, je bil v prostoru 
prisoten tudi kavč. Na njem so sedeli obis-
kovalci, znanci in prijatelji. Sedeli so tudi po 
tleh, na stopničkah vhoda na teraso in stolih. 
Bilo jih je kakšnih dvajset. Po organizator-
jevih besedah naj bi zasebni dogodek lahko 
obiskalo toliko ljudi, kolikor je kvadratnih 
metrov v koncertnem prostoru. In bilo ga je 
dovolj, dovolj za prijetno utesnjujoč občutek 
rojstnodnevne zabave ali praznovanje južn-
jaške »slave«, kot je bila uprizorjena na začet-
ku filma Čefurji raus. In ja, gospod covid-19 
bi se trikrat križal, če bi to videl.

Skozi večer sta se v istem domu obrnila 
kar dva nastopa, najprej sta v vsej svoji pris-
rčnosti zarepala UM in KUNA. Gostiteljici 
sta nama kasneje zaupali, da sta bila nasto-
pajoča na njunem seznamu želja, vsi smo ra-
zumeli zakaj. Izkazalo se je tudi, da jih je kar 
nekaj UM-a osebno poznalo še iz nastopov v 
Centru mladih Koper, kar je samo še zvišalo 
občutek domačnosti. S KUNO sta v nasled-
nji uri podrla vse meje domišljije, besednega 
zaklada, ritma in na trenutke kontroverzno-
sti. Njun performans je temeljil na peščici 
izbranih besed obiskovalcev in absolutni 
reperski improvizaciji. In ko si mislil, da sta 
dosegla vrhunec humornosti, sta zadevo 
peljala še stopničko višje in potem še dve. 
In medtem ko je eden izmed obiskovalcev 
pritiskal tipko play na računalniku za instru-

mentalno podlago, si pozabil, da ne gre za 
ustvarjalno večerno druženje med prijatelji. 
Brez dvoma so lahko slovenska tla hvaležna 
za imetje tako rodovitnih umov. 

Nato pa še en koncert, drugi del večera, 
trije glasbeniki. Grafenauer flamenco proj-
ect, projekt Izidorja Erazma Grafenauerja, 
ki temelji na njegovih avtorskih flamenko 
skladbah. Spremljala sta ga Bernardo Briza-
ni na čelu in Andrej Tomazin na tolkalih. V 
medčasu pa se je vele občinstvo malega mes-
ta popolnoma spremenilo, nekoliko sredn-
ješolsko-študentsko je zamenjalo zrelejše, 
vibracija pa je skočila iz intenzivne in navi-
hane v nežno in skoraj romantično. Sveče, ki 
so krasile prostor, so sedaj gorele močneje in 
oči obiskovalcev so se zapirale, da bi se uše-
sa lahko še bolj prepustila mehkobi glasbe. 
PR-ovec Kavč festivala je imel prav, ko je 
poleg zapisa o projektu dodal, da Španija še 
nikoli ni bila bližje – tisto uro je bila v vseh 
navzočih. In potovanje še nikoli ni bilo tako 
lahkotno. Nič čudnega, da jih zmerjajo z 
vrhunskimi glasbeniki. 

Za konec je Izidor razložil, da so si zadn-
jo skladbo želeli izvesti skupaj z UM-om in 
KUNO, a sta ta dva morala Kavč zapustiti 
pred koncem nastopa. Kriv je bil nek kuža, ki 
je v Ljubljani čakal na varstvo. Ja, prav vse iz-
veš, ko se koncert dogaja na dvajset kvadrat-
nih metrih. Tudi to, da je tolkalist prijatelj 
tvojega nekdanjega cimra in UM v nekem 
sorodu z Nikom Grafenauerjem. In še preden 
ti uspe postaviti opremo za televizijski inter-
vju z glasbeniki, ti gostiteljica ponuja bobiče 
s klobaso. Pomisliš že, da je to edini pravilen 
način izvedbe glasbenih dogodkov in zazdi 
se ti, da so veliki odri kriminalna stvar. In-
tima, toplina in udobje domačega kavča – ja. 
Prepričana sem, da je Solce čarovnik, poslan 
na ta svet, da najde načine, kako ljudem prib-
ližati glasbo in umetnost ter jih opomniti, kje 
se skriva iskrica življenja. Uspelo mu je, že 
samo s Kavčem, osmič. In še neštetokrat mu 
bo – ker nihče ni tako nor, da bi tako velike 
stvari počel s tako malo kojni*. 

Hvala Matija in hvala vam, festivalski 
škratje. “
*Opomba: Kojni so denarna enota na festiva-
lu Floating Castle, ki ga prav tako organizira 
Matija Solce s pomagači.

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

11. 2., 20:30, Koper, Center mladih Koper
Koncert festivala Kulturiti dvoru: Ecliptic

11. 2., 21:30, Koper, Snack Bar
Rock’n’roll koncert: Pussy Wagons

14. 2., 19:00, Dekani, Dvorana KS Dekani
Valentinov koncert: Klapa Semikanta

14. 2., 20:00, Portorož, Avditorij Portorož
Glasbena komedija: Vročica noči

15. 2., 19:00, Izola, Kulturni dom Izola
Potopisno predavanje: Armenija in Gruzija

15. 2., 20:00, Koper, Center mladih Koper 
Stand up: Bunga

16. 2., 17:00, Koper, Oddelek za mlade 
bralce v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja 
Koper
Pravljično pustno rajanje za otroke

16. 2., 19:00, Koper, Mladinska knjiga
Predstavitev knjige: Nilski konj v puščavi 
(Carlos Pascual Nevarez)

17. 2. 19:30, Piran, Gledališče Tartini
Koncert: Mef in Narodnoosvobodilni band

18. 2., 19:00, Izola, Kulturni dom Izola
Koncert: Marko Črnčec Trio – Glasba 
Mojmirja Sepeta

18. 2., 20:00, Koper, Center mladih Koper
Koncert: Pustovanje z Beatles Legendado

18. 2., 20:00, Koper, Figa Rock bar
Koncert: Koala Voice

24. 2., 20:00, Koper, Center mladih Koper
Jam session: Đemka

24. 2., 21:00, Izola, Klub izolskih 
študentov in dijakov
Koncert: The Rythm of the 90s 

25. 2., 20:30, Koper, Center mladih Koper
Koncert: Skotni vrag in Kavastura 
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Verjeli ali ne, v tridesetih letih se je 
zvrstilo sedemnajst ministrov in 
ministric za kulturo, katerih funk-
cije so v povprečju trajale leto in 

pol. Politikom, ki na državni ravni »skrbijo« 
za področje kulture, v ničemer ni enostavno, 
to zagotovo drži. Po obsegu je kultura glede 
na druge sektorje relativno majhno, vrtičkar-
sko, velikokrat nepregledno in v delovanju 
ne dovolj transparentno področje. Kultura 
je gotovo področje, kjer »vsi vse poznajo«, 
kjer celih trideset let razpravljajo o nujnih 
strukturnih spremembah, v bistvu pa si jih 
nihče ne želi zares. Vsi dosedanji ministri 
in ministrice za kulturo so se zavedali, da 
zasedajo politično funkcijo, a so kljub temu 
vehementno zatrjevali, da so tu zaradi pro-
mocije in zaščite interesov slovenske kul-
ture. Za vsako ceno, seveda.  Zato je smiselno 
postaviti vprašanje, koliko so ti politiki po 
odhodu iz državne politike družbeno ak-
tivni, še posebej v kulturi?

Osredotočili se bomo na odločevalce v 
kulturi iz zadnjega desetletja in pustili vet-
erane pri miru, a pot nekdanjega ministra 
za kulturo Jožefa Školča je vredna omembe. 
Od leta 2012 dela kot glavni tajnik nevladne 
organizacije Zveza za tehnično kulturo Slo-
venije. Zveza je skozi zgodovino  spreminja-
la svoje delovanje. Na začetku so ljudi učili 
voziti traktorje, zdaj se predvsem ukvarjajo 
s podporo nadarjenim in uvajanjem mladih 
v raziskovalno delo. Spomin bralca je bolj 
svež, ko gre za saksofonista Dejana Prešička, 
ki se je po tem, ko je odstopil s položaja min-
istra za kulturo, zaposlil pri stranki SD. Med 
ministrovanjem je zamrznil delovno mesto 
profesorja saksofona in komorne glasbe, a je 
očitno raje izbral zaposlitev v stranki. V pre-
cej medlem spominu nam je ostala Julijana 
Bizjak Mlakar, ministrica, ki ji je položaj pri-
padel s koalicijsko aritmetiko. V predstavitvi 
je vztrajala, da se mora kultura bolj povezati 
z gospodarstvom in turizmom. Po odstopu 
s funkcije je ostala aktivna v politiki in bila 
tudi poslanka, o težavah kulturnega sektorja 
ni nikoli več spregovorila.

Uroš Grilc je bil v vladi Alenke Bratušek 
minister za kulturo, pred tem pa načelnik 
ljubljanskega resorja za kulturo, dolga leta 
je na Mestni občini Ljubljana služboval kot 
načelnik urada za mladino. Pred nekaj leti je 
našo največjo občino zapustil. Zakaj je torej 
odšel iz odločevalskega mesta v kulturi? Kot 
je dejal sam v pogovoru za Mladino, zato da 
bi se lotil pisanja pravljic in založništva. »Ne 
gre za nikakršne spore med mano ali mestno 
občino ali med mano in županom Zoranom 
Jankovićem. Preprosto sem se odločil, da je čas, 

PO DOMAČE
Kaj počnejo politiki, ko je 
predstave konec?

Simon Smole

da stopim na novo pot in v umetniškem ustvar-
janju sem našel nov zagon.« Grilc zdaj piše in 
izdaja pravljice za otroke in tako prispeva v 
slovensko kulturno zakladnico. 

Med bolj izpostavljenimi ministri za kul-
turo je bil Zoran Poznič, ki na svoji spletni 
strani zase pravi, da je strokovnjak za po-
dročja projektnega vodenja zahtevnih, in-
terdisciplinarnih projektov. Po izobrazbi je 
akademski kipar, magister videa in novih 
medijev. Kot direktor je pred nastopom 
funkcije ministra vodil Delavski dom Tr-
bovlje. Iz državne politike se je vrnil v loka-
lno okolje in bil novembra 2022 izvoljen za 
župana občine Trbovlje na listi SD. »Napol-
nili bomo spet dvorane in odre, na prizorišča 
bomo privabili v prvi vrsti domače kulturnike, 
obenem pa poskrbeli za gostovanja naših kul-
turnikov širom sveta,« je zapisal v predvolil-
nem programu in obljubil pomoč društvom 
in klubom pri iskanju sredstev na razpisih.

Se še spominjate dolgolasega poslanca 
Aleša Guliča, vnetega zagovornika kulture 
in krajši čas direktorja Urada vlade za verske 
skupnosti? Od leta 2013 naj bi bil v poko-
ju, njegova dejavnost pa ostaja povezana s 
kulturo, vsaj tisto ljudsko. V najbolj veselem 
mesecu namreč nastopa kot Dedek Mraz. 
»Rad sem Dedek Mraz, osebno mi veliko pome-
ni in bom še naprej, če me bodo želeli in če bo 
zdravje. Poleg tega pa moram vsako leto tudi 
obljubiti, da spet pridem. In če Dedek Mraz 
ne drži obljube, kdo jo bo?« je povedal za 
Dnevnik. 

Nekdanja predsednica odbora za kulturo 
Violeta Tomić je izstopila iz stranke Levica 
in iz politike.  Kar nekaj časa je nismo vi-
deli v javnosti, po njenih odločnih vodenjih 
Odbora za kulturo bi lahko pričakovali, da bo 
zastavila svoj glas in ugled za slovensko kul-
turo. In res, v medijih se je pojavila novica, 
da je ob svojem šestdesetem rojstnem dnevu 
premierno uprizorila monodramo Obračun.  
Pred premiero je Tomić zapisala, da je bila 
vedno »v središču dogajanja in je na lastni 
koži doživela vse napade na medije, umetnost, 
svobodo in resnico.«

Večina odločevalcev v kulturi se od kul-
turnih ustvarjalcev razlikuje po tem, da se 
sklicujejo na poslanstvo, ker je to koristno za 
njihovo politično prepoznavnost. Tudi zato 
usmerjanje jeze v trenutne in prejšnje min-
istre in ministrice za kulturo ne bo prineslo 
rezultatov.  Politiki se zavedajo, da se morajo 
prilagoditi pogledu volivcev, ki so prepričani, 
da je v temelju slovenske države kultura.   Ko 
enkrat zapustijo politične funkcije, pa njiho-
va vnema uplahne in kultura postane pros-
točasna dejavnost. “

Reforma 
javnih plač 

Ljubljana – Znane so vladne prioritete re-
forme javnih plač: med drugim odprava 
plačnih anomalij, odprava plač, ki so nižje od 
minimalne. V sindikatih pričakujejo podrob-
nejša pojasnila, če jih vlada ne prepriča, pa 
nas čaka val protestnih shodov: cariniki na-
povedujejo shod 13. februarja, 16. gasilci, 22. 
zdravstvena nega, za 24. februar pa pogajal-
ska skupina sindikatov javnega sektorja pod 
vodstvom Jakoba Počivavška. /sta, nb

Sodniškega dodatka 
ne bo čez noč

Ljubljana, 2. februarja – Vlada je ob opozo-
rilih zakonodajno-pravne službe parlamenta 
o morebitnih ustavnopravno spornih določ-
bah umaknila predlog zakona o začasnem 
dodatku pravosodnim funkcionarjem. Ali 
bodo predlagane rešitve ostale v dani oziro-
ma prilagojeni obliki ali bo vlada to uredila s 
sistemsko reformo, bo znano kmalu, saj želi 
vlada temeljito preučiti pravno ustreznost.  
/sta, nb

Varovanje protestov: 
osumljenih 13

Ljubljana – Poročili o izrednem nadzoru pri 
varovanju protestov v letih 2020 in 2021 sta 
pokazali razloge za sum, da je trinajst poli-
cistov, med njimi štirje vodstveni delavci, 
storilo kazniva dejanja, za katera se storilec 
preganja po uradni dolžnosti. Med kršitvami 
so zaznali tudi protipravni odvzem prosto-
sti, kršitev človeškega dostojanstva, zlora-
bo uradnega položaja in kaznivega dejanja 
nevestnega dela. /sta, nb

Trenja v opoziciji
Ljubljana – Nsi ne bo vložila interpelacije 
zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, saj 
z osmimi poslanci nima zadostnega števila 
podpisov za vložitev. SDS, ki svoje podpise 
pogojuje s podpisi NSi k interpelaciji vlade, 
pa podpisov ni prispevala. V NSi sicer pod-
pore k interpelaciji vlade ne izključujejo, a 
poudarjajo, da še ni jasno, kdo bo nadomest-
ni kandidat za premierja. Kot so poudarili 
večkrat, ne bodo šli v vlado, ki bi jo vodil 
Janez Janša. /sta, nb

Novela 
o kmetijstvu

Ljubljana – Parlament je prejšnji teden spre-
jel novelo zakona o kmetijstvu, ki dopolnjuje 
pravno podlago za izvajanje skupne kmeti-
jske politike 2023-2027 in jo tako usklajuje 
s pravnim redom EU. Novela zajema prila-
goditve za izvajanje strateškega načrta sk-
upne kmetijske politike, posebno ureditev 
upravnega postopka, finančne podpore v ob-
liki finančnih instrumentov, uvajanje novih  
evidenc in možnost predčasne razrešitve 
varuha verige preskrbe s hrano, če se ugotovi, 
da ne opravlja svojega dela. Zadržani so bili v 
SDS, kjer menijo, da je v noveli preveč admini- 
strativnih obremenitev za slovenskega  
kmeta. /sta, nb



14 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  3 4  -  1 0 .  f e b r u a r  2 0 2 3

S prvim februarjem je vodenje Osred-
nje knjižnice Srečka Vilharja v Ko-
pru tudi uradno prevzela Luana 
Malec, magistra bibliotekarstva, 

bibliotekarska specialistka in diplomirana 
ekonomistka. Karierno pot je Malec zače-
la z vodenjem Potujoče knjižnice in kasneje 
Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Sreč-
ka Vilharja Koper. Pridobljene strokovne 
izkušnje je nato prenesla v razvojno Službo 
za izvajanje območnih nalog, ki jo je vodila 
do nedavnega. Vzporedno je vodila program 
dejavnosti splošne knjižnice za podporo 
razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih 
območjih. Ob tem je aktivna v številnih na-
cionalnih strokovnih skupinah. V okviru 
Združenja splošnih knjižnic je pod njenim 
vodstvom nastal dokument Strategija razvo-
ja slovenskih splošnih knjižnic 2022-2027, 
vodi pa tudi Sekcijo splošnih knjižnic pri 
Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Leta 
2016 je za magistrsko delo Album Slovenije, 
osebni spomini 20. stoletja prejela Prešerno-
vo nagrado Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, leta 2019 pa je za življenjsko delo, 
zaznamovano z izjemnimi uspehi na področ-
ju knjižničarstva dobila tudi najvišje državno 
priznanje – Čopovo diplomo. 

Kakšna je vloga Osrednje knjižnice Sreč-
ka Vilharja v Kopru, tudi v primerjavi s 
preostalimi mestnimi knjižnicami?
Naša knjižnica je sicer največja splošna kn-
jižnica v Slovenski Istri, pa tudi peta največja 
splošna knjižnica v Sloveniji. Poleg dejav-
nosti, ki jih izvajajo vse knjižnice v Sloveni-
ji – od zbiranja, obdelave, izposoje in hran-
jenja knjižničnega gradiva, domoznanske 
dejavnosti, posebne skrbi za uporabnike 
s posebnimi potrebami, bibliopedagoških 
dejavnosti – nam je Ministrstvo za kulturo 
že leta 2003 zaupalo še posebne razvojne 
naloge osrednje območne knjižnice. Naša je 
ena od desetih takih knjižnic v Sloveniji in 
pokriva Obalno-kraško območje, ki sega od 
Pirana do Postojne. Gre predvsem za naloge 
zagotavljanja večjega in zahtevnejšega izbora 
gradiva in informacij, nudenja strokovne po-
moči knjižnicam na območju in koordinacije 
domoznanske dejavnosti. V zadnjem času pa 
se osrednje območne knjižnice razvijajo tudi 
v kompetenčne centre, torej v specializirane 

INTERVJU

Eva Brajković
foto: osebni arhiv

Luana Malec, 
nova direktorica 
koprske knjižnice

knjižnične centre za posamezna knjižnična 
področja. Naša knjižnica stremi predvsem k 
razvoju informacijske pismenosti. Gre za zelo 
široko področje, ki zajema oziroma se doti-
ka tako digitalne pismenosti kot tudi meta 
pismenosti in medijske pismenosti, za kat-
ero vsi vemo, da je danes še kako potrebna, 
sploh v digitalnem okolju. V knjižnici imamo 
devet enot. V osrednji stavbi je Oddelek za 
odrasle, pa Oddelek za domoznanstvo in kul-
turno dediščino in Oddelek za pridobivanje 
in obdelavo gradiva. V koprskem primestju 
imamo dve krajevni knjižnici – Semedelo 
in Markovec, v Ankaranu pa krajevno kn-
jižnico Ankaran. Oddelek za mlade bralce je 
žal ločen od osrednje stavbe, kjer se nahaja 
Oddelek za odrasle, kar je unikum v Sloveni-
ji. Potem je na Čevljarski ulici še Oddelek za 
italijaniko, poleg tega pa imamo še potujočo 
knjižnico, Bibliobus, ki je parkiran v Šalari, 
tako da smo razkropljeni po celem Kopru.

Kar se tiče dostopnosti je razpršenost 
verjetno boljša od centralizacije?
Za krajevne knjižnice to vsekakor drži, am-
pak Oddelek za mlade bralce in Oddelek za 
odrasle bi pa morala biti v eni stavbi. Prav 
tako Oddelek za italijaniko, ker tako lažje iz-
vajaš različne knjižnične dejavnosti, od med-
generacijskih do medkulturnih. Lažja in ra-
cionalnejša pa bi bila tudi organizacija dela.

Prostorska stiska koprske knjižnice je že 
star problem. Zakaj moramo bralci den-
imo pogosto naročiti knjigo, ne moremo 
je pa videti na polici? Bi se to spremeni-
lo, če bi imeli več prostora?
Zagotovo bi bilo več gradiva na policah, na 
prostem dostopu, predvsem pa bi bilo več 
prostora za ljudi, za druženja, povezovanja 
skupnosti, učenja.

Je kakšna konkretna rešitev že v načrtu?
Nisem še govorila z ustanoviteljem, ampak 
v preteklosti je bilo več rešitev, od dozidave 
do kampusa, kjer naj bi skupaj zrasli univer-
zitetna in splošna knjižnica. Več različnih 
možnosti je že bilo in konkretnih projektov, 
ki so padli v vodo. Je pa to zdaj prioriteta 
mojega mandata. Prepričana sem, da ji bo 
tudi občina prisluhnila, saj gre za dobrobit 
naših občanov. 

Katere bodo prednostne naloge oziro-
ma razvojna področja knjižnice v novem 
strateškem načrtu?
Strokovni razvoj in posodobitev knjižnice. 
Strateški načrt se še oblikuje, ni pa odvis-
no le od mene, ampak od vseh zaposlenih. 
Oblikovali ga bomo skupaj, bo pa med pri-
oritetnimi področji vsekakor krepitev izo-
braževalne vloge knjižnice, predvsem na 
širokem področju informacijske pismenos-
ti, skupaj z digitalno, medijsko in meta pis-
menostjo. Knjižnica bo morala tudi jasneje 
definirati svojo vlogo pri uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja. Dejavnejša bo tudi na 
področju spodbujanja aktivnega državljanst-
va. Ob tem bo na nacionalnem nivoju vodila 
razvoj portala dobreknjige.si. Skrbela bo za 
manjšine, tako za italijansko pri nas, kot tudi 
za slovensko na Hrvaškem in v Italiji. To so 
naše prioritete, seveda poleg vsega, kar že iz-
vajamo. 

Če se vrnem na vprašanje digitalizaci-
je – danes je to naš vsakdan. Lahko rečemo, 
da se družba digitalizira na različne načine 
in tudi knjižnice morajo iti v korak s časom, 
kar pravzaprav že počnejo. Digitalizaci-
ja knjižnega gradiva je koristna, saj ljudem 
omogoča enostavnejši dostop na daljavo, kar 
je pomembno za vse, ki jim zmanjkuje časa 
za obisk knjižnice, pa tudi za uporabnike s 
posebnimi potrebami, kot so gibalno ovi-
rani ali slabovidni, saj lahko digitalni tisk s 
pomočjo prenosnih naprav enostavno pov-
ečajo, mu spremenijo pisavo, ozadje in tako 
naprej. Ne bo pa digitalizacija oziroma dig-
italno gradivo nikoli izpodrinilo klasičnega, 
ampak bo ob njem sobivalo.

Digitalizacija ima seveda tudi svoje slabo-
sti. Vsi vemo, da je ob branju preko ekranov 
naša koncentracija slabša, ne beremo več lin-
earno, ampak le še drsimo skozi  tekst … ne 
beremo poglobljeno. Tako da – ja, potrebuje-
mo oboje, saj je vsaka oblika za nekaj dobra.

Pomemben del informacijske pismenosti 
je tudi digitalizacija storitev. To ni le proces, 
ki se bo moral zgoditi v knjižnicah, temveč 
se že dogaja povsod okoli nas. Tudi Mestna 
občina Koper sledi strategiji razvoja pamet-
nega mesta. Pametna mesta vključujejo dig-
italizacijo upravnih, zdravstvenih in drugih 
storitev. Knjižnica lahko v tem procesu za-
vzame proaktivno vlogo z nudenjem po-
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moči in izobraževanjem  naših občanov za 
uporabo vseh teh storitev. Tovrstna znanja 
niso samoumevna in so del vseživljenjskega 
učenja. Tako ostanemo v stiku z časom, smo 
operativni pri vsakdanjih opravilih. 

Kaj pa ljudje, ki prihajajo v knjižnico, 
pravijo glede novih tehnologij? So se v 
času epidemije digitalno opolnomočile 
tudi starejše generacije, ki prej niso to-
liko brale digitalno? 
Ja, mislim, da so mlajše generacije bolj nak-
lonjene digitalnim oblikam, se pa tudi stare-
jše privajajo tem oblikam, predvsem gener-
acije srednjih let. Malček več problemov je s 
starejšimi od šestdeset let, ki pogosto potre-
bujejo več pomoči. 

Že izvajate kakšne izobraževalne 
delavnice na to temo?
Smo jih že, ja, za različne ciljne skupine, 
bomo pa v prihodnje te dejavnosti vsekakor 
okrepili.

V koprski knjižnici ste zaposleni že tretje 

desetletje in v tem času ste izpeljali že veliko 
projektov. Na katere ste še posebej ponosni?

Najbolj ponosna sem na priporočilni por-
tal slovenskih splošnih knjižnic dobreknjige.
si. Nastal je v naši hiši. Že ob nastanku se nam 
je pridružila Goriška knjižnica Franceta Bev-
ka Nova Gorica in skupaj smo portal potem 
razvili na tak način, da ga danes uporabljajo 
vse slovenske splošne knjižnice, predvsem 
pa njihovi uporabniki.

Za kakšen portal pa pravzaprav gre?
To je portal za svetovanje dobrega branja. Če 
boste obiskali naš portal, boste lahko knjigo 
izbirali po različnih kriterijih, ne samo po 
avtorjih ali naslovih, ampak tudi po narodno-
sti avtorjev, po literarnih vrstah ali zvrsteh, 
pa tudi po posebnih bralnih doživetjih. Torej, 
lahko boste poiskali veselo, žalostno, ali den-
imo bolj erotično knjigo. Poiščete lahko tudi 
krajše knjige, torej knjige, ki so primerne-
jše za pot ali čakalnice, ali pobrskate med 
knjigami z večjih tiskom, če imate denimo 
težave z vidom. Skratka, veliko možnosti je, 

da preko tega portala najdete knjigo, ki vam 
je pisana na kožo.

Kako je s financiranjem? Sodelujete tudi 
v evropskih projektih?
Knjižnico večinsko financira občina, del pa 
Ministrstvo za kulturo, predvsem za naba-
vo gradiva, pa tudi za izvajanje posebnih 
obmejnih in območnih nalog ter za izva-
janje posebnih nalog za potrebe italijanske 
narodne skupnosti. Sodelujemo tudi v dveh 
evropskih projektih – What the future wants 
in Adele – oba sta povezana z informacijsko 
pismenostjo.

Kaj pa vaš kulturno-izobraževalni pro-
gram? Bo tu kaj novosti?
Pomemben projekt je 110. obletnica rojstva 
Alojza Kocjančiča, ki se pravkar oblikuje in 
ga bomo izvedli v letošnjem letu. Obletnico 
bomo beležili na različne načine in jo bomo 
izkoristili tudi za promocijo in oživitev Koc-
jančičeve sobe v Kubedu, in sicer s pripravo 
različnih učnih programov za šole, za ra-
zlične starostne skupine in s simpozijem ozi-
roma kongresom ter organizacijo literarnega 
pohoda iz knjižnice do Alojzove hiše in nazaj, 
za katerega se nadejamo, da bo postal tradi-
cionalen.

Poudarila bi še sodelovanje z ranljivejšimi 
skupinami, predvsem s slepimi in slabovid-
nimi. V sodelovanju s Pedagoško fakulteto 
Koper, Osnovno šolo Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio, Medobčinskim društvom slepih in 
slabovidnih Koper, Zvezo slepih in slabovid-
nih Slovenije ter Zavodom za prestajanje ka-
zni zapora Koper izdelujemo tipne slikanice. 
V Sloveniji smo na tem področju še v povo-
jih, tovrstnega gradiva zelo primanjkuje. 

Zelo dobro sodelujemo z Librisom, ki je 
ena redkih samostojnih knjigarn in smo zelo 
veseli tega sodelovanja. Sodelujemo s Kul-
turnim klubom Koper, veliko sodelujemo 
tudi z Zavodom za kulturo, mladino in tur-
izem, s Pokrajinskim muzejem, z arhivom, s 
Pino, pa s šolami, te so seveda stalnica. Bi pa 
radi razširili ta sodelovanja tudi z netipičnimi 
partnerji, tudi izven kulture in izobraževanja 
pri razvoju novih storitev. Obetajo se namreč 
slabi časi in s skupnimi močmi bomo lahko 
naredili veliko več kot sami. “
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Pred časom so v eni od številk re-
vije Vzajemnost objavili rezultate 
reprezentativne raziskave o sol-
idarnosti med ljudmi starejšimi 
od petdeset let. Raziskovalno 

vprašanje se je glasilo: Če bi kateri od vaših 
sosedov potreboval pomoč, ali bi mu jo takoj 
nudili? Kar 93 odstotkov je temu pritrdilo. 
Seveda se takoj postavi vprašanje, ali vsak-
danje izkušnje potrjujejo anketne odgovore 
ali pa gre samo za »pisno obljubo«. Tudi če so 
vsaj starejši med nami res v tako plebiscitar-
nem številu pripravljeni pomagati sosedu, pa 
je solidarnost na ravni celotne družbe večji 
izziv. Kakšna bo podoba Slovenije čez pet ali 
deset let ni mogoče predvideti, zato je spričo 
socialnih in ekonomskih težav in bolečih 
sprememb potrebno vzpostaviti oziroma iz-
boljšati solidarnostni sistem, ki ne sme biti 
odvisen zgolj od prostovoljne vneme ljudi, 
ampak mora poskrbeti za vse, ki se znajdejo 
v ranljivi situaciji in stiski. Temelj družbene 
solidarnosti so dobro delujoči zdravstveni, 
pokojninski in socialni sistem.

V okviru sistema socialnega varstva so 
centri za socialno delo tiste ustanove, na ka-
tere se lahko posameznik obrne za pomoč, 
ko ga zadane stiska. Nedavno je, da bi lažje 
preživeli zimo, vlada ljudem z nizkimi do-
hodki namenila energetski dodatek. Do nje-
ga so upravičeni tudi tisti, ki prejemajo de-
narno socialno pomoč ali varstveni dodatek, 
zato so se predvsem upokojenci množično 
pojavili na vratih lokalnih centrov za social-
no delo (CSD). Ti so bili zasuti z delom, tudi 
s pisanjem negativnih odločb. »Zakaj ljudem 
dajete lažno upanje? Zakaj zavajate ljudi? V 
zadnjem mesecu sem samo jaz naredila čez 50 
negativnih odločb za varstveni dodatek in vsa-
ka moja kolegica isto. Ljudje, ki ste jih napo-
tili na CSD, pa do dodatka niso upravičeni.« 
Tako se v svojem zapisu na Facebooku jezno 
sprašuje Jerneja Brenčič, zaposlena na CSD 
Spodnje Podravje. Pravi, da »upokojenci pri-
hajajo na center, lutajo, sprašujejo, upajo, se 
jezijo, jokajo.« Strokovni delavci so imeli po 
ocenah vodij CSD okrog 30 odstotkov do-
datnega dela, zato naj bi prihajalo do nego-
dovanja in sporov. 

Ljudje na ta način izgubljajo še tisto malo 
zaupanja, ki ga imajo do institucij, ki naj bi 
jim lajšale stisko. Centri za socialno delo so 
bili že pred opisanim porastom števila vlog 
precej kadrovsko podhranjeni. Potem pa 
se je v medijih pojavila še zgodba, da naj bi 
socialna delavka na Centru za socialno delo 
mater v stiski napotila po pomoč k prosto-

Solidarnost in 
socialni sistem 
v Sloveniji

Simon Smole
foto: medium

voljcem, ki naj bi ji »zrihtali finance«, saj gre 
ona na dopust. Na pristojnem ministrstvu za 
delo so se odzvali, da pričakujejo, da bodo 
strokovni delavci CSD-jev resno in odgovo-
rno reševali problematiko tistih, ki se nanje 
obrnejo po pomoč. A sliši se vse več očitkov, 
da socialne delavce, sicer usposobljene za 
reševanje najtežjih in občutljivih primerov, 
ženejo predvsem k učinkovitem reševan-
ju odločb. Manj časa tako ostane za  delo z 
družinami, mladostniki in drugimi ranljivimi 
skupinami. Socialni delavci se očitno vse bolj 
zanašajo na razvejano mrežo prostovoljskih 
organizacij, kar je srednjeročno nevzdržno 
stanje.

Tudi zdravstveni sistem ima svoje 
težave, ko gre za zagotavljanje ustrezne in 
pravočasne pomoči. »Zdravstvenih delavcev 
je premalo, če bomo k temu dodali še nasilje, ki 
ga nekateri posamezniki spodbujajo, bo to spi-
rala, ki se ne bo končala dobro za nikogar,« je 
direktor Splošne bolnišnice Celje povedal na 
tiskovni konferenci po napadu na zdravst-
vene delavce, med katerim je medicinska 
sestra doživela infarkt. Javnost je prosil, da 
skupaj z zdravstvenimi delavci ustvari mirno 
okolje, v katerem bodo lahko skupaj reševali 
težave. Po epidemiji covid-19 je dostopnost 
na primarnem nivoju zdravstva ponekod 
slabša. Težava je v tem, da ljudje razumejo 
urgenco kot psevdo zdravstveni dom, saj  bi 
se moralo okoli 70 odstotkov obravnav na 
urgencah zgoditi v zdravstvenih domovih 
ali pri koncesionarjih. Ob tem pa je direktor 
pozabil pojasniti, kako naj številni, ki nima-
jo osebnega zdravnika, dobijo pomoč, ko jo 
potrebujejo.

Solidarnost naj ne bo omejena le na med-
sosedsko pomoč in družinske člane; vztraja-
ti moramo pri solidarnosti v okviru celotne 
skupnosti. Smiselno bi bilo, da se določe-
na vrsta solidarnosti tudi zakonsko uredi, 
na primer skrb za otroke ter skrb odraslih 
otrok za ostarele starše. Naloga države je, 
da ustvari strukturne pogoje za medgener-
acijsko izmenjavo dobrin, skrb za obolele 
člane, finančno pomoč, osnovne zdravstvene 
storitve in nenazadnje stanovanja. Iz last-
nih in izkušenj ljudi v naši bližini vemo, da 
se prikrajšanosti med seboj povezujejo in če 
jih bo v prihodnje zaradi spleta družbenih 
okoliščin več, bodo sistemske krivice samo 
naraščale. 

Za začetek je potrebno rešiti najbolj 
akutne probleme, kot sta nezaposlenost 
mlade in srednje generacije ter zmanjšan ob-
seg pravic iz zdravstvenih zavarovanj. “
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Antropolog Dean Falk 
je na primer predlagal, 
da se je jezik razvil iz 
zvokov mater, ki so 
pomirjale svoje otroke. 
Arheolog Steven 
Mithen pa je postavil 
tezo, da se je jezik 
razvil iz glasbi podob-
nih vokalizacij, ki so 
jih praljudje uporabljali 
za usklajevanje 
skupinskega vedenja. 

DRUŽBA

Opravljati 
je človeško

Simon Smole
foto: freepik

Vloga govoric  
v evoluciji jezika

Ste si kdaj zastavili vprašanje, kdaj 
so se naši predniki, izumitelji ogn-
ja, prvič naučili govoriti? Znanst-
veniki trdijo, da bi lahko imeli že 

zelo preproste vzklike za prve besede, ki so 
jih izgovorili naši predniki. Medmeti so to-
rej najstarejše in hkrati prvobitne besede. 
Za najstarejše jih imamo zato, ker živalski 
glasovni jeziki sestojijo samo iz izrazov, ki so 
primerljivi z medmeti človeških jezikov. Če 
psa pohodimo, bevskne z visokim tonom, 
podobno kot človek zavpije: »Au!« Drugo 
pomembno vprašanje, ki si ga strokovnjaki 
za jezik zastavljajo, je, ali je kljub obilici ra-
zličnih jezikov mogoče, da vsi sedanji jezi-
ki izvirajo iz skupnega prednika? Jezik se 
je zagotovo razvijal zato, ker je bil koristen 
za socialno komunikacijo. Naš prednik, ki 
je našel okusno mrhovino, je moral nekako 
obvestiti druge člane skupine, da je v bliži-
ni nekaj užitnega. Kako naj jim z vzkliki na-
tančno opiše lokacijo in tudi poti, ki vodijo 
do tja? Ena od značilnost človeškega načina 
sporazumevanja se imenuje premestitev ali 
razmišljanje brez povezave: ko uporabljate 
jezik, da drugim poveste o stvareh, ki jih niso 
sami videli, ker so zgodile kje drugje ali celo 
ob drugem času. 

Kulturološki pristop k izvoru jezika 
poudarja vlogo interakcije in učenja v raz-
voju jezika ter izpostavlja podobnosti in ra-
zlike med jeziki, da bi prepoznali kulturne 
zahteve, ki narekujejo razvoj jezika v skupno-
sti. Potreba po prehranjevanju in preživetju 
je spodbudila ljudi, da razvijejo sposobnost 
komuniciranja drug z drugim. Tako je bila 
potreba po izboljšanju sposobnosti sodelo-
vanja ključna za razvoj jezika. V središču je 
bilo zagotavljanje kohezije v socialni skupini. 
Večina tega, kar si med seboj sporočamo, je 
preprosto sklepanje zavezništev in ugotavl-
janje, kaj se dogaja znotraj in zunaj skupine. 
V naravi človeškega jezika je, da z omejenim 
številom zvokov in znakov omogoča poveza-
vo v neskončno število stavkov. Tako lahko 
sprejemamo, shranimo in sporočimo čudež-
no količino podatkov o svetu in ljudeh. Zato 
ne smemo podcenjevati vrednosti priložnos-

meznikom omogoča, da ohranjajo odnose in 
svoja zavezništva na podlagi načela: »če boš ti 
popraskal mene, bom jaz tebe.« Ljudje so torej 
izumili poceni in izjemno učinkovito obliko 
negovanja – z besedami. 

Da bi utrjevali vezi z zavezniki jih je po-
trebno oskrbovati z družbeno pomembnimi 
informacijami o članih skupnosti, pa tudi o 
zunanjih prijateljskih in sovražnih skupinah 
ljudi. Zdi se, da Dunbarjevo hipotezo podpira 
dejstvo, da razvoj strukture jezika kaže prila-
goditve funkciji pripovedovanja, vse bolj se 
je torej jezik vokalno in vsebinsko prilagajal 
potrebi po pripovedovanju zgodb. Hipote-
za o opravljanju, kot evolucijski nuji, je ena 
od več teorij o evoluciji jezika, ki poudarja 
socialne in ne kognitivnih vidikov jezika. 
Antropolog Dean Falk je na primer predla-
gal, da se je jezik razvil iz zvokov mater, ki 
so pomirjale svoje otroke. Arheolog Steven 
Mithen pa je postavil tezo, da se je jezik raz-
vil iz glasbi podobnih vokalizacij, ki so jih 
praljudje uporabljali za usklajevanje skupin-
skega vedenja. Hipoteza o ogovarjanju kot 
gonilu razvoja jezika ima tudi vrzeli, recimo 
kako razložiti prehod s fizičnega navezovan-
ja stikov na govorno sporazumevanje. Če se 
osredotočimo na strukturo jezika, vidimo za-
nimivo povezavo med tračem in slovničnimi 
kategorijami. Jezik nas sili, da svoje misli 
organiziramo v stavke, v elemente, ki v bist-
vu sestavljajo trač, saj ta ni nič drugega kot 
zgodba. Vsak stavek ima subjekt - kdo ali 
kaj, večinoma pa o kom - stavek govori. Vsak 
stavek ima tudi glagol - kaj je subjekt naredil 
ali bo naredil ali počne prav zdaj. 

Po eni od verjetnejših teorij je bila pred-
nost Homo sapiensa pred ostalimi vrstami, 
ki jih je začel izrinjati pred 70.000 leti, prav 
jezik fonemskega in morfemskega tipa, saj 
ta omogoča mnogo kompleksnejše in na-
tančnejše sporazumevanje. Ob sočasni kog-
nitivni revoluciji je postal Homo sapiens 
sposoben natančno opisovati dogodke, jih 
načrtovati, se pogovarjati o tem, kdo je vre-
den zaupanja in kdo ne (se pravi opravljati), 
ter celo govoriti o stvareh, ki v resnici ne ob-
stajajo, ko je  začel uporabljati domišljijo. “

tnega klepeta in ne sme nas čuditi, da je že 
tisočletja ogovarjanje vsakodnevna rutina v 
človeški komunikaciji, saj si ljudje na ta način 
posredujejo informacije eden o drugem, ne 
zgolj o živalskem plenu v bližini. Ni dovolj, 
da posamezniki vedo, kje so levi in bizoni. 
Veliko pomembnejše je, da vedo, kdo v nji-
hovi skupini koga sovraži, kdo s kom spi, kdo 
je pošten in kdo prevarant. 

V knjigi Opravljanje in evolucija jezika 
je oxfordski profesor Robin Dunbar izob-
likoval tezo, da je opravljanje pomembno, 

saj pomaga pri nastanku družbenih vezi. 
»Trač je orodje za družbeno povezovanje lju-
di,« zapiše Dunbar, ki trdi, da dve tretjini 
vsakega pogovora porabimo za posredovanje 
informacij in sodb o drugih ljudeh. »Opravl-
janje je priljubljena sprostitev v vseh družbah. 
Poznati dejstva o drugih ljudeh pomeni prido-
biti družbeno moč. Ljudje radi opravljajo, saj 
jim tisto, česar drugi ne vedo, prinaša strateško 
prednost v igrah življenja,« pa pravi znani 
jezikoslovec Steven Pinker. Dunbar trdi, da 
je prenos govoric za ljudi, ki živijo v skupini, 
enako pomemben, kot  vzajemno negovan-
je med človeku podobnimi primati – posa-
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Medtem ko beremo dokument 
Slovenskega filmskega centra 
(SFC) o presežkih slovenskega 
filma v letu 2022, pa na social-

nih omrežjih lahko beremo tudi o različnih 
kalvarijah slovenskega filma skozi oči de-
janskih filmskih ustvarjalcev, ki se na prim-
er zaradi netransparentnega in, kot kaže, 
pristranskega ter prirejenega točkovanja s 
strani komisije na enem izmed rednih let-
nih razpisov podajajo v tožbe. Kot se šepeta 
po vogalih, naj bi se nedavno podobna rab-
ota zgodila še na eni od kulturnih državnih 
javnih agencij in vse skupaj trenutno še čaka 
na končni sodni epilog. 

Vrnimo se rajši na omenjeni dokument, 
predstavljen na nedavni novinarski konfer-
enci, in birokratsko nizanje uspehov preko 
statističnih podatkov, katerih normativi 
sicer niso ravno jasni in delujejo le kot neko 
samopromocijsko besedilo, ki želi javnosti 
preko superlativnih okraskov upravičiti po-
rabo proračunskega denarja in obstoj centra 
v taki obliki, kot je zdaj. Če zaradi spoštovan-
ja do filmskih ustvarjalcev zanemarimo veči-
no vsebine poročila in se osredotočimo samo 
na izpostavljeni podatek o kinematografski 
gledanosti, lahko zaznamo nekaj nekonsis-
tentnosti in morebitnih zavajanj. Predvsem 
pa, ali je kinematografska gledanost lahko 
sploh še relevantna, ker je v zadnjih letih ob 
čedalje večji ponudbi digitalnih platform z 
video vsebinami zelo vprašljiva, saj ne more 
več nuditi realnega vpogleda v dejansko gle-
danost določenega filma. V priloženi tabeli 
gledanosti, kjer so, kot je razumeti, navede-
ni samo filmi, financirani s strani SFC, se na 
vrhu tabele nepričakovano znajde tudi film 
Pr’ Hostar 2‰. Kaj torej počne v letnem po-
ročilu SFC film, ki ga SFC ni podprl v noben-
em pogledu? Ne finančnem, ne moralnem. 
Ker ob tabeli ni nikakršne razlage, kdo je kaj 
in koliko financiral, lahko to razumemo, kot 
da si SFC pripisuje zasluge še za 114.558 
gledalcev, ki predstavljajo skoraj polovi-
co deleža od 307.776 navedenih gledalcev 
slovenskih filmov. Drugo polovico gledalcev 
pa bolj ali manj tvorijo tisti, ki so si ogledali 
mladinska filma Kapa in Gajin svet 2, in jih je 
skupaj 134.754. Kar pomeni, da za vse ostale 
slovenske filme, financirane s strani SFC, 
ostane le še 58.464 gledalcev. Ta izkupiček 
pa le ni tak presežek, kot ga navaja SFC v iz-
postavljenem zapisu poročila, ki pravi: »Oce-

KULTURA

Kokoš, ki nosi 
zlata jajca 

Quo Vadis 
foto: SFC

na tržnega deleža slovenskih filmov v letu 2022 
po doslej zbranih podatkih znaša 17,49 odstot-
kov«. Gre za absolutni rekord: v letih 2013 
in 2016 je delež presegel 9 odstotkov, nikoli 
v samostojni Sloveniji pa ni bil višji od 10 
odstotkov. Kaj torej počne na tem seznamu 
film, financiran s strani Pro Plus, se pravi 
zasebnega kapitala? Čigava naj bi bila zdaj 
točno zasluga za povečanje gledanosti slov-
enskih filmov v domačih kinematografih? 
So to ustvarjalci, ki se jih v državnih inšti-
tucijah v zadnjem času jemlje le še kot nuj-
no zlo, čeprav so te namenjene ravno njim? 
So to različne državne agencije, ki večinoma 
ne premorejo niti enega strokovno usposo-
bljenega sodelavca z umetniškega področja 

Lestvica v kinematografih največkrat ogledanih slovenskih filmov v poročilu Slovenskega filmskega centra. Vir: SFC

Polemike, ki jih povzroča poročilo Slovenskega 
filmskega centra o njegovem lanskem delovanju

in naj bi bile most med umetniki in sistems-
ko ureditvijo javnega financiranja? Ali pa je 
to premišljeno investirani zasebni kapital, 
namenjen izključno dobičku, ki se večinoma 
ne ozira na nacionalno kulturo in s populis-
tičnim pristopom tvori nekaj, kar predvsem 
odgovarja potrošniški miselnosti in tako 
hitro potone v pozabo, kot se hitro izprazni 
škatla mastnih in slanih kokic? 

Mogoče ta tabela s podatki o gledanosti 
na prvi pogled ne deluje kot pretirani prob-
lem in lahko vse skupaj vržemo v isti koš, 
vendar temu ni tako. Sredstva, vložena v 
slovensko kulturo in umetnost s strani države 
preko nacionalnega programa, se nikakor ne 
bi smela opravičevati preko neke zavajajoče 
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in nerealne tabele gledanosti, temveč preko 
stvarnih vsebinskih in umetniških dosežkov 
na svetovni in nacionalni ravni. Najmanj pa 
preko samopromocijskih tekstov, okrašenih 
s superlativi. Nič čudnega ni, da slovenski 
film še vedno ne more pokazati skupnega 
imenovalca, kot ga lahko na primer skan-
dinavski ali korejski, ker se o slovenskem 
očitno odloča le preko statističnih podatkov, 
ki jih lahko določajo osebne preference bi-
rokratov. Verjetno bo bolj realna slika 58.464 
gledalcev v domačih kinematografih za os-
talih devetnajst filmov, umeščenih na sez-
nam, katerih nekaj med njimi leto nastanka 
beleži celo še v letu 2016. Čemu se torej SFC 
tako zelo obremenjuje z gledanostjo pred 
vsebino, ki bi za institucijo, ki skrbi za ob-
stoj in razvoj filmske kulture, morala biti na 
prvem mestu,? Je to skrita želja po združitvi 
državnega z zasebnim kapitalom in ustvarja-
ti samo še populistične komercialne vsebine, 
ki se ne ozirajo na nacionalno identiteto in 
problematiko? Ali pa je temu kriv samo čar 
rdeče preproge? Kdo bi vedel. 

V nadaljevanju dokumenta se nam raz-
krije še, kakšni filmi nas čakajo v prihodnje. 
Filmov v kratki, animirani, dokumentarni in 
dolgometražni formi ne bo malo. Vprašan-
je pa je, pod kakšnimi pogoji bodo avtorske 
in tehnične ekipe lahko ustvarjale izbrano 
vsebino in kolikim od njih bo na koncu us-
pelo najti potencialnega gledalca, ter kateri 
od njih bodo po ustaljeni festivalski poti 
našli tudi mednarodnega distributerja, ki 
bo poskrbel za uradno distribucijo v obliki 
kinematografskih predvajanj, dostopnosti 
na digitalnih platformah z video vsebinami 
in fizičnih izdajah v obliki zapisa na DVD 
ali BluRay nosilcih v vsaj recimo dvajsetih 
državah. Pot kateregakoli filma se nikakor ne 
sme končati po dveh ali treh uspešnih pred-
vajanjih, ki nudijo še priložnost za skupinsko 
fotografiranje, in nekaj objavah na socialnih 
omrežjih. 

V letu 2023 na SFC sicer obljubljajo tudi 
povečanje sredstev, namenjenih filmu, na 
celih 8.784.653 evrov. Ali bodo ta sredst-
va povečala tudi prepoznavnost in interes 
za slovenski film pri domačem gledalcu in 
mednarodni distribuciji, pa je verjetno druga 
stvar. 

Upajmo na solze sreče, kot je trenutek, ko 
ob ogledu filma jočemo, ko se stvari izkažejo 
za lepše, kot smo pričakovali, da bodo. “

OKOLJE
Bomo zaradi 
interneta 
ostali brez 
pitne vode?

Simon Smole

Tehnološka podjetja 
porabljajo pitno vodo 
za hlajenje strežnikov

Nihče od nas ne odvrže odsluženega 
osebnega računalnika kar v nara-
vo, kjer se ne razgradi še milijon 
let. Če spregledamo nerazgradl-

jive komponente računalnika, se internet 
in računalniška tehnologija na splošno ne 
zdita usodna onesnaževalca okolja, skrbi nas 
predvsem velika poraba električne energije. 
Internet res ni nekaj oprijemljivega, vendar 
poslopja, modemi, procesorji in shrambe, ki 
ga omogočajo, še kako obremenjujejo okolje. 
Po svetu je več kot osem milijonov podat-
kovnih centrov, piše danska okoljevarst-
venica Gittemary. Porabijo toliko elektrike 
kot celo Združeno Kraljestvo in doprinese-
jo dva odstotka toplogrednih plinov, kar jih 
postavlja ob bok letalskim prevozom. 

Podatkovni centri so temelj infor-
macijske družbe, hitrega pretoka podatkov, 
socialnih omrežij. Vsi ti procesi porabljajo 
veliko energije, ki pogosto pride iz fosilnih 
goriv. Papirnati arhivi se množično prenaša-
jo v digitalno obliko, tudi v imenu energetske 
varčnosti. A za izdelavo pametnega telefona 
se porabi približno 230 kilogramov surovin. 
Kako potratna je cela omara računalniških 
strežnikov ni težko razumeti, tu je še ogrom-
no ventilatorjev, rezervnih baterij, zaščita 
pred poplavami in požari ... Podatkovne 
shrambe hranijo nepredstavljive količine 
podatkov, a jih je potrebno stalno ohranjati 
v optimalnem delovanju, kar predpostavlja 
velike hladilne sisteme. Prav ti predstavljajo 
nov okoljevarstveni problem, o katerem pa v 
medijih ni veliko brati in slišati.

Za hlajenje velikih podatkovnih siste-
mov podjetje Google uporablja vodo, ki je na 
razpolago v lokalnem okolju, to pa v mnogih 
primerih pomeni, da tamkajšnje skupnosti 
ostanejo brez nje. Voda je sicer eden najstare-
jših virov energije, ki se jih je človek naučil iz-
koriščati. Gre za najpomembnejši obnovljivi 
vir energije, a v primeru podjetja Google je 
problematičen prav vir, saj je večina server-
jev podjetja v sušnem, zahodnem delu ZDA 
(Kalifornija, Arizona, Nevada). V določenih 
predelih teh zveznih držav že tako omejujejo 

porabo vode. 25 odstotkov Nevade, kjer ima 
Google dva podatkovna centra, je nenehno 
v ekstremnih sušnih razmerah, poroča US 
Drought Monitor. V javnost so pricurljali po-
datki, ki kažejo, da naj bi samo v letu 2019 
podjetje Google le v ZDA porabilo za več kot 
deset milijard litrov vode. Javnost s težavo 
pride do takšnih podatkov, saj jih tehnološka 
podjetja ne razkrivajo, ker naj bi sodili v kat-
egorijo poslovnih skrivnosti. Razkritje letne 
porabe vode in pritisk medijev so podjetje 
Google prisilili, da predstavi načrt za boljše 
upravljanje z vodo, ki ima tri točke: izboljšati 
upravljanje z vodo, povezovanje z lokalnim 
okoljem in uporaba najnovejših tehnologij 
za učinkovitejše izkoriščanje vodnih virov 
ter iskanje alternativ, kot sta morska voda in 
deževnica. V podjetju so se javno obvezali, 
da bodo podprli investicije na velikih vod-
nih območjih, ki bodo zagotavljale boljši 
dostop do vode za prebivalstvo. Googlovi 
najnovejši algoritmi bodo uporabljeni za 
beleženje stanja vodnih virov po svetu. To 
bo omogočilo boljše napovedi suš in dru-
gih vremenskih razmer. Ali so se vsega tega 
zares lotili, je zaradi omenjenega varovanja 
poslovnih skrivnosti težko preveriti. Tudi 
podjetje Microsoft se je zavezalo, da bo do 
leta 2024 zmanjšalo količino vode, ki se up-
orablja v njihovih podatkovnih centrih, in to 
kar za 95 odstotkov. To zmanjšanje po ocen-
ah strokovnjakov predstavlja okoli 1,5 mili-
jarde galon (5,7 milijarde litrov) vode letno.

Uporaba vode za hlajenje strežnikov po-
rabi manj električne energije kot na primer 
hlajenje z ventilacijsko napravo. Ker se je vse 
več tehnoloških podjetij pred časom zaveza-
lo, da bodo prispevali svoj delež k zajezitvi 
podnebnih sprememb, so morali nekateri 
zmanjšati porabo električne energije, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Toda 
zdaj bo potrebno taista podjetje prepričati, 
naj ne porabijo preveč vode. Individualni 
uporabniki večinoma uporabljajo računal-
nike z zračnim hlajenjem, saj proizvajalci 
ocenjujejo, da je to bolj ekonomična in varna 
rešitev. Računalniki z vodnim hlajenjem so 
zaenkrat dokaj majhna tržna niša. Tudi ig-
ričarji niso navdušeni nad vodnim hlajenjem 
računalniških procesorjev. Med negativnimi 
posledicami izpostavljajo možnost, da bi 
ob odpovedi hlajenja zaradi puščanja vode 
uničilo še druge, mnogo dražje komponente, 
kar se pri zračnih hladilnikih praktično ne 
more zgoditi.

Velika tehnološka podjetja so se pod 
pritiskom javnosti odločila več pozorno-
sti nameniti porabi vode v sušnih okoljih. 
Vse bolj naj bi se zanašala na reciklirano ali 
morsko vodo. Najbolj problematična ostaja 
netransparentnost podjetij, saj jim po za-
konodaji ni treba razkriti, kako upravljajo z 
vodo, ni tudi bilo opravljene neodvisne ana-
lize o tem, ali so njihovi projekti uspešni pri 
vračanju vode v prizadete regije. 

Če gre zgolj za slepilne manevre, se 
lahko stanje hitro poslabša in v ranljivih 
predelih nastopi suša. Takrat se bodo ljud-
je zavedeli, da pitna voda ne prihaja iz neu-
sahljivega vira, še bolj pa bodo presenečeni, 
ko bodo ugotovili, da tudi najbolj nedolžno 
brskanje po internetu posredno prispeva k 
nestabilnosti okolja. “
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KOLUMNA

Zboleli. Okradeni. 
Dvakrat.

Goran Lukić
foto: weforum

Pred kratkim se je v naši pisarni ogla-
sil poklicni kuhar. V Srbiji je delal v 
prestižnih kuhinjah še bolj prestižnih 
hotelov, v katerih je bil glavni kuhar, 

tako imenovani chéf. Nato je prišel v Sloveni-
jo, kjer je nadaljeval svoje delo kuharja. Leta 
in leta. Dokler ga po letih in letih napornega 
dela ni pričelo izdajati zdravje. Zdaj je na dol-
gotrajni bolniški. Z diagnozo fibromialgije, 
torej kroničnega bolečinskega sindroma. 

S sodelavko sva pogledala, ali je fibromi-
algija na seznamu poklicnih bolezni. In? Ne. 
Ni je. Je pa ista fibromialgija očitno »bolezen, 
povezana z delom.« 

Aha. In kaj to pomeni? »Bolezen, poveza-
na z delom, je bolezen, pri kateri ima delovni 
proces oziroma delovno okolje vlogo predis-
ponirajočega, ne pa vzročnega dejavnika za 
njen nastanek, in ki je pomembna za zbiranje 
podatkov zaradi izboljšanja delovnih razmer.« 
Tako prav Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu, 61. člen. 

Kako priročno. Kajti to, da recimo fibro-
mialgija – pa tudi sindrom izgorelosti – nista 
poklicni bolezni, temveč »bolezni, poveza-
ni z delom«, pomeni tudi nižje nadomestilo 
med bolniško in kasneje tudi nižjo invalid-
sko pokojnino. Namreč, v primeru poklicne 
bolezni je bolniško nadomestilo 100 odstot-
kov osnove (povprečne plače iz leta pred nas-
tankom poklicne bolezni), v primeru bolezni 
pa je višina nadomestila v »breme« Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) 80 ods-
totkov osnove v prvih 90 dneh zadržanosti, 
nato pa 90 odstotkov osnove. 

Potem pa s sodelavko še prebereva, da 
po ocenah strokovnjakov v Sloveniji letno 
zaradi dela zboli okoli tisoč ljudi, kar pome-
ni, da več kot 900 oseb na leto ostane brez 
diagnoze poklicne bolezni. 

In kaj vse to pomeni v številkah? Od 
ZZZS smo pred kratkim pridobili podatke 
o primerih poklicne bolezni in dnevih bol-
niške odsotnosti iz tega naslova. In veste, 
koliko primerov poklicne bolezni v »breme 
ZZZS« je isti ZZZS zaznal med 2009 in 
2021? 49. Ne 900 vsako leto. Niti ne 490 
vsako leto. 49, vse skupaj med 2009 in 2021, 
torej v trinajstih letih. 

Povedano direktno s finančnega vidika, 
pa te številke pomenijo, da je država pošte-
no privarčevala na račun vseh teh nekaj tisoč 
delavk in delavcev, ki so v vseh teh letih osta-
li brez diagnoze poklicne bolezni. 

Kratek preračun nam pove naslednje: v 
primeru, da je vseh teh nekaj tisoč delavk in 

delavcev, ki so bili oropani ne samo zdravja, 
temveč tudi diagnoze poklicne bolezni, kljub 
takšnemu zdravstvenemu stanju še naprej 
delalo, je blagajna zdravstvenega zavaro-
vanja v teh trinajstih letih na njihov račun 
privarčevala več kot 188 milijonov evrov. Še 
več. Ista blagajna zdravstvenega zavarovan-
ja se je po drugi strani polnila s socialnimi 
prispevki teh istih delavk in delavcev, ki so 
ostali na delu, kljub temu, da bi morali imeti 
diagnozo poklicne bolezni. 

V primeru pa, da je vsem istim nekaj 
tisoč delavkam in delavcem, ki bi morali v 
zadnjih trinajstih letih dobiti diagnozo pok-
licne bolezni, država razlog njihove bolniške 
definirala kot bolezen (in jim s tem, kot že 
napisano, znižala bolniška nadomestila v 
primerjavi s poklicno boleznijo), pa je ista 
blagajna zdravstvenega zavarovanja v teh 
trinajstih letih na njihov račun privarčevala 
skoraj 29 milijonov evrov. 

Vse to na račun na tisoče delavk in 
delavcev, ki so na delovnem mestu izgubili 
zdravje. Ali bo država vsem tem delavkam in 
delavcem povrnila ves ta denar, za katerega 
so bili v zadnjih trinajst letih okradeni s stra-
ni države? Ali bo država vsem tem delavkam 
in delavcem povrnila zdravje, ki so ga izgu-
bljali in izgubili na delovnem mestu? 

Kolikor vidimo iz dnevnih izkušenj 
delavk in delavcev, ki k nam prihajajo zara-
di fibromialgije ali tudi sindroma izgorelosti, 
jim država »ponudi« močno protibolečinsko 
terapijo s tabletami. 

Nato pa jih sčasoma pošlje v revščino, 
imenovano invalidska pokojnina. Dobesed-
no revščino, saj je bila povprečna invalidska 
pokojnina v prejšnjem letu 609 evrov, kar je 
nižje od praga tveganja revščine. 

Pa da ne govorimo spet o tem, da so vse 
te delavke in delavci, ki jim ni bila podeljena 
diagnoza poklicna bolezen, ob dodelitvi in-
validske pokojnine spet oškodovani, saj bi v 
primeru poklicne bolezni imeli višjo invalid-
sko pokojnino. 

Veste, koliko je bilo vseh invalidskih 
upokojencev v Sloveniji decembra 2022? 
70.574. Veste koliko invalidskih upokojitev 
je po strokovnih ocenah posledica poklic-
nih bolezni? Tretjina. Torej bi to moralo biti 
23.525 invalidsko upokojenih zaradi pok-
licne bolezni. Veste, koliko jih je bilo iz tega 
razloga upokojenih leta 2020? 191. 

Veste, koliko se jih je iz tega razloga up-
okojilo prejšnje leto? 16. Šestnajst. “
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Umetniki so pregovorno ne le 
revni, ampak je njihova revščina 
tudi pogoj njihove ustvarjalnosti. 
Ta predstava je le vrh pokrovi-

teljstva, ki so ga kulturni ustvarjalci pogosto 
deležni s strani javnosti. Zato so vse močne-
jši glasovi, ki poudarjajo, da so tudi umetniki 
delavci in da jim kot takim pripada pravično 
plačilo in vse ostale delavske pravice. 

Evropska unija je v osnovi monetarna 
zveza, ki predstavlja enotni trg za lokalno in-
dustrijsko bazo. A to v okolju, kjer delavstvo 
in industrija ne predstavljata močne iden-
tifikacijske točke, ne more nuditi opore za 
subjektivno vključevanje ljudi v »evropsko 
zgodbo«. Ta vloga zato pripade kulturi: do-
kumenti EU in velik del njenih raznolikih 
programov poudarjajo skupno evropsko 
kulturo. »Evropske vrednote«, o katerih lah-
ko poslušamo, so to, kar si deli skupnost, ki 
se identificira z »evropsko kulturo«. Ta pa je 
nekaj, kar se sicer lahko utemeljuje s pretek-
lostjo, a kar je še bolj potrebno kreirati v se-
danjosti. 

Da bi razumeli kulturno politiko EU, je 
dobro izpostaviti ključno razliko med kul-
turnim sektorjem, ki je značilen za evropske 
države, ter kulturo, kakor ta deluje v ZDA. 
Razlika je očitna že pri poimenovanju. V ZDA 
govorijo o industriji. Ne gre torej za družbeni 
sektor, nad katerim bi bdela država, temveč 
je kultura povsem prepuščena trgu. Ameriš-
ka kulturna produkcija je v izhodišču komer-
cialna, v Evropi pa močnega umetniškega 
trga ni in je država tista, ki v največji meri 
zagotavlja financiranje kulturi.  

V Evropi obstajajo pomembne razlike 
tako med nacionalnimi konteksti kot med 
posameznimi kulturnimi panogami. Četudi 
resnega trga s kulturnimi proizvodi načeloma 
ni, so lokalni približki v večjih in bogatejših 
državah bolj pogosti kot v manjših ali revne-
jših državah. A tudi ti trgi so ponavadi zelo 

PO SVETU

Od česa živi 
evropska 
umetnost? 

Izidor Barši
foto: freepik

Kulturna politika 
v Evropski uniji

omejeni glede na tip kupcev, povpraševanje 
in dobrine. Če se ozremo na paleto panog, 
pa se velike razlike tičejo predvsem tega, 
kako oziroma do katere mere se posamezne 
panoge same po sebi umeščajo v proizvodnjo 
potrošnih dobrin in s tem na trg. Dejavnosti, 
kot sta oblikovanje in arhitektura, so mnogo 
bolj vpete v trg, kakor teater, ples, film ali 
multimedijska umetnost. Posebno področje 
je tudi glasba, kjer delujejo različni modeli 
institucionalizacije in financiranja, ki pa med 
seboj niso povezani. 

Pomemben del kulturne produkcije v Ev-
ropi je torej odvisen od javnega financiranja. 
Mehanizmi, višina ter oblike selekcije finan-
ciranja se med državami lahko razlikujejo, a v 
osnovi gre za raznolike programe in razpise, 
ki bodisi umetnike financirajo neposredno 
ali pa se denar steka v kulturne ustanove, 
preko katerih se nato kanalizira do kulturnih 
delavcev. Splošen trend, ki se je v evropskih 
državah uveljavil po finančni krizi v letih 
2007 in 2008, je nižanje državnih proračun-
ov za kulturo in usmerjanje sredstev v tiste 
kulturne dejavnosti, ki so najbolj uspešne na 
trgu. To je mnoge kulturne ustvarjalce po-
tisnilo na rob preživetja in v iskanje drugih 
virov zaslužka. 

V času po krizi pa je na področje finan-
ciranja kulturnih dejavnosti samozavestno 
stopila EU. Leta 2014 je pričel delovati ob-
sežen program Kreativna Evropa. Ti vključu-
jejo štipendije, nagrade, rezidence, programe 
mobilnosti in neposredno financiranje insti-
tucij ter producentov. V svoji prvi fazi, ki je 
trajala do leta 2020, je bil program vreden 
1,46 milijarde evrov in je ponudil finan-
ciranje za 250.000 umetnikov in kulturnih 
producentov, 2000 kinematografov, 800 
filmov ter 4500 literarnih prevodov. V dru-
gi in aktualni fazi so se sredstva povišala na 
2,44 milijarde evrov. 

Kulturni ustvarjalci morajo torej poleg 

svojega dela najti tudi način, kako uspešno 
pridobiti finančna sredstva. Ker je teh meh-
anizmov toliko in so med seboj zelo različni, 
lahko to pomeni, da morajo umetniki več 
svojega časa posvetiti iskanju možnosti fi-
nanciranja kot svoji dejavnosti. Pomeni pa 
tudi, da v iskanju teh možnosti svoje delo 
neizbežno vsebinsko prilagajajo pogojem 
financiranja. Prav tu je eno od mest, kjer se 
uveljavijo cilji evropske kulturne politike, 
namreč produkcija idej in vrednot, ki jih ta 
predpostavlja. 

Težava je v tem, da takšno okolje finan-
ciranja kulturnim producentom v veliki veči-
ni ne predstavlja zagotovljenega in rednega 
dohodka. Večina denarja se steka skozi in-
stitucije, ki z njim razporejajo naprej, le del 
pa doseže same delavce. Zavoljo preživetja se 
morajo ti nujno umestiti v razmerju do teh 
institucij, da bodo po izteku aktualnega pro-
jekta še imeli prihodek. Tako se lahko zgodi, 
da njihov zaslužek en mesec znaša večkrat-
nik povprečne plače, nato pa nekaj mesecev 
prihodkov sploh nimajo. 

Pri vsem tem omenimo še redke privatne 
vire financiranja, ki delujejo kot meceni. Gre 
predvsem za sklade določenih podjetij ali 
korporacij, ki z vlaganjem v umetnost in kul-
turo javnosti pihajo na dušo. Takšen primer 
je na primer britansko naftno podjetje BP, ki 
je že bilo v središču več kontroverz o finan-
ciranju umetnosti. Omenimo še sklad avstri-
jske banke Erste, ki financira tudi nekatere 
projekte pri nas.

Neizogibna posledica takšne kulturne 
politike je tekmovanje med kulturnimi 
ustvarjalci za finančno in zaposlitveno 
sigurnost, ki pomeni ugnezdenje pri eni 
od dobrostoječih institucij. A teh mest je 
vselej manj kot samih ustvarjalcev, zato se 
konkurenca zvišuje skupaj s številom ustvar-
jalcev. “
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vojni je še zraslo, ko so ZDA v koaliciji z Ve-
liko Britanijo, Avstralijo in Poljsko pričele z 
bombardiranjem in kopenskim napadom, 
kljub temu da niso pridobile odobritve var-
nostnega sveta ZN. Generalni sekretar ZN 
Kofi Anan je leta 2004 glede invazije ned-
voumno dejal, da napad ni bil v skladu z 
Ustanovno listino ZN in da je bila iz tega vi-
dika nelegalna. 

Vse preiskave ameriških in mednarodnih 
teles, ki so sledile okupaciji, so potrdile, da 
Sadam ni posedoval večjih količin uporab-
nega orožja za množično uničevanje. Vse, kar 
so odkrili, so bili ostanki nekdanjih kapac-
itet predvsem kemičnega orožja, ki ga je 
Sadam uporabljal v vojni z Iranom in ki so 
bile do konca devetdesetih let izpraznjene 
ali uničene. Poleg tega nobena preiskava ni 
uspela vzpostaviti kakršnihkoli stikov med 
Sadamovim režimom in Al Kaido. Ker so 
ta dejstva postala precej jasna že na samem 
začetku, so se uradni razlogi zanjo prevesili v 
uničenje avtoritarnega režima in vzpostavl-
janje demokracije. 

Okupacija je vzpostavila začasno vlado, ki 
si je zadala cilj, da iz vseh delov iraške države 
izžene pripadnike Sadamove stranke Baath. 
Službo je izgubilo med 85.000 in 100.000 
ljudi, med njimi 40.000 učiteljev, ki so bili 
priložnostni člani stranke. V Sadamovem 
režimu so privilegirane položaje držali pred-
vsem suniti, ki so z okupacijo izgubili svoje 
pozicije. To je podžgalo napetosti med suniti 
in šiiti, ki so vodile v dvoletno državljansko 
vojno med različnimi skupinami ter iraško 
vlado ter ameriško vojsko. Varnostna situ-
acija v državi je bila na dnu, bombni napadi, 
umori in posilstva so postali del vsakdana. 

Nasilje ni bilo le posledica okupacije, am-
pak ga je mogoče pripisati neposredno amer-
iškim silam. Neposredna posledica okupacije 
je bila popolnoma uničena infrastruktura 
v državi. V Faludži so Američani kot bojno 
sredstvo uporabili tudi prepovedano kemič-
no sredstvo beli fosfor, zaradi katerega naj bi 
umrlo več civilistov. Poleg tega so zagrešili 
več vojnih zločinov, kot so pokoli civilistov 
ter posilstva iraških otrok. Leta 2004 pa 
so v javnost prišle tudi fotografije mučenja 
zapornikov v zaporu Abu Graib. 

Skupno število smrti se giblje med 
200.000 in nekaj prek milijon žrtev. To šte-
vilo pa ne upošteva vseh ranjenih, trajno 
poškodovanih ter na vse ostale načine priza-
detih v vojni. Ne upošteva niti žrtev spo-
padov, ki so sledili ameriškemu uradnemu 
odhodu. Cena interesov ZDA in njihovih za-
veznic je draga. “

PO SVETU

Dvajset let po  
ameriški invaziji 

na Irak
Izidor Barši

19. marca letos bo minilo 
dvajset let od začetka in-
vazije na Irak pod vodst-
vom ZDA. Takratni pred-

sednik George W. Bush je že dober mesec po 
pričetku razglasil uspeh in zaključek vojaške 
operacije. A takrat se je vojna šele začela. Njen 
uradni konec naj bi prišel osem let kasneje, 
ko je večina ameriške vojske Irak zapustila, 
a sledilo je novo obdobje bojev med iraškimi 
državnimi silami in različnimi uporniškimi 
skupinami, tudi Islamsko državo. Na global-
ni ravni sta invazija in okupacija Iraka pred-
stavljali jasno sporočilo ZDA, da na podlagi 
vojaške moči svojih interesov ne bo prilaga-
jala pravilom mednarodnega prava. 

Razlogi za invazijo so bili takrat in so še 
danes stvar mnogih debat. Najpogostejša 
kronologija se prične z napadi 11. septembra, 
ki jih je organizirala Al Kaida z Osamo bin 
Ladnom na čelu. Ameriška javnost je priča-
kovala odkritje in kaznovanje odgovornih. Al 
Kaidi so se na seznamu pridružili še afgan-
istanski talibani in avtoritarni iraški režim 
Sadama Husseina, ki naj bi nudil podporo in 
imel bližnje vezi z Al Kaido, obenem naj bi 
posedoval orožje za množično uničevanje, so 
zatrjevali predstavniki vlade ZDA. 

Bush je kmalu po septembrskih napadih 
pričel govoriti o »osi zla«, kar je bila oznaka 
za Iran, Irak in Severno Korejo, ki naj bi pod-
pirale globalni terorizem. Notranjepolitični 
pritisk za napad na Irak se je stopnjeval, pri 
čemer so veliko vlogo odigrali republikanci, 
kot sta bila Donald Rumsfeld, takratni min-
ister za obrambo, in njegov namestnik Paul 
Wolfowitz. Ponavljali so mantro orožja za 
množično uničevanje, pri tem pa niso zmogli 
ponuditi nobenih resnih dokazov. 

Ko je Irak decembra 2002 Združenim 
narodom predal poročilo o orožju za množič-
no uničevanje in na ogled povabil inšpektor-
je ZN, je ameriška nacionalna svetovalka za 
varnost objavila članek z naslovom Zakaj 
vemo, da Irak laže, v katerem je trdila, da je 
nemogoče vedeti, kako hitro lahko Sadam 
pridobi nuklearno orožje. Mesec pred in-
vazijo je ameriški državni sekretar Colin 
Powell nastopil v ZN in trdil, da imajo ZDA 
neizpodbitne informacije o tem, da Irak 
proizvaja večje količine orožja za množično 
uničevanje. 

Kljub vsem trditvam dokazov niso poka-
zali, kar je sprožalo velike dvome ter rodilo 
največje protivojno gibanje na svetu po vo-
jni v Vietnamu. Že pred invazijo so potekali 
množični protesti po celem svetu, tudi na-
jvečji proti-vojni protest v zgodovini s tremi 
milijoni protestnikov v Rimu. Nasprotovanje 

EU: strožja pravila za politično 
oglaševanje

Bruselj – EU parlament je podprl strožja 
pravila na področju političnega oglaševanja, 
ki med drugim vključujejo prepoved usmer-
jenega oglaševanja (ang. targeted advertis-
ing), prepoved uporabe podatkov mladolet-
nih oseb, subjektom s sedežem zunaj EU pa 
naj bi financiranje političnega oglaševanja 
prepovedali. Uvedli bi tudi kazni za ponavl-
jajoče se kršitve ponudnikov storitev in 
vzpostavili spletno mesto za vse spletne 
politične oglase in dostop do informacij o 
tem, kdo financira oglas, o njegovih stroških 
in izvoru uporabljenega denarja. /sta, nb

VB: stavka desetletja
London/Belfast – 1. februarja je potekala na-
jvečja stavka v zadnjem desetletju, udeležilo 
naj bi se je okoli pol milijona ljudi. Sedem 
sindikatov zaposlenih v javnem sektorju jo je 
pripravilo zaradi nezadovoljstva s plačami in 
delovnimi pogoji. Stavkajoči so se zbrali pred 
železniškimi postajami, šolami, vladnimi 
službami in univerzami po vsej državi. Stav-
kajoče razburja tudi predlog zakona, ki bi 
jih prisilil v minimalno opravljanje storitev, 
kar pa naj bi vodilo v še večja odpuščanja.  
/sta, nb

Vrh EU-Ukrajina
Kijev – Vodstvo EU je prejšnji teden s spodbu-
do, »naj še naprej krepi vladavino prava«, zag-
otovilo nadaljnjo podporo Ukrajini na njeni 
poti v unijo. Evropsko vodstvo je napovedalo 
tudi novi, deseti sveženj sankcij proti Rusiji, 
ki jih namerava uvesti še ta mesec. V njem se 
bodo osredotočili na tehnologijo, ki bi jo lah-
ko uporabila ruska vojska, vključeval bo tudi 
ukrepe za preprečevanje izogibanja sank-
cijam. EU bo tudi preučila možnost, da bi z 
zamrznjenim ruskim premoženjem v tujini 
financirali obnovo uničene države. /sta, nb

Še več vojske ZDA v Aziji
Manila – ZDA so se s filipinskimi oblastmi 
dogovorile za uporabo še dodatnih štirih 
vojaških oporišč. Na otočju jih sicer upora-
bljajo že pet, z novim dogovorom pa je tako 
Washington sklenil lok zavezništev, ki se raz-
teza od Južne Koreje in Japonske na severu 
do Avstralije na jugu. Minuli teden so ZDA z 
Južno Korejo izvedle skupne letalske vojaške 
vaje z bombniki in ameriški lovci, opreml-
jenimi s tehnologijo stealth. Kitajska, ki sama 
krši več mednarodnih dogovorov, prisot-
nost ameriške vojske v regiji močno obsoja.  
/sta, nb

Pritiski na Turčijo
Ankara – Zaradi domnevne povečane varnos-
tne grožnje so v državi konzulate med dru-
gimi zaprle VB, Nemčija, Francija, Nizozems-
ka in Švedska, svojim prebivalcem v tej 
državi pa svetovale, naj ne obiskujejo prir- 
editev in turističnih znamenitosti. Ankara 
trdi, da gre za psihološki pritisk Zahoda, naj 
Turčija omili svoje kritike nedavnega seži-
ga Korana na Švedskem ter odpravi veto za 
vstop Finske in Švedske v Nato. Ankara je na 
zagovor poklicala predstavnike omenjenih 
držav, prejšnji teden pa izdala varnostno 
opozorilo za potovanje v ZDA in Evropo. 
/sta, nb
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Samostojni 
umetniki v iskanju 
višjega koeficienta

Saša Paprić

SOSEŠČINA

Premier Hrvaške Andrej Plenković je v nedavnem nagovoru v 
saboru napovedal, da si je za cilj postavil dvig obračunskega 
koeficienta za plačilo prispevkov samostojnim umetnicam 
z 0,8 odstotka na en odstotek. Pozabil pa je omeniti, da je 

ta koeficient leta 2009 znižal z 1,2 odstotka na 0,8 odstotka. Tako 
imenovani »dvig« se torej v resnici ne bo vrnili niti na nekdanjo viši-
no.

Koeficient naj bi predstavljal zmnožek višine povprečne plače in 
koeficienta, na podlagi katerega se samostojnim umetnikom plačajo 
prispevki za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz 
proračuna Republike Hrvaške. 

Na spremembo se je odzvalo hrvaško združenje samostojnih 
umetnikov, ki je v pismu predsedniku vlade navedlo, da imajo umet-
niki, zaposleni v kulturnih ustanovah, kot so igralci, kostumografi, 
scenografi, restavratorji, režiserji, baletni dirigenti, solisti in drugi že 
sedaj 1,8-odstotni koeficient. Poklicni samostojni umetniki, pisatelji, 
slikarji, kiparji, animatorji, risarji in drugi pa zrejo v brezno nizkih 
pokojnin.

Svoj pogled na to temo sta v oddaji Art á la carte na HRT pred-
stavila neodvisna kustosinja Sonja Švec Španjol ter animator, ilus-
trator in stripar Matija Pisačić. Kustosinja je dejala, da so v času pan-
demije že tako delali za nižje honorarje, predvsem pa večina muzejev 
ni niti delovala. Pisačić pa je dejal, da bo morda preveril izjavo min-
istrice za kulturo Nine Obuljen Koržinek o odprtosti ministrstva za 
razpravo glede težav umetnikov.

Po drugi strani ministrstvo za kulturo navaja nihanje koeficien-
ta že od leta 2002, ko je znašal 0,35 odstotka. Leta 2004 pa se je 
povečal na 1,2 odstotka. Predlagano zvišanje na en odstotek tako ni 
edinstven ukrep, ampak le del celotnega paketa ukrepov, torej nove-
ga zakona o umetnikih in umetniških dejavnostih. Omenili so tudi 
povečanje proračuna za kulturo, ki je letos dosegel 1,37 odstotka ce-
lotnega državnega proračuna Republike Hrvaške.

Kljub povišanjem, programom in ukrepom ostaja dejstvo, da se 
samostojni ustvarjalci ob sedanjem koeficientu upokojijo z 225,63 
evra ob predlagani najvišji 331,81 evra, kulturne in kreativne panoge 
pa po zadnji raziskavi iz leta 2019 predstavljajo 3,1 odstotka bruto 
domačega proizvoda s tendenco rasti. “

Chiara Agagiú 

Konflikt med dvema visoko rangiranima poslancema 
desničarske stranke Bratje Italije (FdI) premierke Gi-
orgie Meloni in Demokratske stranke (PD), povezan s 
primerom zaprtega anarhista Alfreda Cospita, se je pre-

jšnji petek še zaostril, ko je eden od poslancev obtožil opozicijsko 
skupino »priklanjanja« mafiji. PD je dejala, da bo zakonodajalce 
FdI tožila zaradi obrekovanja.

Cospito že več kot sto dni gladovno stavka v znak protes-
ta proti strogemu zapornemu režimu, ki ga prestaja, saj je le-ta 
običajno rezerviran za mafijske šefe. Njegov primer je sprožil val 
nasilnih protestov, groženj in vandalizma anarhističnih skupin 
po vsej državi. 

Eden od poslancev FdI Giovanni Donzelli, član parlamen-
tarnega odbora Copasir, ki nadzoruje italijanske obveščevalne 
službe, je ta teden v spodnjem domu razkril, da se je Cospito 
pogovarjal z mafijskimi šefi o odpravi režima 41-bis in da so ga 
štirje poslanci PD obiskali v zaporu. Vir informacij je bil Andrea 
Delmastro Delle Vedove, pravosodni podsekretar z resorjem odd-
elka za kaznilnice in Donzellijev sostanovalec.

PD je vznemirjena in zahteva odstop Delmastra in Donzellija, 
ker naj bi med drugim razkrila domnevno tajne informacije. Pra-
vosodni minister Carlo Nordio pa je dejal, da so bili podatki res 
občutljivi, ne pa tudi označeni kot tajni.

Delmastro je v petek spor še podžgal z besedami, da so poslan-
ci PD podlegli Cospitovi zahtevi, saj je ta kot pogoj za srečanje z 
njim postavil sestanek še z dvema drugima, ki sta pridržana po 
členu 41-bis, vključno z dvema mafijskima šefoma. V stranki PD 
so izrazili upanje, da Delmastro in Donzelli  ne bosta uporabila 
svoje poslanske imunitete za izogibanje primeru in pozvala Mel-
oni naj pove, ali se strinja z njunimi napadi. “

Anarhija, mafija 
in politika
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»N e bodo nas ustrašili, ne utišali! Odpor se nadalju-
je!« je med epidemijo odzvanjalo od Izole, prek 
Ljubljane, do Slovenj Gradca, kjer so bili petkovi 
protivladni protestniki najvzdržljivejši. Parolo bi 

zlahka prenesli v kak drug čas, ko se je slovenski kmečki živelj boril 
z drugimi, a ne tako drugačnimi tegobami.

Kmečki upori so se zgodili zato, ker je bilo ljudstvu dovolj zlo-
rabe oblasti s strani vladajočih. Zgodbo o tem, kako so najprej z 
razbeljeno krono okronali in nato s pomočjo štirih konjev sredi 
Zagreba razčetverili enega od vodij upora Matijo Gubca, danes poz-
na že vsak osnovnošolec. Zgodovino pač pišejo zmagovalci in ti so 
želeli upornike predstaviti kot slab zgled, ki ga ne smemo ponovi-
ti, zato so njihove zgodbe zapisali v vsak učbenik za zgodovino. Na 
prste ene roke bi verjetno lahko našteli še nekaj drugih upornikov 
iz zgodovine, medtem ko bi nam za imena vladajočih, ki so se v tem 
času zvrstili, zmanjkalo prstov, tudi na nogah.

Jakob Klemenčič, nekoč znan kot Obscurator, je po sedmih le-
tih stripovske suše ponovno narisal zgodovinski strip, v katerem se 
loteva prav teh, ne-slišanih, zatiranih, izbrisanih iz zgodovine. Tis-
tih, ki so umirali v času, ko so dvorjani še rajali po gradovih. Nazad-
nje je strip ustvarjal skupaj z zgodovinarjem Marijanom Pušavcem 
in predstavil življenjepis slovenski družbi neprilagojene svetovne 
popotnice Alme Karlin iz začetka dvajsetega stoletja, tokrat pa se 
je na pot stripa Trojno gorje odpravil kar sam, po navdihu ljudske 
zgodovinske povesti Januša Golca iz leta 1932.

Strip, ki se bere kot pripoved, se loti treh tegob kmetov tiste-
ga časa: kmečkih uporov, ki se ne končajo po predvidevanjih kme-
tov; kuge, ki pobije številčno prebivalstvo in nazadnje turških 
vpadov, pri katerih so ponovno največjo škodo utrpeli kmetje, ki 
se niso skrivali za debelimi zidovi trdnjav in gradov. Klemenčičeva 
realistična, tradicionalna, na roke s črnilom narisana risba, pritiče 
zgodovinskemu žanru, ki pri nas trenutno kar brsti.

Polno podrobnosti zagotavlja, da gre za delo, s pomočjo katere-
ga se lahko resnično učimo o zgodovini. Posebej pa naj izpostavi-
mo tudi mehke platnice izdaje, ki se jih pri Stripburgerju/Forumu 
Ljubljana pogosto poslužijo in s tem tudi v času draginje skrbijo za 
dostopnost kvalitetnih stripovskih del. Vse prevečkrat se založniki 
namreč ujamejo v nepotrebnost trdih platnic.

»Vrnitev« avtorja lahko zato posebej pohvalimo, že samo zaradi 
zornega kota, ki ga je pri ustripitvi zgodbe ubral. Saga s Kozjanskega 
naj torej spomni na vse nikoli imenovane junake zgodovine. Čeprav 
se zdi, da je v stripu Trojno gorje edini pravi junak, ali bolje – junak-
inja, le »slovenski« narod. “

GLASBA

Duo Fatter sestavljata dolgo polnoletna pobalina, v luči te  
recenzije pa je dovolj, da ju poimenujemo samo po vzdevkih 
Biga Vileda in MC MC. 22. decembra 2020 sta izdala svoj 
DIY trap prvenec DEMO MODE, natanko dve leti kasneje 

pa smo priča ponovnemu in še bolj dodelanemu vzponu zabavnih 
anekdot, za katere avtohtone žlahtne surovine še vedno črpata iz 
okolice ustvarjalcema omiljenega Škocjana. Omenjen kraj deluje kot 
njuna muza, o njej pa izvemo toliko intrigantne vsebine, da bi si jo 
bodisi zaradi radovednosti nujno želeli bolje spoznati bodisi se ji na 
veliko izognili. Vmesne poti ni. Prav tako pa je tudi s samim projek-
tom Fatter in njegovo muziko. Ali se popolnoma potopite v njuno 
pop glasbeno fantazmagorijo, ki je izredno nabrita in brihtna, ali pa 
po nekaj minutah zvočne zafrkancije začnete krvaveti iz ušes.

Vsebinsko duo vpleta zelo naključne tematike o mladih punksih, 
legokockah, Jezusu, otroških ambicijah o poklicu v odraslosti, nepre-
spanosti, zmačkani Soboti, lokalnih tragedijah, kot je požig kotlov za 
žganjekuho, ter o kraju Dobruška, ki bi se mu še prej želeli raje izo-
gniti kot samemu Škocjanu. Čeprav vse skupaj deluje kot traparija, 
pa lahko v skladbah gotovo zaznamo, da za besedili stojita dva zelo 
razgledana tiča. Denimo v politični satiri Ligen, ki naslavlja korup-
tivnost in zvitorepnost kakšnih posameznikov. Verjetno bi vsak od 
nas lahko v tekstu prepoznal vsaj nekaj lokalnih ali državnih sluza-
vcev in pohlepnežev. V večini primerov pa je vedno prisotna velika 
mera alkoholiziranja z domorodnim špricerjem. Kot slišimo v enem 
od komadov: »Ne rabm’ ful kompetentnih poslancev, u Škocjanu vse se 
zmen’mo za šankom.«

Vso besedilje spremljajo odštekane podlage, ki sta jih po večini 
sproducirala Fatter sama ali pa si jih je izposodil, jih prilagodil ali ne-
koliko popačil nekdo od zelo raznolikih muzičarjev. V komadih dua 
tako lahko zaslišimo klarinet Djanga Reinhardta, kakšno bas linijo 
kranjskega hardcore benda TNT, pa denimo neznani ruski verski 
ženski pevski zbor ali celo koračnico Ey, Ukhnem v izvedbi zbora 
Rdeče armade in Leonida Haritonova. Skratka mešanica marsičesa. 
A čeprav deluje omenjena kombinacija lahko nekoliko kaotično, je 
vseeno premišljeno pokombinirana. Fatter sta dovolj samozavestna 
v svoji obrti, da album deluje prepričljiva celota. Če bi Jon Lajoie in 
Weird Al Yankovic poznala Škocjan, bi postala Fatter. “

Brigita Gračner
foto: naslovnica albuma

Fatter: Lastna trgatev
Pia Nikolič
foto: Stripburger

Grad gori, grof beži 

STRiP

(Trojno gorje: po zgodbi Januša Golca – 
Jakob Klemenčič, Forum Ljubljana, 2022)

(ŠOP Records in Downtown Recordings, 2022)
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Zimski prestopni rok je že tako dra-
matični premierligaški sezoni namenil 
nov vrhunec. Številni najbolj slavni 

angleški nogometni klubi so na razcepu. Kl-
jub dobrim rezultatom so navijači nekaterih 
zaskrbljeni. Medtem pa marsikoga, ki pesti 
stiska za trenutno točkovno obubožane, na-
vdaja optimizem.

Nogometaši so bili po polovici derbija 
med Manchester Cityjem in Tottenhamom v 
slačilnico pospremljeni z žvižgi. Ti na stadio-
nu Etihad v zadnjem času niso pogosti. Sploh 
pa ne zato, ker bi jih zanetili domači navijači. 
A v četrtek, 19. januarja zvečer, je bilo vse 
drugače. Semafor je potrjeval šokantnih 0:2 
v prid gostov. Tekma se je na veselje Cityje-
vih privržencev naposled sklenila z odrešu-
jočih 4:2. Domači strateg Pep Guardiola je 
po koncu enega najbolj gledljivih spopadov 
v letošnjem prvenstvu ostal besen. Svoji 
ekipi je očital skromen energijski vložek in 
apatičnost. Tri dni pozneje so Cityjevci prav 
tako na domačem igrišču zlomili pri dnu ta-
bele stopicajoč Wolverhampton. Takoj zatem 
pa je tesno zmago na gostovanju pri Fulha-
mu vknjižil tudi Tottenham. Zdelo se je, da 
sta City kot pretendent za ubranitev naslo-
va in Tottenham kot eden od kandidatov za 
uvrstitev v evropsko Ligo prvakov že pozabi-
la na utrujajoče medsebojno srečanje – City 
na prvi in njegov londonski tekmec na drugi 
polčas le-tega. 

Spričo delno prilagojenega urnika, s kat-
erim vodstvo Premier lige kompenzira sep-
tembra – zaradi žalovanja ob smrti britanske 
kraljice – odpadli tekmovalni krog, sta se 
Tottenham in Manchester City v ligi znova 
srečala že dobre tri tedne pozneje. Tokrat v 
Londonu. Domači so bili preudarni in de-
fenzivno izjemno disciplinirani. To jim je 
zagotavljalo neprebojnost, saj žoga v kazens-
ki prostor Tottenhamovega vratarja Huga 
Llorisa sploh ni dospela. Vezisti Manchester 
Cityja so se trudili, toda njihova zbranost pri 
podajah je bila že načeta. Po četrt ure igre se 
je danski destruktivec Pierre-Emile Højbjerg 
odločil zapustiti svojo pozicijo in pohitel pre-
streči kratko podajo, ki jo je Španec Rodri 
namenil svojemu mlademu branilskemu ko-
legu Ricu Lewisu. Højbjerg je sekundo zatem 
žogo odložil na desnico Harryja Kanea, ki je 
zabil svoj jubilejni dvestoti gol v Premier ligi 
in za nameček še 267-ega za svoj Tottenham. 
S tem je kapetan angleške reprezentance, ki 

je v otroštvu treniral pri Arsenalu, postal na-
jboljši strelec v zgodovini kluba. 

Do konca napetega boja so imeli gostje le 
še dve lepi priložnosti za zadetek, a tega niso 
dočakali. Odlično ilustracijo stanja na igrišču 
je ponudilo število dotikov z žogo v nasprot-
nikovem kazenskem prostoru: Harry Kane 
jih je zabeležil 9, mladi Cityjev golgeter Er-
ling Haaland pa niti enega. Za nameček je bil 
to že peti zaporedni poraz Manchester Cityja 
v gosteh brez doseženega zadetka pri Totten-
hamu – odkar ima ta nov stadion! 

Dodatne grenkobe je Manchester City-
ju namenila neizpolnjena želja, da bi uspeli 
zmanjšati točkovno razliko in se tako že ne-
varno približali vodilnemu Arsenalu. Lon-
donski topničarji so namreč dan pred tem 
s svojim komaj drugim porazom v letošnji 
ligi kar sami pripravili pogoje za morebiten 
zasuk v dirki za naslov. Povsem anemični 
Arsenalovci so presenetljivo ugasnili v boju 
s poprej sicer praktično nekonkurenčnim 
Evertonom. A večini napovedim v brk je 
veličastno zmago za liverpoolske modre le 
uspel zrežirati njihov novi strateg Sean Dy-
che. 

Prvi februarski krog v angleški Premier 
ligi so zgroženi pospremili tudi navijači 
Liverpoola. Zasedba Jürgena Kloppa je bila 
potolčena v gosteh pri Wolverhamptonu, ki 
je z najvišjo sezonsko zmago maščeval tudi 
omenjeni predhodni poraz na Etihadu. Liver-
pool je s 3:0 tako padel že na svojem drugem 
zaporednem gostovanju. Temni oblaki, ki se 
zgrinjajo nad Liverpoolom, so zraščeni tudi 
z napovedmi o prodaji kluba, pri čemer ta ni 
v rožnatem finančnem položaju. Od tu skep-
sa o nezmožnosti nakupa najbolj obetavnega 
angleškega igralca Judea Bellinghama, ki ga 
dortmundska Borussia ne bo prodala za manj 
kot 110 milijonov funtov.

Tako drugi zaporedni remi brez doseženih 
golov za Chelsea niti ni posebej razočarajoč. 
Londonski klub, ki si z Liverpoolom še naprej 
deli komaj 9. in 10. mesto na tabeli, se je po 
rekordno zapravljivem januarskem prestop-
nem roku (za okrepitve so namenili kar 290 
milijonov funtov) predstavil s povsem pom-
lajeno zasedbo. Kar šesterica novoprišlekov 
je ravno zaradi svoje mladosti (rojeni po 
januarju 2001) preko tako imenovane Liste 
B avtomatično pridobila tudi pravico nasto-
panja v Ligi prvakov, ki za Chelsea do poletja 
ostaja edino upanje. 

Tihi premiki na 
glasni sceni 

Matjaž Ambrožič
foto: vecteezy

šPORT

Po polovici prvenstva 
že 50 točk 

Na vrhu 
v deželi tam spodaj

V Avstraliji se je na prvem odprtem pr-
venstvu za gluhe in naglušne tenisače v 
deželi tam spodaj odlično odrezal 27-let-
ni Murskosobočan Marino Kegl. V močni 
mednarodni konkurenci desetih najboljših 
igralcev in igralk na svetu je klonil šele v 
finalu proti Madžaru Matheju Gaboriju (3:6 
in 2:6).

Zlata mladina
16. zimski Olimpijski festival evropske 
mladine 2023, ki ga je tokrat gostila ital-
ijanska dežela Furlanija - Julijska Krajina, 
je Slovencem prinesel šest zlatih kolajn. 
Mlada slovenska reprezentanca, ki je nas-
topila v enajstih športnih panogah, je bila 
najuspešnejša v smučarskih skokih in bi-
atlonu.

Mednarodno državno 
prvenstvo

V ljubljanskem Squashlandu je potekalo 
mladinsko odprto prvenstvo Slovenije, na 
katerem je nastopilo skupaj 73 mladincev 
iz enajstih držav. V Ljubljani sta ob tej 
priložnosti nastopila tudi Franka Vidović in 
Daniel Lutz, ki v kategorijah GU19 in BU17 
zasedata sam vrh evropske mladinske 
lestvice.

V pričakovanju 
pokala

V domači klubski košarki se bližata prva 
vrhunca sezone 2022/23. Košarkarice se 
bodo za naslov pokalnih prvakinj pomer-
ile sredi marca v Slovenskih Konjicah. Pri-
zorišče bojev za prve medalje sezone za 
košarkarje pa bo mesec prej mariborska 
dvorana Lukna.

Slovenija, država 
motošporta

AMZS je predstavil prizadevanja za izved-
bo dirke svetovnega prvenstva v motokro-
su v Sloveniji ter podal pobudo za iskanje 
zemljišč, na katerih bi lahko zgradili na-
cionalni center motošporta. Na AMZS prav 
tako želijo, da bi v bližnji prihodnosti izpel-
jali dirko svetovnega prvenstva v motokro-
su, na kateri bi lahko nastopil Tim Gajser.



26 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  3 4  -  1 0 .  f e b r u a r  2 0 2 3

ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: mladina, primorske novice, celjski vestnik, svet24, bobo

>>> V neki ljubljanski šoli so štirje učenci doživeli pogrom, ker so vdrli 
v elektronsko verzijo redovalnice in si sami popravljali ocene. Kljub 
splošnemu zgražanju (starejše) javnosti, kako je to sploh mogoče, pa je 
treba priznati, da fantje razmišljajo dobronamerno in karierno (kot bi po 
kurikulumu morali): računajo, da jih bo po končani osnovni šoli najela 
najmanj FSB, če ne NSA ali CIA – če bodo imeli slabe ocene pri športni 
vzgoji, pa domača SOVA. PRESS 

>>> Pravniki so premierja Goloba opozorili, da ne more kar na pamet 
podolgem in počez obljubljati, stvari, in potem »glihati za nazaj« (npr. 
»od oka« 600 evrov povišice za sodnijo). Tak privilegij si pridržuje le 
župan Ljubljane Janković. PRESS

>>> Župan Ljubljane Janković je ob kritikah glede gradnje fekalnih 
odtokov nad največjim ljubljanskim vodnim zajetjem, kot izgleda, miren. 
Na dejstvo, da »projekt« nima vseh dovoljenj oziroma se ta izključu-
jejo, je gladko dejal da »bodo vztrajali in pripeljali projekt do konca« 
in »svojo pravico in lastnino zaščitili.« Če bi imel tudi Janković take 
pravnike kot Golob, bi mu gotovo kdo rekel, da je »lastnina in pravica« 
Ljubljančanov tudi njihovo zdravje in dobra, sveža, pitna voda. In menda 
tudi občina, z vsemi projekti in funkcionarji vred. A ker jih nima, Lju-
bljančani s strahom pričakujejo prvi »oreng« potres. PRESS 

>>> Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon se na dramatične dogod-
ke, povezane s kitajskim balonom ni odzvala – mislila je, da jo »spet 
nekdo za*ebava.« Škoda, zamudila je odlično priložnost, da na realnem 
primeru pove kaj o svojem konceptu »svetovnega reda«, ki še ni čisto 
jasen. PRESS 

>>> Ameriška škofija se je odločila prodati slovensko cerkev sv. Jožefa 
v pensilvanskem mestu Allentownu, v predelu mesta Betlehem. Sloven-
ci tamkaj še žive, a verujočih oziroma takšnih, ki bi hodili v cerkev 
ni več. Po naših informacijah naj bi denar od nakupa (okoli 150.000 
dolarjev) darovali ameriški vojski – da bo bolj učinkovito streljala ba-
lone. PRESS 

>>> Kot vemo, je bil France Prešeren naš največji pesnik - mnogi pa ne 
vedo, da se Slovenci lahko pohvalimo, da smo po največjem narodovem 
pesniku poimenovali - delfina! Delfin je, kot tudi vemo, pametna žival, 
s pokojnim Francetom pa si delfin Prešeren deli še nekaj podobnosti - 
tako kot pesnik se rad klati naokoli (Kam?), uživa v slani kapljici (no, 
originalni Prešeren je užival v rujni) in - nihče ne ve točno, koliko otrok je 
zaplodil. Delfinu Prešernu manjka samo še nekaj - pesniška zbirka. Kot 
so nam javili občinski zaupni informatorji iz slovenske Istre, naj bi se že 
pripravljali, da ga spravijo za računalnik že takoj, ko naslednjič obišče 
Piranski zaliv. Cilji so visoki - Prešernova nagrada, kajpak. PRESS

EX - PRESSZnotraj sedi 
ruski  
vohun*

Famozni balon, ki še nima imena, tik pred sestrelitvijo>>> Ves vesoljen svet je 
mukoma zadrževal sapo v 
pričakovanju najhujšega – 
tik preden je Ameriški F-22 
z neba za vekomaj sestrelil 
domnevno »vremenarski« 
kitajski balon, so se misli 
mnogih ukvarjale z idejo, 
kaj vse bi lahko letos iz ene 
ali druge strani še letelo 
po zraku. Mogoče kaj bolj 
trdnega, jedrnega? A brez 
skrbi – Jenkiji so balon po 
dobrem tednu plutja po 
»svobodnem in pogumnem 
nebu« sestrelili. Kitajci že 
vedo, da imajo Američani 
radi velike stvari, zato so ga 
napravili malo večjega, da 
ga sploh opazijo, v premeru 
je bil namreč širok skoraj 
trideset metrov, petkrat več 
kot običajni baloni, s kater-
imi se igrajo vremenoslovci. 
Ker pa po poku zmeraj sle-
di trenutek ali dva tišine, ko 
nobenemu še ni čisto jasno, 
kaj se je zgodilo, pa smo 
spodaj v razmislek nanizali 
nekaj delovnih teorij, za kaj 
naj bi pri vsem skupaj šlo:

PREVIDNOSTNA TEORIJA : Kitajci naj bi z vremenarskim balonom preverjali, kakšno je vreme v 
ZDA, da se rakete, ki nedvomno sledijo balonu, ne izgubijo v kakšni nepredvideni megli;

KOLEGIALNA TEORIJA : kitajski lider Ši Džin Ping je ameriškemu kolegu zgolj poslal darilo za 
rojstni dan, ki ga je ta praznoval 20. novembra lani (rosnih 80 let). Balon pa pač ne zna – to ve 
vsak otrok – leteti naravnost, tako da je pred ameriške radarje priplaval šele prejšnji teden. Bidnu 
naj tudi ne bi bila všeč slika, ki je bila na hrbtni strani balona in to podobo ameriški mediji skrbno 
skrivajo;

TEORIJA TEORETIKA ZAROT : Balon naj bi v zrak spustil nek Ameriški »survivalist«, ki se je že 
11. septembra 2001 zaprl v svoj bunker v Iowi, misleč, da se je začela tretja svetovna vojna. Z 
balonom naj bi torej 22 let kasneje želel preveriti, ali je radioaktivnost po domnevnem jedrskem 
spopadu popustila – pri tem pa skoraj sprožil »pravo« tretjo svetovno vojno. PRESS

TRETJA 
SVETOVNA 
VOJNA ZARADI 
BALONA ? 

>>> Čuden medijski »spin« glede decembrske aretacije dveh 
domnevnih ruskih vohunov, ki sta (s prikupnimi otroki) živela v 
Ljubljani, je prinesel več ugibanj kot odgovorov, saj načeloma 
med državami v takih primerih poteka tako imenovana »pšššt« 
diplomacija, da mediji, kot je Ropotalo, ne bi nič izvedeli. Rav-
no zato ni jasno, zakaj je vlada to sploh sporočila javnosti? Je 
premier Golob želel svoji medijski prezenci dodati nekaj robate 
možatosti, češ »saj plešem, ampak tudi jagam vohune?« So 
novico objavili zato, da je ne bi opozicija, ki bi zraven pripela 
še nekaj svojih »globokodržavnih« teorij? Zakaj Janša molči? 
Jih je poznal? Je zaradi »akcije«, ki jo je zamudil, zgolj ljubosu-
men na Goloba? A naši neimenovani viri trdijo drugače. Skriv-
nost se skriva pri še eni »tihi« figuri v tej zmešnjavi: predsednici 
države Nataši Pirc Musar! Po tej logiki pa je zadeva precej manj 
zapletena. In predvsem – manj dramatična. Aretirana Rusa (kje 
sta zdaj, ni jasno) naj bi bila prvovrstna dobavitelja ruskih spe-
cialitet, kot so piroge, blini in pelmeni, njuna glavna naročnica 
pa naj bi bila neka hiša v Zgornjih Gameljnah. Imenuje se Ruska 
Dača, njena lastnica pa je vsem dobro znana ... PRESS 

Slastna ruska poslastica: piroge. 
Sta bila zato Rusa v Sloveniji?

*priredba naslova kultne pesmi  RUSKI VOHUN punk zasedbe NIET, prosto po prešernu
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 16. 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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