
T iskana izdaja por ta la Megafon.s i   -   š t .  36 / l .  I I   -  7. marec 2023

stran 2stran 13 stran 22

k o n t r o l a
stran 14

po domače

Za varnost 
ključna

kvalitetna
 gradnja

lokalnopo svetu

Seymour 
Hersh 

spet buri 
duhove

Alenka 
Černelič 
Krošelj

intervju

Stranke 
tonejo, 

poslanci 
ostajajo



2 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 6  -  7 .  m a r e c  2 0 2 3

Kolektivni spomin v glavah tedan-
jih prebivalcev nekdanje Repub-
like Slovenije zgoščeno predstavlja 
zgodba o zakonu proti poveličevan-

ju fašizma, nacizma in kolaboracije. 
»Nacizma in kolaboracije praktično nihče 

ne poveličuje. Kar bi res potrebovali, pa je zakon 
proti poveličevanju socializma in revolucije,« 
je vzkliknil profesor, računalničar, gradbe-
nik, publicist in zgodovinski revizionist Žiga 
Turk, ko je prebral, da je poslanska skupina 
Gibanja Svoboda z Martinom Premkom na 
čelu, pripravila osnutek zakona proti pov-
eličevanju fašizma, nacizma in kolaboracije. 

Žiga Turk, takrat že nekdanji minister 
za izobraževanje v drugi Janševi in minister 
brez resorja v prvi Janševi vladi, tudi dolgo-
letni ideolog desnice, seveda poveličevanja 
nacizma in kolaboracije ni mogel videti, če 
pa nikoli ni verjel poklicnim zgodovinarjem, 
da so domobranci – vojaško-civilna organ-
izacija pod okriljem nemške okupatorske 
vojske – kadarkoli sodelovali z okupatorjem. 

Naj razložimo: če prisega domobrancev 
ob rojstnem dnevu nacističnega diktatorja 
Adolfa Hitlerja na Plečnikovem stadionu v 
Ljubljani1 ne pomeni tega, o čemer govori, 
potem niti imitacija nacističnega pozdrava, 
heroizacija prej omenjenega vojnega zločin-
ca, širjenje neonacistične propagande in 
uničevanje antifašističnih spomenikov ne 
pomeni tega, kar predstavlja. Za Turka je 
torej, drugače povedano, večje zlo od okupa-
torskega in genocidnega režima predstavljala 
ljudska revolucija in narodna osvoboditev, ki 
je predpostavila kasnejši industrijski razvoj 
in gospodarsko demokratizacijo teh prostor-
ov v Socialistični federativni republiki Jugo-
slaviji. Na strani slovenske politične desnice 
je tako v začetku enaindvajsetega stoletja 
zgodovinski spomin oblikovala konstruktiv-
istična paradigma. Resnica je povsem neod- 
visno od zgodovinskih dejstev nastajala v 
njihovem umu.  

Na drugi strani političnega spektra – seve-

Jaka Virant

Če že tonemo, tonimo s 
plapolajočimi zastavami

NAMESTO UVODNIKA

Stranke tonejo, poslanci ostajajo

ujeto v mrežo

da je takrat v Sloveniji veljal dvostrankarski 
model z nekaj malega znotrajstrankarske 
pluralizacije – je pri predstavnikih liberalne 
struje, takrat imenovane Gibanje Svoboda, 
veljal drugačen, podobno konstruktivističen, 
sploh pa črno-bel pogled na zgodovino. To 
ni nič čudnega, če se spomnimo, da je pri 
zakonu najbolj angažiran svobodnež Martin 
Premk v tistem času zasedal tudi mesto v 
vodstvenem odboru Zveze združenj borcev 
za vrednote narodnoosvobodilnega boja. V 
njihovih očeh je bila celotna populacija, ki je 
med drugo svetovno vojno zaradi takšnih ali 
drugačnih okoliščin delovala v okviru kolab-
orantskih domobranskih in drugih organ- 
izacij, absolutno zločinska. Vsak dvom v to 
ali pomislek o povojnem nasilju in politič-
nem obračunavanju pa je bil v tem smislu 
nevarno blizu poveličevanju kolaboracije, če 
že ne naci-fašizma. 

Vendar nikakor ne gre slepo verjeti, 
da je šlo pri tej pobudi za poskus obrambe 
zgodovinske resnice, temveč je šlo za pre-
cej ideološko idejo. To lahko razberemo iz 
pravnega reda takratne Republike Slovenije, 
ki je sankcioniranje poveličevanja fašizma 
predvidel v prvi in drugi alineji 297. čle-
na Kazenskega zakonika, ki je prepovedal 
»javno spodbujanje ali razpihovanje sovraštva, 
nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na narodnos-
tni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, 
barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, 
izobrazbi, družbenem položaju, političnem 
ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni 
usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni oko-
liščini.«

Kaznivo je bilo tudi »javno širiti ideje 
o večvrednosti ene rase nad drugo ali dajati 
kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti 
ali zanikati, zmanjševati pomen, odobravati, 
opravičevati, smešiti ali zagovarjati genocid, 
holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno 
hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja 
zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem 
redu Republike Slovenije.«

Poleg tega je 63. člen Ustave Republike 
Slovenije pravil, da je »Protiustavno vsakršno 
spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi 
neenakopravnosti ter razpihovanje narod- 
nega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva 
in nestrpnosti. Protiustavno je vsakršno spod-
bujanje k nasilju in vojni.«

Novega zakona takratna Republika 
Slovenija bržkone ni potrebovala, pro-
duktivneje bi bilo z zakonodajo uskladiti 
ukrepanje organov pregona, policije, kot so 
ji takrat rekli. Pa tudi denimo z ustavo usk-
laditi podpisovanje posameznih deklaracij 
in glasovanje v Organizaciji združenih naro-
dov. Predstavniki Slovenije denimo novem-
bra 2022 niso podprli osnutka resolucije z 
naslovom »Boj proti poveličevanju nacizma, 
neonacizma in drugih praks, ki prispevajo k 
razpihovanju sodobnih oblik rasizma, rasne 
diskriminacije, ksenofobije in z njimi povezane 
nestrpnosti.« Seveda je šlo tudi tu za ide-
ološko potezo in izkazovanje moralne čisto-
sti, saj je resolucijo vložil ruski predstavnik 
pri OZN Vasilij Nebenzja pol leta po začetku 
Ruske okupacijske vojne proti Ukrajini, ki jo 
je takratni Putinov skrajno nacionalistični 
režim upravičeval ravno z bojem proti neo-
nacizmu. 

Sklenemo lahko, da je v začetku enain-
dvajsetega stoletja slovenski zgodovinski 
spomin na drugo svetovno le ohlapno  
temeljil na zgodovinskih dejstvih. Predvsem 
je bil uporabljen in zlorabljen v politične 
namene. Na njihovo žalost pač samo v  
namene identitetne politike, medtem ko se 
v politični diskurz Slovencev nikoli niso vkl-
jučile civilizacijske pridobitve, ki jih je rev-
olucionarni boj med drugo svetovno vojno 
vzpostavil. Podatkov o tem, če je bil zakon 
proti poveličevanju na koncu sprejet ali 
sploh obravnavan v državnem zboru, najbrž 
ne bomo nikoli našli, verjetno prav zaradi 
njegove neuporabnosti izven ideoloških ok-
virjev tistega obdobja.  “
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Črne misli ob prvi(!) jutranji 
kavici. Ana Marija

RAZGLEDNICE

Prijatelji
in  

znanci

Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Kot pritiče najkrajšemu mesecu v letu, 
je bila tudi februarska redna seja ne-
koliko krajša kot ponavadi. Poslanke 
in poslanci so z njo zaključili že včer-

aj. So pa na njej potrdili še zadnji manjkajoči 
del 15. slovenske vlade – notranjega minis-
tra Boštjana Poklukarja. Ta je ministroval že 
v času Šarčeve vlade, zato je javnosti njegov 
način delovanja že znan. Njegovo potrditev 
in predlog za imenovanje je spremljalo tiho 
neodobravanje civilne družbe. Njegov prvi 
mandat, ki ga je predčasno zaključil odstop 
premierja Marjana Šarca, je zaznamovalo 
predvsem nezakonito vračanje prosilcev za 
azil ter mednarodno zaščito. Tako na resorju 
vsaj na tem področju ostaja kontinuiteta, saj 
je Poklukar nasledil Tatjano Bobnar, ki je bila 
v času njegovega ministrovanja in po njegovi 
izbiri generalna direktorica policije. Bobnar 
se sicer prav v teh dneh seli čez cesto v kabi-
net predsednice vlade, kjer naj bi se ukvarjala 
predvsem z ureditvijo položaja izbrisanih. 

Vzor v slovenskemu odnosu do beguncev 
in izbrisanih pa vidi koroški podmladek 
Avstrijske svobodnjaške stranke v odnosu do 
slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. 
V okviru predvolilne kampanje pred koroški-
mi deželnimi volitvami, ki bodo 5. marca, ko 
bodo najverjetneje ohranili vlogo največje 
opozicijske stranke, so svobodnjaki pozvali k 
ustavitvi slovenizacije Koroške. Ta proces naj 
bi se izvajal pod vodstvom Socialdemokratske 
stranke Avstrije, ki vodi deželno vlado. Na ob-
jave podmladka se je odzvala večina strank in 
tudi slovensko zunanje ministrstvo. V protest-
ni noti je sklicujoč se na Avstrijsko državno 

pogodbo pozvalo k uvedbi postopka za pre-
poved mladinske organizacije svobodnjakov. 
Svobodnjaki so sicer na javnomnenjskih ra-
ziskavah vodilna stranka na državni ravni. Še 
nekaj mesecev nazaj je takrat še novoizvoljena 
predsednica države Nataša Pirc Musar zatrje-
vala, da je status slovenske manjšine zgledno 
urejen. V praksi pa nobena izmed določb 7. 
člena Avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 
ni v celoti izpolnjena. 

Za razliko od slovenske ureditve prav-
ic narodnih manjšin, kjer je za italijansko in 
madžarsko narodno skupnost rezerviran po 
en poslanski mandat v državnem zboru, je 
to v sosednjih državah redkost. Med štirimi 
sosedami to do neke mere omogoča le Hrvaš-
ka, kjer je en poslanski sedež rezerviran za 
skupnega predstavnika oziroma predstavnico 
albanske, bošnjaške, makedonske, črnogor-
ske in slovenske skupnosti. V praksi pa zaradi 
številčnosti ostalih skupnosti do sedaj ni bil 
izvoljen še nihče iz slovenske. Nekoliko bol-
je je na ravni občin in županij. Zagovornika 
slovenske narodnosti poznajo še v madžar-
skem parlamentu, kjer pa nima glasovalne 
pravice in lahko le razpravlja. Zastopanost 
predstavnikov in predstavnic slovenske man-
jšine je tako pretežno odvisna od dobre vol-
je strank pri vlaganju kandidatur. Protestne 
note zunanjega ministrstva gredo zato le v 
smeri blaženja novih težav, ne pa reševanja 
dolgoletnih. V skladu z Okvirno konvencijo o 
zaščiti narodnih skupnosti, ki so jo podpisale 
Slovenija in vse njene sosede, je za uveljavitev 
pravic sicer zadolžena vsaka država pogodbe-
nica na svojem ozemlju. “

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.

Nisem prepričan, če 
tukaj res ni barvil. Nik

LP iz Kina Šiška! Špela 
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LOKALNO

Družba Porting d.o.o. zavrača neutemeljene očitke iz članka 
»Veliko onesnaženje v Izoli - v morje je neopaženo izteklo 
kar 3.000 litrov nafte« z dne 27.1.2023, da kot konces- 
ijski upravljalec marine Izola ni zasledila velikega naftnega 

madeža v akvatoriju marine Izola, kjer naj bi prišlo do razlitja nafte 
v času med božičnimi in novoletnimi prazniki ter da se je nafta v  
nekaj dneh razširila po širšem območju izolskega morja in obale 
zaradi njenega neustreznega ukrepanja.

Porting d.o.o. je kot upravljalec marine Izola ob zasleditvi naft-
nega madeža v akvatoriju marine Izola takoj ukrepal z obvestitvijo 
pristojnih nadzornih služb, vendar izvora onesnaževanja ni mogel 
ugotoviti in ga preprečiti. Tudi Sektor za varovanje obalnega mor-
ja (SVOM) ni mogel takoj ugotoviti izvora onesnaževanja. Najprej je 
kazalo, da gre za onesnaževanje iz izolskega komunalnega mandrača, 
kjer je puščalo plovilo, o čemer sta bila obveščena komunala Izola in 
SVOM in je bilo nepovezano z izlitjem nafte v marini Izola, do katere-
ga je prišlo zatem. Ne drži navedba, da se je nafta v marini Izola izlila 
v morje, saj se je nafta izlila v zemljo cca. 100 metrov stran od obale, 
nato pa je skozi zemljo in določene meteorne kanale postopoma 
pronicala v morje, kar so ugotovili vsi, ki so obravnavali dogodek, 
in sicer Porting d.o.o., Hotel Delfin, Sektor za varovanje obalnega 
morja, Policija in Inšpektorat za okolje in prostor. Nafta je v morje 
pronicala v relativno majhnih količinah, zato je bilo kraj pronicanja 
v morje težje ugotoviti. V marino Izola se ni razlilo več ton nafte, saj 
tega nihče od strokovnjakov ni mogel ugotoviti, tolikšno razlitje pa 
bi pomenilo onesnaženje vsega slovenskega morja.

Ne drži navedba, da Porting d.o.o ni izpolnil obveznosti 
odprave onesnaženja po koncesijski pogodbi, ki jo ima sklenjeno 
z Občino Izola za upravljanje izolske Marine, saj je takoj ob zazna-
vi onesnaženja morja v izolski marini obvestil pristojne nadzorne 
službe in ukrepal tako, kot je bilo v danih okolišćinah možno, da je 
posledice onesnaženja omejil in da so posledice izven izolske ma-
rine minimalne. Prav tako ni resnična navedba, da bi bil lahko ob-
seg onesnaženja manjši, saj tako kot Porting d.o.o. tudi pristojne 
nadzorne službe kljub seznanjenosti z onesnaženjem niso mogle 
drugače ukrepati, da bi onesnaženje preprečile.

Porting d.o.o. kot koncesionar pod blagovno znamko Marinaup 
ne upravlja marine v sosednjem Kopru, temveč koprsko marino up-
ravlja družba Marina Koper d.o.o.. Lastnik podjetja Porting d.o.o. ni 

koprski podjetnik Anto Guberac, temveč je iz javno dostopnega reg-
istra AJPES razvidno, da je edini družbenik Universe service d.o.o.. 
Niso resnične navedbe, da se nekdanja občinska oblast v Izoli pod 
županom Igorjem Kolencem ni potrudila zagotoviti, da bi konce-
sionar Porting d.o.o. spoštoval obvezo zagotavljanja vsaj minimalnih 
okoljevarstvenih standardov in da je pod Kolenčevim naslednikom 
Danilom Markočičem bila občina nenavadno ustrežljiva do konce-
sionarja, ker je mu po desetletju zamude pri izpolnjevanju ene izmed 
koncesijskih obveznosti za čas trajanja njegove zamude s sklepom 
občinskega sveta praktično za enako obdobje podaljšala trajanje 
koncesijske pogodbe. S koncesijsko pogodbo so bile Portingu d.o.o. s 
strani Občine Izola naložene relativno stroge zaveze glede okolja in 
Porting d.o.o. je vedno spoštoval in zagotavljal vse okoljevarstvene 
standarde, prav tako pa ni zamujal pri izpolnjevanju koncesijskih ob-
veznosti, kot je navedeno v članku.

Ne drži navedba v članku, da Porting d.o.o. kot upravljalec marine 
Republiki Sloveniji dolguje milijonske zneske iz naslova nadomestila 
za uporabo javne dobrine (morja). Vse doslej izdane odločbe Portin-
gu d.o.o. o odmeri nadomestila za uporabo javne dobrine (morja) so 
bile nezakonite in j¡h je sodišče v upravnih sporih razveljavilo. Prav 
tako ne drži navedba, da je minulo podjetje dolg znašal 4.000,000,00 
evrov, saj bi dolg na podlagi razveljavljenih odločb znašal okrog 2.5 
milijona evrov. Trenutno Porting d.o.o. nima nobenega zapadlega 
dolga do Republike Slovenije iz naslova nadomestila za uporabo 
javne dobrine (morja). Porting d.o.o. v lzoli ne izrablja javnih dobrin 
za kakršnokoli osebno bogatenje ob ignoriranju okoljevarstvenih 
obvez in določb same koncesijske pogodbe, na podlagi katere upora-
blja javne dobrine, temveč posluje vestno in spoštuje visoke ekološke 
standarde, kar potrjuje njemu podeljeno mednarodno priznanje Blue 
Flag. Vse obveznosti po koncesijski pogodbi Porting d.o.o. izpolnjuje 
in je v primeru izlitja nafte sprejel vse ukrepe, ki so bili v dani situ-
aciji mogoči.

Porting d.o.o.

popravek članka 
»VELIKO ONESNAŽENJE V IZOLI — 
V MORJE JE NEOPAŽENO IZTEKLO 
KAR 3.000 METROV NAFTE« 
z dne 27.1.2023
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Dobovec spet 
do naslova

Dobovec je novi stari pokalni prvak v 
futsalu. V finalu v Podčetrtku so pred 
tristo gledalci z rezultatom 9:1 premagali 
Dobrepolje. Dobovec je v svojem šestem 
zaporednem finalu pokala tako osvojil šes-
ti naslov. To je bil sploh prvi finalni turnir za 
Dobrepoljce.

Medvode 
na vrhu

V Zgornji Kungoti je potekalo 66. državno 
člansko prvenstvo v badmintonu. V 
telovadnici OŠ Kungota so okronali nove 
državne prvake v vseh petih kategorijah. 
Med posamezniki je naslov državnega pr-
vaka osvojil Jaka Ivančič iz Medvod, slavila 
pa je tudi njegova klubska kolegica Petra 
Polanc.

Bron iz 
Neaplja

V Neaplju se je zaključilo tekmovanje ka-
detinj in kadetov na evropskem pokalu, 
kjer je Gal Blažič osvojil bronasto medaljo 
v kategoriji do 55 kilogramov. Uspeh sta 
dopolnila Jevgenija Gajič (v kategoriji do 
57 kilogramov) in Ozbej Razgoršek (v kat-
egoriji do 90 kilogramov), ki sta osvojila 
peto mesto v svojih kategorijah.

Celjani stopničko 
naprej

V hokejskem klubu Celje so se odločili, da 
bodo po osvojenem tretjem mestu v držav-
nem prvenstvu ter prvem mestu po red-
nem delu lige IHL oddali kandidaturo za 
prijavo v Alpsko hokejsko ligo za nasledn-
jo sezono, v kateri se bodo merili z italijan-
skimi in avstrijskimi tekmeci.

Dijaška košarkarska 
končnica

Odigrani so bili vsi četrtfinalni turnirji 
državnega prvenstva srednjih šol v košar-
ki. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo 
ljubljanske šole, saj se je v polfinale uvrs-
tilo vseh šest ekip. Naslov bo med dijaki 
branil Šentvid, med dijakinjami pa I. gim-
nazija v Celju.
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Vse več 
dela od doma

LOKALNO

Jan Bednarik 
foto: freepik

Zaradi napovedanih novosti v plač-
nem sistemu javnega sektorja se na-
poveduje val protestov različnih sin-
dikatov. Vlado pa čaka še ena stavka, 

katere vzrok ni nov plačni sistem in načelo-
ma tudi ne boj za višje plače.

Zdaj že le delno zaposlene sobarice ho-
telov Bernardin so napovedale stavko. Do 
te odločitve jih je privedla preprosta premi-
sa – ne želijo si prezaposlitve svojega dela 
na zunanjega izvajalca. Če je že sedaj njihov 
poklic podcenjen in podplačan, se jim bo s 
prezaposlitvijo položaj še poslabšal. In to ni 
samo problem sobaric, ki jih bodo prezapos-
lili, ampak je predvsem problem države. S 
takim odnosom do dela ta ustvarja revne 
zaposlene in posledično revne upokojence. 
Predvsem zato, ker je Sava turizem, last-
nik omenjenih hotelov, prek Slovenskega 
državnega holdinga in kapitalske družbe v 
neposredni (90-odstotni) lasti države. Drža-
va sama je torej tista, ki dovoljuje sporne 
manevre, in si s tem v imenu višjega dobička 
sama koplje jamo.

Kaj je privedlo do stavke?
V Savi turizem so se odločili, da bodo pri 
njih zaposlene sobarice prezaposlili na zu-
nanjega izvajalca Aktiva Čiščenje, in ob tem, 
tako Jelica Pinterič, predsednica sindikata v 
družbi Sava turizem, peli hvale o omenjen-
em podjetju, češ da se bosta sobaricam cedila 
med in mleko. V izjavi za javnost, objavljeni v 
Primorskih novicah, pa so hotelirji sporočili, 
da so razlogi za prenos višja kvaliteta storitev 
in posledično čistejši objekti zaradi special-
izacije dela in večje fleksibilnosti. Stroški naj 
bi postali variabilni glede na zasedenost ho-
telskih kapacitet, destinacije pa se s pomočjo 
outsourcinga »lažje osredotočijo na osnovne 
dejavnosti, kot so gostinstvo in ostale turistične 
storitve.«

Povejmo preprosteje: V Savi turizem 

zatrjujejo, da bodo zaposlene, ki so doslej 
imele stalen urnik, točno določene naloge, 
zaposlitveno varnost in so poznale okolje, v 
katerem so delale, po novem bolj učinkovite, 
»srečnejše« in da bodo imele pri zunanjem iz-
vajalcu boljše pogoje dela. To, da so nekatere 
sobarice že imele slabe izkušnje s prenosom 
na taisto podjetje, pri katerem so kršili vse 
normative glede količine dela in to, da je bilo 
to podjetje glede delovnih pogojev zaposlen-
ih že na udaru, za upravo Save turizem očit-
no ni bistveno.

So pa na upravi poleg »altruističnega« de-
janja prezaposlitve (ker jim gre za ljudi) šli še 
dlje. Uprava je predstavnike sindikata na ses-
tanku opozorila, da je zaradi njihovih medi-
jskih nastopov, ki naj bi škodovali ugledu 
družbe, prišlo do poslovne škode zaradi up-
ada nočitev ter da so zadevo predali odvet-
nikom, ki bodo pripravili kazenske ovadbe 
in odškodninske tožbe. In to zgolj zato, ker 
je sindikat opravil svoje delo in opozoril na 
škodljivost poslovnega modela oustourcinga.

Torej, ne le da bo uprava štirideset pri 
njih zaposlenih sobaric prezaposlila na zu-
nanjega izvajalca in bo s tem, reci-piši, neg-
ativno vplivala na njihov socialni in materi-
alni položaj, sedaj jim grozijo še s tem, da jih 
bodo tožili, ker so opozorile na sporno prak-
so. Kot da bi bila obramba pravic bolj sporna 
kot kršenje le-teh.

Minister Mesec jih 
razume in podpira

Ko so sindikati naredili vse, da bi vendarle 
našli skupni jezik z upravo in bili pri tem 
neuspešni, so se obrnili na vlado. A razen 
ministra Luke Meseca se ni odzval nihče, 
čeprav bi se zaradi lastništva morali. Tako so 
po sestanku na ministrstvu za delo zapisali, 
da »ministrstvo stoji na strani zaposlenih« ter 
da je iz tega razloga »minister vlado že večkrat 
opozoril in tudi javno pozval Slovenski državni 

holding k ukrepanju, da se preneha s praksa-
mi outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu.« 
Poleg tega pa, da se ministrstvo »pridružuje 
mnenju Sindikata delavcev gostinstva in tur-
izma Slovenije o neprimernosti praks najema 
zunanjih izvajalcev oziroma tako imenovane-
ga outsourcinga ter potencialno škodljivih 
učinkih tovrstnih praks na socialno varnost 
ter materialni položaj delavk in delavcev ter 
na neposredno škodo, ki jo takšne prakse povz-
ročajo delavskemu organiziranju ter s tem 
varovanju pravic zaposlenih v prihodnosti. Po-
leg tega opozarjamo na eno od ključnih zavez 
s ciljem odprave prekarnosti iz Programa za 
delo koalicije 2022 – 2026: Javni sektor bomo 
postavili za pozitiven zgled in v čim krajšem 
času v javnem sektorju sladno s pripravljeno 
strategijo odpravili prekarnost, in sicer tam, 
kjer obstaja redna potreba po rednem delu, uk-
inili outsourcing.«.

Ker pa zakon prenos dopušča, to pomeni, 
da že začetega prenosa ne morejo več ustavi-
ti in ker bi bilo za preprečitev tega potrebno 
spremeniti zakonodajo (kar pa je dolgotrajen 
postopek), sindikatom in sobaricam preos-
tane le še stavka. 

Torej, država ne bi prezaposlovala, ker 
je to škodljivo, ampak vseeno bo, ker pač 
zakonodaja to dopušča. In stavka, čeprav 
upravičena in potrebna, bo z vidika učinka 
vprašljiva ali z besedami Igorja Škrinjarja, ki 
jih je izrekel sindikalistki na sestanku, ko mu 
je predočila možnost stavke: »Stavkajte, kaj 
pa lahko dosežete?«

Dokler bo država tiho podpirala tak 
poslovni model, pa čeprav bo na deklarativni 
ravni temu nasprotovala, ne morejo doseči 
ničesar. Tako bo stavka sobaric le še en do-
godek, ki bo v poplavi stavk močnejših sin-
dikatov šel neopazno mimo. In spremenilo 
se ne bo nič. “
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že prepoznan dogodek, ki je glede na znanega 
povzročitelja v pristojnosti inšpekcijskih služb, 
ki so bile o dogodku tudi obveščene.« Pregled 
na kraju dogodka je opravila tudi koprska 
policija in ugotovila, »da je voda motna, na 
nekaterih delih spenjena, na kraju je bilo tudi 
nekaj mrtvih rib. Obveščen je bil inšpektor za 
okolje in napisan zaznamek o kaznivem dejan-
ju obremenjevanja in uničenja okolja (po 332/I 
KZ-1). Nadaljuje se z zbiranjem informacij.«

Ribiška družina, ki v skrbi za vodni 
živelj, bdi nad našimi vodami

O dogodku je bila obveščena tudi Ribiška 
družina Koper, ki deluje v javnem interesu 
za zaščito domorodnih vrst rib, med drugim 
tudi za repopulacijo rižanske postrvi. Tudi 
predsednik ribiške družine Borja Bertok je 
prepričan, da je vir onesnaženja »mehans-
ka suspenzija oziroma beli prah, ki prihaja iz 
gradbišča, kjer gradijo drugi tir. Ta beli prah 
nato pristane v vodi, se usede na dno in ubije 
vse, kar je živega.« Odločen, da mora izvajalec 
del na gradbišču brezkompromisno spošto-
vati okoljevarstvene predpise in zakone, ki 
jih narekuje država, Bertok poudari še, da 
se »nesreča lahko zgodi enkrat, drugič gre za 
malomarnost, tretjič ali četrtič pa je nalašč.« 

Pri vsem tem pa ne gre samo za tistih ne-
kaj rib, ki poginejo in nanje trenutek kasneje 
pozabimo, ko si potiho mislimo: »Ah, saj gre 
samo za par rib.« V resnici gre za večjo stvar, 
za skrb za zdravo okolje, ki nas obdaja in nam 
daje hrano. V bližini reke Rižane in obrobnih 
kanalov imajo številni njive in vrtove, za 
zalivanje zelenjave pa potrebujejo čisto vodo, 
ki je zaradi takih ali drugačnih onesnaženj ne 
morejo uporabljati. 

Kot se zdi na prvi pogled, to nikogar ne 
zanima več kot toliko. “

Prihodnost 
slovenskih rib

Ana Lešnik
txt&foto

V preteklem letu smo na Obali 
večkrat ugriznili v kislo jabolko, 
ko je beseda tekla o reki Rižani, 
osrednjem vodnem viru, ki napaja 

gospodinjstva vseh štirih obmorskih občin. 
Poleg skrbi, da bo ta poleti celo usahnil, je 
reko in rečni živelj ogrozilo tudi onesnaženje 
z belo penasto snovjo, ki prihaja iz gradbišča 
drugega tira. Letos smo bili v začetku feb-
ruarja ponovno priča takemu onesnaženju, 
celo dvakrat – najprej v dekanskem potoku, 
dva dni kasneje pa še v Rižani. 

Zgodba, ki se ponavlja
Podoben primer onesnaženja so na okoljski 
inšpekciji obravnavali že lani: »Regijski center 
za obveščanje Koper (RECO) nas je 7. in 9. feb-
ruarja obvestil o onesnaženju reke Rižane pod 
deloviščem drugega tira. Zaradi informacij o 
onesnaženju vodotokov z izpusti odpadne vode 
iz gradnje II. tira - predor T8 smo že lani vodi-
li inšpekcijski postopek pri gospodarski družbi 
2TDK.«

Inšpektorat za okolje in prostor je z 
namenom, da bi preverili dejansko stanje v 
zvezi z izpustom onesnažene vode iz grad-
bišča tunela T8 v bližnje vodotoke, aprila 
lani na tem gradbišču opravil inšpekcijski 
pregled, na katerem so ugotovili, »da za-
vezanka ni v celoti zagotovila ustreznega odva-
janja in čiščenja vod iz območja gradbišča na 
izhodnem delu tunela T8 in da družba ni za-
gotovila ukrepanja ob izrednih dogodkih, kot 
je povečan pretok vode in kapaciteta čiščenja 
slednje.« Poleg tega so ugotovili, da »zavezan-
ka ni v celoti zagotovila ustreznega odvajanja 
in čiščenja vod iz območja gradbišča na grad-
bišču koprske smeri tunela T8 oziroma je krši-
la pravila ravnanja glede odvajanja in čiščen-
ja odpadnih voda, določena s predpisi.« Tem 
ugotovitvam je prvega julija sledila odločba, 
ki jo je Inšpektorat za okolje in prostor zaradi 
onesnaženja izdal gospodarski družbi 2TDK, 
s katero ji je odredil, da mora »v roku šestdeset 
dni od vročitve zagotoviti ustrezno odvajanje 
in čiščenje odpadnih vod z gradbišča na kopr-
ski strani tunela T8 v lovilnih objektih in tako 
preprečiti neposredno odvajanje neprečiščenih 
odpadnih voda v tla in v vode.« 

Nekaj več kot mesec dni kasneje je družba 
inšpektorja obvestila, da je na skrajnem jugo-
zahodnem delu gradbišča zgradila sekund-
arno čistilno napravo za čiščenje odpadne 
tehnološke vode na gradbišču tunela T8-Ko-
per. Po vnovičnem inšpekcijskem pregledu v 

mesecu septembru so na In-
špektoratu za okolje in pros-
tor ugotovili, »da je zavezan-
ka namestila objekt (čistilno 
napravo) za zadrževanje in 
čiščenje odpadne vode, ki nas-
taja na gradbišču izhodnega 
portala tunela T8. Na zadevni 
čistilni napravi se prečisti vsa 
industrijska odpadna voda, 
ki nastaja pri izkopu tunela 
T8-KP, z visoko vrednostjo pH 
in suspendiranih delcev kot 
posledica izpiranja gradbenih 
ostankov in flišne kamenine 
iz proizvodnje v tunelu, odpadna voda iz bet-
onarne, ki nastane pri pranju opreme, in vsa 
padavinska voda z območja gradbišča. Pred 
dotokom odpadne vode v samo napravo se 
voda zadrži v posebej zgrajenih dveh lagu-
nah, kar omogoča določen zadrževalni čas 
tudi v primeru večjega dotoka vode. Prečiščena 
odpadna voda se ponovno uporabi v proizvod-
nem procesu in njen izpust v okolje praviloma 
ni predviden, razen v primeru večjih količin ob 
padavinah. V vsakem primeru dotoka večje ko-
ličine vode se voda, ki bo prečiščena do te mere, 
da ustreza zahtevam za izpust v površinske 
vode, izpusti v okolje.« Postopek so nato zak-
ljučili, saj je »zavezanka izpolnila obveznost, 
odrejeno z inšpekcijsko odločbo, in s tem zag-
otovila zadrževanje in čiščenje odpadne vode 
ter s tem preprečila odvajanje neprečiščenih 
odpadnih voda v tla in v vode.«

Epiloga še ni
Ta zgodba naj bi se torej zaključila lani. Am-
pak se ni – bela penasta snov se je zdaj pon-
ovno znašla v Rižani, pa tudi v dekanskem 
potoku. Na Inšpektoratu za okolje in prostor 
so zagotovili, da bodo tudi ob tokratnih do-
godkih onesnaženja ukrepali v skladu s pred-
pisi in usmeritvami inšpekcijskega dela. 

O obeh nedavnih onesnaženjih »bele 
barve« so bili obveščeni tudi na Regijskem 
centru za obveščanje Koper (RECO), ki je 
informacijo predal policiji in pristojnemu 
Vodnogospodarskemu podjetju Drava. Sled-
nji so skupaj z gasilci JZ GB Koper opravili 
strokovni pregled v dekanskem potoku in 
ugotovili, da je prišlo do manjšega pogina rib 
(v teži okoli treh kilogramov). Na VGP Dra-
va so nam odgovorili samo na kratko, da so 
»na podlagi prejetega obvestila v obeh primerih 
opravili terenske oglede in ugotovili, da gre za 

LOKALNO
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Na lep sončen dan se radi kdaj spre-
hodimo po mestnem jedru, opazu-
jemo morje, ljudi in galebe nad 
nami. Se takrat zavedamo, da smo 

v resnici opazovani tudi mi sami? Nad nami 
namreč bdijo tudi videonadzorne kamere, ki 
so tam postavljene zaradi vandalov, zaradi 
katerih je ogrožena naša zasebnost. 
    Javno podjetje Komunala Izola je febru-
arja pričelo s postavljanjem infrastrukture 
z videonadzorom, ker so ekološki otoki ne-
malokrat tarča vandalizma. Poslovna sek-
retarka tega javnega podjetja je povedala, 
da so se »v podjetju odločili vzpostaviti vide-
onadzor nad posameznimi ekološkimi otoki, 
kjer se je v preteklosti že pojavljal vandalizem 
in obstaja verjetnost, da se ponovi.« Vide-
onadzor bo premičen, zato se ga bo lahko po 
potrebi odstranilo oziroma premeščalo na 
drugo lokacijo. 

Sestavljen iz kamere s solarnim pane-
lom za napajanje in droga, bo v spremljavi 
z opozorilno tablo zajemal ozko območje 
ekološkega otoka. Kolikšno je dejansko ob-
močje, zajeto v video posnetek, je »v prvi 
vrsti dolžnost in odgovornost upravljalca vid-
eonadzornega sistema,« so povedali na uradu 
informacijskega pooblaščenca. »Zaenkrat sta 
nabavljena dva kompleta kamer s solarnim 
panelom, premičnim drogom in opozorilno 
tablo,« v vrednosti 1.320 evrov brez DDV, 
je povedala sekretarka. Javne površine, na 
katerih poteka videonadzor, morajo biti us-
trezno označene »na način, ki omogoča posa-
mezniku, da se seznani z njegovim izvajan-
jem in se vstopu v nadzorovano območje tudi 
odpove.«

V Občini Izola pa so postavljene še 
druge kamere, katerih namen je varovanje 
poslovnih objektov. Namen videonadzor-
nega sistema, ki je je opredeljen v 5. členu 
pravilnika o izvajanju video in avdio na-
dzora, navaja razloge, kot so varovanje oseb 
in občinskega premoženja, zagotavljanje 

nadzora vstopa ali izstopa v ali iz upravnih 
prostorov, zavarovanje dokazov in nenazad-
nje preventivni učinek, ki bi storilca odvrnil 
od kaznivega dejanja. Videonadzor je v Izo-
li vzpostavljen v Ljubljanski ulici 17 in na 
Sončnem nabrežju 8, kjer stoji stavba občine 
Izola. Postavljene pa so tudi na Postojnski 
ulici 3 in 5 ter na parkirišču med objektoma. 
Na slednji namreč deluje občinska uprava, 
prostore pa uporablja medobčinska uprava 
Istre. Dostop do posnetkov ima upravljalec 
video- in avdionadzornega sistema Alen Gr-
bec, ki ga je imenoval župan. Slednji mora, 
po besedah informacijske pooblaščenke, »v 
primeru, ko videonadzorni sistem posname 
dogodek, ki ogroža zdravje ali življenje posa-
meznika, o tem nemudoma obvestiti policijo ali 
drug pristojni subjekt.« Policija pa lahko pos-
netke zaseže sama »na podlagi določil Zakona 
o kazenskem postopku na podlagi predhodnega 
pisnega zahtevka fizični ali pravni osebi, ki je 
lastnik sistema oziroma z njim upravlja,« so 
povedali na koprski policijski upravi. 

V občini Izola zaenkrat še ne gre za pre-
komerno uporabo videonadzora. Postavitev 
videonadzora je namreč v večini osredotoče-
na res zgolj na objekte občinske uprave. Malo 
drugačna pa je situacija v Kopru, v katerem 
se kamere postavlja že dobrih deset let. 
    Videonadzor, po besedah informacijske 
pooblaščenke, predstavlja poseg v temeljne 
človekove pravice, zato ga je lahko dopustno 
uvajati le takrat, ko je to dejansko utemeljeno. 
Leta 2011 so v Kopru na javnih površinah 
postavili kar osem videonadzornih kamer, ki 
naj bi bile postavljene na najbolj obiskanih 
območjih zaradi množičnosti kulturno-tur-
ističnih prireditev. Kamere so že od takrat 
postavljene na Verdijevi in Pristaniški ulici, 
na Pretorski palači in objektih občinske up-
rave, na Titovem in Ukmarjevem trgu, v Tav-
erni ter na Bastionu. Postavitev videonadzo-
ra pa v Mestni občini Koper v kratkem 

načrtujejo še v Župančičevi ulici. Slednjega 
naj bi v Kopru postavili na željo občanov. 
Kot lahko preberemo v Primorskih novicah, 
je v zadnjem letu namreč v omenjeni ulici ek-
splodiralo že štirikrat. Tokrat se zdi, da gre 
za utemeljeno postavitev videonadzornih 
kamer, saj skušajo v občini poskrbeti za do-
brobit nedolžnih občank in občanov. Vendar, 
je bilo res potrebno, da so kamere v pretek-
losti postavili na območju skoraj celotne-
ga mestnega jedra? Koper namreč ni velik, 
kamere pa lahko vsako jutro beležijo, kako se 
iz parkirišča odpravljamo na delovno mesto. 

Videonadzora pa si želijo tudi podjetnice, 
ki delo opravljajo v Čevljarski ulici. Ester 
Grmek Šavle iz Konfeterije Dante je namreč 
mnenja, da so kamere po mestu potrebne. 
Konec lanskega leta so ji poskušali vlomiti v 
njen lokal, zato se je odločila postaviti dodat-
na železna vrata. Želi si videonadzora, kot ga 
imajo v Trstu. Tam naj bi po njenih besedah 
»s kamerami preprečili uničevanje pročelij 
stavb z grafiti.« Svoje mnenje je z nami delila 
tudi Špela Bobič iz brezembalažne trgovine 
Ekola. Špela se je odločila, da bo kamero, za 
katero je odštela približno dvajset evrov, za 
vsak slučaj postavila v trgovino. Kljub temu 
misli, da je videonadzor na občinski ravni 
nekoliko pretiran. Sama je mnenja, da bi bilo 
bolj smiselno »imeti nadzorno kamero zgolj 
na vhodnih vratih v notranjost in po trgovini.« 

V Mestni občini Koper pa zagotavljajo, da 
za še večjo varnost skrbijo »s pogostejšimi ob-
hodi redarske službe, prav tako se je, v sodelo-
vanju s policijo, povečala prisotnost policije v 
mestnem jedru.« Tako bomo poleg dodatnega 
videonadzora deležni še večjega števila obis-
kov policije in redarstva. Srečni mi! Ljudje 
smo tako pod neprestanim nadzorom zara-
di tiste peščice ljudi, ki v mestu povzroča 
preglavice. Ne bi bili morda raje malo bolj 
prijazni do sočloveka in okolice, pa v zameno 
ohranili svojo svobodo? “

Aida Čehić
tx&foto

Nadzorni sistemi 
v lokalnem okolju

LOKALNO
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Napetosti med italijansko večino 
in slovensko manjšino so stalnica 
čezmejnega okolja, napetosti pa 
vedno spodbuja ali vsaj tiho odo-

brava politični vrh.
Razdvajanja, ustvarjanja razlik, iskanje 

namišljenih sovražnikov so bili vedno del 
politike predvsem desnih nacionalističnih 
strank, ki si s tem, ne glede na storjeno ško-
do, pridno nabirajo politične točke. Če so v 
deželi pod Alpami zdaj grožnja bežeči pred 
vojno, spet drugič »degenerirana« levica, 
komunisti, trenirkarji ali pač kdorkoli, s 
komer lahko vzbujajo strahove, je na itali-
janski strani precej podobno. S to razliko, 
da so protislovenska politika, ponarejanje 
polpretekle zgodovine v smislu enostranskih 
interpretacij zgodovinskih dogodkov ter za-
vračanje pripadajočih pravic manjšin v Italiji 
tudi del uradne politike. Že res, da se doga-
jajo tudi koraki v nasprotno, pozitivno smer 
(kot je bila vrnitev Narodnega doma v slov-
enske roke), se laži in vzbujanje sovraštva do 
drugih kultur, sploh slovenske, vedno znova 
pojavljajo. Bodisi na komemoracijah, kjer se 
spominjajo »na tisoče nedolžnih žrtev, ki so 
jih ubili zato, ker so bili Italijani«, kot je leta 
2019 izjavil takratni predsednik Evropskega 
parlamenta Antonio Tajani, bodisi v filmski 
verziji, kot je bil film Srce v breznu, politični 
zmazek, ki prikazuje partizane kot barbare, 
lačne (italijanske) krvi.

Gotovo niti nova oblast, z Melonijevo 
na čelu, ne bo pripomogla k manjšanju na-
petosti, saj je vendar nova italijanska pre-
mierka znana po simpatiziranju s fašizmom, 
Slovencem, živečim onstran meje, pa po 
nasprotovanju vrnitve Narodnega doma v 
Trstu, nasprotovanju zaščitnemu zakonu za 
Slovence v Italiji, zavzemanju za kazenski 
pregon tistih, ki nasprotujejo prevladujo-
čemu italijanskemu diskurzu o fojbah, govo-
ru o priključitvi Istre in Dalmacije k Italiji in 
podobnih umotvorih, ki z dejstvi pač nimajo 
nikakršne veze.  

Če prej zapisano sodi v okvir spodbujan-
ja napetosti, pa niti tiho odobravanje raznih 
desničarskih neofašističnih pohodov, kot jih 
prireja gibanje Casa Pound in jih odobrava 
lokalna oblast – bojda v imenu raznolikosti 
mnenj – ne pripomorejo k pomiritvi nape-
tosti. Resda Italija po koncu svetovne vojne 

ONSTRAN MEJE

Šovinizem 
kot šport

Jan Bednarik
foto: FB

ni izvedla defašizacije po vzoru nemške de-
nacifikacije in je celo italijanska levica prista-
la na diskurz minimaliziranja fašističnih zlo-
činov in opravičevanja le-teh, a vseeno bi 
lahko politični vrh v tega pol stoletja po vo-
jni, ko so izhajala razna poročila o zločinih, ta 
diskurz pomaknil stran od že znanega »Itali-
jani so dobri, partizani pa barbarski zločinci.« 
Namesto tega zlahka spregleda zgodovinska 
dejstva, ki ne gredo v prid sovražnemu nar-
ativu. 

Napetosti, strahovi do drugih kultur, 
narodov, občutki ogroženosti vedno pri-
hajajo z vrha navzdol, kjer naletijo na odo-
bravanje z jezo in sovraštvom prepojenih 
(neizobraženih) množic. Tako se ne gre ču-
diti, da razne skupine, povečini še golobrade 
mladine, svojo sovražno miselnost izkazujejo 
s nedomiselnimi mazaškimi akcijami. Ver-
jetno najbolj vidne so tiste na dvojezičnih 
tablah, kjer so s spreji zabrisana slovenska 
imena krajev, pa napisi kot so »ščavi« na 
pročeljih stavb, v katerih delujejo razne slov-
enske organizacije, ali razni kljukasti križi, ki 
so resnici na ljubo velikokrat samo podobni 
kljukastimi križem, kar dokazuje premiso o 
neizobraženosti. Potem so tu še konkretni 
grafitarski napadi na določene osebnosti, 
kot je bil zapis »Boris Pahor kapo« na pročel-
ju Kulturnega doma v Trstu, ali pa nedavno 
plakatiranje Prosvetnega doma na Opčinah 
in občinskega gledališča Franceta Prešerna 
v Boljuncu, kjer je obvisel napis »Partigiani 
Titini infami e assassini.«

Drži pa, da je ta na zadnje omenjena ak-
cija konec lanskega leta doživela sodni epi-
log, ki se je zaključil tako, da je bil Frances-
co Clun, tržaški vodja neofašistične stranke 
Casa Pound, na tržaškem sodišču spoznan 
za krivega mazanja tuje lastnine. Clun bo za 
to moral plačati približno pet evrskih tisoča-
kov. Sicer nezanemarljiva vsota, pa vendar bi 
lahko bila kazen višja, če bi tožilstvo priznalo 
oteževalno okoliščino rasne oziroma etnične 
diskriminacije na podlagi tako imenovane-

ga zakona Mancino – zakona, ki obravnava 
»preprečevanje in represijo pojavov nestrpno-
sti in nasilja nad pripadniki jezikovnih man-
jšin.«

To, da se zakon, sprejet davnega leta 
1993, tako redko, če sploh, upošteva v sodnih 
postopkih, gre verjetno pripisati uradnemu 
narativu italijanske vrhuške in narodnim ne-
zavednim obrambnim mehanizmom, saj bi 
z rednimi obsodbami na podlagi omenjene-
ga zakona uvideli, da je fašistično-rasistični 
narativ vseprisoten. Pa čeprav bi s tem narod 
doživel katarzo in bi se lahko končno soočil 
s svojo polpreteklo zgodovino. Ampak za to 
bi moral obstajati širši politični interes, ki ga 
pač ni. Vendarle so politični glasovi, nabrani 
na podlagi sovražnega govora, preveč mam-
ljivi. In če bi prišlo do tega, torej nekakšne 
katarze in ozaveščanja zgodovinskih de-
janj, bi Georgia Meloni in podobni politiki 
sploh obstali? Bi, a le kot marginalne figure 
s čudaškimi prepričanji. “

Laži in vzbujanje 
sovraštva do drugih 
kultur, sploh slovenske, 
se vedno znova 
pojavljajo
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Anita Podbrežnik je 29-letna pota-
pljačica in državna rekorderka 
v bazenskih disciplinah proste-
ga potapljanja. Njeni rekordi so 

130 metrov dolžine potapljanja na dah brez 
plavutk in 200 metrov potapljanja na dah z 
monoplavutjo. Med intervjujem so se ji med 
pripovedovanjem in razlaganjem o prostem 
potapljanju kar svetile oči. Izražala je pristno 
strast do tega športa, ki ga dojema kot zelo 
kreativnega, kot umetnost.

Lahko za začetek razložite, kaj je prosto 
potapljanje?
To je aktivnost, kjer ob zadrževanju diha 
brez dihalnih pripomočkov plavamo pod 
vodo. To je največja razlika med potapljan-
jem z jeklenkami in prostim potapljanjem. 
Vse delaš na lasten dah. V grobem se nato 
potapljanje loči na globinski del, kjer se 
potapljaš v globino, in na bazenski del, kjer 
plavaš horizontalno. 

Obstaja tudi več disciplin prostega pota-
pljanja?
Da, najprej se deli na globino in bazen. V sk-
lopu teh pa imaš nato še štiri discipline, ki se 
uporabljajo v namen tekmovanj in rekreacije. 
Gre za tri dinamične discipline z različnimi 
pripomočki ali brez in ena statična, kjer si pri 
miru in samo držiš dih. Za globino je isto – tri 
dinamične discipline in potop z vrvjo, s kate-
ro se vlečeš navzgor in navzdol.
Se vi bolj potapljate v dolžino ali v globino?
Primarno se bolj ukvarjam z bazenskim de-
lom, torej v dolžino, se pa včasih potapljam 
tudi v globino. Kar se tiče tekmovanj, tekmu-

INTERVJU

- Anita Podbrežnik, 
okoljska aktivistka

Ana Zupan
foto: osebni arhiv

natreniraš svoje misli in um. Ni potapljanja 
brez umirjenosti. Cela priprava na potop je 
velik del potapljanja. Telo in misli morajo 
iti v stanje varčevanja z energijo. Od tega se 
potapljanje tudi razlikuje od ostalih športov, 
kjer je ravno obratno.  

Kakšna je vaša rutina pred tekmo? 
Na dan tekme poskušam biti čim bolj pomir-
jena in s tokom. Eno uro pred potopom se 
rada umaknem na samo in poslušam glasbo. 
Umiriti se poskušam z raznimi tehnikami 
sproščanja, recimo z »body scanom«, avto-
genim treningom, yogo nidra, da z mislimi 
sprostim telo. Zadnje pol ure dam nase opre-
mo, 15 minut pred štartom grem do proge, 
da sem lahko zadnjih pet minut pred štar-
tom v vodi. Ko se pripravljaš na »max. potop« 
(to je potop, kjer greš do svojega psihičnega, 
fizičnega in dihalnega limita), je ta priprava 
najbolj pomembna, ker ti lahko definira us-
pešnost celotnega potopa. Lahko ti ga tudi 
olajša. Odvreči je treba pričakovanja in ego. 
Ko plavaš, moraš »biti v trenutku.« Če boš 
razmišljal o tem, koliko dolžine ali globine te 
še čaka, ti bodo misli začele zelo nagajati in 
postalo bo zelo stresno, tudi s fizičnega vidi-
ka. Osredotočen moraš biti nase, na tehniko, 
telo in sedanji trenutek. 

Vas kdaj zgrabi panika pod vodo ali se 
vedno dovolj pripravite, da nimate teh 
problemov?
Panike zaradi vode, ali da bi se nekaj slabo 
končalo, niti nimam. Sem pa že imela neg-
ativne občutke, dneve, ko mi ni bilo najbolj 
prijetno in nekaj v dnevu ni šlo po načrtih. 
Slabe dni ali potope vidim kot priložnost, da 

jem samo v bazenskih disciplinah.

Kaj pa je bolj zahtevno od teh dveh?
Pri potapljanju v globino je en dejavnik 
pritisk, ki ga moraš izenačevati. Poleg tega 
nimaš takojšnjega izhoda oziroma dost-
opa do zraka. Primarni del potapljanja je 
sproščenost, relaksacija, umirjenost, ki v glo-
bini še bolj pride do izraza. V bazenu, kjer 
plavaš v dolžino, pa je morda zahtevnejše s 
fizičnega vidika.

Kako ste se začeli potapljati?
Vedno sem bila zelo rada v vodi. Biti v vodi je 
dober občutek. Ko sem študirala na Fakulteti 
za šport, smo imeli predmet plavanje, v sk-
lopu katerega smo se učili reševanja iz vode. 
Dobili smo naloge, kjer si moral preplava-
ti 25 metrov pod vodo. Opravili smo tudi 
L-test, kjer si se potopil na dno bazena in 
pobiral uteži. Na fakulteti sem veliko hodila 
tudi sama plavat, ker smo imeli zastonj ba-
zen. Predvsem pri  reševanju sem začutila 
nekaj posebnega. Nor, prijeten občutek pla-
vanja pod vodo. Mislila sem si, da bi še kar 
ostala pod vodo. Potem sem to začela malo 
raziskovati. Takrat je bila na bazenu še Alen-
ka [Artnik, svetovna rekorderka v potapljan-
ju, op. a.], pri kateri sem se pozanimala glede 
tega. Sledili so treningi na Kodeljevem.

Kako pomembna je psihična pripravl-
jenost pri tem športu?
Pri potapljanju je to najbolj ključnega pome-
na. To je mentalni šport, zato zajema različne 
mentalne tehnike, dihalne tehnike, tehnike 
sproščanja. Pomembna je prisotnost v tre-
nutku, nenavezanost na stvari. Na ta način 

“Trudimo se, 
čeprav se

tega ne vidi”
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začutim sebe in pogledam, kaj mi hočejo spo-
ročiti ta panika ali neprijetni občutki. Takrat 
se poskušam sprostiti in preusmeriti pozor-
nost na druge stvari. Recimo v globini moraš 
biti tako sproščen, da sploh ne čutiš pritis-
ka. V bazenu pa moraš biti toliko natreniran, 
da te to ne moti in lahko spotoma z mislimi 
sproščaš telo.

Vam mentalne tehnike, ki jih uporabljate 
pri potapljanju, pomagajo tudi v vsak-
danjem življenju?
Ja, seveda. To mi daje lahkotnost do življen-
ja. Ugotoviš, da včasih razmišljamo o stvareh, 
ki niso tako pomembne. Tudi veliko stvari o 
sebi ugotoviš. Vsak potop je malo drugačen, 
razlikuje se od dneva do dneva. General-
no pa: lažje se soočaš s stresom. Dojameš 
stvari pri sebi in jih lahko nato spremeniš. 
Ugotoviš, česa vse si sposoben. In da včasih 
ni tako hudo, kot misliš, da je, znaš to spustiti 
in se prepustiti ter si zaupati.

Ali res nimate trenerja, ampak trenirate 
sami?
Trenutno imam trenerja iz Zagreba, ki mi 
piše treninge. Zdaj prvo leto delam siste-
matično, po planu. Vse državne rekorde sem 
dosegla brez uradnega trenerja. Veliko tre-
niram sama v Kopru. Ne zares sama, saj pri 
potapljanju nikoli nisi sam. Prvo in glavno 
pravilo potapljanja je, da se ne potapljaj sam. 
Vedno v paru ali družbi. Včasih sem šla tudi 
na trening na Reko. 

V Padovi v Italiji je najgloblji bazen na 
svetu, v katerem ste se potapljali. Kakš-
na je bila ta izkušnja?

Tja se hodi trenirat globino ali opravljat ka-
kšne tečaje. Super je, ker je voda termalna, 
toplo je. Pod vodo imajo tudi glasbo. Tako 
kot ostali bazeni ima tudi ta različne globine. 
Od 15 metrov dalje imaš en tulec, ki se spusti 
do 40 metrov globoko. 

Kakšni so vaši cilji glede potapljanja?
Rada bi nadaljevala s tem, kar delam. To me 
zelo veseli in v tem uživam. Za tem je veliko 
truda, samodiscipline in prilagajanja, am-
pak vseeno uživam. To bi rada tudi delila z 
ljudmi, da bi videli, kako je fajn za zdravje, še 
posebej v današnjem življenju, kjer je tempo 
hiter. Je dobro orodje, da znaš odložiti stvari 
iz zunanjega sveta, se sprostiti, začutiti sebe.

Se vam zdi, da je prosto potapljanje 
dovolj prepoznaven, cenjen šport?
Je manj opazen šport. A prihaja vedno bolj 
v ospredje. Vedno več ljudi se ukvarja s tem. 
Športna znanost gre naprej, veliko ljudi, ki bi 
radi ta šport preizkusili, ima zdaj to možnost, 
saj se praktično povsod po Sloveniji izvaja-
jo treningi prostega potapljanja, tudi tečajev 
je veliko. Kot šport se je začel zelo razvijati, 
čeprav še vedno velja za manjši šport. 

V marcu boste organizirali odprto držav-
no prvenstvo v potapljanju. Lahko po-
veste kaj več o tem?
Vsako leto ima Slovenska potapljaška zveza 
državno prvenstvo, letos bo v Kopru. Po-
tekalo bo 12. marca v olimpijskem bazenu 
v Kopru. Tekmovalo se bo v vseh bazenskih 
disciplinah. Udeležijo se ga lahko društva, 
klubi ali posamezniki.  “

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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PO DOMAČE

Dva desetletja 
državnih rabot

Jaka Virant

Pomanjkanje strukturnega 
nadzora se zajeda 
v družbeno tkivo

Nimate podjetniške ideje, a bi radi 
bili veliki poslovneži? Imate samo 
enega zaposlenega – sebe – a bi 
radi zaslužili milijone in kupi-

li kakšno Plečnikovo arhitekturno delo? 
Ne skrbite, neoliberalne vlade Republike 
Slovenije bodo vedno poskrbele za vas! 
Zgledujte se po skromnem podjetju velikih 
zaslužkov Minis d. o. o. iz Žalca. To ni zgodba 
o uspehu, to je zgodba o prostem trgu. 

Podjetje Minis, ki ga je Bojan Plohl usta-
novil leta 2012, je v samo dveh poslih z drža-
vo v zadnjih sedmih letih pridobilo približno 
šestnajst milijonov evrov. To je iznajdljivost 
in to je podjetniška žilica. Ministrstvo za no-
tranje zadeve je namreč na razpisu za po-
diranje ograje na meji s Hrvaško izbralo isto 
podjetje, ki je ograjo tudi postavljalo, seveda 
gre za Minis iz Žalca. Podjetje, ki je edino 
poznalo natančne lokacije in okoliščine po-
diranja ograje – saj jo je tudi postavilo – je 
vložilo drugo najcenejšo ponudbo v višini 
sedmih milijonov evrov. Od Minisa je bilo 
za pet milijonov cenejše le podjetje Garnol iz 
Kranja, a se je uštelo v birokratskih prilogah 
in tako ni zadovoljevalo razpisnih pogojev. 

Zato pa je pogoje, kot bi bil razpis napisan 
za njih, ponovno najbolje izpolnjevalo pod-
jetje Minis. Razen, da je višje sodišče spom-
ladi leta 2019 potrdilo sodbo ljubljanskega 
okrajnega sodišča, ki je razsodilo, da je Minis 
notranjemu ministrstvu v prvem poslu pred-
ložil neresnično izjavo o poravnanih davkih. 
Zatajili so namreč, da so imeli za 3000 evrov 
neplačanih davkov in prispevkov.

Direktor Bojan Plohl se je po poročanju 
časopisa Dnevnik v postopku pred sodiščem 
branil, da je šlo za neevidentirane obveznos-
ti in da zanje ni vedel, saj je za to pooblastil 
računovodkinjo. Trdil je, da je bila napa-
ka samo v tem, da finančni upravi podjet-
je ni pravočasno poslalo REK-obrazcev in 
obračun davka.

Sodnica Jasna Deu pa je ugotovila, da 
je pripisovanje krivde računovodkinji, za 
katero Plohl sodišču ni posredoval oseb-
nih podatkov, neutemeljeno, saj bi direktor 
moral vedeti, da je davke in prispevke tre-

ba plačati. »Možno je tudi, da REK-obrazci 
in obračun DDV niso bili oddani pravočasno 
prav z namenom, da davčni dolg ne bi bil ev-
identiran,« je po navedbah časnika Dnevnik 
zapisala v obrazložitvi sodbe ter dodala, da bi 
bilo tako izmikanje sicer nesmiselno.

Podjetje naj bi po odločbi sodišča tako 
moralo plačati 12.000 evrov globe, direktor 
podjetja pa dodatnih 600 evrov. Hkrati po 
razsodbi pet let ne bi smelo sodelovati pri 
javnih naročilih. A zarečenega kruha se na-
jveč poje, če imaš dobre veze pri kuharicah. 

Pogodbe, ki sta jih v imenu gospodarske 
družbe Minis d. o. o. sklenila Bojan Plohl 
in Anton Zakrajšek kot direktor Zavoda za 
blagovne rezerve, so bile označene s sto-
pnjo tajnosti »interno«. Javnost tako ni imela 
dostopa do vsebine pogodb, odgovornost za 
dejstvo, da je bil posel zaupan podjetju Min-
is, pa so začeli vpleteni hitro prelagati drug 
na drugega. Takratna obrambna ministrica 
Andreja Katič je na primer dejala, da je to 
vprašanje v pristojnosti Ministrstva za no-
tranje zadeve, nekdanji premier Miro Cerar 
pa je dejal, da bo obrazložitev posredoval 
minister za gospodarstvo, ki za to skrbi — 
takrat Zdravko Počivalšek.

Vpogled v poslovanje podjetja Minis je 
sicer hitro pokazal, da gre za podjetje brez 
resnejših referenc in s celo večkrat blokirani-
mi računi. Do posla z žico so ogradili le lju-
bljanski živalski vrt, celjsko bolnišnico in 
nekaj drugih javnih ustanov. V oči pade tudi 
podatek, da je sedež podjetja v Žalcu na 
istem naslovu, kot je bila nekoč lokalna pis-
arna Cerarjeve SMC.

Kot smo videli v ravno prebredeni epi-
demiji in kot se bo zagotovo pokazalo ob po-
rajajoči se draginji, je vsaka kriza priložnost. 
Priložnost za kapital, da dodatno izžema 
delo. Ne glede na to, če so krizo povzročili 
objektivni dejavniki, ali pa so jo sprožili pop-
ulistični politiki, kot leta 2015 z begunskim 
valom. Če poznate prave ljudi, lahko samo v 
dveh poslih računanje v stotakih zamenjate 
za računanje v milijonih – seveda, če si vsaj 
na papirju lastite produkcijske pogoje. Slava 
svobodnemu trgu.  “

Proračun za vojsko
Ljubljana – Za obrambo bo letos namenjenih 
12,5 milijona proračunskih evrov, kar je na-
jveč doslej. Prihodnje leto se bo delež BDP za 
obrambo približal 1,5 odstotka, do leta 2030 
pa minister Šarec obljublja 2 odstotka BDP 
za obrambo, kar je nov »spodnji« standard 
Nata. Šarec meni, da ima resolucija podpo-
ro stroke in pričakuje podporo poslancev. 
Svoje nasprotovanje je napovedala Levica, 
pričakuje pa se podporo opozicije. Resnost 
domače obrambe je v ponedeljek prišel pre-
veriti visoki predstavnik Nata, admiral Rob 
Bauer. sta/nb

Obljube o pokojninski reformi
Ljubljana – Po prvem modelu bi obstoječi 
sistem obnovili, drugi (nov) model pa bi te-
meljil na  univerzalnem temeljnem dohodku 
za upokojence. Glavna cilja reforme minis-
trstva sta 70-odstotna nadomestitev plače 
s pokojnino in odprava revščine. Do polet-
ja naj bi dopolnili tudi sistem dolgotrajne 
oskrbe in sistem osebne asistence, ni pa še 
jasno, kako bodo povečane stroške pokrili. 
Več bo znano po koalicijskem vrhu v sredini 
marca. sta/nb

Glede zdravstva na istih bregovih
Ljubljana – Minuli teden so sindikati in de-
lodajalci pozdravili izhodišča zdravstvene 
reforme. Z letom 2024 zdravstveno min-
istrstvo predvideva spremembe plačne-
ga sistema javnih uslužbencev in prenovo 
ZZZS, vključuje pa tudi ureditev problema-
tike družinske in urgentne medicine, vz-
postavitev enotnega izvedenskega organa in 
digitalizacijo. V drugi fazi oziroma leta 2025 
pa pridejo na vrsto še absentizem, koncesio-
narstvo in financiranje. Kljub temu je bil za 
sredo napovedan shod zaposlenih v zdravst-
veni negi, ki so nezadovoljni z decembrskim 
dogovorom s sindikati zdravstva in socialne-
ga varstva. sta/nb

Zakon o finančni upravi
Ljubljana – Veljati je začela novela zakona 
o finančni upravi, ki je bila zaradi za mnoge 
spornega člena o tajnem sledenju blagu 
predmet odložilnega veta državnega sveta, 
po ponovni potrditvi v DZ pa se ji napovedu-
je ustavna presoja s strani varuha človekov-
ih pravic. Z novelo se odpravljajo nekatere 
določbe prejšnje vlade, med drugim mandat-
no imenovanje direktorjev finančnih uradov 
s strani predstojnika finančne uprave. sta/nb

Novela o RTVS ni 
vzdržala ustavne presoje

Ljubljana – Ustavno sodišče je začasno za-
držalo izvrševanje dela 23. ter 24. in 25. čle-
na novele zakona o RTVS, ki govorijo o kon-
stituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju 
novega statuta ter imenovanju novega pred-
sednika in članov uprave. Ustavno pobudo je 
vložilo več vodilnih na RTVS, z njo pa izpod-
bijajo določbe, po katerih so decembra lani 
prenehali mandati članom programskega in 
nadzornega sveta, generalnega direktorja in 
direktorjev televizije in radia. To se je po nji-
hovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja 
pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev 
teh mandatov. sta/nb
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Nedavni potres v Turčiji in Siriji je 
pretresel svetovno javnost. Šlo je 
za enega najmočnejših potresov v 
regiji v več kot sto letih. Vsi smo se 

vsaj za nekaj trenutkov spraševali, ali se lah-
ko kaj takega zgodi v našem kraju. 

Potres je namreč edinstven naravni po-
jav, saj je posledica nenadne sprostitve na-
kopičenih elastičnih napetosti v Zemljini 
notranjosti. Pri tem se naglo sprosti velika 
količina energije v obliki seizmičnega valo-
vanja. Ko to valovanje doseže površje, povz-
roči potres. Gre za naravni pojav, ki ga človek 
ne more nadzorovati, lahko pa ga natančno 
meri. Razviti so postopki, s katerimi se določi 
območja, na katerih obstaja večja verjetnost, 
da se potres lahko pojavi. Mogoče je oceniti 
največjo magnitudo, ki jo je z določeno ver-
jetnostjo moč pričakovati, in izmeriti obseg 
škode, ki bi jo potres na neki lokaciji lahko 
povzročil. Na osnovi teh podatkov se prip-
ravijo karte potresne nevarnosti. V Sloveniji 
je kljub majhnosti potresna nevarnost različ-
na: na močnejše potrese moramo računati v 
Ljubljani in okolici, na območju Brežic in v 
Zgornjem Posočju. Najmanjšo potresno ak-
tivnost pa se pričakuje v severnem delu Šta-
jerske, Pomurju in ob slovenski obali. 

Kako je s potresi na naši Obali? Kljub 
temu, da slovenska obala ne velja za zelo 
ogroženo potresno območje, pa to ne pome-
ni, da potres ne bi povzročil velike gmotne 
škode in sistemskih težav. To tudi ne pome-
ni, da na območju Obale ni mogoč potres z 
učinki, ki so večji od tistih, ki jih predvide-
va karta potresne jakosti. Poglejmo primer 
Mestne občine Koper, za katero velja srednja 
potresna nevarnost. 

Glede na pogostost potresov in njihove 
posledice, so seizmologi zaključili, da so na 
območju občine možni predvsem potresi 
jakosti od V. do VI. stopnje EMS (evropske 
makroseizmične lestvice). Obseg posledic bi 
bil bistveno drugačen, v kolikor bi se pojavili 
močnejši in ponavljajoči se sunki. Skladno s 
karto potresne jakosti so na območju občine 
možni tudi potresi jakosti VII. stopnje EMS. 
V občinski oceni potresne varnosti mesta 
Koper piše, da bi ob močnejšem potresu priš-
lo do poškodbe tako tlačnih kot gravitaci-
jskih primarnih in sekundarnih cevovodov 
JP Rižanskega vodovoda, zaradi česar bi 
bila onemogočena preskrba dela prebivalst-
va s pitno vodo. Prekinitev v oskrbi pa lah-
ko povzroči tudi izpad električne energije. 
Poškodbam bi bili izpostavljeni še lokalni 
vodni viri in vodovodna omrežja. Nadalje je 
pričakovati določene poškodbe kanalizacijs-
kega omrežja, kar bi imelo neposreden vpliv 

Za varnost ključna
kvalitetna gradnja

Simon Smole
grafika: freepik

na poslabšanje higienskih razmer ob po-
tresu. Nevarnost je še izrazitejša, če pridejo 
kanalizacijske odplake v stik z vodovodnim 
sistemom oziroma talno vodo v podzemlju.

Kako odporno je mesto proti potresu, 
je odvisno tudi od načina gradnje stavb. V 
Sloveniji glede na razpoložljive podatke ne 
obstaja enovit in celovit pregled stanja po-
tresne odpornosti osnovnih šol, visokošol-
skih ustanov in vzgojno-varstvenih objektov. 
Predpisi o potresno odporni gradnji so se po 
drugi svetovni vojni večkrat spreminjali in 
izboljševali. Prvi predpis iz leta 1948 je po-
tresne obremenitve močno podcenjeval, ob-
jekti iz tega območja so bili praviloma grajeni 
le za prenos vertikalne obtežbe. Prvi resnejši 
standardi potresno odporne gradnje iz šest-
desetih let so pomemben dejavnik oziroma 
premik naprej na tem področju. 

Razvoj stroke in nove izkušnje so nare-
kovale nove standarde, sprejete leta 1981, 
ki so zagotovili višjo raven potresne odpor-
nosti. Vse skupaj v praksi večinoma pomeni, 
da so stavbe, grajene v času po uveljavitvi 
prvih standardov (1948 in 1963), potresno 
nekako bolj odporne kot starejše, obenem pa 
razmeroma manj kot stavbe, grajene v osem-
desetih letih in kasneje. Na območju Mestne 
občine Koper je mnogo stavb, ki z vidika 
potresno odporne gradnje niso ustrezne. 
Od ključnih stavb je zdravstveni dom v Ko-
pru zgrajen leta 2006, ko so bili upoštevani 
takratni normativi glede gradnje potresno 
varnih objektov. Celovit pregled stanja po-
tresne odpornosti zdravstvenih ambulant 
v občini ni narejen. Kot rečeno so najbolj 
odporna stanovanja tista, ki so bila zgrajena 
po letu 1981. Za Koper to pomeni manjšo 
ogroženost za 15.924 ljudi in 7.726 stano-
vanj. Potresno bolj ranljiva stanovanja so tis-
ta, zgrajena pred letom 1964, gre za 16.582 
ljudi in 8.047 stanovanj. 

Na območjih, kjer je potresna ogroženost 
srednja do zmerna, so močnejši potresi red-
kejši pojav, zato v človeški zavesti nemalokrat 
utonejo v pozabo. Tudi slovenska obala je 
tipičen primer takšnega območja. Čeravno 
naj potresi v tej regiji ne bi dosegali velikih 
vrednosti magnitude,  pa so lahko njihovi 
učinki uničujoči zaradi razmeroma plitvih 
žarišč. Ugotovitev, da potresov ni možno 
preprečiti, ne pomeni, da ni mogoče zman-
jšati njihovih posledic na sprejemljiv obseg. 

Začeti je potrebno že pri novogradnjah 
in jih protipotresno utrditi. Strokovno in 
celovito je potrebno tudi oceniti potresno 
ogroženost ključnih infrastrukturnih objek-
tov na Obali. “
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Z vpisom v sodni register je konec 
preteklega meseca prišlo do 
uradne združitve Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije in Muze-

ja slovenske osamosvojitve v javni zavod 
Muzej novejše in sodobne zgodovine 
Slovenije. Za pojasnitve in komentar o 
procesu združevanja muzejev, pa tudi 
o splošnem stanju v slovenski muzejski 
mreži, smo prosili Alenko Černelič Kro-
šelj, profesorico umetnostne zgodovine 
in univerzitetno diplomirano etnologinjo 
in kulturno antropologinjo, ki je zapos-
lena kot direktorica Posavskega muzeja 
Brežice. Deluje kot kustosinja in muzejs-
ka svetovalka. Černelič Krošelj je aktual-
na predsednica Slovenskega etnološkega 
društva, predsednica Nadzornega odbora 
ICOM Slovenija (Mednarodni muzejski 
svet) in predsednica predsedstva Skupno-
sti muzejev Slovenije.

 

Skupnost muzejev Slovenije, Slovensko 
muzejsko društvo in Mednarodni muzejski 
svet (ICOM) Slovenija so se v skupni izjavi 
odzvali na polemike ob združitvi Muzeja 
slovenske osamosvojitve in Muzeja nove-
jše zgodovine Slovenije v enoten zavod. V 
pismu piše, da naj bi polemike ob združitvi 
metale slabo luč na muzejsko delovanje. 
Kako vidite združitev v kontekstu sloven-
ske muzejske krajine?

Z našim javnim pismom smo predvsem 
opozorili na razmere v muzejih, kjer bo po-
trebnega še veliko dela oziroma politične 
volje, da se zagotovijo boljši pogoji. V pis-
mu smo opozorili na prostorske razmere, 

INTERVJU

Simon Smole
foto: Matija Sušnik, DZ

saj v prostore za muzeje ni bilo večjih in-
vesticij, naši depoji so polni, pa ne zato, 
ker nimamo sprejetih zbiralnih politik ali 
pa se ne znamo odločati, kaj je pomembno 
in kaj ne. Obstoječe gradivo, gre večino-
ma za skrbne donacije naših uporabnikov, 
je odraz našega razvoja in ne zgolj zadn-
jih tridesetih let. Opozorili smo tudi na 
pomen upoštevanja strokovnega mnenja 
in iskanja pozitivnih strani povezovanja, 
pa tudi na pomembnost mreženja, etično-
sti in ustrezne komunikacije.

Prejšnja vlada je ustanovila »svoj« sa-
mostojen Muzej slovenske osamosvo-
jitve, čeprav smo že imeli Muzej novejše 
zgodovine Slovenije. Muzejski razstavni 
predmeti, ki so se nanašali na osa-
mosvojitev, so se zbirali v Muzeju nove-
jše zgodovine, pa tudi v Muzeju novejše 
zgodovine Celje. Imamo torej tudi dva 
muzeja novejše zgodovine? Je Muzej osa-
mosvojitve zgolj utrjeval pogled na osa-
mosvojitveno zgodbo, kot jo vidi Janez 
Janša s krogom somišljenikov, ali gre za 
različne poglede znotraj stroke? V debati 
o združitvi se neprestano omenja stroko, 
ne navaja pa se konkretnih imen ali znan-
stvene metodologije, ki stoji za odločitva-
mi.

Obstaja tudi Muzej narodne osvo-
boditve Maribor, pa tudi vsi regionalni 
muzeji smo se posvetili temu obdobju in 
zbiramo snovno in nesnovno dediščino, 
ki je na različne načine dostopna javnos-
ti. Predvsem zaradi pomanjkanja prostora 
razstavimo manj predmetov in zgodb, kot 
bi si jih želeli. A so še zmeraj dostopni, še 
posebej za raziskovalce in medmuzejsko 

izmenjavo. Ne bom presojala, kako je nas-
tajal muzej in kakšna je bila strategija, saj 
jaz osebno in tudi Skupnost muzejev Slo-
venije nismo bili vključeni v proces, kar 
tudi ni obveza ustanovitelja. Vemo pa, da 
je vedno bolje večkrat razpravljati in do-
bro poslušati, ne glede na politično opre-
delitev.

Škoda, da je obdobje, ki je predstavljalo 
povezovanje, sodelovanje in združevanje, 
postalo predmet nasprotovanj. Sodobni 
muzeji skozi mir in nenasilje govorimo 
o vojnah, skozi spoštovanje človekovih 
pravic opozarjamo na krivice preteklosti 
in sodobne družbe. To je naša naloga, pa 
tudi to, da je vsaka zgodba slišana in ne 
samo enega ali pa ene, največkrat tako 
imenovane elitne skupine.

Menite, da je primerno in smiselno up-
oštevati mnenje predsednika države in 
raznih veteranskih organizacij, ko gre 
za Muzej slovenske osamosvojitve? Ali 
ne gre tudi pri odločitvah o vzpostavitvi 
muzejev in spomenikov za politično moti-
virane odločitve?

Vemo, da so muzeji – in še vedno je 
tako – nastajali zaradi različnih interesov 
in težko zanikamo, da muzej ni vedno tudi 
politični projekt. Vemo tudi, da je pod-
pora nevladnih organizacij in različnih 
podpornikov ohranjanja dediščine nujna 
in izjemno dragocena. Tako je tudi v tem 
primeru. Prav je, da različne ravni družbe 
aktivno sodelujejo, prav pa je tudi, da 
zaupajo stroki in v nekem trenutku odloč-
no podprejo avtonomnost stroke, ki je za-
vezana visoki ravni etičnosti in strokovno-
sti.

- Alenka Černelič Krošelj,
predsednica predsedstva 

Skupnosti muzejev Slovenije
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INTERVJU

Mednarodni muzejski svet je leta 2018 
objavil izjavo o avtonomnosti muzejev: 
»Naloga muzejev je ohranjati, interpreti-
rati ter promovirati naravno in kulturno 
dediščino človeštva. Muzeji morajo samos-
tojno nadzorovati vsebino in celovitost 
svojih programov, razstav in dejavnosti ne 
glede na vir financiranja ali model upravl-
janja.«[1] To se mi zdi izjemno pomembno 
in želim si, da se tovrstno zaupanje v naše 
delo vzpostavi in poudari, ko prihaja do 
polemik ob različnih temah, ki se tičejo 
muzejskega področja.

Združeni muzej bo sistemske tegobe 
muzejskega področja podedoval. Kako 
je z muzeji pri nas? So v zadnjih letih do-
bili ustrezno sistemsko podporo? Kako 
je s posodabljanjem vseh vidikov muze-
jskega delovanja, s financami, kadrovs-
ko podhranjenostjo? Kot sami pravite, je 
problem z ustreznimi razstavnimi prostori 
in depoji?

Tako kot ste napisali, se soočamo z ra-
zličnimi izzivi, vedno pa se »izkažemo« 
z raznovrstnimi kakovostnimi in inova-
tivnimi programi, ki so nepogrešljiv del 
soustvarjanja dobrega počutja v sodob-
ni družbi. Ta družbena vloga muzejev se 
rada zanemari, kadar so v ospredju samo 
predmeti – a smo že kar nekaj časa ob 
vsej skrbnosti za našo snovno dediščino 
usmerjeni v pomen, ki ga ima predmet, 
oziroma v zgodbo, v preplet snovnega in 
nesnovnega. Lepota in umetelnost je samo 
del celote, veliko več pomeni človek, ki je s 
svojim življenjem in delom predmetu dal 
pomen ali pa »dušo«.

Vsi našteti problemi obstajajo. Želimo 
si dialoga in reševanja problemov, nekat-
ere stvari se že urejajo. Vse stanovske orga-
nizacije dobro sodelujemo, aktivni člani so 
močno vključeni v prizadevanja, da konč-
no dobimo tudi zakonsko podlago, saj smo 
muzeji sedaj del ZVKD – Zakona o varstvu 
kulturne dediščine, ki ne vključuje poseb-
nosti muzejskega dela. Pri tem je zelo 
pomembno poudariti, da imajo knjižnice 
in arhivi svoj področni zakon. V praksi se 
to pokaže, ko gre za zagotavljanje sredstev 
za osnovno delo, saj imajo oboji standarde 
in jasno zapisane »plačnike«. Pri muzejih, 
predvsem regionalnih in lokalnih pa ni 
tako, čeprav verjamem, da smo že dolgo 
onkraj geografske in s tem tudi pomen-
ske delitve. Pomena dediščine ne moremo 
določati in presojati glede na regionalne 
meje in geografski izvor.

Poleg prostorskih in finančnih pogojev 
so pomembni tudi kadri in večja fleksibil-
nost pri zaposlovanju ter splošen odmik 
od prepričanja, da je javni sektor »zapos-
litveno varen«. To ni dobro za nikogar; 
varnost mora biti pogojena z dobrim de-
lom, k temu pa sodi tudi ustrezno plačilo.

Kakšna je splošna vloga muzeja v družbi?

Slovenski muzeji sledimo novim muze-
ološkim pristopom, ki so bili v letu 2022 
opredeljeni v novi definiciji muzeja, potr-
jeni na Generalni skupščini ICOM (Medn-
arodni muzejski svet), 24. avgusta 2022 v 
Pragi: »Muzej je stalna neprofitna ustano-
va, ki deluje v korist družbe, raziskuje, zbi-
ra, konservira, interpretira ter razstavlja 
snovno in nesnovno dediščino. Muzeji so 
odprti za javnost, dostopni in vključujoči 
ter spodbujajo raznovrstnost in trajnost-
ni razvoj. Delujejo in komunicirajo etično, 
profesionalno in v sodelovanju s skupnos-
tmi, pri čemer omogočajo raznovrstne iz-
kušnje za izobraževanje, uživanje, premišl-
jevanje in širjenje znanja.«

Pomembno je, da te naše naloge, ki 
nam dajejo prav posebno moč, ponotran-
jimo tako mi kot družba nasploh.

S kakšnim namenom pa je bil ustanovl-
jen muzej, katerega direktorica ste? Kako 
pomemben je obstoj takega muzeja za lo-
kalno okolje?

Kmalu po drugi svetovni vojni, na-
tančneje 26. junija 1949 je bil v brežiškem 
gradu ustanovljen Posavski muzej Brežice, 
ki skozi sodobne razstave predstavlja 
načine življenja Posavcev in prišlekov, 
spletene v prikaz bogate kulturne ded-
iščine. Poleg stalnih in občasnih razstav v 
muzeju potekajo raznoliki dogodki in pro-
grami, ki so namenjeni prav vsakemu. Ena 
najlepših dvoran – baročna Viteška dvora-
na z začetka 18. stoletja, ki je predvsem 
galerija baročne umetnosti, pa je hkra-
ti tudi prvovrsten prostor za koncerte, 
slovesnosti in tudi poroke. V poletnem 
času pa je grajsko dvorišče s paviljonom 
prizorišče različnih dogodkov, ki povežejo 
različne veje kulture in umetnosti.

Poleg gradu od leta 2022 upravljamo 
tudi z obnovljenim Vodovodnim stolpom 
v Brežicah, kar je pomembna pridobitev, 
tudi zato, ker gre za neke vrste »spomenik 
vodi«, h kateremu dodajamo tudi sodobne 
teme o pomenu vode, trajnostnega razvoja 
in podnebnih sprememb.

Naše poslanstvo geografsko obsega 
Posavje, vsebinsko pa se trudimo, da smo 
odprta »hiša in skupnost« daleč naokoli, 
kar omogočajo raznovrstna sodelovanja in 
številni obiskovalci od vsepovsod. Soobli-
kujemo utrip naše regije in verjamem, da 
smo nepogrešljivi. Naša načela in poslan-
stvo opredeljuje tudi naše značilno vabilo: 
»Vljudno vabljeni, nič siljeni in vedno do-
brodošli.« “
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DRUŽBA

Zdravstvo
kot sistem, 
kjer se igrajo  
bogate elite

Simon Smole
foto: freepik

Za premožne ni 
pomanjkanja 
zdravnikov 

Mladi zdravniki Slovenije so se 
dobro organizirali in aktivno 
delujejo na družbenih omrež-
jih. Odzivajo in izrekajo se, ko 

gre za aktualne polemike o stanju v zdravst-
vu. Ob zadnjih protestih pacientov so se lotili 
tudi vodilnega kritika privatizacije zdravst-
venega sistema. »Izjemno nesramno je, da želi-
jo doktor Keber in privrženci reševanje primar-
nega zdravstva obesiti na pleča najmlajših in 
najmanj izkušenih zdravnikov – sekundarijev 
in specializantov,« so zapisali. Spretno so tudi 
spletli pripoved o tem, kako pomembno je, 
da so zdravniki in bolniki zavezniki. Skratka, 
gre za zelo dobro premišljeno medijsko delo-
vanje interesne skupine mladih zdravnikov. 

A mladi zdravniki imajo posebno vlogo, 
ko gre za pomembne premike v javnem 
zdravstvu. Prav mladi družinski zdravniki 
so začeli leta 2014 od vlade glasno zahtevati 
ukrepe za razbremenitve. Trdili so, da nji-
hove ambulante vsak dan obišče preveliko 
število pacientov, da bi vsakega obravnava-
li tako, kot bi morali. Ob rednih ambulan-
tah pa morajo izvajati še dežurstva in nuj-
no medicinsko pomoč. Vlada je leta 2019 
ugodila družinskim zdravnikom in normo 
za polno zaposlenega zdravnika znižala na 
1.895 pacientov na zdravnika, kar je prib-
ližno 1.000 do 1.600 opredeljenih pacien-
tov. Potrebno se je zavedati, da razpoložljiva 
zdravniška kapaciteta pomeni, koliko časa je 
zdravnik aktiven, torej glede na razpoložljivo 
letno število ur, ne glede na to, ali je zdravnik 
zaposlen in/ali pogodbeno dela za različne 
delodajalce. Razpoložljivost zdravnika bi 
zato morala biti merjena v delovnih urah, ko 
je zdravnik na voljo, in ne v številu zaposlen-
ih zdravnikov. Tu je še dodatna težava, ko po-
skušamo ugotoviti »delavnost« zdravnikov. 
Norma namreč velja za zdravnika s polnim 
delovnim časom. Krajši delovni čas torej 
pomeni sorazmerno nižjo normo. O tem, 

na pobudo za zvišanje glavarskega količnika 
odgovoril minister Danijel Bešič Loredan. 
Ob tem je pomembno še to, da novozapos-
lenim zdravnikom ni treba skrbeti za enako 
število pacientov kot upokojenim zdravni-
kom, ki so jih nadomestili. Glede na pove-
dano torej ni čudno, da na ZZZS opozarjajo, 
da zaradi spornega normativa manjka 220 
družinskih zdravnikov. 

Kako pa je s povečanim obsegom dela, na 
katerega opozarjajo zdravniki? Iz podatkov 
je razvidno, da je bilo v letu 2022 v primerja-
vi z obdobjem 2019 v vseh treh dejavnostih 
zdravstva opravljenih manj prvih in pon-
ovnih kurativnih pregledov, bistveno pa se je 
povečal obseg posvetov na daljavo. V akutni 
bolnišnični dejavnosti je bilo glede na oce-
no v obdobju 2022 izvedenih manj storitev 
kot v letu 2019, in sicer za 4,5 odstotka. V 
obdobju leta 2022 je bilo izvedenih za 6,2 
odstotka manj drugih bolnišničnih obravnav 
kot v letu 2019. V poročilu z naslovom Pre-
gled stanja v zdravstvu, izdanem januarja 
letos piše: »Glede na zadnje znane podatke o 
številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo 
z izkazanimi trendi za zdaj ni pričakovati, da 
bodo čakalne dobe obvladane v zadovoljivem 
obsegu.«

Storilnost zdravnikov je zaradi zgoraj 
navedenih razlogov težko meriti, zato se 
medicinska statistika osredotoča na število 
zaposlenih zdravnikov in število pacien-
tov na posameznega zdravnika. A tudi ti 
kazalci kažejo, da je z doslednim zagotavl-
janjem razpoložljivosti zdravnikov v javnih 
ambulantah še kar nekaj rezerve. Glede na 
privlačnost dela v zasebnem zdravstvu ne 
preseneča, da so Mladi zdravniki Slovenije 
tako vehementno napadli Dušana Kebra, saj 
je ta večkrat opozoril prav na problem, da so 
zdravniki manj v javnih bolnišnicah in več v 
zasebnih ambulantah. “

da naj bi družinski zdravniki pred leti začeli 
v večji meri prehajati na krajši delovni čas, 
lahko samo špekuliramo, čeprav se je o tem 
pisalo in govorilo.

Od leta 2009 se je število družinskih 
zdravnikov povečalo za 42 odstotkov, na 
1153. Vendar je število opravljenih ur sočas-
no zraslo le za 16 odstotkov, je poročal portal 
N1. Eden od problemov, zakaj smo v škrip-
cih, ko gre za učinkovitost zdravnikov, je tudi 
dopuščanje delovanja zdravnikov »dvoživk«.  
Ti zdravniki lahko izbirajo najboljše iz pri-
vatnega in javnega sistema: iz prvega dobijo 
redno plačo, dodatno izobraževanje, zdravst-
veno zavarovanje in druge vrste socialne 
varnosti, v zasebnem sektorju pa ustvarjajo 
nezanemarljive dodatne dohodke, ki niso 
omejeni s pravili, ki veljajo v javnem sektor-
ju. Keber navaja sledeče negativne posledice 
dvoživkarstva za javni sektor: prenašanje 
lažjih bolnikov iz javne v zasebno dejavnost, 
podaljševanje čakalnih dob, manjšo storil-
nost ter krajo zdravil, materiala in opreme. 

Podatki Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije (ZZZS) kažejo, da se je šte-
vilo zdravniških timov na primarni ravni 
– družinske medicine, otroških in šolskih 
dispanzerjev – od leta 2014, ko jih je bilo 
1177,42, do  avgusta 2022 zvišalo za 156,52, 
na 1333,94. Pred osmimi leti je v povprečju 
na enega zdravnika prišlo 1734 zavarovanih 
oseb, lansko leto pa 1566. Pridemo lahko 
do ugotovitve, da v vseh primerih število 
zdravnikov družinske medicine narašča, 
vendar se absolutno število zdravnikov zelo 
razlikuje. Ena od rešitev problema oseb brez 
izbranega družinskega zdravnika je zvišan-
je normativa zdravnikov ob sočasnih ad-
ministrativnih razbremenitvah. »Zelo bi si 
želeli, da bi imeli orodja za postavitev 2500 
glavarinskih količnikov, a jih nimamo. Če up-
oštevamo vse s sindikati sklenjene sporazume, 
moramo tudi tega. Lahko pa ga odpremo,« je 
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Glasba nas spremlja od jutra do 
večera. Z vsakim desetletjem se 
množijo načini njene potrošnje.  
Večina glasbe, ki jo slišimo danes, 

je posneta in predvajana, brenči in se oglaša 
iz prenosnih telefonov, računalnikov in ra-
zličnih predvajalnikov. Glasbenice in glas-
beniki še zmeraj nastopajo na koncertih, 
ampak živi nastopi še zdaleč niso edini stik 
s poslušalci in ljubitelji glasbe. Zdi se, da je 
manjša pojavnost glasbenikov na odrih in 
televiziji povečala ekscesnost na samih nas-
topih. Če želi glasbenica ali glasbenik prido-
biti klike na raznih medmrežnih platformah, 
mora ostati vsaj dan ali dva v središču bežeče 
pozornosti današnjega globalnega občestva. 
Koliko je v glasbi sploh še smiselne subver-
zivnosti in koliko iskanja pozornosti za vsa-
ko ceno? 

Kanye West, ki ga mediji razglašajo za 
ikono sodobne glasbe, je svojim oboževal-
cem sporočil, da je tudi Hitler »žrtev« da-
našnje kulture »budnosti«. Italijanski pevec 
Zucchero je pred leti lepo izrazil pričujočo 
dilemo, ko je dejal, da bi si »želel, da lahko 
glasba spremeni svet ali ubije kakega politika, 
a ga ne more, z njo lahko kvečjemu opozorimo 
na kakšen problem.« Očitno tako meni tudi 
Kanye West, ki je postal pravi guru politične-
ga marketinga ameriške desnice.

V naši soseščini se je ob zmagi reške sk-
upine Let 3 na nacionalnem glasbenem 
predizboru za Evrovizijo na Hrvaškem – 
Dora – v medijih ponovno pojavilo vprašan-
je: kaj se dogaja s sodobno glasbo? A zdi se, 
da se, v kolikor mediji ne bi sprožili kam-
panje o »spornem« besedilu, poslušalci ne 
bi dolgo spraševali, ali gre za nerazumljivo 
objestnost starih rockerjev ali dobro premišl-
jeno in zapakirano politično sporočilo. Kar 
pričakovano so političnost pesmi Mama ŠČ 
prepoznali nekateri srbski mediji, ker da se 
norčuje iz pregona Srbov med vojno operaci-
jo Nevihta. 

Skupina Let 3 se je na Doro pripeljala s 
traktorjem, na katerem sta bili v cirilici iz-
pisani črki ŠČ. Po pisanju srbskega režimske-
ga časnika Informer so njihovo potezo mnogi 
razumeli kot norčevanje iz »pregona 250.000 
Srbov v operaciji Nevihta.« Večji del hrvaške 
javnosti je pesem verjetno razumel kot kri-
tiko na račun ruskega predsednika Vladi-
mirja Putina. Profesor z zagrebške fakultete 
za politične znanost Hrvoje Cvijanović je 
na svojem profilu na Facebooku takole po-

KULTURA

Glasni in tihi
preobrati 
v sodobni 
glasbi

Simon Smole
foto: tw

jasnil politični pomen 
pesmi: »ŠČ pesem Let 3 o 
putinovski (Materi) Rusiji 
je najprimernejši estets-
ko-glasbeni hrvaški odgov-
or za pesem Evrovizije na 
trenutno rusko agresijo.« 
Pesem naj bi govorila o 
tem, da mati Rusija ljubi 
bedaka – Putina – malega 
krokodilskega psihopata, 
ki grozi z armagedon-
om, zaradi katerega mali 
človek odhaja na vojno. 
Let 3 so se v enem od in-
tervjujev v televizijskem 
studiu pojavili z raketa-
mi, na katerih je pisalo 
Lenin, in izjavili, da je 
Putin primer »bahača, ki 
misli, da je planet njego-
va igračka.« Znana reš-
ka rock skupina očitno 
na svoj simbolično-sar-
kastičen način prispeva 
h kritiki vojne v Ukrajini. 
A tudi ta pesem bo verjet-
no, kot tista lanske srbske 
predstavnice Konstrakte, 

izrezane iz s strani vlade financiranega splet-
nega prenosa njihovega koncerta. Megyerija 
so organizatorji prosili tudi, naj sleče majico, 
na kateri je pisalo Soros. »Ker sem odklonil, 
so se nato med prenosom osredotočili na moj 
obraz,« je punker opisal, kako madžarska vla-
da uporablja zastarele cenzorske metode v 
času interneta. 

Kljub povedanemu pa se presenetlji-
vo glasba iz časov, ki naj bi jih z interne-
tom presegli, vrača v ušesa poslušalcev 
prav na sodobnih predvajalnih platformah. 
Trg nove glasbe se dejansko krči, raste  pa 
povpraševanje po starih pesmih. Trenutni 
seznam največkrat prenesenih skladb na 
iTunes je poln imen skupin iz prejšnjega sto-
letja, kot sta Creedence Clearwater Revival 
in The Police. Katalogi pesmi, po katerih je 
največ povpraševanja, so glasbeniki, ki so 
stari sedemdeset ali osemdeset let in več, 
kot so Bob Dylan, Paul Simon, Bruce Spring-
steen ali že preminula David Bowie in James 
Brown. Morda se obeta nova epoha v glas-
bi, ko bodo hologramsko oživeli mrtve glas-
benice in glasbenike, kot so to že poskušali s 
Tupac Shakurjem in Michaelom Jacksonom. 

po Evroviziji hitro izzvenela, saj se sodobna 
glasbena industrija hitro preusmeri v nov in-
stant produkt. 

Pa je pesem Mati ŠČ res pesem z močnim 
sporočilom, ali gre za nesmiselno, noro in 
bedasto nastopaštvo in je skupina uspela v 
svoji nameri provocirati in privabljati pozor-
nost ravnodušnega občinstva? Glasbeniki in 
glasbenice  uporabljajo »vrednost šoka«, da bi 
s svojo glasbo in nastopi vzbudili zanimanje 
medijev in občinstva. Nimajo pa vse pesmi 
in nastopi globljih političnih motivov in tudi 
ne kakšnih zaznavnih učinkov na politična 
stališča javnosti. Jasno je tudi, da so velika 
imena popa in rocka izgubila mobilizacijs-
ko moč, ki so jo imela v preteklosti, postali 
so predvsem dobičkonosno blago v kapital-
istični mašineriji. Danes se nad glasbenike 
in glasbenice spravljajo le še staromodni 
avtokrati, ki precenjujejo vpliv glasbenih 
provokacij. Pevec madžarske punk skupine 
Usual Disappointments Ferenc Megyeri je 
pred časom javno povedal, da madžarska vla-
da cenzurira glasbenike. Njegova skupina je 
izdala kritične skladbe z naslovi Viktor, Ab-
surdistan in Soros. Omenjene pesmi so bile “

Kanye West
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OKOLJE

Kdaj bomo šli zadnjič na 
izlet z “bencinarjem”?

Izidor Barši
ilustracija: Jernej Žumer

Evropski parlament je potrdil za-
kon, ki predvideva ukinitev prodaje 
novih avtomobilov na bencin in di-
zel do leta 2035. Zakon je v svežnju 

ukrepov, ki jih Evropska unija izvaja v okvi-
ru svoje politike zelenega prehoda, ki do leta 
2030 predvideva znižanje izpustov ogljiko-
vega dioksida za vsaj 55 odstotkov glede leto 
1990, do leta 2050 pa za vsaj 90 odstotkov. 
Slednje bi pomenilo doseženo ogljično nev-
tralnost, a na tej poti je še kar nekaj ovir.

Transport predstavlja četrtino izpustov 
toplogrednih plinov v EU, od tega je v letu 
2019 kar 71,7 odstotkov tega predstavljal 
cestni promet. Gre tudi za edini sektor, v ka-
terem so se izpusti od leta 1990 povečali. Za-
kon prihaja kot konkretizacija pobude Prip-
ravljeni na 55, ki glede prometa predvideva 
tudi razširjenje infrastrukture za alternativ-
na goriva, prenovljene in povišane standarde 
emisij ogljikovega dioksida za avtomobile in 
kombinirana vozila ter prenovo sistema EU 
za trgovanje z emisijami, ki predvideva usta-
novitev posebnega trga za emisije cestnega 
prometa. 

Da bi pobude in zakonski okviri delova-
li, morajo električna vozila relativno hitro 
priti v splošno rabo. Obeti, ki jih trenutno 
kažejo številke na ravni EU, vsaj na prvi po-
gled niso najslabši. Leta 2010 je bilo v celot-
ni EU registriranih 600 električnih avtomo-
bilov, nato je število vsako leto raslo in 2020 
doseglo kar 1.061.000 registracij. Leta 2021 
jih je bilo kar 1.729.000, kar je predstavljalo 
letni skok iz 10,7 odstotkov na 17,8 odstot-
kov vseh registracij. Avtomobili na hibridni 
pogon so takrat predstavljali skoraj 20 ods-
totkov novih registracij. A četudi te številke 
naraščajo, je delež električnih vozil v celot-
ni masi vozil v EU še vedno nizek in je leta 
2020 znašal nekaj več kot 5 odstotkov. 

Obstajajo pa velike razlike med drža-
vami. Deleži novih električnih avtomobilov 
so se povečali v vseh državah EU, a največji 
so bili zabeleženi na Norveškem (86 odstot-

kov), Islandiji (64 odstotkov), Švedskem (46 
odstotkov) in Danskem (35 odstotkov), med-
tem ko so bili najnižji na Cipru, Slovaškem, 
Češkem ter v Estoniji, kjer ne dosegajo niti 5 
odstotkov. Nizka stopnja novo registriranih 
električnih vozil je značilna za države z niž-
jim zneskom bruto domačega proizvoda in 
nižjo kupno močjo, višja pa za tiste z višjim 
BDP. Gre za ekonomski prepad, ki tistim na 
njegovem nižjem koncu onemogoča tovrstno 
razogljičenje, saj se najcenejših novih elek-
tričnih avtomobilov ne da kupiti za manj kot 
30.000 evrov.

Poleg ekonomskih zmožnosti posa-
meznikov za nakup električnega vozila, je 
težava tudi polnilna infrastruktura. Leta 
2021 je bilo v Evropski uniji 224.237 pol-
nilnih točk, od katerih jih je 30 odstotkov 
na Nizozemskem, 20,4 odstotkov v Franci-
ji in 19,9 odstotkov v Nemčiji, kar skupno 
znaša 70 odstotkov vseh polnilnih mest. V 
Romuniji, ki je približno šestkrat večja od 
Nizozemske, pa je število polnilnih mest 
znašalo 493 oziroma 0,2 odstotka celote v 
EU. 

Največja izziva, s katerima so soočene 
EU in njene članice, se tičeta vira in shranje-
vanja električne energije. Evropska komisija 
tako predvideva, da se bo delež porabe elek-
trične energije, ki bo leta 2050 potreben za 
80 odstotkov deleža električnih vozil, gibal 
med 3 in 25 odstotki celotne potrebe po 
elektriki, povprečno pa naj bi znašal 9,5 ods-
totkov. Ob hitrem izračunu glede na aktualne 
letne podatke o prevoženih kilometrih vozil, 
registriranih v Sloveniji, ter ob upoštevanju 
povprečne porabe električnih vozil, bi sk-
upna poraba znašala okoli 3000 gigavatnih 
ur, kar predstavlja približno 80 odstotkov 
trenutne skupne letne porabe elektrike v 
gospodinjstvih. Slovenija je danes le polovič-
no samozadostna z električno energijo in le 
četrtina porabljene elektrike je proizvedena 
iz obnovljivih virov. 

Drugi izziv za prehod na električna vo-

zila so baterije, ki predstavljajo večjo težavo 
v okoljskem smislu. EU predvideva, da bo 
število električnih avtomobilov na evropskih 
cestah do leta 2030 zraslo na 30 milijonov, iz 
česar sledi povečanje povpraševanja po bat-
erijah za 14-krat (glede na leto 2019). Cena 
baterije naj bi se prepolovila, povpraševanje 
po surovinah za proizvodnjo (litij, mangan, 
kobalt, nikelj) pa naj bi naraščalo za 30 ods-
totkov letno. Težave, ki jih za okolje pred-
stavljajo avtomobilske baterije, se tičejo tako 
njihove proizvodnje kot tudi ravnanja z njimi 
po koncu njihove uporabne življenjske dobe. 
Rudarjenje surovin je okoljsko namreč en 
od najbolj umazanih industrijskih procesov, 
ki degradira celotna področja, kjer poteka. 
Ko baterije odslužijo svojemu namenu, lah-
ko ob neustreznem ravnanju z njimi kovine 
onesnažijo zemljo in vodo.

EU želi zagotoviti domačo proizvodnjo 
baterij, ki vključuje nadzor na celotno dobav-
no verigo surovin, pri čemer cilja na vodilno 
vlogo na globalnem trgu baterij. Zaenkrat ne 
obstajajo sistemi proizvodnje in shranjevanja 
baterij, ki bi na globalni ravni dosegali visoke 
okoljske standarde. O posledicah izkopavan-
ja litija pripovedujejo aktivisti iz Čila, pa tudi 
iz Srbije, kjer se že nekaj let borijo proti kor-
poraciji Rio Tinto. Reciklaža, na katero prav 
tako prisegajo EU dokumenti, pa je izjemno 
drag in zahteven postopek, ki se ga danes ne 
izvaja v obsežnejši meri. 

Slovenska AMZS je v odgovor na spre-
jeti zakon opozorila, da »rešitev problema 
onesnaženosti ni tako enostavna, da bi se ga 
dalo odpraviti zgolj z zamenjavo pogona.« 
A kar je simptomatično tako na strani za-
konodajalcev kakor na strani mnogih kri-
tikov, je to, da na nobeni točki ne podvom-
ijo resno o teži, ki se jo pripisuje osebnemu 
cestnemu prometu. Rešitve se namreč skri-
vajo stopnjo ali dve višje, namreč na mestu 
vprašanja, ali ne bi bilo mogoče mobilnosti 
celo bolje zagotoviti z dostopnim javnim 
prevoznim sistemom? “

Izidor Barši
foto: pexels
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Na dan kulture sem se udeležil 
proslave v ljubljanskem hramu 
kulture, Cankarjevem domu, da 
bi si po desetih letih od zadnjega 

obiska ogledal, ali se je v deželi kaj spreme-
nilo. Čakajoč na karte sem ob posedanju v 
preddverju in spremljanju mimoidočih ob 
slabi, neonski svetlobi ugotovil, da je kultura 
v Sloveniji razslojena na bogate konzumer-
iste in prekarne eksekutorje. Prenovljeno 
preddverje Cankarjevega doma je s svojim 
klavstrofobično znižanim stropom in neon-
sko razsvetljavo metafora naše kulture. 

Ob prisluhu pogovorom na banketu sem 
po izjemno dolgočasnem programu ugotovil, 
da obstaja v Sloveniji globok razkol med dve-
ma poloma kulture, razdeljenima na main-
stream in neodvisno kulturno produkcijo. 
Obstajajo namreč tudi kulturniki, ki ne bi 
za nič na svetu obiskali kluba na Metelkovi. 
Mar ni poslanstvo kulture odpiranje hori-
zontov? Navkljub vsemu se morata obe stra-
ni na ta edini dan srečati v istem prostoru, 
hramu slovenske kulture, ki namesto kulture 
gosti gosto nečimrnost. Kakor da se v svetu 
nič ni zgodilo, so se na podiju pomembneži 
razkazovali v svojih pozicijah moči. Names-
to umetnikom je pozornost pripadala poli-
tikom, od njih je namreč odvisna finančna 
shema naslednjega prekarnega projekta. In 
tako dobijo v tej kulturni areni enkrat letno 
umetniki enkratno priložnost prosjačenja.  

Pa začnimo pri arhitekturi, eni izmed na-
jbolj političnih umetnosti. Dasiravno jo obli-
kujejo arhitekti, jih je med njimi le peščica, ki 
ne podlega moči politike in kapitalskim in-
vesticijam. Gre za nove oblikovalce prostora 
slovenskih mest, ki v svojih javno-zasebnih 
partnerstvih koristijo ljudski denar za svojo 
investitorsko arhitekturo, ki jo prodajajo kot 
javno dobro. V Ljubljani se to nadaljuje že 
sedemnajsto, v Kopru dvajseto leto, v Celju 
pa se je tako delalo kar štiriindvajset let. Kaj 
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se je iz tega izcimilo? Nobene participacije, 
gradnja javnih objektov brez arhitekturnih 
natečajev, favoriziranje naročil, slabe izved-
be pod skupnim imenovalcem parcialne 
obravnave tako mesta kot njegovih uporab-
nikov. A vendarle, iskrena arhitektura mesta 
ni le rezultat vodilne politike. Slednja brez 
ustreznih strokovnih arhitekturnih zasnov o 
prostorskih določilih in gradnji odloča samo 
še na podlagi enega in edinega dejstva - prof-
ita peščice. Zato po vseh teh nekaj več kot 
tridesetih letih samostojne države v mestih 
še vedno rastejo in za seboj puščajo posled-
ice sprevrženi in nestrokovni posegi. In bodo 
taki ostali še naslednjih sto let, saj jih obliku-
jejo ljudje, ki ne poznajo pomena iskrenosti.   

Namesto inkluzivnosti se tako v slov-
enskih mestih vsakodnevno srečujemo z 
elitizacijo, turistifikaciijo, gentrifikacijo in 
vse bolj razraščajočim se kapitalskim in-
vestitorskim urbanizmom. Rezultat? Neus-
trezne in potratne prostorske rešitve, ki 
se snujejo na napačnih pobudah in posa-

meznih političnih odločitvah zgolj in samo 
za nabiranje števila volivcev. Liberalizacija 
Občinskih prostorskih načrtov postane na 
ta način vhodna vrzel za preprodajo skupne-
ga mestnega prostora. V politično korekten 
besednjak pa se vriva beseda participacija, 
oskrunjena svojega pravega pomena.  

V Sloveniji se od časa Ivana Cankarja res 
ni zgodilo nič novega, še vedno ostaja polar-
izacja na ene in druge, na leve in desne, na 
lepe in grde. Nadzor nad mestnim skupnim 
prostorom pa se snuje na parcialnih individ-
ualnih potrebah posameznikov. Sprašujem 
se, zakaj oblikovati participatorne razvojne 
načrte, ko pa še kar naprej razvojni procesi 
potekajo neformalno, z arhitekti, podre-
jenimi vladajoči politični struji. Po končani 
proslavi se s polno glavo odpeljem domov, 
v glavi pa mi brni: »Hlapci! Za hlapce rojeni, 
za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. 
Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za 
vekomaj; zato, ker je hrbet skrivljen, biča vajen 
in željan!« “
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Območje južne Turčije in severoza-
hodne Sirije je v začetku februarja 
zajela ena največjih naravnih nes-
reč v zadnjem času, ki ji je ta teden 

sledila še ena podobne moči. Narava se je 
obrnila proti ljudem in število smrtnih žrtev 
potresa je že preseglo 40.000, zelo verjetno 
pa bo še naraščalo. Vendar, kdo bo umrl v 
naravni nesreči ni vprašanje le narave, tem-
več tudi ljudi, ki se radi igrajo boga. 

Po potresih so ljudje z vsega sveta na 
prizorišča začeli pošiljati številne donacije 
za pomoč, od hrane, toaletnih pripomočkov 
in oblačil do denarja. Ulice južne Turčije so 
napolnili opremljeni reševalci, bolničarji 
in psi iskalci, medtem ko je na drugi strani 
meje vladala smrtna tišina. Večina donacij 
je odpotovala v Turčijo in ni niti prišla do 
Sircev. Zakaj?

Sirija je že dolga leta pod restrikcijami in 
ekonomskimi sankcijami, predvsem s stra-
ni ZDA, Evropske unije, Kanade, Avstralije 
in Arabske lige. Gre za kup sankcij, ki so jih 
prvič postavile Združene države Amerike 
leta 1979, ko so postavile Sirijo na listo Držav 
sponzorjev terorizma. To je seznam držav, ki 
ga ustvarjajo ZDA, na katerem so države, ki 
so večkrat podprle dejanja mednarodnega 
terorizma. Sirija je edina država, ki je bila na 
seznamu med prvimi in je še vedno na njem. 
Sankcije so se začele kot prepoved trgovan-
ja z blagom, ki bi se lahko uporabilo za za-
tiranje civilistov, ampak so sčasoma postale 
sankcije, ki delujejo prav proti državljanom. 
Tako so danes še vedno v veljavi številne 
gospodarske sankcije, zaradi katerih so cene 
blaga in medicinskih izdelkov zelo visoke, v 
nerazviti Siriji pa jih je že tako težko dobiti. 
Danes večina sirijske populacije živi na robi 
revščine, brez dostopa do vode, elektrike, 
ogrevanja in podobno.

V primeru letošnjega potresa restrikcije 
pomenijo, da Sirija ne more ali bo zelo težko 
dobila pomoč. Humanitarne organizacije 

po celem svetu so začele zelo hitro po po-
tresih zbirati sredstva, s katerimi bi pomag-
ali prizadetim državam. Gre za donacije, ki 
bi pomagale državljanom, ki so po nesreči 
ostali brez domov. Večina donacij pa gre v 
Turčijo, medtem ko donacije iz Evropske 
unije in ZDA sploh ne morejo priti do Sirije. 
Primer tega lahko vidimo na spletni strani 
Gofundme, priljubljeni platformi za množič-
no zbiranje sredstev. Na platformi je sicer 
med drugim mogoče zbirati sredstva za na-
kup novega avta, kampanja za pomoč Sircem 
pa je bila suspendirana, ker platforma »ne 
more prepoznati dobrodelne organizacije.« 
Če nekdo želi donirati neposredno v Sirijo, 
mora biti zelo pozoren na to, komu donira, 
ker vse donacije ne dosežejo Sirije, legalnih 
mest za donacije pa je zelo malo. Nekatere 
»dobrodelne« skupine so povezane z radi-
kalnimi džihadističnimi skupinami, ki prav 
tako zamejujejo pomoč, da ne pride do tistih, 
ki jo res potrebujejo. 

Veliki potresi so poslabšali že predhodno 
slab položaj številnih Sircev. Večina državl-
janov s prizadetih območij, ki so v potresu 
izgubili domove, je bilo že razseljenih zara-
di trajajoče državljanske vojne. Območja 
potresa v Siriji sicer kontrolirajo različne 
politične skupine. Najbolj prizadet del je pod 
nadzorom upornikov. Drugi deli pripada-
jo kurdskim silam, džihadistom in državi. 
Na splošno je to nestabilen in nevaren del 
že tako ogrožene države, kjer raketni napa-
di niso redki. Dolgotrajni spopadi v državi 
so oslabili sirski zdravstveni sistem, ki ga 
je obremenil tudi izbruh kolere, in otežili 
dostop pomoči v državo. Še dodatno je drža-
va v zelo težkem položaju, zaradi česar je 
bila uvrščena na seznam IRC (International 
Resque Committee) za spremljanje izrednih 
razmer za leto 2023. 

Ponovno vidimo očiten primer delitve 
žrtev na vredne in nevredne – na tiste, ki 
si zaslužijo našo pomoč, in tiste, ki si jo ne. 

Tako lahko danes obžalujemo in pomaga-
mo Turčiji, članici Nata in Evropske unije, 
Siriji pa, čeprav so jo zadele iste težave, ne 
moremo, saj ne odgovarja naši opredelitvi 
dobre države. To je taktika, s katero oblasti 
opravičujejo svoje zločine in demonizirajo 
sovražnike. Gospodarske sankcije v Siriji so 
politične narave, medtem ko je potres nekaj, 
česar nihče ne more kontrolirati in česar si 
predvsem nihče ne želi. Tako so žrtve sank-
cij državljani, ne pa sirski politični sistem. 
Čeprav je pomoč potrebna obema državama, 
se ne zdi pravilno pomagati le žrtvam, ki so 
po neki naključni politični osnovi »vredne« 
naše pozornosti. 

Sirska vlada je Združene narode prosila 
za pomoč z odprto kritiko njihove omejene 
pomoči. Želeli so, da se pomoč pošilja ne-
posredno preko glavnega mesta Damask, 
ne pa prek turške meje. V Evropski uniji pa 
so se zbali, da sirska vlada ne bi izkoriščala 
njihove pomoči v prave namene. Zaradi tega 
so predlagali koordinirano pomoč Damasku 
na evropski ravni, tako da bi se prepričali, da 
bo pomoč zares prišla do žrtev. Dihotomič-
no ločevanje žrtev dokazuje tudi sestanek 
Združenih narodov, na katerem so razpravl-
jali o okrepitvi pomoči Siriji, ampak ne na 
ravni države, temveč samo oblastem, ki so 
pod nadzorom upornikov.

V tem času je pomembno narediti ločitev 
med političnimi sankcijami, ki jih postavljajo 
močnejše države, in pomočjo v naravni nes-
reči. Ko se zgodi nekaj groznega različnim 
narodom, kdo smo mi, da izbiramo, kdo si 
zasluži pomoč? Ne pomagati ljudem zaradi 
političnih stališč je brezsrčno, saj so številni 
ljudje in otroci umrli, večina jih je izgubila 
domove in svoje bližnje. Takšne situacije niso 
primerne za strateško razmišljanje in polem-
iziranje o tem, kdo je ali ni naš politični za-
veznik. To je čas, da smo človeški in pomag-
amo čim več ljudem, da vsaj malo ublažimo 
njihovo bolečino. “

PO SVETU

Sonja Knežević
foto: dpa

Pa kaj, če je 
v Siriji huje 
kot 
v Ukrajini
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Ruske federacije za doseganje političnih in 
ozemeljskih ciljev. Nekateri novinarji, medi-
jski vplivneži in vojaški strokovnjaki so kar 
Rusiji pripisali sabotažo lastnega plinovoda. 
Kremelj je že pred časom ocenil, da je šlo za 
dejanje državnega terorizma ZDA in zanikal 
vpletenost v sabotažo. 

Na razkritje Seymourja Hersha se v ZDA 
in po svetu vse bolj gleda s skepso. Številni 
mediji so Hershu očitali, da ni razkril svoje-
ga anonimnega vira, zaradi česar njegove tr-
ditve niso preverljive. Britanski The Times, 
ki je objavil ugotovitve Hersha, je bralce opo-
zoril, da ga je treba jemati z rezervo, saj so 
bile številne trditve in teze v njegovih člank-
ih v zadnjih letih postavljene pod vprašaj 
ali ovržene. Pri svojih trditvah se je pogosto 
skliceval na anonimne vire brez navajanja 
konkretnih dokazov, kar velja tudi za tokrat-
no pisanje o Severnem toku.

Oliver Alexander, ki za različne ameriške 
medije piše politične analize, je prepričan, da 
si je Hersh tokrat sam nastavil past. Zgodbo 
o sabotaži bi bilo namreč veliko težje razčlen-
iti, če bi varčeval s podrobnostmi. Prepros-
tejša zgodba bi bila verjetnejša, pravi, tako 
pa je razkritje o zaroti ameriške vlade lažje 
uvrstiti med fikcijska dela, vredna obožev-
alca Toma Clancyja. 

Alexander trdi, da je v vodah Baltskega 
morja ves čas patruljirala ruska mornarica, 
prav tako ni nobenih velikih objektov v vodi, 
kot so naftne ploščadi, ki bi lahko služili kot 
zaščita ameriškim potapljačem. Trdi, da v ce-
lotnem članku obstaja ena podrobnost, ki naj 
je Seymour Hersh ne bi  uspel pojasniti. Če 
je Biden sprožil operacijo z izrecnim namen-
om uničiti zmožnosti Rusije, da Nemčijo os-
krbuje z zemeljskim plinom, zakaj so razstre-
lili samo tri od štirih cevovodov Severnega 
toka? Zakaj bi eno cev plinovoda Severni tok 
2 pustili nedotaknjeno, saj jo Rusija lahko 
odpre takoj? Alexander tudi dvomi v trd-
itev, da je bila v akcijo vključena Norveška. 
Norveška mornarica naj bi celo predstavila 
idejo, da bi vsakoletno vajo Natovih sil up-
orabili kot krinko za operacijo razstrelitve 
cevovodov. Namigovanje, da so v okviru 
vojaške vaje Nato vključili tudi resnično na-
mestitev eksplozivov, je za Alexandra smeš-
na izmišljija. Opozarja tudi, da naj bi šlo za 
tajno operacijo, pri kateri ni smelo priti do 
uhajanja informacij. Zakaj torej prepričevati 
načrtovalce vojaške vaje Baltops 22, da iz-
vedejo resnično miniranje? Bi v današnjem 
času norveška vlada in vojska res uspešno 
skrivali takšen dogodek pred zavezniki ter 
domačimi in globalnimi mediji?

Ali za razstrelitvijo res stoji ameriška 
administracija, bomo najbrž izvedeli čez de-
setletja ali pa nikoli. Ob tem je šokantno, da 
se ameriški mediji, ne New York Times in ne 
Washington Post, niso odzvali. Ali torej niso 
upali ali želeli raziskati te zgodbe? Zakaj veli-
ki mediji niso pripravljeni odkrivati takšnih 
umazanih ali kontroverznih zgodb, ali jih 
ovreči? Tudi pojasnitev Bidnove adminis-
tracije je skopa in neprepričljiva. Če bi se iz-
kazalo, da je Hersh pokazal na prave storilce, 
bi to pomenilo, da so ZDA napadle Rusijo, 
kar bi lahko imelo nepredstavljive posledice, 
zato je   naloga medijev, da takšne zgodbe do 
dna raziščejo. “

PO SVETU

Zarota 
ali boleča 
resnica?

Simon Smole

V medijih se je v zadnjih dneh po-
javilo razkritje novinarja Sey-
mourja Hersha, sicer veterana  
raziskovalnega novinarstva in 

pulitzerjevega nagrajenca, da naj bi ZDA, po 
ukazu Joeja Bidna, uničile plinovod Sever-
ni tok, ki vodi iz Rusije do Evrope. Novinar 
trdi, da so ameriški potapljači med vojaškimi 
vajami NATO pakta, imenovanimi Baltic 
Operations 22, poleti leta 2022 na plinovod 
Severni tok v Baltskem morju podstavili ek-
sploziv. 

V članku Hersh podrobno opisuje celot-
no akcijo in se sklicuje na dobro obveščene 
vire. Potapljači iz centra ameriške mornarice 
v Panama Cityju na Floridi, ki je največja 
potapljaška ustanova na svetu, so poleg cev-
ovoda postavili eksploziv C4. Tega je pozne-
je aktivirala sonarska boja, ki jo je odvrglo 
letalo. Uničili so tri od štirih cevi plinovoda 
Severni tok. 

Ameriški predsednik naj bi odločitev 
o miniranju sprejel po devetih mesecih ta-
jne razprave znotraj varnostne skupnosti v 
Washingtonu. Vprašanje ni bilo, ali misijo iz-
vesti, ampak, kako napad izvesti, da odgovo-
rnih ne bodo odkrili, dramatično načrtovan-
je akcije opisuje Hersh. Ameriška mornarica 
naj bi predlagala uporabo podmornice za 
napad na cevovode, ameriške zračne sile pa 
bombe, ki bi jih bilo mogoče aktivirati na 
daljavo.

Hersh v članku oriše tudi geopolitičen 
pomen plinovoda za Rusijo. Plinovod Sever-
ni tok 1 je več kot desetletje Nemčijo in ve-
lik del zahodne Evrope oskrboval s poceni 
ruskim zemeljskim plinom. Severni tok 2, 
katerega gradnja je bila končana septembra 
2021, bi, če bi ga odobrili nemški regulator-
ji, podvojil količino poceni plina, ki bi bil na 
voljo Nemčiji in Zahodni Evropi. V času vo-
jne v Ukrajini je to za Putina pomemben vir 
dohodka, zmanjšuje tudi možnosti za poten-
cialno energetsko odvisnost Evrope od ZDA. 
Hersh je prepričan, da je odvisnost Evrope 
od dobave poceni ruskega zemeljskega plina, 
Washingtonu povzročala skrbi. Bidnovo ad-
ministracijo je skrbelo, da se bodo Nemčija 
in druge države obotavljale Ukrajini poslati 
pomoč v denarju in orožju. 

Razlog za miniranje plinovoda naj bi bil 
tudi ekonomski, saj lahko ZDA zdaj prodajajo 
Evropski uniji do desetkrat dražji plin, pravi 
Hersh. Ameriški predsednik je že februarja 
lansko leto prav ruske plinovode in poceni 
zemeljski plin označil kot glavno sredstvo 

Naravna nesreča stoletja
Damask/Ankara – Silovit potres, ki je priza-
del jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, 
je po najnovejših podatkih zahteval več kot 
45.000 življenj, poškodovanih je več kot 
80.000 ljudi. V Turčiji naj bi se porušilo več 
kot 100.000 stavb, iz Sirije poročajo, da je 
bilo porušenih okoli 600 šol. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije približno 
26 milijonov ljudi potrebuje humanitarno 
pomoč. Na turškem veleposlaništvu v Lju-
bljani pa še vedno zbirajo gorilnike, spalne 
podloge in šotore. dpa/sta/nb

Izraelske rakete nad Sirijo
Damask – V noči s sobote na nedeljo je bilo 
v zračnih napadih Izraela na sirsko prestol-
nico ubitih okoli deset ljudi. Izraelske rakete, 
izstreljene iz zasedene Golanske planote, naj 
bi ciljale štabe iranskih in libanonskih mil-
ic, padle pa so tudi na soseske, kjer živijo 
civilisti. Izraelska vojska redno napada ob-
močja v Siriji, domnevno zato, da omeji vpliv 
iranskih milic. Sobotni napad je bil (za zdaj) 
najhujši letos. dpa/nb

Palantir
Berlin – Nemško ustavno sodišče je polici-
jsko uporabo programa za nadzorovanje 
in analizo podatkov Palantir razglasilo za 
protiustavno. Sodišče je izdalo stroge smer-
nice za nadaljnjo uporabo orodij za analizo 
podatkov. Program je bil uporabljen za ust-
varjanje profilov osumljencev pred storjenim 
kaznivim dejanjem in za ustvarjanje profilov 
tistih, ki so bili kaznivega dejanja uradno os-
umljeni. rš/nb

Več ograje na Balkanski poti
Atene/Ankara – Grčija načrtuje razširitev 
mejnih pregrad na meji s Turčijo, predvsem 
v nizkih predelih reke Evros/Meridž. Za 
novih 35 kilometrov kovinske ograje, visoke 
5 metrov, naj bi namenili okoli 100 milijon-
ov evrov, česar pa še ni odobrila EU. Grške 
oblasti so sicer lani prihod v državo pre-
prečile okoli 250.000 osebam, aretirali so 
okoli 1.500 tihotapcev ljudi. dpa/dw/nb 

Kriza zdravstva na Hrvaškem
Zagreb – Zaradi nezadovoljstva s stanjem v 
zdravstvu bodo zdravniki na Hrvaškem 18. 
marca protestirali, ne izključujejo tudi stavke. 
Kot pravijo v zdravniških organizacijah, je 
protest šele prvi korak, potem pa pričakuje-
jo odločne ukrepe politike. Zdravstvo naj bi 
bilo tik pred zlomom, o čemer pričajo tudi 
afere in škandali v zadnjih mesecih. sta/nb

»Ta vojna ni naša vojna!«
München/Washington - Minulo nedeljo se je 
ob robu münchenske varnostne konference 
zbralo več deset tisoč ljudi, ki nasprotujejo 
vojni v Ukrajini. 45 % Nemcev je proti pošil-
janju nemških tankov v Ukrajino. Na pro-
tivojnih protestih se je v ameriški prestolnici 
zbralo več sto ljudi z obeh političnih polov, ki 
so opozarjali na preveliko vlogo ZDA v vojni 
v Ukrajini. Na Poljskem so se pojavili proti- 
vojni plakati z napisom: »To ni naša vojna!« 
Večina svetovnih medijev se je novicam o 
protestih izognila. peoplesdispatch/counter-
currents/dpa/nb

Seymour Hersh 
spet buri duhove
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Ne zamudi nobene 
nove številke Megafona!
Prijavi se na prejemanje 

časopisa v digitalni obliki na
casopis@megafon.si

Trans-
histerija

Saša Paprić

SOSEŠČINA

V Zambiji so pridržali štiri pare iz Hrvaške, ki so jih 
obtožili trgovine z otroki, zaradi dvoma glede vel-
javnosti dokumentov za posvojitev. Pari so poskuša-
li posvojiti otroke iz sirotišnice v Demokratični re-

publiki Kongo, o čemer smo v Megafonu že pisali. 
Zambijske oblasti so pare nato obtožile trgovine z otroki, 

jih pridržale in postopek ustavile ter jim odredile, da morajo 
v 48 urah zapustiti državo. Na ukaz zambijske imigracijske 
službe pa so jih nato ponovno aretirali in z letališča vrnili v 
pripor v mestu Ndola.

Na Hrvaškem je medtem izbruhnila histerija, zaradi de-
jstva, da je eden od aretiranih transmoški. Širjenje histerije 
se je začelo z oddajo Bujica, v kateri je voditelj najprej pokli-
cal novinarja zambijskega Daily Maila Stafrancea Zuluja in z 
njim navdušeno delil dejstvo, da je eden od aretiranih trans-
moški, kar v Zambiji ni legalno biti. Tudi nekdanji poslanec 
Ivan Pernar je namigovanje sprejel z enakim navdušenjem in 
šel še nekaj korakov dlje, kar ga je pripeljalo celo do kongov-
skega veleposlaništva v Beogradu. Vse v želji, da bi obtoženi 
parom ustvaril še več težav.

Nekoč je moral nacistični Gestapo ob okupaciji Beogra-
da izdati prepoved obveščanja neprevidnih, saj se je na štabu 
zvrstilo preveč prijav. Posledice so primerljive s trenutnim 
dogajanjem. Komentatorji na družbenih omrežjih, spremlje-
valci oddaje Bujica, hrvaške različice InfoWars razvpitega Al-
exa Jonesa, so medije v Zambiji zasuli z zlobnimi komentarji. 
Najdlje pa je šel že omenjeni Ivan Pernar, čigar izjave med 
drugim kažejo na to, da upa, da aretirane v zaporu tudi kdo 
posili.

V trenutku pisanja tega besedila se Ivan Pernar ukvar-
ja z norim poskusom pritegniti pozornost sodržavljanov in 
uresničiti nadaljnje namigovanje, ki ga indikativno imenuje 
Načrt Z. S tem namenom je odpotoval v Zambijo, vendar mu 
tamkajšnje imigracijske oblasti vstopa v državo zaenkrat ne 
dovolijo. Po drugi strani pa ga na Hrvaškem čaka prijava, ko 
jo je državnemu pravobranilstvu vložila varuhinja za enakost 
spolov Višnja Ljubičić. V njej ga obtožuje javnega spodbujanja 
sovraštva in nezakonite zlorabe osebnih podatkov. “

ponedeljek, 6. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: 
Marina Hrs, prejemnica Čopove 
nagrade

torek, 7. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Tema tedna: 
Kako je na Obali poskrbljeno za 
zapuščene živali

sreda, 8. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Kulturni raport: 
Kajuhovo leto in kulturne novice

četrtek, 9. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: 
Bojana Lipej o Škocjanskem 
zatoku
19:00 - Videostop: oddaja o 
slovenskih glasbenih videospotih

petek, 10. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Pregled tedna: 
kratke novice iz Slovenske Istre

ponedeljek, 13. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: 
Andreja Palatinus in Hakim El Khair 
o projektu Remedies za prihodnost 
brez odpadkov

torek, 14. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Tema tedna: Asimilacija 
migrantov v Slovenski Istri

sreda, 15. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Kulturni raport: 
Ženske v kulturi v Slovenski Istri

četrtek, 16. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas
19:00 - Videostop: oddaja o 
slovenskih glasbenih videospotih

petek, 17. 3.
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Pregled tedna:  
kratke novice iz Slovenske Istre

8. 3. bomo pričeli tudi z emitiranjem nove oddaje  Go fit, 
ob kateri boste lahko telovadili posamezniki vseh starosti!

Program Megafon TV
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Zdelo se je že, da je fantazijski svet karibskih piratov izčr-
pan, vizualno in vsebinsko. Za to je najbolj odgovorna 
disneyevska saga o simpatičnem Jacku Sparrowu, ki je pi-
ratski trend filmov in serij tudi sprožila. Če so bili Pirati s 

Karibov zgolj zabavni in estetsko privlačni, je bolj realistično podo-
bo morskih pljačkašev ponudila podcenjena, a odlična serija Black 
Sails, ki je tematiko s skoraj zgodovinsko natančnostjo, pravimi 
zgodovinski liki in celo redko videno ideološko dimenzijo občutno 
razširila. Predvsem je tematiki dodala jako potrebno bližino živl-
jenjske nevarnosti. Jack Sparrow tu ne bi preživel niti runde ruma.

Drugače pa je s serijo Our Flag Means Death, ki nas vizualno 
sicer obdrži v istem svetu, a nas vsebinsko prestavi v fora-na-foro 
svet anglosaških odbitih komedij (What We Do In The Shadows, Four 
Lions, Death Of Stalin, People Just Do Nothing, The Great). Osnovna 
premisa se drži zgodovinskih dejstev in opisuje usodno srečanje 
zdolgočasenega angleškega plemiča Steda Bonneta (aka »The Gen-
tleman Pirate-a«), ki se na lepem odloči, da bo postal pirat, pa o 
tem nima pojma, s slovitim in krutim piratom Edwardom Teachem 
»Črnobradcem«. Serija temu srečanju doda romantičen, ljubezenski 
podton. Stedu je pri Edu všeč neverjetna pomorska sposobnost in 
vulgarnost, Edu pa Stedova gosposka senzibiliteta, uglajenost in 
bonton. Pri drugem pač iščeta tisto, česar sama nimata.   

Že razlika med glavnima akterjema je dovolj pestra, da nas po-
tegne v zgodbo, svoje pa doda še vesela druščina piratske posadke, 
sicer sestavljena iz prekaljenih britanskih in ameriških humoris-
tičnih zvezd. Eno od vsebinskih izhodišč humorja je pridih pira- 
tske homoseksualnosti, ki ga serija potencira vse do danes zelo rel-
evantnih vprašanj (trans)spolne politike. »Pravega« moškega tu ne 
boste našli, hrabri pirati tu jočejo, šivajo, se nežno dotikajo in v ter-
apevtskem krogu delijo svoja najgloblja čustva. A brez skrbi, zaradi 
tenkočutnega, levičarskega »pametnega« humorja, zadovoljive sce-
nografije, kostumografije in akcije, čustveni izlivi izpadejo zgolj kot 
smiseln, zabaven dodatek in ne nujno smisel celotnega dogajanja. 
Še vedno s(m)o pirati, argh!

Seriji ponekod na Zahodu očitajo queerbating, torej neupra- 
vičeno rajcanje gledalcev s transpolno tematiko ali igralci, s čimer 
se lahko v manjši meri strinjamo, a za povprečnega slovenceljna ali  
slovenceljko, še vedno potopljena v školjki patriarhata, bo to čudo-
vita, slikovita in skrajno zabavna dogodivščina. Ki pač vsaj malo 
odškrtne vrata strašne omare. “

GLASBA

Grammyi veljajo za najprestižnejšo nagrado v glasbeni in-
dustriji, ki jih podeljuje ameriško združenje glasbenikov, 
producentov, zvočnih inženirjev ter drugih profesional-
cev na glasbenem področju. A vendar na same nagrade 

že leta letijo očitki, da zgolj povzdigujejo že komercialno uspešne 
izvajalce, ne pa teh, ki gredo čez raziskujoče in kvalitetno kritiško 
sito. Tudi iz letošnjega izkupička lahko sklepamo, da so tovrstna 
mnenja upravičena.

V dvorani Crypto.com Arene v Los Angelesu je po več kot dva-
jsetih letih padel rekord v največjem številu osvojenih nagrad. Ab-
solutna zmagovalka je namreč postala Beyoncé. Ob devetih nom-
inacijah je osvojila štiri kategorije, in sicer grammyja za najboljšo 
r&b pesem, najboljši plesni oziroma elektronski album, najboljši 
posnetek elektronske glasbe ter najboljšo tradicionalno r&b izved-
bo skladbe med samo podelitvijo nagrad. Število lovorik je s tem 
povišala na 32, kar je največje število za solo izvajalca. Za zasedbo 
rekord denimo še vedno držijo U2 z dvajset grammyji. 

Vseeno Beyoncé ni odnesla kipcev za najprestižnejše kategorije. 
V albumu leta jo je premagal Harry Styles, v skladbi leta Bonnie 
Raitt, v posnetku leta Lizzo. V svojih kategorijah so slavil še Kend-
rick Lamar, Willie Nelson in … Ozzy Osbourne. Pa naj še kdo reče, 
da je rock’n’roll mrtev. Očitno v vsej poplavi mladih in nadarjenih 
glasbenikov ni najti novih r&b, pop, rap, trap, kantri in rock izva-
jalcev, ki bi lahko konkurirali svetovnim zvezdam z najbolje pro-
duciranimi albumi in megalomanskimi kampanjami za odnose z 
javnostjo.

Seveda je kljub številnim kritikam v prihodnjih letih težko priča-
kovati korenite spremembe. Morda je še največ uspeha glede medi-
jske pozornosti v tej smeri prišlo s strani nekaterih nominirancev 
in zmagovalcev grammyjev. Sinead O’Connor je recimo leta 1991 
zavrnila nagrado in bojkotirala sam dogodek. Pevec zasedbe Pearl 
Jam Eddie Vedder je leta 1996 ob prejemu nagrado pokomentiral 
kot ničvredno. Nominiranec Glen Hansard, vokalist benda The 
Frames, se prav tako ni udeležil podelitve ter omenil, da grammy-
ji predstavljajo nekaj čisto zunaj resničnega glasbenega sveta. Sam 
ustroj, ki stoji za prestižem, pa je verjetno najbolje povzel pevec za-
sedbe Tool, Maynard James Keenan, ki je ob nominaciji in bojkotu 
podelitve izjavil, da te nagrade ne častijo umetnosti ali umetnika za 
to, kar je ustvaril, temveč glasbeni posel slavi sam sebe. 

Kakšna je torej relevantnost grammyjev danes? Za resnični svet 
nikakršna. Za velik glasbeni ustroj pa pomeni vse za njegovo repro-
dukcijo, samopoveličevanje in upravičevanje. “

Brigita Gračner
foto: dpa

Grammyji: blišč in denar

Nejc Bahor
foto: wired

Pirati v naši novejši kolektivni 
zavesti še vedno plenijo

SERIJA

Harry Styles
na podelitvi
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Zaenkrat sta znana dva morebitna nova 
lastnika največje angleške nogometne 
institucije. Manchester United si bos-

ta prizadevala prevzeti eden najbogatejših 
Britancev in katarski bankir. Medtem ko 
naj bi lastniki Liverpoola znova potrdili le 
odprodajo petine lastniškega deleža.

Sredi meseca se je iztekel tako imenovani 
mehki rok za naznanitev interesa za nak-
up Manchester Uniteda. Ameriška družina 
Glazer se je po osemnajstih letih odločila za 
prodajo nogometnega dragulja. Klub se tre-
nutno spogleduje z nogometnim vrhom, a 
do tja potrebuje še več investicij. Glazerjevi 
so v nogometni sferi znani kot skopuhi, saj 
v svoj klub niso vlagali zadosti. S profitom, 
ki ga je prideloval United, so si raje polnili 
lastne žepe. Prihajajo torej novi lastniki, novi 
posamezniki, za katere pa ni nujno, da bodo 
finančno neodvisni. Pravzaprav sploh ni nuj-
no, da bodo to res posamezniki. 

Ob koncu februarja bo začelo veljati 
določilo, da mora bodoči lastnik nogomet-
nega kluba predložiti dokaze o poreklu 
svojega denarja. S tem naj bi britanska za-
konodaja poskrbela, da kulturne institucije, 
nogometni klubi ali športna društva, ki so 
jih pred 140 leti ali manj ustanavljali tovar-
niški delavci, ohranijo zasebno lastništvo. 
Če bi zakonodaja kaj takega velevala že prej, 
se ruskemu tajkunu Romanu Abramoviču 
leta 2003 bržčas ne bi posrečilo kupiti lon-
donskega Chelseaja. Ali pač. Morda pa se je 
pred dvajsetimi leti v teh poslih šušmarilo še 
bolj (politično) neusmiljeno. Ironično ravno 
primer kluba Chelsea še danes odpira nove 
dileme. Ali vrhunski evropski nogometni 
klubi lahko ohranijo konkurenčnost pred tis-
timi ultra bogatimi, ki v zameno za uspešnost 
pripadajo ne več samo milijarderjem, temveč 
kar državam? 

Po tem, ko mu je spodletel lanski prevzem 
Chelseaja, se Jim Ratcliffe zanima za Man-
chester United. Sedemdesetletni petrokemi-
jski magnat, rojen v Manchestru, naj bi bil že 
od otroštva naklonjen samo Unitedu. Eden 
najbogatejših Britancev v športu ni novinec. 
Po dramatični rešitvi kolesarske ekipe Team 
Sky pred bankrotom leta 2019 se je Redclif-
fovo podjetje INEOS podvizalo še z nakupom 
francoskega nogometnega prvoligaša Nice.

Radcliffeov protikandidat v tekmi za 
lastništvo Uniteda je šejk Jassim Bin Ha-
mad Al Thani. Brez dvoma gre za uspešnega 

poslovneža in predsednika prvoustanovljene 
katarske banke QIB (Qatar Islamic Bank), a 
obenem tudi za starejšega brata katarskega 
emirja. Šejk Jassim, ki je bil ob nedavnem 
svetovnem prvenstvu prva politična figura 
med gostitelji, Unitedovim navijačem oblju-
blja silovite investicije v celotno Unitedovo 
selekcijo ter temeljito obnovo in razširitev 
stadiona Old Trafford. Kako preprosto si la-
hko člani katarske monarhije uradno razdeli-
jo svoje bogastvo z namenom predstaviti se 
kot primerni lastniki nekdanjega športnega 
društva, si ni težko predstavljati. Nenazadn-
je nihče ne pozablja, da je katarski tudi PSG, 
praktično edina v Evropi konkurenčna ek-
ipa iz francoske Ligue 1. Pariški klub vodi 
Katarska športna investicijska družba ali 
QSI. Z omembo britanske jurisdikcije bi reg-
ulative morala v tem oziru vzpostaviti tudi 
Evropska unija, in sicer na pobudo celinske 
nogometne zveze UEFA. 

Novembra je še veljalo, da bi bili Glazer-
jevi zadovoljni z dobrimi tremi milijardami 
funtov izkupička. Sveža Unitedova cena naj 
bi znašala že 4,5 milijarde funtov. Britanci se 
sprašujejo, ali je prav lanski prevzem Chel-
seaja za 4,25 milijard funtov s strani amer-
iškega športnega konzorcija tisti, ki je spod-
budil vso to fascinantno nogometno mrzlico. 
Gotovo je k temu prispeval tudi prevzem 
Newcastle Uniteda leta 2021. Čeravno se 
zdi 300 milijonov funtov, kolikor jih je za 
prodajo Saudskemu investicijskemu skladu 
(monopolni državni finančni organizaciji) 
iztržil Mike Ashley, lastnik trgovske verige s 
športno opremo Sports Direct, v primerjavi 
s sedanjimi cenami najbolj atraktivnih an-
gleških nogometnih ekip pravi drobiž, pa 
ima tudi primer Newcastle več implikacij. Pri 
čemer slednji v prvi polovici lanske sezone 
praktično ni uspel zmagati niti enkrat. Dobro 
leto kasneje je že na 5. mestu premierligaške 
lestvice. 

Kršitev osnovnih človekovih pravic, 
na katere se v Katarju, Saudski Arabiji in 
Združenih arabskih emiratih ne ozirajo, se 
vselej omenja kot glavni problem pri lastništ-
vih zahodnih športnih organizacij. Tokrat naj 
ta sovpada s pomenljivim zaključnim opom-
nikom, da so že pet let lastniki Manchester 
Cityja, štirikratnega angleškega prvaka v 
zadnji petletki, člani družine, ki vlada male-
mu emiratu v Perzijskem zalivu. Kako torej 
ostati konkurenčen in še prej načelen? “

Prodajajo 
največje

Matjaž Ambrožič
foto: vecteezy

šPORT

Dobovec spet 
do naslova

Dobovec je novi stari pokalni prvak v 
futsalu. V finalu v Podčetrtku so pred 
tristo gledalci z rezultatom 9:1 premagali 
Dobrepolje. Dobovec je v svojem šestem 
zaporednem finalu pokala tako osvojil šes-
ti naslov. To je bil sploh prvi finalni turnir za 
Dobrepoljce.

Medvode 
na vrhu

V Zgornji Kungoti je potekalo 66. državno 
člansko prvenstvo v badmintonu. V 
telovadnici OŠ Kungota so okronali nove 
državne prvake v vseh petih kategorijah. 
Med posamezniki je naslov državnega pr-
vaka osvojil Jaka Ivančič iz Medvod, slavila 
pa je tudi njegova klubska kolegica Petra 
Polanc.

Bron iz 
Neaplja

V Neaplju se je zaključilo tekmovanje ka-
detinj in kadetov na evropskem pokalu, 
kjer je Gal Blažič osvojil bronasto medaljo 
v kategoriji do 55 kilogramov. Uspeh sta 
dopolnila Jevgenija Gajič (v kategoriji do 
57 kilogramov) in Ozbej Razgoršek (v kat-
egoriji do 90 kilogramov), ki sta osvojila 
peto mesto v svojih kategorijah.

Celjani stopničko 
naprej

V hokejskem klubu Celje so se odločili, da 
bodo po osvojenem tretjem mestu v držav-
nem prvenstvu ter prvem mestu po red-
nem delu lige IHL oddali kandidaturo za 
prijavo v Alpsko hokejsko ligo za nasledn-
jo sezono, v kateri se bodo merili z italijan-
skimi in avstrijskimi tekmeci.

Dijaška košarkarska 
končnica

Odigrani so bili vsi četrtfinalni turnirji 
državnega prvenstva srednjih šol v košar-
ki. Med dijaki in dijakinjami prevladujejo 
ljubljanske šole, saj se je v polfinale uvrs-
tilo vseh šest ekip. Naslov bo med dijaki 
branil Šentvid, med dijakinjami pa I. gim-
nazija v Celju.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: siol, tw, topnews

>>> Minuli konec tedna je policija organizira-
la dan odprtih vrat. Brez skrbi, ušel ni nihče; 
so pa v svoje prostore zvabili lepo število mla-
dih, ki so jih navduševali z detajli posebnih 
enot, orožjem, konji in psi. O zakonih pa jim 
niso težili, saj imajo z njimi težave tudi »pra-
vi« policisti. PRESS

>>> Ni še jasno, kaj je bilo v ozadju sumljive-
ga dogodka, ko je januarja nekega Slovenca 
ugrabil neki Zagrebčan. V stanovanje, v ka-
terem ga je tri tedne zadrževal proti njegovi 
volji, ga je zvabil s trditvami, da poseduje 
moč nad nadnaravnimi silami. Iz SDS so 

R O K O V N J A Č I  2 . 0
>>> Veselo in brezbrižno slovensko ljudstvo ni bilo nič pre-
senečeno ob novici, da bomo iz »kohezijskih« skladov v 
naslednjih letih pridobili kar 3,2 milijarde evrov. A naj kar za-
držuje sapo: ker o koheziji nihče nič ne ve, oziroma oblast 
nalašč prikriva te drugje javno dostopne podatke, so naši 
oblastniki v paket urno pritaknili še zakon o ohranjanju in 
razvoju rokodelstva. »Zadnji vlak smo ujeli,« je rekel Matjaž 
Han, saj takšno »znanje in veščine hitro izginjajo.« Kot pa 
poznamo naše oblastnike, Hana še posebej, lahko upraviče-
no domnevamo, da bo ravno obratno: »znanje in veščine« se 
bodo nedvomno okrepili, med domačimi modernimi rokovn-
jači, rokomavhi in rokohitreži, ki v strahu pred strašno evrops-
ko transparentnostjo služijo težko prigarane denarce, pa so 
vsi veliki denarci »izginili«. Takšno »rokodelstvo« naj bi bil 
»majhen, a vseeno pomemben del našega gospodarstva, 
pa tudi turizma in slovenske nesnovne kulturne dediščine. 
Prav je, da povrnemo njegovo vrednost in ga zapustimo po-
tomcem,« je še izjavil. Mi pa pristavljamo: že vemo, čigavim. 
PRESS 

Rokovnjaštvo ima na Slovenskem dolgo tradicijo. Podoba iz 18. stoletja

PADA ZADNJA 
TRDNJAVA 
NACIONALISTOV

>>> Prav ste prebrali: hišo Slovenske Nacio-
nalistične Stranke v središču Ljubljane skuša 
prodati kar sam prvak nacionalistov Zmago 
Jelinčič Plemeniti. A v to ga ni prisilila nobena 
tuja vojska ali vrag, noben tuji zavojevalec ali 
tat, ki je Hrvat – klenega alfa samca domače 
politike je v črni rog speljala navadna »baba«. 
In kar je najhuje od vsega, bivša »baba!« Če 
mu hiše ne bo uspelo prodati, se bo moral 
revež Zmago Jelinčič, sedaj znan tudi kot 
»Plemeniti Zgubo«, posloviti od bazena z vilo 
v koprski Žusterni. Tako je odločilo slovensko 
krivosodje, ki popravlja krivico, prizadejano 
Zmagovi »bivši«; še hujša krivica pa bo, če bo 
Mestna občina Ljubljana hišo podrla, da bodo 
v svoja domnevna stanovanja v domnevnih 
stolpnicah, ki bodo zgrajene v domnevnih pri-
hodnjih letih, prišli domnevni stanovalci, mladi 
prekarci. Ki pa niso domnevni. PRESS

Jelinčiču se mudi: stolpnice v sklopu 
ljubljanske tobačne rastejo s svetlob-
no hitrostjo

Stavba SNS pri ljubljanski tobačni. 
Jelinčič menda hoče zanjo 3 milijone 

>>> Za vse, ki ste mislili, da leva kulturniška oblast 
za potrebe svojih zavrtih idej kolje, mesari, trga, 
cefra, melje, na kole natika, zažiga, razteleša, iz 
kože daje, mori in tako po nepotrebnem trpinči 
žive živali, objavljamo vladno sporočilo, ki naj 
pomiri vse tiste, ki ste padli iz staje, ko ste gledali 
minulo proslavo ob kulturnem prazniku: zajec je 
bil mrtev že prej! 

»Objavljamo pojasnilo Matjaža Fariča, režiserja, koreografa, scenarista 
in avtorja animacije za proslavo Svet se je nagnil naprej ob sloven-
skem kulturnem prazniku glede uporabe zajca na proslavi.
»Zajec, ki je bil uporabljen v odlomku predstave Tihožitje, uprizorjen-
em na državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, je bil mrtev 
in nagačen že najmanj desetletje pred nakupom za potrebe predstave. 
Za namen predstave in uporabo v proslavi ni bila ubita nobena žival. 
Lutkovna predstava za odrasle Tihožitje, katere uprizorjeni odlomek je 
bil del proslave, obravnava prav probleme, ki jih naslavljajo okolje-
varstveniki in zagovorniki pravic živali. Taksidermija je osnovna tema 
predstave, ki naslavlja in odpira mnoga etična vprašanja o odnosu 
človeka do živega sveta. V program proslave so bila vključena dela, ki 
obravnavajo umetnikov odnos do sveta, in poleg družbe je to tudi nar-
ava. Z odlomkom iz predstave Tihožitje so ustvarjalci želeli opozoriti, 
da tudi umetniki naslavljajo ta pomembna etična vprašanja.«
- Ministrstvo za kulturo, 13. 2. 2023

Prestrašeni kot zajci

Jelinčič želi obdržati vilo 
v slovenski Istri -  
mu bo uspelo?

»woke levičarji« v grozi

sporočili, da ugrabljeni ni bil tajnik poslanca 
Žana Mahniča, ki naj bi ves navdušen, kot 
smo domnevali, romal v Zagreb, da se nauči, 
kako se z nadnaravnimi sposobnostmi lotiti 
najhujšega prekletstva Slovencev (komunis-
tov in Levice). Mahničev tajnik naj bi bil po 
informacijah iz SDS ves ta čas v domači os-
krbi. PRESS

>>> Vlada je opozorila, da se je na spletu 
pojavila lažna stran e-uprava. Ta naj bi od 
naključnih obiskovalcev lovila osebne po-
datke, gesla in velikost spodnjega perila, 
zato opozarjajo, naj bodo obiskovalci zelo 
natančni pri posredovanju takšnih informacij. 
Iz davčne službe pa so sporočili, da se prek 
tega portala plačan davek ne bo štel v korist 
nikomur, kaj šele proračunu. PRESS

EX - PRESS

Mahniču na srečo proračuna ne bo treba zaposliti 
novega tajnika
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Želite postati del 
ekipe Megafon TV 

ali bi radi z nami le 
delili dobre ideje? 
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