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Obljubim, da ta članek ne bo dolg. 
Boste videli, samo ne nagajajte 
pred koncem besedila, splača se 
ga preizkusiti. Če smo na podla-

gi predvolilnih obljub šilo in kopito predali 
koaliciji Roberta Goloba, bomo prebavili 
tudi ta uvodnik. Kot ste ugotovili že sami, bo 
govora o obljubah, natančneje o zaobljubah, 
ki so jih stranke Gibanje Svoboda, Socialni 
demokrati in Levica objavili v koalicijskem 
dogovoru. 

Seveda pa niso vse obljube enake. Koali-
cijski dogovor lahko razdelimo v štiri ideal-
notipske skupine oblastniških zavez. V prvo 
skupino spadajo obljube, za katere vlada in 
koalicija nimata pristojnosti – se pa lepo 
slišijo. Na primer: naslavljanje duševnih 
težav, ki so ga obljubili v okviru medgener-
acijskega povezovanja in mladinske politike. 
Duševne težave, pravijo, bodo naslavljali z 
več strokovnega kadra. Vlada verjetno ne bo 
zaposlovala psihologov in psihiatrov, tako 
da bo kvantitativno povečanje strokovnega 
kadra težko rezultat koalicijskega naslavl-
janja. V drugo skupino spadajo obljube, ki 
so predobre, da bi bile izvedljive, tudi če bi 
bila trenutna oblast absolutna. Taka je den-
imo obljuba, da bo vlada uredila migracije, 
karkoli naj bi to pomenilo. Ali pa, da bo vla-
da uredila stabilne karierne poti za mlade. 
Tretjo skupino obljub tvorijo medsebojno 
izključujoče se obljube, denimo – obljuba o 
pravičnem davčnem sistemu za podjetnike 
in v naslednji alineji obljuba o progresivni 

Jaka Virant

Hipokritova 
zaprisega

NAMESTO UVODNIKA

Kako stojimo 
na področju 
predvolilnih obljub

ujeto v mrežo

obdavčitvi premoženja. V četrto, najmanjšo 
skupino, spadajo obljube, ki poleg namere 
opišejo še metodo, ki bo do izpolnitve pripel-
jala; in so v resnici izvedljive. Za te obljube 
je značilno, da predpostavljajo zakonodajni 
akt, s katerim bi – mogoče tudi bo, pustimo 
se presenetiti – vlada urejala dotično področ-
je. 

Ko torej izločimo balast v obliki prvih 
treh skupin obljub, lahko začnemo ocenje-
vati uspešnost vlade pri sledenju lastnega 
načrta. 

Kot rečeno, je koalicija izpolnila le tis-
tih nekaj obljub, ki so že po formi in vse-
bini delovale kot uresničljive. Tako kot so 
obljubili, so spremenili zakon o dohodnini 
in skoraj preuredili zakon o dolgotrajni oskr-
bi. Gre za dva zakona, ki jih je neposredno 
pred volitvami v korist bogatejših in v ško-
do javnim financam spremenila prejšnja, 
Janševa vlada, in je bilo iz populističnih ra-
zlogov za novo vlado najpomembnejše na 
janšizem direktno odgovoriti. Zaradi rokohi-
trosti pri teh odgovorih Golobovi vladi na 
drugi strani še vedno ni uspelo vrniti javne 
RTV Slovenija v stanje pred Janšo, ki resn-
ici na ljubo ni bilo bleščeče, a je bilo boljše 
izhodišče za vzpostavitev resnega medija kot 
trenutna slaba kopija strankarske televizije 
SDS. Na področju zdravstva so uspešno 
podprli zakon o nalezljivih boleznih, ki ga je 
pripravila civilna družba. Zamočili pa so pri 
urejanju zdravstvenega sistema, kjer so pred 
volitvami obljubljali takojšnje zmanjšanje 
čakalnih vrst, ločitev javnega in privatnega 
zdravstva, uspešno upravljanje zavodov – 
dobili pa smo desettisoče novih državljanov 
brez osebnega zdravnika, dodatno javno fi-
nanciranje privatnih zaslužkarjev in nagrade 
za najporaznejše direktorje zdravstvenih do-
mov. 

Poleg tega je vlada, tako kot je obljubila, 
dvignila zakonski prag minimalne plače na 
več kot 800 evrov neto, a jim še ni uspelo 
izpolniti obljube o dvigu minimalne pokoj-
nine nad 700 evrov neto. 

Veliko daljši je seznam prelomljenih 
obljub – pa ne samo tistih, ki niso izvedl-
jive, ali tistih, s katerimi v kampanji današn-
ja koalicija ni mislila čisto resno. Vlada še 
ni uresničila nobene obljube iz paketa, ki 
ga sama imenuje socialna in vključujoča 
skupnost, čeprav mestoma predstavniki 
koalicijske Levice govorijo o krepitvi vloge 
zaposlenih v lastništvu podjetij in razdel-
jevanju presežne vrednosti. Vseeno pa je 

vlada Roberta Goloba ponovno vzpostavila 
delovanje Ekonomsko-socialnega sveta in s 
tem uresničila obljubo o socialnem dialogu 
z javnimi uslužbenci. Vendar dialog ni do-
volj – obljuba o učinkoviti zaščiti delavskih 
predstavnic in predstavnikov je padla v vodo 
v začetku oktobra lani, ko je vodstvo pre-
mogovnika Velenje v popolni lasti državne-
ga Holdinga Slovenskih elektrarn odpustilo 
sindikalnega predstavnika Asmirja Bećare-
vića zaradi sindikalnega delovanja. 

Tudi o stanovanjski politiki se zaenkrat 
še vedno samo govori in načrtuje, premak-
nilo se ni nič. Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti pod vod-
stvom Luke Mesca sicer obljublja gradnjo 
novih neprofitnih najemniških stanovanj, a 
za to vlada še ni pripravila kaj več kot obljube. 
O gradnji novih študentskih domov, ki jih je 
koalicija obljubila v dogovoru, se zaenkrat še 
niti ne govori. Hkrati še ni bil izveden oblju-
bljen prenos stanovanjskih nepremičnin 
iz slabe banke na stanovanjski sklad, kar je 
omogočilo slabi banki, da zaradi uporabe 
njihovega zemljišča, ki sameva že desetletja, 
toži skvoterje v ljubljanskem Placu – nič ne 
de, da je predsednik vlade Golob pred volit-
vami zagotavljal, da so mu avtonomni pros-
tori bolj pri srcu kot slaba banka. 

Tudi na področju izobraževanja še nis-
mo videli nobenih premikov, razen ločitve 
ministrstva na visokošolsko izobraževalno 
področje in ostalo. Šolska prehrana še ved-
no ni brezplačna za vse, nova Bela knjiga o 
izobraževanju še ni na vidiku. Nič se ni pre-
maknilo niti na področju decentralizacije in 
regionalizacije. Medijske zakonodaje se vla-
da tudi še ni lotila – razumljivo, od Branka 
Grimsa leta 2005 namreč nihče ni uspešno 
odprl in zaprl medijskih zakonov, poleg tega 
pa trenutna oblast ne more vzpostaviti delu-
jočega okolja na enem samem mediju – RTV 
Sloveniji, kaj šele, da bi celovito prenovila 
medijsko zakonodajo. 

A zdi se, da odločitve, ki se tičejo resne 
politike, volivcev koalicije ne zanimajo toliko 
kot največja obljuba Roberta Goloba, ki jo je 
izpolnil 24. aprila 2022 – na oblasti več ni 
Janeza Janše. To, kot vidimo že vsaj petič, ne 
pomeni drastične spremembe politične us-
meritve, temveč predvsem kontinuiteto na 
področju ekonomskih politik in priložnost 
za Janeza Janšo, da ponovno mobilizira svo-
jo volilno bazo na podlagi identitetne dem-
agogije. Članek pa tudi ni bil predolg, če mi 
verjamete. “
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Eksplozija tovarne pirotehničnih 
izdelkov na Vrhniki. Etty

RAZGLEDNICE

Namesto rož, 
odločevalsko 

moč
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

Tanja Fajon, ki je junija kot prva žen-
ska v samostojni Sloveniji prevzela 
vodenje zunanjega ministrstva, je 
konec januarja napovedala femi-

nistično zunanjo politiko kot enega od te-
meljnih stebrov prenovljene slovenske zu-
nanje politične strategije. Skoraj sočasno je 
to razglasila tudi Annalena Baerbock, prav 
tako prva nemška zunanja ministrica. Kljub 
ogorčenju desnega pola pa gre dejansko le za 
nekaj, kar bi moralo biti popolnoma samou-
mevno tudi brez eksplicitnega zapisovanja. 
Termin feminizem je sicer še vedno tabuiziran 
in nerazumljen tudi na tako imenovani lib-
eralni strani, čeprav gre enostavno le za za-
vzemanje za enakost med spoli. Zadnje leto je 
nekoliko bolj poudarjen, ker je bilo v Sloveniji 
na funkcije izvoljenih nekaj več žensk. Poleg 
zunanje ministrice tudi predsednica države, 
predsednica in dve podpredsednici državnega 
zbora, v največji in hkrati vladajoči poslanski 
skupini pa sedi več kot polovica poslank.

Bolj kot obrat v feminizem, ki ga je v slov-
enski politiki treba skoraj z lučjo iskati, saj se 
naziva feministka bolj kot ne otepa tudi pred-
sednica državnega zbora, gre za korak v smer 
enake zastopanosti spolov v politiki. Slovenija 
je namreč potrebovala več kot dve desetletji, 
da je bilo v državni zbor izvoljenih več kot 15 
žensk. Med leti 1992 in 2011 se je to število 
gibalo med 11 in 14. Na lanskoletnih držav-
nozborskih volitvah je bilo v državni zbor iz-
voljenih največ kandidatk do sedaj – 36.

Za povečanje uravnoteženosti zastopa-
nosti spolov se je močno angažiral Ženski lobi 
Slovenije. Leta 2006 je državni zbor sprejel 

spolne kvote, ki določajo najnižji delež kandi-
datk in kandidatov na vloženih listah. Kvota 
za državnozborske volitve je postavljena na 
35 odstotkov, kvoti za evropske in lokalne 
volitve pa na 40 odstotkov. Prve državnoz-
borske volitve, ki so bile izvedene po sprejetju 
zakona, so potekale leta 2008, v parlament pa 
so bile izvoljene tri poslanke več kot štiri leta 
pred tem. Kvote niso dosegle svojega namena. 
Številka se je opazno zvišala šele leta 2011, 
čemur sta botrovala dva ključna razloga. Žen-
ski lobi Slovenije je pripravil obsežno študijo 
izvoljivosti okrajev za posamezne stranke in 
z medijsko kampanjo pritiskal na stranke, da 
kandidatke uvrstijo v izvoljive okraje. Na dru-
gi strani pa so bile to tudi volitve, ko se je z 
Jankovićevo Pozitivno Slovenijo začela era 
novih obrazov v slovenskem parlamentariz-
mu. Nove stranke namreč težje identificirajo 
okraje, ki jim omogočajo izvolitev, in zato v 
njih ne postavijo izključno moških.

Do dosežene enakosti spolov na vseh nivo-
jih je še dolga pot, a enaka zastopanost spolov 
na odločevalskih pozicijah je predpogoj za to. 
Dokler bo sprejemanje zakonov in vladan-
je prepuščeno enemu spolu, bo pot mnogo 
počasnejša. Dokazano je, da so podjetja z več-
jim deležem žensk na vodilnih funkcijah us-
pešnejša od pretežno moško vodenih podjetij. 
V državi je to še pomembneje in čeprav se zdi, 
da so stvari že praktično tam, kjer bi morale 
biti, zastopanost še zdaleč ni samoumevna. 
Navsezadnje je ženska do danes Slovenijo 
vodila dobro leto, moški pa preostalih enain-
trideset.  “

V Slovenj Gradcu. Oto

Najbolj kulturni festival 
v Ljubljani. Roni

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.

Izola by night - dragi vikendaši, pri 
nas ste na varnem. Igor Prašelj

Matej Lovrič

Premiera Illyricvma o Ilirih, 
ki porazijo Rimljane. Nika
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ponedeljek, 18. 3.

8:00 - Go Fit: telovadba
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: Dejan Koban o poeziji
19:00 - Videostop: oddaja o slovenskih glasbenih 
videospotih

torek, 19. 3.

11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Tema tedna: Stanovanjska problematika na 
Obali

sreda, 20. 3.

8:00 - Go Fit: telovadba
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Kulturni raport: Pripovedovalski festival
19:00 - Videostop: oddaja o slovenskih glasbenih 
videospotih

četrtek, 21. 3.

11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: Jana Otočan, Center mladih 
Koper

petek, 22. 3.

8:00 - Go Fit: telovadba
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Pregled tedna: kratke novice iz Slovenske 
Istre
19:00 - Videostop: oddaja o slovenskih glasbenih 
videospotih

sobota, 23. 3.

20:00 - Go Fit: telovadba

ponedeljek, 13. 3.

8:00 - Go Fit: telovadba
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: Bogdana Marinac o pomorst-
vu
19:00 - Videostop: oddaja o slovenskih glasbenih 
videospotih

torek, 14. 3.

11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Tema tedna: Proračun Mestne občine Koper 
2023
20:00 - Go Fit: telovadba

sreda, 15. 3.

8:00 - Go Fit: telovadba
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Kulturni raport: Festival dokumentarnega 
filma
19:00 - Videostop: oddaja o slovenskih glasbenih 
videospotih

četrtek, 16. 3.

11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - In vivo veritas: Timotej Turk Dermastia, 
Morska biološka postaja NIB
20:00 - Go Fit: telovadba

petek, 17. 3.

8:00 - Go Fit: telovadba
11:55 - M novice
14:55 - M novice
17:55 - M novice
18:00 - Pregled tedna: kratke novice iz Slovenske 
Istre
19:00 - Videostop: oddaja o slovenskih glasbenih 
videospotih

sobota, 18. 3.

20:00 - Go Fit: telovadba

Izpostavljene programske vsebine - celoten program                 najdete na megafon.si
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Še sveži generalni direktor policije Senad Jušić

Karierni 
policist 

Jan Bednarik
foto: Nebojša Tejić, STA

Po menjavi Tatjane Bobnar in imeno-
vanju Boštjana Poklukarja na čelo 
Ministrstva za notranje zadeve, je ta 
izvedel že več menjav na ministrst-

vu in menjavo na vrhu policije. To bo odslej 
namesto Boštjana Lindava, ki naj bi sodil v 
del ekipe Tatjane Bobnar, vodil javnosti do 
sedaj neznani Senad Jušić. 

Magister Senad Jušić je bil rojen leta 
1971. Delo na Policiji je nastopil leta 1991, 
po končani kadetski šoli za miličnike, na 
kateri je pripadal 21. generaciji kadetov, ki 
je bila, po volitvah 1990, prva oborožena 
formacija v državi, ki je s podpisom prisegla 
novi slovenski državi. Karierna pot ga je spr-
va zanesla na Policijsko postajo Piran, kjer je 
delal najprej kot policist, nato kot vodja pa-
trulje ter vodja policijskega okoliša. Že dve 
leti kasneje se je zaposlil v mobilni kriminal-
istični skupini Urada kriminalistične polici-
je na koprski policijski upravi. Leta 2001 je 
ob delu dokončal študij na Visoki policijs-
ko-varnostni šoli. 

Od leta 2000 do 2005 je bil pomočnik ko-
mandirja na Policijski postaji Koper, kasneje 
pa policijski inšpektor v Sektorju uniformi-
rane policije. Spet se je lotil študija in leta 
2007 pridobil naziv univerzitetnega diplo-
miranega varstvoslovca. Leta 2010 je sledilo 
napredovanje in sicer na mesto pomočnika 
vodje Sektorja kriminalistične policije na 
Policijski upravi Koper. Leta 2015 je postal 
višji policijski svetnik v Službi generalnega 
direktorja policije na Generalni policijski 
upravi. Leto po imenovanju je magistriral 
na Fakulteti za management Univerze na 
Primorskem. Leta 2022 je bil za prispevek k 
osamosvojitvi odlikovan s Častnim znakom 
svobode Republike Slovenije.

Imenovanje za vršilca dolžnosti 
generalnega direktorja policije

24. februarja je s svojim predhodnikom, 
magistrom Boštjanom Lindavom, opravil 
primopredajo poslov in tako formalno prev-
zel vodenje policije. Ob prevzemu poslov je 
dejal, da sistem pozna dobro in prav tako delo 
policije, tako na področju kriminalistične kot 
uniformirane policije, in izrazil prepričanje, 
»da je policija trenutno v dobrem stanju.« Ob 
tem se bo še naprej »zavzemal za strokovno 
in neodvisno delo policije, ki je servis ljudem.« 
Njegova prioriteta pri vodenju bo »skrb za 
varnost vseh prebivalk in prebivalcev, seveda 
ob spoštovanju človekovih pravic in svoboščin.« 

Zavzemal se bo tudi za vzpostavitev karier-
nega sistema v Policiji ter nadaljevanje ak-
tivnosti za boj proti korupciji. Sam sebe je 
opisal kot človeka dialoga: »Moja vrata so 
odprta tako za oba sindikata kot tudi za naše 
stanovske organizacije,« je dodal.

Očitki o političnem imenovanju
Kmalu po prevzemu poslov so se po-

javili očitki, da gre pri njegovem imeno-
vanju za politično menjavo, kar je zavrnil z 
besedami, da je karierni policist in da s poli-
tiko doslej še nikoli ni imel opravka. Sicer 
očitek o političnih menjavah morda res ne 
gre na rovaš njegovega imena. Vse menjave 
policijskega vrha s strani Golobove vlade z 
Bobnarjevo na čelu, ki da ni dovolj učinko-
vito depolitizirala policije, mečejo sum na 
Golobovo akcijo »depolitizacije«. Če osebo, 
ki velja za strokovno podkovano in ki uživa 
spoštovanje v strokovnih krogih, zamenjaš 
z nekom, za katerega praviš, da točno ve, da 
je njegova funkcija politična, se je očitkom 
o političnih menjavah pač težko izogniti. 
Suma ne odpravi niti dejstvo, da novi vrši-
lec dolžnosti ne izpolnjuje vseh pogojev za 
imenovanje na funkcijo. Jušiću namreč man-
jkajo vodstvene izkušnje. Eden od pogojev 
za imenovanje na vodilno funkcijo v policiji 
je osem let delovnih izkušenj na vodstvenih 
položajih v javnem sektorju, ki jih pa novi 
vršilec dolžnosti generalnega direktorja 
policije nima. Niti besede Boštjana Lindava, 
ki jih je zapisal ob svoji razrešitvi, češ da je 
pričakoval preveč, ko je verjel, da smo doseg-
li stopnjo zrelosti in razumevanja, da je treba 
policiji zagotoviti samostojnost in neodvis-
nost dela, suma o političnem imenovanju ne 
odpravljajo. V oči bode tudi dejstvo, da je bil 
Jušić imenovan za vršilca dolžnosti, namesto 
da bi ga z razpisom imenovali za generalnega 
direktorja. Ob tem je Rajko Pirnat dejal, da 
oklevanje z objavo ni zakonito ter da se insti-
tut vršilca dolžnosti uporablja le v skrajnem 
primeru in da zavlačevanje »kaže na to, kako 
poskuša politika obvladovati policijo prav prek 
generalnega direktorja.«

Ne glede na to, ali je Jušićevo imenovan-
je politična menjava ali ne, bo od prihodn-
jega dela novega prvega policista odvisno, 
kolikšen vpliv politike bo dovolil. Če ga bo, 
se bodo sumi o političnem imenovanju po-
trdili, če politike ne bo pustil zraven, se bo 
izkazal vsaj kot dobra menjava. Četudi je bila 
politična.  “

LOKALNO
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Kakšen bo izolski 
proračun za leto 
2023

LOKALNO

Sonja Knežević 
foto: wiki

Občinski svet Občine Izola je 24. 
februarja prejel v branje predlog 
proračuna za leto 2023. Konč-
na odločitev glede proračuna bo 

znana na prihodnji redni seji občinskega sve-
ta v četrtek, 23. marca. Gre za prvi proračun 
novoizvoljenega vodstva. 

Predlog proračuna so pripravile občin-
ske strokovne službe v skladu z navodili 
novega vodstva. Župan Milan Bogatič je 
povedal, da je bil najpomembnejši cilj tega 
letnega proračuna njegovo uravnoteženje. 
Načrt proračuna za tekoče leto predvideva 
28.739.393 evrov prihodkov in 29.460.391 
evrov odhodkov. Največji vir prihodkov 
bodo davčni prihodki, ki po načrtu znaša-
jo 14.270.070 evrov. Nedavčni prihodki, ki 
vključujejo udeležbo na dobičku in dohod-
ke od premoženja, takse in pristojbine, de-
narne kazni ter prihodke od prodaje blaga in 
storitev, kot tudi druge nedavčne prihodke, 
bodo znašali 5.944.476 evrov. Občina načr-
tuje prodajo nepremičnin v višini 4.543.400 
evrov. Dodali pa so, da se bo v primeru do-
trajanega stanovanja, ki potrebuje celotno 
prenovo, o prodaji odločalo posebej . Trans-
ferni prihodki bodo znašali 3.603.622 evrov, 
pri tem občina pričakuje 1.764.485 evrov iz 
evropskih skladov za sofinanciranje inves-
ticij. Občina Izola bo iz proračuna Evropske 
unije prejela tudi sredstva iz strukturnih sk-
ladov, ki bodo znašala 377.525 evrov. Na-
jmanj prihodkov je pričakovanih od donacij 
iz domačih virov, in sicer tristo evrov.

Odhodkov bo sicer več kot dohodkov, 
proračunski presežek letos znaša 720.998 ev-
rov. Načrtovani tekoči odhodki bodo znašali 
8.960.852 evrov. Pri tem bo največ denarja, 
5.949.243 evrov, šlo k izdatkom in drugim 
storitvam, 2.132.791 evrov je namenjenih za 
plače in druge izdatke zaposlenim, 367.020 
evrov za plačila domačih obresti, 432.798 
evrov za prispevke delodajalcev za socialno 
varnost, 159 tisoč evrov pa bo rezervnih. Te-
koči transferji, kot so subvencije, transferji 
posameznikom in gospodinjstvom, trans-
ferji nepridobitnim organizacijam in drugi 
domači transferji, bodo znašali 10.591.527 
evrov. Za investicijske odhodke je odštetih 
9.210.720 evrov, za investicijske transferje 
pa 697.293 evrov. 

Na občini so poudarili, da je letošnji pro-
račun obremenjen z investicijami iz prihod-
njih let, kot je obnova ribiškega pristanišča 
Izola v vrednosti 3.613.690 evrov. Druge 
takšne investicije so opremljanje občinske-

ga podrobnega prostorskega načrta v vasi 
Šared v vrednosti 1.025.127 evrov ter dozi-
dava dela Zdravstvenega doma Izola v višini 
726.532 evrov. Med investicijami so tudi ce-
lovita prenova južnega trakta Osnovne šole 
Vojke Šmuc v znesku 632.488 evrov, izgrad-
nja vodovoda Baredi v vrednosti 383.537 
evrov in vaškega doma na Šaredu v višini 
378.543 evrov. Med investicijske odhodke 
so tako vključeni tudi projekti, ki so se začeli 
izvajati že lansko leto in katerih dokončanje 
je predvideno za letos. Skupna vrednost teh 
projektov znaša skoraj tri četrtine vseh sred-
stev, predvidenih za letošnje investicije, in 
sicer 7,2 milijona evrov.

V skladu s predlogom proračuna se la-
hko denar, ki ga občina pridobi s prodajo, 
najemnino ali nadomestilom za uporabo 
svojih nepremičnin, uporabi le za namene 
gradnje, nakupa ali vzdrževanja občinske-
ga premoženja. Prihodkov naj ne bi bilo 
mogoče uporabiti za druge namene, ki niso 
povezani z nepremičninami občine. Prihod-
ki od najemnin za poslovne in stanovanjske 
nepremičnine ter subvencije za najemnine 
naj bi se uporabljali za odplačilo obresti in 
glavnice posojil za stanovanjske in poslovne 
nepremičnine, subvencije za tržne in neprof-
itne najemnine, spodbujanje gradnje stano-
vanj ter vzdrževanje in upravljanje poslovnih 
nepremičnin. Kljub temu sklepu so prihodki 
od najemnin in uporabnin določenih stavb, 
ki pripadajo Krajevni skupnosti Livade, Za-
družnem domu Korte, Zadružnem domu 
Cetore in Zadružnem domu Malija, določeni 
in se lahko uporabljajo samo za namene teh 
organizacij.

V tekočem letu ne bodo uporabljeni pri-
hodki iz naslova koncesijske dajatve za tra-
jnostno gospodarjenje z divjadjo in prihodki 
iz naslova letnega nadomestila za upravljanje 
državnih gozdov. 

Če bodo namenski prihodki prejeti v 
manjšem znesku, kot je načrtovan v pro-
računu, se za prevzem in plačilo obveznosti 
uporabijo le dejansko prejeta ali razpoložlji-
va sredstva. Vsa prejeta namenska sredstva, 
ki ne bodo porabljena v tekočem proračun-
skem letu, se bodo prenesla v naslednje leto in 
bodo evidentirana kot izdatki na računih za 
naloge ali projekte, za katere so bila namen-
jena. Po proračunu je župan pooblaščen, da 
se ob neenakomernem pritekanju prihodkov 
odloča o zadolževanju občine, občina pa se 
lahko zadolži za največ milijon evrov. “
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Tretja redna seja 
občinskega sveta 
občine Piran 

Ana Lešnik

Pretekli torek je v dvorani Domenica 
Tintoretta občinske palače v Pira-
nu potekala tretja redna seja občin-
skega sveta občine Piran. Na seji so 

obravnavali predlog odloka o proračunu 
občine Piran za leto 2023 v prvi obravnavi. 
»Danes bomo odločali o predlogu proračuna 
za leto 2023 v prvem branju. Gre za prvi pro-
račun v novem mandatu, pa tudi novih časih, 
ki jih zaznamujeta inflacija, energetska kriza, 
rast življenjskih stroškov oziroma kar vsesploš-
na draginja,« je v uvodnem govoru na začet-
ku seje povedal piranski župan Andrej Kore-
nika. 

Proračun, ki je razvojno naravnan, znaša 
skoraj 46 milijonov evrov. Zaradi pripravl-
jenosti na morebitno dodatno zaostritev 
gospodarskih razmer je zadolževanje v njem 
omejeno. Prednost bodo imele investicije, 
zanje bo namenjenih več kot 21 milijonov 

evrov. Na prvem mestu bo infrastruktu-
ra. Piranska občina bo gradila kanalizacije, 
ceste, kolesarske poti, infrastrukturo za vo-
dooskrbo, obnovila občinska stanovanja, 
poslovne prostore in kulturne spomeni-
ke, uredila obrtno cono Dragonja, plaže in 
priobalni pas ter poskrbela tudi za športno 
infrastrukturo – zamenjala bo dotrajano 
umetno travo na piranskem stadionu, obno-
vila montažne dvorane v Luciji in Sečovljah 
in poskrbela za novi pomol v Domu vod-
nih športov. Spodbujala bo tudi trajnost-
no mobilnost občanov, zato bo zagotovila 
električne avtobuse. Poleg tega bo vlagala v 
pripravo in popravke projektov, ki jih nam-
erava izpeljati v prihodnjih letih. Sem sodijo 
stanovanja na Košti, vrtec v Luciji, prenova 
in nadgradnja Centra za usposabljanje Elvira 
Vatovec v Strunjanu, protipoplavna zaščita 
Pirana ter Strunjana in nova športna dvora-

na v Luciji. 
Na seji so razpravljali tudi o novih cenah 

programov predšolske vzgoje, saj je za ohran-
janje sedanje ravni javnega servisa potrebno 
začeti upoštevati resnične stroške, ki so se v 
času inflacije precej povečali. V novem pro-
računu bo občina tako morala uskladiti cene 
vrtčevskih programov iz leta 2015 na novo 
ekonomsko ceno iz leta 2022. Pri tem bo 
sama iz proračuna pokrivala 82 odstotkov 
vseh stroškov vrtčevskih programov, prispe-
vek staršev pa bo 18 odstotkov.

Na koncu seje so razpravljali tudi o 
ponudbi za nakup Teniškega centra Porto-
rož. Svetniki so nakup teniških igrišč pod 
trenutnimi pogoji zavrnili. Zato so sprejeli 
nov sklep, ki narekuje, da župan z družbo 
Terme Čatež uskladi novo ponudbo za odk-
up Tenis centra Portorož, vendar pod dru-
gačnimi pogoji. “

Piran. Foto: Itinari
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Lani je Splošna bolnišnica Izola ust-
varila 69,4 milijona evrov prihodkov 
in 68,7 milijona evrov odhodkov. To 
pomeni, da je bil končni poslovni re-

zultat 613.000 evrov, če odbijemo davek od 
dobička. Direktor Radivoj Nardin je pove-
dal, da presežek sicer ni velik, če gledamo 
absolutni znesek bolnišnice: »Naši prihodki 
znašajo približno 70 milijonov evrov. Raz-
lika 200.000, 300.000, 400.000 evrov ne 
predstavlja tako velikega zneska, še posebej če 
vemo, da stane en dober ultrazvok s kakšnim 
rezervnim delom nekje okrog 300.000 evrov.« 
Hkrati je poudaril, da je bolj pomembno de-
jstvo, da že zadnjih devet let poslujejo pozi-
tivno: »Ne samo pozitivno v prihodkovnem 
smislu, ampak vsa ta leta tudi veliko investira-
mo in imamo za to tudi visoko amortizacijo.« 

V bolnico na letni ravni vložijo približ-
no osem milijonov evrov. Če dobijo pomoč 
države, je odvisno od velikosti investicij. 
Nardin pravi, da jih zadnje čase država pušča 
same in ne prihaja na pomoč pri investicijah, 
kar je po eni strani slabo, ker morajo denar 
zaslužiti sami, po drugi strani pa dobro. »Do-
bro je v smislu, ker sami delamo razpise, na 
podlagi česar lahko kupimo sodobno opremo, ki 
jo nato izkoriščamo v bolnici za razne preglede. 
Lahko se pohvalim, da imamo res vrhunsko 
opremo, kar posledično omogoča tudi vrhunske 
rezultate, vrhunske diagnoze in zelo kvalitetno 
zdravljenje za naše paciente.« Poleg investicij 
v zidove in tehnološko opremo pa izolska 
bolnišnica investira tudi v ljudi in njihova 
izobraževanja, kar jih stane približno milijon 
evrov na leto.

A kaj pravzaprav pomeni, da je poslovni 
rezultat pozitiven že deveto leto zapored, 
torej odkar je Radivoj Nardin direktor bol-
nišnice? To pomeni, da je na koncu leta kljub 
vsem stroškom prihodek večji od odhodkov. 
»Da razumete, kako dobro poslovanje je to, naj 
povem še, da se poleg tega, da poslujemo pozi-
tivno, tudi veliko razvijamo in vlagamo v prej 
omenjene razvoje, kar pa ni poceni,« je poudar-

il direktor. Dodal je še, da to pomeni, da znajo 
delovati s sredstvi, ki so jim namenjena: »To se 
da narediti, v kolikor imaš dobre sodelavce in 
dobro organizirane procese.«

O presežku je povedal tudi to, da so s 
tem v zgled drugim. Poudaril pa je, da je bolj 
pomembno to, kar se pokaže na dolgi rok: 
»Na kratki rok lahko vsak menedžer nekaj 
skrije in bilanco sfrizira. Realno poslovanje se 
vedno gleda v obdobju štirih do petih let. Na 
dolgi rok se pokaže, ali si goljufal. Če si delal 
dobro, se to ne vidi v enem ali dveh letih, am-
pak štirih, petih letih. Zato sem dal poudarek, 
da mi že deveto leto zapored poslujemo pozitiv-
no. Ničesar nismo skrivali ali goljufali, ker če 
bi, bi bili danes v velikih težavah.«

Nardin je ob tem poudaril, da se naloge 
menedžerjev oziroma direktorjev preveč 
podcenjujejo in povezujejo samo s korupci-
jo. »Ko je treba direktorju dati tisoč, dva tisoč 
ali pet tisoč evrov nagrade za celoletno delo, vsi 
skočijo pokonci. Mi lahko z dobro organizacijo 
prihranimo milijone. Žal je v javnem sektorju 
tako, da če jih prihraniš, težko dobiš nagrado. 
Na koncu vsak menedžer želi poslovati dobro,« 
je dejal. Zaupal nam je tudi, da je funkci-
ja direktorja zelo odgovorna, saj je z vsem 
svojim premoženjem odgovoren za zakoni-
tost poslovanja in škodo, ki bi nastala zara-
di malomarnosti ali namenoma: »To je ve-
lika odgovornost za zelo malo denarja. Včasih 
se vprašaš, ali si malo nor, če na to pristaneš. 
Malo že, ker sicer tega ne bi vzel. A pri vsakem 
delu mora biti malo entuziazma.«

Direktor dela tudi na pridobitvi kadra, ki 
ga primanjkuje. V določenih dejavnostih so 
sicer že polni in zato začasno ne zaposlujejo, 
v nekaterih dejavnostih, kjer je primanjkljaj 
po celi Sloveniji, pa so še odprti za zaposlitev. 
Ob tem je povedal, da delavca ne moreš ob-
vezati, da ostane, kar pomeni veliko mobil-
nost in fluktuacijo kadra. »Lahko je zdravnik 
danes pri tebi in računaš na njega, naslednji 
dan oziroma po dveh mesecih odpovednega 
roka in dopustov, pa zdravnika že nimaš več. 

Vendar ni problem le, da nimaš zdravnika, 
ampak da paciente ter obveznost do pacientov 
in njihovih ambulant prevzame bolnišnica,« je 
opozoril. 

Glede pomanjkanja medicinskih sester 
pa je dejal, da jih po eni strani nikoli ne bo 
dovolj. Kot večji problem vidi to, da odha-
jajo izkušene sestre, ki imajo znanje in sa-
mostojnost. »Prihajajo pa mladi, ki dobivajo 
določeno prakso in se še učijo, kar pomeni, da 
za samostojnost potrebujejo nekaj časa. Tisti, ki 
ostajajo, imajo tako še večje breme, saj mora-
jo mlajše sestre naučiti te samostojnosti. Raz-
voj v zdravstvu je zelo hiter in se spreminja, 
neprestano je treba učiti.« Nardin pa je izdal 
tudi, da so uredili procese tako, da so na mes-
to, kjer medicinska sestra ni nujna, dali nek-
oga drugega. Na ta način so jih poskusili čim 
bolj razbremeniti. »Bistvo sester ni, da se uk-
varjajo z administracijo ali z zadevami, ki niso 
povezane s pacienti. Bistvo sestre je, da se de-
jansko ukvarjajo s pacienti. Za to so se izšolale, 
to je njihovo poslanstvo. Je pa res, da če tega 
nimaš v srcu, boš to zelo težko delal, in treba je 
vedeti, da imajo naše sestre to v srcu in so tudi 
zelo lojalne ter korektne,« jih je pohvalil Nar-
din. Direktor je sicer poudaril, da so za dober 
rezultat, poleg zdravnikov in medicinskih 
sester, potrebne tudi vse podporne službe. 

Načrti izolske bolnice so določeni že za 
naslednjih deset let. Usklajeni so s tem, kar 
je stroka (zdravniki in medicinske sestre) 
sposobna sproducirati, in skladno s potre-
bami, ki jih bo prebivalstvo potrebovalo v 
naslednjih desetih letih. V kratkem naj bi 
pridobili uporabno dovoljenje za nove pro-
store pod urgenco, ki je sicer namenjena 
covidnemu oziroma infekcijskem oddelku, 
v časih, ko te potrebe ni, pa za kardiološko 
rehabilitacijo in fizioterapijo. Začeli so tudi 
z gradnjo nove citologije in patologije. Prav 
tako je v načrtu izgradnja sodobnega porod-
nega bloka oziroma porodnišnice. “

Ana Zupan
txt&foto

Uspešno poslovanje 
izolske bolnice

LOKALNO
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Koprski župan Aleš Bržan

S koprskim županom Alešem Bržanom 
smo spregovorili o kratkoročnih 
ukrepih glede vodne oskrbe, novi 
soseski Nova Dolinska in pa pomanj- 

kljivosti poslovodenja javnih kulturnih za-
vodov. 

Nevarnost sušnega poletja zaradi 
neučinkovitih kratkoročnih ukrepov

Vlada je zagotovila sredstva v višini 
2,6 milijona evrov za že dogovorjene krat-
koročne ukrepe, ki naj bi Slovenski Istri 
omogočile dodatne količine vode. Medtem 
ko minister za naravne vire in prostor po po-
datkih Primorskih novic verjame, da letošn-
je razmere ne bodo tako kritične, pa nam je 
koprski župan zaupal, da »nevarnost, da bi 
lahko bili še kakšno poletje na suhem, dejans-
ko obstaja.« Po njegovih besedah je od vseh 
ukrepov najučinkovitejši priklop na opuščen 
vodovod skozi Sveto Barbaro. Ta bo namreč 
koprskemu rižanskemu vodovodu zagotovil 
od deset do petnajst litrov na sekundo več. 
Drugi ukrepi pa delujejo zgolj posredno, saj 
gre za hidravlične izboljšave, »ki omogočajo 
večjo stabilnost predvsem pri kraškem vodovo-
du, zato da bo ta lahko še naprej zagotavljal 
tisto količino vode, ki jo bo Slovenska Istra po-
trebovala.« 

Koprski župan je sicer pohvalil aktivno-
sti države, saj se je nekaj le premaknilo na-
prej, vendar za varno prihodnost to še zdaleč 
ni dovolj. Potrebno je namreč zagotoviti še 
srednjeročne in dolgoročne rešitve, ki naj 
bi jih Ministrstvo za naravne vire in prostor 
predstavilo v roku enega meseca. Bržan od 
države pričakuje, da bodo ukrepi konkretni 
in da bo znana tudi jasno začrtana časovni-
ca prihodnjih ukrepov. Sam si želi, da bi se 
vodovodi v prihodnosti lahko povezovali 
med seboj. Prav tako zaradi primanjkljaja 
pitne vode predlaga gradnjo zadrževalnikov, 
ki bi se jih lahko polnilo oziroma praznilo po 
potrebi. »Če je težava to vzpostaviti na območ-
ju Suhorce in Padeža, dajmo usmeriti vso en-
ergijo, da se to vzpostavi na območju Kubeda.« 

Država je namreč tista, ki mora zagotovi-
ti vodo pri lokalnih skupnostih, zato župan 
Bržan zagotavlja, da bodo v koprski občini še 
naprej glasni. Vztraja, da se pred petimi leti 
ljudje še niso zavedali, kako pereč je problem, 
»danes to vsi vemo in skupaj vršimo nek pritisk 
na Ljubljano, kjer morajo doreči, kako se bo to 
reševalo.« Usoda Slovenske Istre je tako v 
rokah državnih organov. Medtem pa lahko 
samo upamo, da bo poleti v Mestni občini 

Koprski župan na 
plano s predlogi

Aida Čehić
foto: Ana Gregorič, MOK

Koper zagotovljena pitna voda. V najhujšem 
primeru bo seveda prišlo do omejitev gospo-
darskih dejavnosti. Kot pravi gospod Bržan, 
je turizem za gospodarstvo zelo boleča točka, 
zato bi bilo najbolje, da se ga, če bo to le po-
trebno, omeji.

Gradnja nove soseske Nova Dolinska 
Na področju stanovanjske problematike 

je trenutno v teku gradnja soseske Nova Dol-
inska v koprski Šalari. Občinski stanovanjski 
sklad v sodelovanju s stanovanjskim skladom 
Republike Slovenije gradi 166 stanovanj na 
Dolinski cesti. Po Bržanovih besedah pa tre-
nutno pripravljajo tudi podroben prostorski 
načrt, ki bo definiral dodatno gradnjo še ne-
kaj sto javnih najemniških stanovanj. Cena 
le-teh pa naj bi se gibala nekje okoli sedem 
evrov na kvadratni meter. 

Z županom smo spregovorili še o očitkih 
Ministrstva za okolje, kjer trdijo, da stavbe 
nove soseske niso ničenergijske. Koprsko 

upaj odpravimo,« je komentiral Aleš Bržan. V 
primeru, da bo težava morala biti odpravlje-
na, tudi bo. Ampak najprej je na vrsti še ses-
tanek, na katerem bodo ugotavljali, zakaj je 
prišlo do nesporazuma. 

Župan si želi aktivacije 
stavbnih zemljišč 

Veliko število stavbnih zemljišč na 
podeželju Slovenske Istre nima razrešene-
ga lastništva, zato so ta posledično prazna 
in zapuščena. Tako je v različnih vaseh lah-
ko tudi do trideset odstotkov nezasedenih 
stavbnih površin. Lahko imajo namreč več 
deset različnih dedičev, »razmetanih po vsem 
svetu, en dober del pa jih ni več živih,« razlaga 
Bržan. Težava je v tem, da gre za zelo kom-
pleksen in dolgotrajen postopek, za katerega 
ljudje v tem svetu hitrega tempa žal nimamo 
časa. Župan Mestne občine Koper pravi, da 
bi morali »rešiti način reševanja lastnine, za 
katero na Ministrstvu za pravosodje pravijo, 
da je sveta, in to svetost omejiti.« 

Župan Bržan pa si želi, da se bi tudi to 
enkrat rešilo, saj je dedičev vsako generacijo 
več, problem pa tako vse večji. Sam naj bi se, 
sicer posredno, z novo ministrico že pogov-
arjal o problematiki, vendar do rešitve še ni-
sta prišla. 

Pomanjkljivosti občinskih 
kulturnih zavodov

Koprski župan pa si želi tudi napredka na 
področju poslovodenja javnih zavodov. Meni 
namreč, da nekateri, pa ne samo v občini 
Koper, niso dovolj strokovno podkovani za 
opravljanje direktorske funkcije. Od njih 
namreč pričakuje, da se ob pridobitvi direk-
torskega naziva s pomočjo izobraževanj, ki 

občino namreč prosijo za ponovni razmis-
lek o možnih drugih virih za ogrevanje. Kri-
tizirajo namreč odločitev o gradnji plinske 
kotlovnice, ki naj bi začasno, do konca leta 
2024, delovala na utekočinjeni naftni plin. 
»Republika Slovenija, torej njena upravna 
enota, je izdala gradbeno dovoljenje, tako da če 
temu ni tako, potem je očitno nekdo na držav-
nem nivoju naredil napako in je prav, da jo sk-

so temu namenjena, še dodatno usposobijo. 
Medtem ko se nekateri res odločijo izkoris-
titi dodatna izobraževanja, pa se drugi s tem 
ne strinjajo, saj verjamejo, da dodatnih us-
posabljanj ne potrebujejo. »Temu pač je tako 
in vztrajati moram, da ta znanja pridobijo, ker 
če ne znajo obvladovati financ, ne znajo obvla-
dovati poslovanja tako, kot bi ga morali,« je še 
dodal.  “
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Obdobje druge svetovne vojne nam je zapustilo spomin na grozote dejanj, za katera 
se nam je dotlej zdelo, da niso mogoča. Zapustilo nam je zavedanje, da lahko človek 
v lastnih utvarah o večvrednosti stori nad sočlovekom grozne zločine, za katere ni 
opravičila. Zapustilo nam je spoznanje, da lahko pohlep posameznikov povzroči 

trpljenje milijonov.
Nam pa je to temačno obdobje človeške zgodovine zapustilo tudi kolektivni spomin na 

junaška dejanja posameznikov, na pogum naroda, da se upre močnejšemu okupatorju, na 
človekovo solidarnost, na vztrajnost posameznika, ki se je v želji po boljšem svetu pripravljen 
odreči lastnemu bivanju, ne glede na dogajanje okoli njega. 

V kolektivni spomin so se, poleg srditih bojev, vpisali tudi posamezniki, ki so s svojim de-
lovanjem v vojnem času korenito vplivali na potek vojne, s svojimi dejanji dajali zgled drugim 
soborcem ali pa so s svojim junaškim početjem opogumljali ostale, da so lažje dočakali konec 
vojne vihre ali se pridružili osvobodilnemu boju. 

In če je bilo delovanje na okupiranem ozemlju že tako ali tako težko, nevarno in samo po 
sebi junaško, je bilo delovanje v okupatorski deželi še toliko bolj težko, nevarno in junaško. 
Ena takšnih pogumnih osebnosti je bila Darinka Piščanc s partizanskim imenom Slovenka. 
Nanjo od letošnjega leta pred župniščem v Katinari opozarja dvojezični tlakovec, ki ga je 
položila tržaška judovska skupnost ob spominu na žrtve holokavsta.

Darinka Piščanc – Slovenka se je rodila 21. marca 1921 v Rihemberku (danes Braniku) pri 
Novi Gorici, materi Frančiški Bizjak in očetu Ivanu. Za njeno mater je bil to drugi zakon, prvi 
mož Jože Besednjak je padel v Galiciji. V prvem zakonu se je rodil Angel Besednjak, Darinkin 
polbrat, soorganizator prvega oboroženega odpora proti nemškim okupatorjem v Mariboru 
in okolici, ki je padel na Kozjanskem in bil posthumno odlikovan z redom narodnega heroja, 
ter Štefanija, ki je z Darinko delila izkušnjo mučenja v tržaških zaporih.

Večino svojega življenja je skupaj z mamo in sestro Karlino živela pri katinarskemu žup-
niku Antonu Piščancu, prav tako članu Osvobodilne fronte. Del svojih šolskih let je v letih 
neusmiljenega fašističnega preganjanja preživljala v Trstu, kjer je obiskovala licej Petrarca. 
Že v tem obdobju je pokazala trdnost svoje narodne zavesti, ko je sošolki, hčerki tržaškega 
kvestorja, prisolila klofuto, ker jo je ta psovala z izrazom ščavo (kar je (bil) slabšalni izraz za 
pripadnika slovanskih narodov), ter ponovno na valeti, kjer se je pojavila le zato, da je izrazila 
protest proti drugemu tržaškemu procesu. Kasneje se je vpisala še na ekonomsko fakulteto 
tržaške univerze. Študij je opustila, da se je lahko pridružila ilegali. Leta 1943 se je kot aktiv-
istka pridružila še osvobodilnemu gibanju.  

Bila je med prvimi, ki so organizirale ženske v antifašistično žensko organizacijo (SPŽZ 
– Slovenska protifašistična ženska zveza), katere okrožni odbor je bil formalno postavljen 
konec leta 1943. Sodeč po daljšem spominskem članku v njen spomin, ki je bil objavljen v 
Primorskem dnevniku že davnega leta 1949, je s »svojo živo in prepričevalno besedo« pregov-
orila številne tržaške gospodinjske pomočnice, da se ji pridružijo in uprejo fašističnemu 
nasilju. Že leto po pridružitvi Osvobodilni fronti jo je aretirala Collottijeva tolpa, posebni 
inšpektorat javne varnosti, ki ga je leta 1942 ustanovilo italijansko notranje ministrstvo, da 
bi zajezilo partizansko gibanje v Julijski krajini. Z njo je bil aretiran tudi njen stric župnik, 
ki je preživel bivanje v taborišču Dachau in se vrnil v Katinaro, da bi nadaljeval s svojo anti-
fašistično zavzetostjo. Darinka ni imela podobne sreče. Po strahotnem mučenju, najprej v Vili 
Trieste in kasneje na SS-ovskem poveljstvu na Trgu Oberdan, je umrla pri rosnih 23 letih. Po 
pričevanjih je njenega strica vse do smrti mučil spomin na tragično usodo nečakinje.

Svet se obrača in leta neusmiljeno minevajo. Z leti bledi spomin na junaštva posa-
meznikov, bledi spomin na grozodejstva, zadana v imenu »višje rase«. S pozabo se spet obu-
jajo stara sovraštva, ideje, ki s(m)o jih že davno pokopali, ideje, za katere so si naši predniki 
nekoč zabičali »Nikoli več!« “

Jan Bednarik 
foto: wiki

Slovenka
ONSTRAN MEJE

Darinka Piščanc - Slovenka
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K U L T U R N I 
N A P O V E D N I K

11. 3., 19:30, Gledališče Tartini Piran
Gledališka komedija: Pridi gola na večerjo

11. 3., 20:30, Center mladih Koper
Koncert progresivnega rocka: Suzi Soprano & 
Broken Lock 

11. 3., 21:00, Izola, Hangar bar
Rap koncert: Jaccuzzy Krall

11. 3., 22:00, Izola, Canava house 
DJ večer: SDJF Session 1.3 w. Emily, Barbs, Sa.Ri

12. 3., 20:00, Avditorij Portorož
Stand-up: Ićkoti – Festivalić smeha

13. 3., 19:00, Piran, Mediadom Pyrhani
Koncert zmesi tanga, klasike, jazza in konkretne 
glasbe: Fabbro/Turk Eternal Duality 

14. 3., 18:00, Koper, Loggia cafe 
Pogovorni večer z Bojanom Cvjetićaninom in 
Andreo Flegom na temo Evrovizije

15.-16. 3., 16:00 – 20:00, Koper, UP Famnit
Teden možganov v Kopru 

15. 3., 18:00, Kulturni dom Izola
Predstavitev knjige: Dolga je pot avtorice Alide 
Klemenčič

15. 3., 17:00, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper
Mesec branja za veselje in zabavo: 
predavanje in delavnice z Ino Sulič

17. 3., 20:30, Center mladih Koper
Postpop/postpunk koncert: LUMA in Ingrit 
Schuller

17. 3., 21:00, Klub izolskih študentov in dijakov
Koncert: Punk v Kišti – Bajta 23 & SickBreed

17. 3., 22:00, Izola, Canava house 
DJ večer: We Play House Oldies Goldies Edition

18. 3., 9:00 – 13:00, Koper, Titov trg
Brunch na trgu in starodobniški klepet ob kavi

18. 3., Izola, Klub izolskih študentov in dijakov
Spomladanske ustvarjalnice: izdelava makramejev

18. 3., 17:00, Koper, Cineplexx
Prenos metropolitanske New York opere v živo: 
Lohengrin

18. 3., 18:00, Koper, Biradiski
DJ večer: LKBW on tour

18. 3., 21:00, Koper, Figa rock bar
Koncert irskega punkrocka: Sláinte Ol’ Friend

18. 3., 22:00, Izola, Canava house 
DJ večer: WERTIKAL02

21. 3., 18:00, Koper, Loggia cafe
Blazno resno o poeziji

22. 3., 17:00, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper
Mesec branja za veselje in zabavo: predavanje in 
delavnice z Ino Sulič

Pred nekaj meseci sem se peljal proti koprskemu mestnemu jedru. Ob izhodu iz 
avtoceste me je tako kot že zadnjih dvajset let pričakal nedokončan betonski skelet 
kompleksa Solis, ki s svojo nestrukturirano gmoto, slabo izvedbo in nekvalitetnimi 
materiali prekriva zgodovino mesta. Njegova nedokončana arhitektura je v uporabi, 

vanjo pa se zatekajo uporabniki upravne enote, športni navdušenci plavajo v olimpijskem 
bazenu, temelje pa drži kapital bank na eminentni poziciji v pritličju. Medtem, ko se pod ne-
formalnimi pogoji gradijo dodatne stanovanjske etaže, se na robnem nedokončanem beton-
skem skeletu pojavljajo prvi znanilci investitorske arhitekture. Oglaševalci imajo inovativno 
strategijo, saj njihovi komercialni oglaševalski billboardi služijo prekrivanju nedokončane ar-
hitekture v prvem planu mestnega jedra. Izjemno mesto za oglaševanje, manj za prezentacijo 
arhitekture.

No, oglašuje se raznovrstne izdelke, vedno z dovolj seksistično noto za primitivce. Ponu-
janje izdelkov s spremljajočimi razgaljenimi ženskimi zadnjicami ter oprsji je postalo že tako 
samoumevno, da tega nihče sploh ne komentira več. Takisto nihče že deset let ni komentiral 
tega, zakaj se ta betonska gmota gradi na vhodu v mesto. Ob vizualni erupciji slabega oku-
sa sem med vožnjo, da bi odvrnil fokus, iskal primerno radijsko postajo. Neverjetno, da v 
slovenskem radijskem prostoru bodisi različni voditelji bodisi reklamni oglasi slušno bogato 
komentirajo ženske pomanjkljivosti. Voditelj na Valu 202 me je zaradi komentarja na njego-
vo neumno ubeseditev, kako vsaka tretja ženska dobi raka na dojki, blokiral na Twitterju. In 
tako v etru še vedno odzvanja »in vsaka tretja ga dobi.« Izkušnje z etrom na zahodu, v Evropi, 
kjer sta seksizem in mizoginija označena za sovražni govor, pa nakazujejo, kako se moramo v 
tej deželici še kaj pomembnega naučiti.

Pripeljem do doma, misleč da v varen prostor, pa me iz slovenskih televizijskih kanalov 
napadajo brizgalne brizge in majajoče se zizike. Resno? Preklopim na Netflix, kjer naletim 
na dokumentarec kanadske zvezde serije Obalna straža, Pamele Anderson, ki govori, kako 
je s svojim statusnim simbolom seks ikone svojo slavo izkoristila za kampanje proti mučenju 
živali. Podporo je izrazila tudi Julianu Assangeu. Iz Kalifornije se je preselila na rojstni otok v 
Kanadi, kjer skrbi za ostarelo mamo. In ker je bila v svoji karieri tarča posmeha raznovrstnih 
tabloidov, ji takrat nihče ni verjel, da je bila kot dvanajstletna deklica posiljena. Mediji so bili 
neizprosni, seksizem je bil takrat nekaj normalnega. Pa temu danes ni več tako.

No, morebiti povsod drugje, razen v Sloveniji. Očitno smo še svetlobna leta daleč od tol-
erantnega in inkluzivnega sveta. To nakazujejo dejstva, da moramo kar naprej opozarjati 
na seksizem v različnih javnih prostorih, bodisi naših mest bodisi radijskih ali televizijskih 
kanalov.

Zakaj je pomembno, da vsi postanemo feministi, kot to reče Chimamande Ngozi Adichie? 
Ker je opazovala svet okrog sebe v rojstni Nigeriji, pravi, da ji je bilo »zelo zgodaj jasno, da 
ženske in moški niso obravnavani enako; da so bile ženske obravnavane nepošteno samo 
zato, ker so bile ženske,« in poudarja, da »bodo moški imeli koristi od feminizma tako kot ženske 
– da so lahko pritiski, ki jih patriarhat izvaja na moško vlogo, prav tako škodljivi kot tisti, ki jih 
izvajajo na ženske.« Morebiti pa se čez nekaj let ne bom več obregoval ob plakate po Kopru, 
ker ne bom več redka vrsta moškega s pogledom na drugo stran. “

KOLUMNA

Zanje
Boštjan Bugarič
txt&foto
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PO DOMAČE
Protest proti 

protestom

Jaka Virant

Privatizacija protestov s strani 
političnega razreda

Po kratkotrajnem zatišju, ki je sledi-
lo zmagi liberalcev na vseh možnih 
volitvah v Republiki Sloveniji, je po 
ljubljanskih in ulicah nekaterih dru-

gih mest ponovno zavel veter protestništ-
va. Od začetka leta sta se tako zvrstila dva 
protesta upokojencev pod vodstvom nek-
danjega poslanca Slovenske demokratske 
stranke Pavla Ruparja, protestirali so gasilci 
in delavci v zdravstveni negi, pa sobarice v 
hotelu Bernardin, pacienti, mladi za pod-
nebno pravičnost in nazadnje še feministi in 
feministke. Z osvoboditvijo izpod janšizma 
kot kaže Slovenija ni rešila svojih sistemskih 
težav. Šok!

Čeprav se protesti razlikujejo v številu 
protestnikov in partikularnih zahtevah vsake 
demonstracije in jih po drugi strani druži 
težnja po izboljšanju delovnih, to je življen-
jskih, razmer; javnost to množico protestov 
deli po drugačni liniji. Podobno kot stran-
karsko politiko jo razumejo kot črno-belo 
dihotomijo janšizma in antijanšizma. 

Med janšistične proteste predvsem lib-
eralni del javnosti tako uvršča proteste pok-
licnih gasilcev in upokojencev, medtem ko 
konservativni del javnosti vidi kontinuiteto 
petkovih Jenullovih protestov v demon-
stracijah Mladih za podnebno pravičnost, 
feministk in feministov ter pacientov. 

Gremo po vrsti. Protest poklicnih gasil-
cev so organizirali gasilci sami. Pred sedežem 
vlade so z glasnim demonstriranjem ob po-
moči pirotehničnih sredstev zahtevali odpra-
vo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno 
vrednotenje svojega dela. Vendar, zakaj jih 
liberalna javnost z oblastniškimi funkcija-
mi na čelu razume kot janšistične proteste? 
Seveda, ker protestirajo proti vladi Roberta 
Goloba, ki pa je od boga dan in nedvomen 
simbol antijanšizma, svet pa je črno-bel. 
Gasilcem so tako predstavniki vlade kot nji-
hovi podporniki očitali, da so protestirali 
preveč nasilno, sploh pa, kje so bili, ko se je 
protestiralo proti Janši? Tako vprašanje seve-
da služi zgolj oporekanju pravici do protes-
ta danes, to je kadarkoli. Malomeščansko 
zgražanje nad nasiljem na protestih pa odre-
ka delavcem pravico do lastne izbire načina 
protestiranja in uvaja hegemonijo liberalne, 
to je protestivalske, oblike protesta. Torej 
povsem v skladu s svetovnonazorsko usmer-
itvijo liberalizma. 

Veliko več temeljev ima liberalni pogled 
na upokojenske proteste kot populistični 
projekt Slovenske demokratske stranke. 
Iniciativo in organizacijo je namreč prev-

zel večkrat obsojeni, enkrat celo na zapor-
no kazen zaradi zlorabe pravic in položaja, 
nekdanji župan Tržiča in poslanec Sloven-
ske demokratske stranke Pavel Rupar. Poleg 
njegovih, po besedah civilnih predstavnikov 
upokojencev, neuresničljivih zahtev, ki 
sprožajo sum o Ruparjevi pristnosti pri orga-
nizaciji protestov, na janšistično zborovanje 
spominjajo tudi transparenti in sporočila up-
okojenskega protesta.  Janez Janša heroj v vojni 
in miru, lahko beremo poleg govorniškega 
odra. A to, da so janšisti prevzeli hegemoni-
jo nad upokojensko politiko bolj kot o samih 
protestih govori o odzivu liberalne oblasti do 
njih. Kot so ugotovili v vladni stranki, ki je 
med liberalci še najmanj liberalna, Levici: »Ni 
pa prav, da to nezadovoljstvo kdorkoli usmerja 
še nad upokojence, ki so se danes ponovno zbra-
li na Trgu republike v Ljubljani. Ne glede na vse 
okoliščine, so njihove pritožbe upravičene. To je 
bistveno, medtem ko z norčevanjem in diskred-
itacijo protestnikov nihče ne dela slovenski 
družbi nikakršne usluge. Zmerjanje s plačan-
ci desnice, norčevanje iz znanja slovenščine in 
podobno zgolj prispeva k dodatni polarizaciji 
naše družbe, na čemer že desetletja uspešno 
kapitalizira SDS. Kdor torej resno misli s tem, 
da prekinemo začarani krog novih obrazov in 
povratkov janšizma, ki se ponavlja iz volitev v 
volitve, ta naj ne podcenjuje težav ljudi in jih 
pošilja v naročje desnici.« So zapisali v izjavi 
za javnost. Ta se v javnosti ni kaj močno pri-
jela, kar je tudi za pričakovati, če gre za izjavo 
stranke z manj kot petodstotno podporo na 
volitvah. 

Na drugi strani so imeli tudi janšisti 
povsem trden temelj, ko so protest pacientov 
označili za nadaljevanje petkovih protestov 
pod vodstvom Jaše Jenulla in protestivala. 
Protest je namreč res potekal v tej organi-
zaciji. A enačenje protesta s posameznikom 
ali organizacijskim odborom ponovno spre-
gleda resnične razloge za protest, ki tičijo v 
stalnem slabšanju življenjskih pogojev pre-
bivalcev te republike. Še manj so nadaljevan-
je petkovih liberalnih protestov, ki so Golo-
ba postavili na čelo antijanšizma, protesti za 
podnebno pravičnost ali za enakopravnost 
žensk in ostalih spolov.

V poskusu prevzema hegemonije nad 
protestniškim gibanjem, zdaj s strani lju-
bljanskih levoliberalcev, drugič s strani Slov-
enske demokratske stranke, lahko torej vid-
imo, da protesti niso samo politično dejanje. 
Pravzaprav so protesti polje političnega boja 
med meščanskimi strankami in ne politični 
boj sam na sebi. “

SDS nad vlado
Ljubljana – Poslanci SDS so vložili inter-
pelacijo o delu vlade Roberta Goloba. Med 
drugim ji očitajo ukinitev Muzeja slovenske 
osamosvojitve in urada za demografijo ter 
ravnanje v nasprotju z ustavo in koalicijsko 
pogodbo. V vladi potezo vidijo kot manev-
er, s katerimi želi SDS vlado ovirati, očitke 
zapisane v interpelaciji pa zavračajo. Zgolj z 
glasovi SDS interpelacija nima možnosti za 
uspeh, ni je podprla nobena druga opozicijs-
ka stranka. sta/nb

Sporno poročilo RTVS?
Ljubljana – Programski svet RTVS je ta 
teden obravnaval poročilo zavoda za leto 
2022, ki so ga končali s presežkom prihod-
kov nad odhodki v višini 96.000 evrov. Na 
poslovanje naj bi pozitivno vplivalo znižanje 
stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnos-
ti. Tednik Mladina pa je medtem razkril, da 
naj bi bilo poročilo prirejeno, saj naj bi bili 
nekateri stroški prikazani kot finančni priliv, 
tik pred objavo poročila pa naj bi vodstvo 
RTVS celo spreminjalo računovodski pravil-
nik. sta/mladina/nb

Gradnja največje 
sončne elektrarne

Divača – Občinski svetniki so potrdili sklep 
o začetku gradnje sončne elektrarne na sedaj 
degradiranem območju ob avtocestnem 
razcepu. Elektrarna z močjo 7,5 megavata 
naj bi začela delovati v roku dveh let in bi 
delno nadomestila vetrne elektrarne, ki jih 
v občini načrtuje država in ki jim v divaški 
občini nasprotujejo. sta/nb

Ping pong z računi
Ljubljana – Državni svet je z vetom us-
tavil novelo zakona o davčnem potrjevanju 
računov, s katero se vnovič uvaja obveznost 
izročanja računa potrošniku. Med drugim se 
jim zdi nesprejemljivo prelaganje odgovor-
nosti izdaje računa na kupca, s tem ko mu za 
morebiten neprevzem računa grozi globa (40 
evrov). Kazen je sicer ukinila prejšnja vlada. 
sta/nb

Staranje in revščina žensk
Ljubljana – Delež starejših žensk narašča, s 
staranjem pa se tveganje revščine pri ženskah 
zvišuje bolj kot pri moških. Lani je pod prag-
om tveganja revščine živelo 251.000 ljudi, 
od tega 52 odstotkov žensk. Vsaka tretja, ki 
je živela pod pragom revščine, je bila stara 
65 let ali več. Leta 2021 je bilo žensk na trgu 
dela pri nas več od povprečja držav članic 
EU, za polovico pa je manjši delež žensk, ki 
so delale krajši delovni čas. sta/nb

Protest sobaric tudi 
v Istrabenz Turizem

Portorož – Po sobaricah družbe Sava Tur-
izem naj bi sobarice na zunanjega izvajalca 
prenesla tudi družba Istrabenz Turizem, ki 
je prav tako v državni lasti, opozarja Sind-
ikat delavcev gostinstva in turizma. Vlado 
in državni zbor so pozvali k ukrepanju, saj 
naj bi zunanji izvajalci storitev čiščenja moč-
no služili na račun nižjih plač in slabših de-
lovnih pogojev sobaric. sta/nb



13T 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 7  -  1 0 .  m a r e c  2 0 2 3

Konec preteklega leta se je pozor-
nost javnosti usmerila v grozljivo 
zgodbo iz črne kronike. Odmeval 
je primer triintridesetletne matere 

dveh otrok, ki naj bi jo maja na Koroškem 
umoril mož. Pred tragičnim dogodkom je 
ženska prijavila nasilje v družini, a razlogov 
za pripor bojda takrat ni bilo. Za zločin, ko 
partner ubije partnerko, se v stroki uporablja 
izraz femicid, ki pa je v Sloveniji še zmeraj 
slabo poznan pojem. 

V družbi, ki še vedno objektivizira žen-
ske in jih krivi za stanje v družini, to ni pre-
senetljivo. V zgornjem primeru so ljudi bolj 
zanimale pikantnosti kaznivega dejanja kot 
pa analiza vzrokov zanje. Povprečno beleži-
mo v državi pet do sedem umorov žensk na 
leto, ki so posledica partnerskega nasilja ozi-
roma nasilja v družini. Femicid je po uradni 
statistiki najpogostejši vzrok za nasilne in 
prezgodnje smrti žensk pri nas. Na držav-
nem tožilstvu jih prav tako obravnavajo 
od pet do sedem na leto. S skrb vzbujajočo 
statistiko izstopa leto 2020, ko se je število 
kaznivih dejanj s področja intimnih part-
nerskih odnosov povečalo na deset. Razlog 
za takšen porast femicida v letu 2020 na 
tožilstvu pripisujejo epidemiji covid-19 in 
življenjskim razmeram, ki so nastale zaradi 
preventivnih ukrepov. Lansko leto so poli-
cisti podali šest kazenskih ovadb zaradi ubo-
ja oziroma umora, ki so ga nad ženskami izv-
edli njihovi (bivši) partnerji. V letošnjem letu 
sta se zgodila že dva takšna umora.

Sociologinja Jasna Podreka, ki se uk-
varja s problematiko femicida, opozarja, da 
je krog ljudi, na katere (ne)posredno vpliva 
umor ženske velik – številka deset se lahko 
hitro poveča na več sto. Te osebe v urad-
no statistiko femicida niso vštete. V skoraj 
tretjini primerov moški poleg nekdanje ali 
aktualne partnerke umorijo še tretje osebe, 
ki so tako ali drugače povezane z žrtvijo in 
ji praviloma pomagajo pri izhodu iz nasilne 
zveze. Najpogosteje so to matere oziroma 
starši oškodovank, bližnje sorodnice ali pri-
jateljice, v nekaterih redkih primerih tudi 

Femicid 
v Sloveniji

Simon Smole
grafika: pixabay

nov partner ali strokovno osebje, ki je par 
oziroma družino obravnavalo. Podreka v 
članku, posvečenemu femicidu, opozarja, da 
so intimnopartnerski umori žensk pogosto 
»napovedana« kazniva dejanja, ki se le red-
ko zgodijo iznenada. Torej je že pred zlo-
činom prisoten vsaj kakšen vidnejši dejavnik 
tveganja, kot so intimnopartnersko nasilje, 
storilčeve grožnje, izrazito ljubosumje in za-
lezovanje. Moški namreč partnerko pravilo-
ma umori po dolgem obdobju predhodnega 
»intimnega teroriziranja«, ki se najpogosteje 
manifestira kot fizično nasilje, to pa pravilo-
ma spremljajo tudi druge oblike zlorab in iz-
koriščanja. Sprožilci za hujše kaznivo dejanje 
nad ženskami so v Sloveniji zelo prisotni. Po 
podatkih vseevropske raziskave o nasilju nad 
ženskami, ki jo je izvedla Agencija Evropske 
unije za temeljne pravice, je v Sloveniji 
žensk, ki so bile do petnajstega leta starosti 
žrtve fizičnega in/ali spolnega nasilja s strani 
sedanjega partnerja, pet odstotkov in tistih s 
strani bivšega partnerja 21 odstotkov. Žrtev 
psihičnega nasilja s strani sedanjega partner-
ja je 20 odstotkov in bivšega partnerja kar 46 
odstotkov. 

Največja težava, ko gre za preprečevan-
je femicida, je majhno število prijav povz-
ročiteljev. Skoraj dve tretjini umorov, v 
katerih so žrtve ženske, se zgodi tam, kjer 
povzročitelj ni bil prijavljen in se nasilje ni 
obravnavalo v okviru institucij. Po izkušnjah 
strokovnjakinj in strokovnjakov, ki na terenu 
obravnavajo žrtve in storilce, so ženske na-
jbolj ogrožene v trenutku, ko sprožijo post-
opke, saj ima partner občutek, da izgublja 
moč nad svojo žrtvijo. Kar zadeva varnost 
žrtve po prijavi nasilja, slovenska zakonoda-
ja določa izrek prepovedi približevanja žrtvi. 
Ta ukrep policija izreče za 48 ur in ga pošlje 
v presojo preiskovalnemu sodniku, ki ga po-
trdi in po potrebi podaljša, vendar največ do 
60 dni. V primeru, da storilec krši ukrep prib-
liževanja, lahko državno tožilstvo sodišču 
predlaga strožji ukrep, denimo pripor, kar pa 
se ne zgodi dovolj pogosto. Tudi v primeru 
žrtve s Koroške sodnik ni odredil pripora, 

Večino umorov žensk 
v Sloveniji zakrivijo 
njihovi partnerji

kljub ponavljajočim kršitvam ukrepa pre-
povedi približevanja s strani partnerja. Na 
vrhovnem državnem tožilstvu ocenjujejo, 
da je prepoved približevanja izjemno pogos-
to kršen ukrep, nadzor nad spoštovanjem 
prepovedi pa pomanjkljiv. Na tožilstvu zato 
razmišljajo o dodatnih ukrepih, kot so elek-
tronska varovala, ki bi izkazovali, ali se je 
storilec približal oškodovanki oziroma pre-
povedanemu kraju.  

Pri nas so za obravnavo nasilja v družini 
pristojni centri za socialno delo. Ti imajo v 
svojih rokah skoncentrirane preveč pristo-
jnosti in medsebojno nezdružljivih vlog brez 
nadzora. Drugi sistemski problem je odsot-
nost nadzornih mehanizmov nad njihovim 
delom. Kar se tiče strokovnih nevladnih or-
ganizacij, se pri nas z nasiljem nad ženskami 
sistematično ukvarja samo Društvo za ne-
nasilno komunikacijo. Lani so v programih 
nenasilne komunikacije obravnavali več kot 
800 moških, število pa vsako leto zraste. Za 
pomoč žrtvam nasilja deluje društvo SOS 
telefon, pri katerem prejmejo približno 2300 
klicev na leto. 

Intimnopartnerski umori žensk so iz-
razito spolno zaznamovana dejanja, vzroke 
zanje pa moramo iskati v širšem družbe-
nem sistemu spolne neenakosti in drugih 
družbenih neenakosti, v katerem se moš-
ka dominacija s sistemske, družbene ravni 
prenaša tudi na raven odnosov. Še danes, v 
21. stoletju si nekateri moški vzamejo pravi-
co do nadzorovanja življenja svojih partnerk. 
Pomembno je predvsem ozaveščanje ljudi, da 
bodo socialne mreže žrtev znale prepoznati 
nevarnost in pomagati ženskam. Največja 
težava pri odkrivanju nasilja in pomoči žrt-
vi je njihov strah pred maščevanjem in ne-
zaupanje v uradne institucije. Pogosto žrtve 
ne zberejo poguma za prijavo, razlogov je 
več,  ekonomska odvisnost ali grožnje nasil-
neža, da jim bo vzel otroke. V takih primerih 
je naša dolžnost, da ženski pomagamo iz-
stopiti iz kroga zlorab in nasilja, pa naj smo 
njeni sorodniki, sosedje, prijatelji, znanci ali 
sodelavci. “
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Spomenka Hribar je za Megafon 
spregovorila o položaju žensk v pre-
jšnji državi, njihovi vlogi v času osa-
mosvajanja Slovenije in njihovem 

boju danes. Kot političarka in aktivistka je od 
blizu opazovala politično dogajanje v času, 
ko se je izoblikovala samostojna Slovenija. 
V intervjuju se je dotaknila tudi splošnega 
stanja slovenske družbe in sprememb, ki so v 
zadnjih dobrih tridesetih letih preoblikovale 
Socialistično republiko Slovenijo v kapital-
istično družbo. Odgovori Spomenke Hribar 
so drugačni od diplomatskega leporečja izur-
jenih političark in politikov, krasi jih čustven 
naboj in velika angažiranost.

Spomenka Hribar je v javnosti najbolj 
znana, ker je obsodila zunajsodne povojne 
usmrtitve domobranskih ujetnikov in poz-
vala Slovence k narodni spravi. Poglobljeno 
je raziskovala in pisala o delovanju Edvarda 
Kocbeka. V letih 1987-89 je bila odgovorna 
urednica Nove revije. 

Ob aferi JBTZ oziroma Procesu pro-
ti četveri je leta 1988 sodelovala v kolegiju 
Odbora in opozarjala na moralno plat lju-
bljanskega procesa vojaškega sodstva proti 
civilistom. Leta 1990 je postala prva pred-
sednica Konference za Slovenijo Svetovne-
ga slovenskega kongresa. Leta 1990 je bila 
izvoljena v Skupščino Republike Slovenije. 

Kot vodilna članica koalicije Demos 
oziroma Slovenske demokratične zveze je 
sodelovala pri osamosvojitvenih prizadevan-
jih Slovenije. Leta 1992 je nasprotovala ra-
dikalni protikomunistični in desničarski us-
meritvi te stranke. 

Po končanem mandatu leta 1993 se je 
upokojila in od tedaj deluje kot publicist-
ka ter civilno-družbena aktivistka. Izdala je 
več knjig in številne članke, ki se dotikajo 
perečih družbenih tem.

INTERVJU

Simon Smole
txt&foto

»Razlogi, ki jih navajajo za ohranitev 
Muzeja osamosvojitve držijo, naši 

otroci o osamosvojitvi vedo malo in jo 
zato tudi ne cenijo ustrezno, a vzrok za 
takšno stanje je prav težnja po prisva-

janju zgodovine s strani desnice. «

Začniva z dogajanjem v desetletju, ko je 
razpadala Jugoslavija in z njo zadnji ostanki 
samoupravnega socialističnega sistema, ko 
so se razmahnila različna civilnodružbena 
gibanja in je začela nastajati nova politična 
elita. Na posnetkih in fotografijah iz tistega 
časa prevladujejo moški. To je bolj ali manj 
razumljivo – moški so v politiki prevladovali. 
V vizualnem spominu nam je ostala podoba 
žensk, ki mečejo cvetje vojakom na straži 
pred vojaškim sodiščem; pa tista volivka v 
narodni noši na plebiscitu. Od političark je 
bila bolj izpostavljena zgolj Sonja Lokar, ki 
pa je največkrat ostala v senci kolegov ko-
munistov. No, tudi vi ste med bolj izpostavl-
jenimi ženskami tistega obdobja. Kaj nam 
sporoča takšno urejanje zgodovinskega 
spomina? Cinično bi se lahko vprašali, kam 
so odšle vse ženske iz tistega časa?
>> Vsa gibanja, moških in žensk, se začno 
zaradi kruha in svobode, torej kot socialna 
gibanja.  Tudi pri nas je bilo tako, socialna 
gibanja niso prišla k nam kot uvožena novost, 
temveč so nastala iz socialne stiske naših lju-
di. Glede na zgodovinsko dogajanje so bila v 
Jugoslaviji povezana z narodnim gibanjem, 
še posebej med narodnoosvobodilnim bo-
jem, ko so ženske nosile precejšen del breme-
na in odgovornosti na svojih ramenih, tako v 
samem boju, kakor še posebej v zaledju.

Toda vprašali ste me o vlogi in pojavl-
janju žensk v procesu osamosvajanja. Drži, 
da je bilo udeleženih več moških kot žensk, 
to je razumljivo dejstvo: politika je bila ved-
no – tudi v socializmu, ki je bil angažiranju 
žensk bolj naklonjen in je tudi vpeljal for-
malno enakopravnost žensk, žensko vo-
lilno pavico – predvsem domena moških. 
Drugod po svetu še bolj kot pri nas, v Jugo-
slaviji. Ženske, delegatke v tedanji Skupščini 
smo se po svojih močeh trudile prispevati k 
osamosvojitvi Slovenije in smo bile čvrste 

sodelavke kolegom, res pa je, da nismo bile 
tako izpostavljene v javnosti, kot so današn-
je poslanke. Trdim pa, da osamosvajanje ne 
bi potekalo na takšen način in se najbrž tudi 
ne bi tako izteklo brez nas, žensk, delegatk 
takratne Skupščine. 

Na protestih proti sojenju četverici, ko 
ni šlo zgolj za politične cilje, temveč tudi za 
sočutje z žrtvami in se je družbeno gibanje 
zares začelo, je bilo žensk verjetno toliko kot 
moških. Tiste, ki smo se udeležile protestov, 
smo jim pridale poseben značaj. Ženska je 
predlagala, da naj se  pred vojake, ki so varov-
ali vhod v kasarno na Roški, položi rože. Jaz 
sem napisala pismo generalu Višnjiću, naj 
zapornike izpusti, skupaj z Alenko Puhar in 
Vesno Tržan smo tri dni vztrajale v sprejem-
nici vojašnice, da bi mu ga osebno izročile. 
No, njegovega prihoda nismo dočakale, vo-
jaška, mačistična »čast« generalu ni dopusti-
la, da bi osebno sprejel »neke ženske«, poslal 
je vojačka, ki mi je dobesedno iztrgal pismo 
iz rok in odvihral. 

Ženske smo se z otroki mirno sprehaja-
le po Kotnikovi ulici. Na ta način smo ome-
hčale  proteste, ne da bi jim odvzele pomen, 
ravno nasprotno, s svojimi dejanji smo jim 
pridale žlahtnost, vojski pa zvezale trde roke. 
Niso nas mogli razgnati kot kakšne besne 
protestnike. Naš protesti so bili kulturni in 
dostojanstveni. 

Podobno je bilo s protesti pred Repub-
liškim štabom Teritorialne obrambe, ki so 
se zgodili  potem, ko smo dobili informacijo, 
da je Jugoslovanska ljudska armada odvze-
la orožje naši teritorialni obrambi. Ko se je 
protest nevarno radikaliziral, sem v bližnji 
cvetličarni kupila velik šop nageljnov in jih 
razdelila protestnikom. Duhovi so se umiri-
li, protest pa je sporočal: povedali smo svoje! 
Ženske velikokrat delujemo pomirjajoče. 

- Spomenka Hribar, sociologinja, 
filozofinja in aktivistka
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Kaj pa neslovenke v času osemdesetih, ka-
kšne izkušnje imate z ženskami iz republik 
bivše skupne države v tistem času? 

Poseben primer so bile ženske, matere 
srbskih vojakov, ki so vojsko služili v Sloveni-
ji.  Nesrečnice so se pripeljale z avtobusi, saj 
so bile zaskrbljene za svoje sinove, ogorčene, 
ker so bile obveščene, da Slovenci masovno 
ubijaju naše sinove. Razumela sem jih in pris-
topila k njim. Kako jim pomagati? Klicale so 
me iz Skupščine, da so telefoni skoraj »pre-
goreli« in preobremenili uslužbenke, zato 
sem morala klice preusmeriti na svoj domači 
telefon, dokler jih ni vojska pomirila in so se 
vrnile domov. Veliko jim je pomenilo, da se 
je nekdo sploh hotel z njimi pogovarjati, jih 
razumel in sprejel kot ljudi in matere.  

Kako pa ste se znašli v moškem svetu, ko 
ste postali političarka? Kako ste v času osa-
mosvajanja sodelovali s takratnimi znanimi 
politiki?
>> V politiki je  pomembna načelnost, jas-
nost, strategija, pa tudi prilagodljiv način 
uravnavanja medsebojnih odnosov. Na zač-
etku mandata delegatke v Skupščini sem bila 
tudi sama nasršena  proti opoziciji, zaradi 
nezaupanja in strahu, da ne bo zares pristala 
na večstrankarsko sestavo in novo logiko de-
lovanja izvoljene Skupščine. Potem, ko se je 
nezaupanje stalilo, sem  naredila, kar je bilo v 
moji moči za boljše sporazumevanje, da smo 
lahko izpeljali akcije v korist skupnega priza-
devanja za osamosvojitev.

Tako sem »pletla« kolegialne in strpne 
odnose med delegati obeh političnih strani. 
Še posebej v času dogovarjanja o veljavnosti 
plebiscita, ko smo razpravljali o vprašanju, 
kolikšen odstotek glasov za osamosvojitev 
mora biti oddanih, da bo ta veljaven. Bili 
so trenutki, ko je  izgledalo, da se ne bomo 
uskladili. Nekega kolega sem slišala, ko je re-
kel sogovorniku: »Če bi pa Kučan vezal svoje 
predsedovanje Predsedstvu na pozitivni izid 
plebiscita, bi mu pa verjel.« Na eni nočni seji, 
ko smo usklajevali stališča med Demosovimi 
in opozicijskimi delegati, sem predsednika 
Kučana vprašala: »Gospod predsednik, ali 
boste odstopili s predsedniške funkcije, če nam 
plebiscit ne bo uspel?« Predsednik je debelo 
pogledal in potrdil, da bo odstopil, če plebi-
scit ne bo uspel in osamosvojitev v nasprotju 
z našimi željami ne bo potrjena. No, in potem 
je dogovarjanje steklo. Toda, ko se je bližal 
dan, ko naj bi na skupni seji vseh treh zborov 
glasovali o Zakonu o plebiscitu, je spet vzni-
knilo nezaupanje v opozicijo, da ne bo glaso-
vala pozitivno in se bo, kot že tolikokrat, 
ponovno začelo pregovarjanje. Doma sem 
premišljala, kaj storiti, in sem dognala, da bi 
bilo dobro, če bi pred glasovanjem predsed-
niki vseh strank in vodje poslanskih klubov 
podpisali nekakšen sporazum. Ponoči sem 
napisala osnutek, ga zjutraj pokazala vodjem 
poslanskih klubov in predsednikom strank, 
ki so bili prisotni. Tekst smo »predihali«, 
dopolnili in organizirali svečano podpiso-
vanje sporazuma, ki se je predvajalo na tele-

viziji. Popoldne, ko smo glasovali o  Zakonu 
o plebiscitu, se je to obrestovalo, saj je bilo 
samo nekaj vzdržanih glasov, proti pa – ko-
likor se spominjam – nihče. 

Kako pa ste se odzvali in borili, ko ste nalete-
li na moške, ki so imeli težave z vami zato, 
ker ste ženska?
>> Od začetka svojega angažmaja v kulturi in 
v javnih zadevah sem se gibala v moški druž-
bi – oni so pač prevladovali povsod. Če sem 
imela kakšen predlog, ki se mi je zdel smiseln, 
sem ga prav skromno izrekla v krogu kolegov 
in prijateljev. Običajno je sledil takojšen ko-
mentar: »Ah, daj, no, ne lomi ga,« ali pa: »A si 
neumna, to ne bo šlo skozi,« ali pa: »Ja, kaj ti 
pride na misel, to si pa res lahko izmisli samo 
ženska.« Velja, sem si rekla in premišljeno 
utihnila. Kakšen dan ali dva kasneje pa se je 
komu od tedaj prisotnih posvetilo v glavi in 
je kot »izvirni« avtor postregel s predlogom, 
za katerega je pozabil, da ga je slišal od mene. 
To mislim popolnoma resno: v resnici je poz-
abil, saj je predlog ponotranjil do te mere, da 
je mene kot avtorico izbrisal iz spomina. 

Nekoč sem se spozabila in sem svoj pred-
log pojasnila in dosledno zagovarjala kot 
svojega. Kaj hujšega! Popoln fiasko! Preteklo 
je mnogo časa, da smo se vrnili k njemu, am-
pak z veliko zamero z njihove strani. Poveda-
ti hočem, da sem šele tedaj spoznala, kako se 
obnašam pred svojimi kolegi: kot malo ome-
jena babnica, ki si nekaj domišlja, kar ni vred-
no premisleka. Če sem se vedla na ta način, 
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sem nekaj dosegla, drugače ne. Naj povem, 
da sem šele ob tistem »fiasku« spoznala, kaj 
delam s seboj. Poniževala sem se, ko sem se 
sprenevedala in nisem nastopala kot samos-
tojna oseba s pripadajočimi pravicami. Hitro 
zatem sem šla iz politike. Kot samostojna 
oseba lahko nastopam zgolj s svojimi teksti, 
ki jih objavljam oziroma, ki mi jih – ali pa 
tudi ne – objavljajo mediji (večinoma moški 
odločevalci).

Kako ocenjujete uvedbo novega ekonoms-
kega in družbenega sistema po osamosvo-
jitvi Slovenije? Ste imeli v času procesa osa-
mosvajanja v »načrtu in mislih« današnjo 
obliko kapitalizma?
>> Po osamosvojitvi smo uvedli – nekako 
se je sam uvedel – trdi kapitalizem. Zato 
pravim, da se je sam uvedel, ker kapitalizma 
v nobenem programu Demosovih strank ni 
bilo. Ne na način, kakor je bil kasneje vpeljan. 
V načrtu je bila uvedba privatne lastnine, to 
pa je tudi vse. Čeprav sem iz aktivne politike 
odšla že pred drugimi volitvami leta 1992, 
ko se je kapitalizem šele prav začel uvajati, 
se vseeno čutim soodgovorno za takratno 
in tudi dogajanje danes. Seveda, s svobod-
nimi volitvami pridejo politične stranke in 
z njimi privatna lastnina, vendar menim, da 
brezvestna in nesmiselna prodaja in uničenje 
velikih podjetij ni neogibno, gre za svetovno 
znane blagovne znamke. Zdi se mi, da od 
osamosvojitve sem počnemo vse, da bi si 
škodovali. Bogatejši in razvitejši smo bili od 
vseh vzhodnoevropskih, socialističnih držav, 
zdaj pa smo na repu. Naše vlade, vse po vrsti, 
so večinoma sprejemale za državo in njene  
prebivalce najslabše odločitve. Skorajda je ni 
področja, kjer ne bi »zgrešile«, od ohranjanja  
državljanskega miru in sprave do varovanja 
dostojanstva v odnosu do drugih, predvsem 
sosednjih držav, Italijanov, Avstrijcev, tudi 
Hrvatov, do varovanja narodnega bogastva. 
Pa vprašanje izbrisanih, ko smo nekaj deset 
tisoč ljudi pahnili v družbeno in politično 
anonimnost ter življenjsko bedo. Še danes 
jim krivice nismo popravili niti se dejavno 
opravičili! Vzpostavili smo družbeni sistem, 
v katerem so mnogi otroci lačni. S tem se ne 
morem sprijazniti. Vračali smo premoženje 
mnogim, ki so bili že pred tem bogati, a so 
bili dovolj agresivni, da so uveljavili svojo 
voljo. Mnoge pozitivne dosežke in ureditve 
iz socializma smo preprosto ukinili, to mi leži 
na duši, čeprav se je mnogo teh odločitev in 
ukrepov sprejemalo, ko nisem bila več v ak-
tivni politiki. Dovolj smo kot družba bogati, 
da  nahranimo vse otroke in jim omogočimo 
šolanje skladno z njihovimi sposobnostmi!  

Kako današnje generacije ocenjujejo pro-
ces osamosvajanja Slovenije? Zanima me 
vaše stališče, ko gre za polemiko okoli »uki-
nitve« Muzeja osamosvojitve?
>> Nekateri osamosvojitelji zahtevajo ohran-
itev Muzeja osamosvojitve kot posebne in-
stitucije. Gre za ljudi, ki so soodgovorni za 
»grehe« tistega časa, za izbris prebivalcev iz 
drugih jugoslovanskih republik, neuspešno 
vzpostavitev dejanske  meje s Hrvaško in tako 
dalje. To je razlog, da nasprotujem ohranitvi 
Muzeja osamosvojitve, saj nihče od protago-
nistov ne omenja napak in stranpoti, še manj 

pa žrtve, na poti do samostojne države. Poleg 
nespornih zaslug za vzpostavitev samostojne 
države, imajo ti ljudje marsikaj na vesti, zato 
se nimajo pravice obnašati kot posvečeni, 
kot svetniki osamosvojitve, ki so nad družbo. 

Razlogi, ki jih navajajo za ohranitev 
Muzeja osamosvojitve držijo, naši otroci o 
osamosvojitvi vedo malo in jo zato tudi us-
trezno ne cenijo, a vzrok za takšno stanje 
je prav težnja po »prisvajanju« zgodovine 
s strani desnice. Muzej osamosvojitve bi s 
poudarjanjem zaslug, brez distance in kritike 
lastnih napak, zgolj prispeval k njihovem 
statusu izbrancev. 

V zgodovini Slovenije je osamosvojitev 
res izjemen dogodek, toda gre za posledico 
zgodovinskega zorenja ljudstva, torej preho-
da naroda v nacionalno državo. Gre za dolgo 
obdobje razvoja, ki je zahtevalo velike žrtve. 
Tudi sama sem bila med osamosvojitelji-
cami,  pa posebnega muzeja ne pogrešam, 
dovolj mi je zavest, da sem bila zraven. Za-
dostuje mi dejstvo, da sem imela zgodovins-
ko priložnost – da ne rečem milost usode – 
prispevati k vzpostavitvi samostojne države.

Če se za konec vrneva k uvodnemu vprašan-
ju. Kako ocenjujete položaj žensk danes? 
Se  je od osemdesetih let situacija občutno 
izboljšala? Se strinjate, da je kapitalizem  
navsezadnje v svojo strukturo uspešno inte-
griral patriarhat in ga obrnil sebi v prid? 
>> Manjka nam hvaležnosti in sočutja do 
ljudi. Tega je morda več v ženskih srcih 
kot moških. Ali to drži, ne vem. Vsekakor 
smo ženske že po naravi bolj obrnjene k 
sočloveku, saj rojevamo, pestujemo, hranimo 
naše malčke. Ko sem postala mama, se nisem 
mogla načuditi, da je to res moj otrok in da 
je prišel iz mojega telesa. Ljubezen, ki jo že 
takoj po porodu začuti mama kot bolečino in 
neznansko srečo, je za žensko dar. Enako, kot 
nam je podarjena milost, da rojevamo.

Zato smo ženske drugačne, tudi kasneje, 
ko otroci odrastejo. Tiste ženske, ki nimajo 
otrok,  prav tako nosijo v sebi hrepenenje 
po nežnem, po ljubezni in so-čutenju. Moški 
tudi, seveda,  ampak ti so bolj »narejeni« za 

uveljavljanje moči. Oboji se lahko uskladimo 
v Enem, če smo odprtega srca. Če si dovolimo 
biti odprtega srca.

Na žalost za odprtost srca ni posluha v 
družbi, ki hlepi po dobičku, moči in oblasti. 
To so tisti gradniki družbenega bitja, ki so 
bolj v domeni moških. S tem ni nič narobe, 
ampak živeti in dihati je potrebno pustiti 
tudi ženskam. Danes so v Sloveniji ženske 
bolj družbeno podrejene  in ekonomsko izko-
riščane, kot so bile v socializmu. Mnogokrat 
se znajdejo v obupnem položaju. Bolj družba 
temelji na moči, na grabljenju denarja, boju 
za položaje, politični in drugi prestiž, bolj 
so moški mačistični in ženske ekonomsko, 
družbeno, politično izkoriščane, celo spolno 
nadlegovane in zatrte v svoji ženskosti.  

Včasih se je pri nas položaj žensk ra-
zlikoval od tistega v deželah kapitalizma, 
danes ni več tako. Nekatere pridobitve smo 
ohranili, recimo enoletni porodniški dopust 
in možnost koriščenja očetovskega porod-
niškega dopusta, potem pa se konča. Stan-
je za ženske se še slabša, mladim mamicam 
se mudi nazaj v službo, saj lahko ostanejo 
brez zaposlitve, ker delodajalec ne bo čakal 
eno leto na njihovo vrnitev. Za ženske je še 
pravica do porodniške lahko ovira. Delavka, 
ki naj bi bila leto dni odsotna iz podjetja, je 
za kapitalista breme, zato jim – če le najdejo 
kakšen izgovor – odpovedo delovno razmer-
je. Nič drugače ni v primeru znanstvenic, 
strokovnjakinj na fakultetah, v raznih usta-
novah in bolnišnicah. Vprašanje kariera ali 
družina z otroci predstavlja za ženske nehu-
mano dilemo, ki muči številne šolane ženske 
in posledično zmanjšuje rodnost naroda. To 
bi bilo potrebno urediti, ne pa pridigati in 
pritiskati na ženske, da morajo rojevati »v 
imenu ohranitve naroda«, in jih obremenje-
vati z očitki, da ne izpolnjujejo »poslanstva 
ženske«. Prisiljevanju in poniževanju vseh 
vrst se moramo ženske upreti same. Za svoj 
položaj in dostojanstvo smo ženske pred-
vsem odgovorne sebi. Lepo je biti ženska, ni 
pa lahko. To pa res ne. 

Ampak zmoremo! “

Spomenka Hribar s soprogom Tinetom
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KULTURA

Vse in vsi ga 
uporabljamo, 
a ne pripada 
nikomur

Simon Smole
foto: wiki

Smernice za spolno 
občutljivo rabo jezika

V zadnjih letih občasno vznikne 
polemika, ali lahko s formalnimi 
prvinami jezika prispevamo k  
zmanjšanju družbene nevidnosti 

žensk. Če pristanemo na tezo, da ima jezik 
moč vplivati na strukturiranje družbenega 
mišljenja, je uporaba spolno vključujočega 
jezika smiselna. Seveda v določenih primerih 
in situacijah. Ob tem je potrebno upoštevati, 
da se jezikovna realnost spreminja počasneje 
od družbene, čeravno je potrebno priznati, 
da se v uporabi jezika, tudi v javnem prosto-
ru, pojavlja presežek oblik moškega spola in 
primanjkljaj tistih ženskega spola, še posebej 
v slovenščini. 

Na ravni evropskih institucij so že pred 
desetletji začeli z uvajanjem spolno občut-
ljivega jezika. Leta 1990 je Svet Evrope 
priporočil uporabo neseksističnega jezi-
ka, ki upošteva prisotnost, položaj in vlogo 
žensk v družbi. Slovenska družboslovna in 
jezikoslovna stroka se je na pobudo Urada za 
žensko politiko v devetdesetih letih prejšnje-
ga stoletja odzvala na priporočilo in tedanja 
razprava je med drugim privedla do stan-
dardne klasifikacije poklicev, ki dosledno 
vsebuje moške in ženske oblike. Angažirane 
posameznice, zbrane zlasti v Komisiji za žen-
ske v znanosti, so leta 2010 pripravile prve 
smernice za spolno občutljivo rabo jezika. 
Državni zbor Republike Slovenije je leta 
2015 sprejel Resolucijo o nacionalnem pro-
gramu za enake možnosti žensk in moških 
2015–2020, ki vsebuje cilj spolno občutljive 
rabe jezika.

Pred nekaj leti je izšla publikacija, ki vse-
buje praktične napotke za izražanje enakosti 
spolov v jeziku. Glavni del smernic naslavl-
ja moškocentričnost v jeziku. Očiten primer 
tega je vpeljevanje moškega kot edinega in 
osrednjega jedra, pa čeprav v besedni zvezi 
edini samostalnik moškega slovničnega 
spola lahko stoji šele nekje na koncu ali le 

uporabimo spolno občutljivi jezik, čeprav 
spolno nevtralni ali spolno občutljivi jezik 
morda ni uporabljen v izvirniku. Angleški 
besedo citizens tako prevedemo kot državl-
jani in državljanke.

Pri uporabi jezika, ki seveda ni neodvisen 
od stvarnosti, pogosto prihaja do nesklad-
ja med dejanskostjo in jezikovno rešitvijo. 
Govoriti o učitelju, čeprav predmet poučuje 
učiteljica, je ne samo neprimerno, ampak tudi 
nesmiselno, saj danes v šolstvu prevladujejo 
učiteljice, učitelji pa so na šolah prava red-
kost. Kljub temu dejstvu, se v poročanju o 
stavki v šolstvu uporablja moška oblika, da 
torej »stavkajo učitelji.« Za izražanje vkl-
jučenosti vseh družbenih spolov se predlaga 
tudi uveljavljanje podčrtaja. Po podčrtaju se 
navede spremenjeni del besede, enako kot pri 
poševnici in vezaju: »Sogovornicam_kom in 
sodelavcem_kam se zahvaljujemo za podporo.« 
Redkeje se uporabi možnost zapisa z vkl-
jučevanjem obeh slovničnih spolov. V praksi 
bi to pomenilo uporabo poševnice ali veza-
jev. Takšno pisanje je zahtevnejše, kajti za 
oba spola je treba izbrati pravo pridevniško 
in glagolsko obliko, tekst pa je tudi težko  
berljiv. 

Nasprotniki in dvomljivci v spolno občut-
ljivo rabo jezika trdijo, da jezika ni mogoče v 
celoti regulirati, še najmanj z aktivističnimi 
gesli. Jezik se sicer nenehno prenavlja, a je 
zato potrebno veliko časa, tudi več generacij. 
Nismo gospodarice in gospodarji jezika. Dru-
gi so bolj naklonjeni opisanim smernicam. 
Pravijo, da je iluzija pričakovati, da mora 
jezik »počakati«, da se zgodijo spremembe na 
drugih področjih. Načeloma je mogoče, da bi 
se v jeziku sčasoma pojavile nove, spolno ne-
binarne slovnične oblike, vendar se to ne bo 
zgodilo čez noč. 

Na vprašanje, kateri jezikovni pristop 
bodo ljudje sčasoma privzeli, pa je nemogoče 
nedvoumno odgovoriti. “

na sredini vseh ostalih samostalnikov žen-
skega spola. Zamislimo si, kakšno ogorčen-
je bi zagotovo vzpodbudil obraten proces, 
to je obvezno žensko obrazilo za glagole ali 
pridevnike, ki se vežejo s samostalniki, med 
katerimi ima večina ali pa vsi razen enega 
moški slovnični spol: »Na pomoč udeležen-
kam in udeležencem v prometni nesreči so 
priskočile oba zdravnika, medicinska brata in 
voznici obeh reševalnih vozil.« 

V zadnjem času se je razplamtela pole-
mika na družbenih omrežjih in forumih, 
da novinarke in novinarji intervjuvank ali 
drugih sogovornic ne naslavljajo več z reci-
mo gospa Kovač, ampak z gospa Kovačeva. 
Profesorica na Filozofski fakulteti Lilijana 
Burcar je v tem kontekstu opozorila na  kon-
servativno ospoljeno rabo jezika novinark in 
novinarjev RTV Slovenije. V primeru, ko se 
priimke žensk spreminja v pridevnike, naj bi 
se utrjevalo gledanje na žensko kot svojino, 
lastnino. Obratno pa ne velja, saj se moške-
ga sogovornika vedno naslavlja kot gospoda 
Kovača, in ne gospoda Kovačevega. Položa-
jsko posredovana mesta so še danes mno-
gokrat poimenovana s samostalniki moškega 
spola, čeprav jih zasedajo ženske, na primer: 
»Predsednik mladinske organizacije je postala 
Meta Držaj.«

V spolno občutljivi rabi slovenščine so 
ključni predvsem samostalniki, s katerimi so 
poimenovane glavne osebe, ki jih besedilo 
obravnava ali jim je namenjeno. V smernicah 
svetujejo, da pri omenjanju raznospolnih sk-
upin uporabimo žensko in moško obliko. V 
večini evropskih jezikov se za raznospolne 
skupine tradicionalno uporablja moški spol 
kot generična oblika, ženski spol pa označu-
je samo ženske. V skrbi za jezik, ki bi bil do 
žensk in moških enak, se v različnih jezikih 
razvijajo različne rešitve, ki so skladne z nji-
hovim ustrojem. V prevodu lahko glede na 
morfološko razgibanost slovenskega jezika 
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V krščanski teologiji najvišje mesto 
pripada ženski. Devica Marija se 
je odzvala na Božji klic in posta-
la Božja Mati. Od koncila v Efezu 

leta 431 našega štetja, se Mariji s tem na-
zivom uradno priznava, da je mati Jezusa 
Boga in ne samo mati Jezusa človeka. V ka-
tolištvu velja trditev, da so ženske zaradi nar-
avnega poslanstva – to je materinstva – bližje 
Bogu. A ravno ta teološka čast je tisti temelj, 
ki omogoča po eni strani laskanje ženskam, 
po drugi pa je vir za nenehno sklicevanje na 
njihovo »pravo vlogo«. 

Druga ključna ženska iz Svetega pisma 
se je na velikonočno jutro ob vstajenju kot 
prva prikazala Jezusu. Mariji Magdaleni je 
Cerkev šele nedavno priznala status apostol-
ke apostolov. Kljub temu za mnoge v Cerkvi 
še danes uteleša greh poželjivosti in »ženske 
neukročenosti«. Od drugega vatikanskega 
koncila v šestdesetih letih prejšnjega stolet-
ja naj bi Rimsko katoliška cerkev ženske vse 
bolj vključevala v vzgojno, izobraževalno, 
duhovno in tudi pastoralno življenje skup-
nosti. Zato je na mestu vprašanje, ali so žen-
ske danes bolj dejavno prisotne na položajih, 
kjer se sprejemajo pomembne odločitve v 
cerkvi? 

V letnem poročilu Katoliške cerkve v Slo-
veniji za leto 2022 je vlogi ženske v Cerkvi 
posvečena ena stran. Ženske so, tako piše v 
poročilu, največkrat članice ali voditeljice 
župnijskih oziroma škofijskih molitvenih 
skupin, župnijskih svetov, katehistinje in 
animatorke verskega izobraževanja ter pre-
davateljice v izobraževalnih ustanovah. Ka-
toliška cerkev pri nas ženske postavlja v tisto 
tradicionalno vlogo enkratne »poklicanosti« 
biti-za-druge, od vzorniškega lika za ženske 
do urejanja družine. Ne preseneča torej, da 
poročilo navaja, da so ženske aktivne pred-
vsem, ko gre za dobrodelno dejavnost in 
skrbstveno delo. »Ženske v Sloveniji vodijo 
več kot 400 župnijskih in dekanijskih karitas.« 

DRUŽBA

Štiri petine 
grehov je spolne 
narave

Ženske v slovenski  
in nemški cerkvi

spolni morali. Urejanje človeške spolnosti je 
sploh osrednje opravilo Cerkve. Več kot štiri 
petine grehov je spolne narave.

Nemška cerkev je po razkritju škandala 
sprožila sinodalni postopek, ki obravnava 
predvsem  področje vloge ženske v Cerkvi in 
istospolnih parov. Vernice so dosegle, da so 
nemški škofje določili 30-odstotno vodstve-
no kvoto za ženske v Cerkvi. Škof Bätzing pa 
je jasen glede blagoslavljanja zvez istospolnih 
parov, da jih bodo podeljevali še naprej. Škof 
Franz-Josef Bode, podpredsednik nemške 
škofovske konference, in drugi škofje so poz-
vali k razpravi o dovoljenju ženskih diakonov 
v Cerkvi. Mnoge ugledne redovnice so svoje 
zahteve zastavile še višje. Ženske bi morale 
»zastavljati vprašanje moči,« je dejala sestra 
Katharina Ganz, predstojnica frančiškanske-
ga samostana Oberzell. Sveti sedež je vse od 
začetka opozarjal na neprimernost metode 
poteka sinode in na nekatera stališča, ki so 
se uveljavila. Papež Frančišek je na srečanju 
z novinarji nemško cerkev celo opozoril pred 
tem, da bi postala protestantska.

Po vsem povedanem se postavlja še 
vprašanje, zakaj so ženske bolj religiozne 
in zakaj kažejo višjo pripadnost cerkvi kot 
moški? Primerjalne raziskave v Evropi nam-
reč kažejo, da so ženske bolj religiozne in 
da predstavljajo večino vernikov, ob tem, 
ko se v procesih sekularizacije skupno šte-
vilo vernikov zmanjšuje. Tako kot nemška, 
bo morala tudi slovenska katoliška cerkev 
spoznati, da so ženske in moški v večini držav 
enakopravni pred zakonom. Položaj žensk v 
katoliški cerkvi torej ne odraža družbenih 
pričakovanj o pravični udeležbi v vodstvenih 
službah. Ob tem je jasno, da noben papež ne 
more trditi, da je izključitev žensk iz diakon-
ske, duhovniške ali škofovske službe posled-
ica božje besede, gre za utrjeno tradicionalno 
prepričanje, ki temelji na starodavnem viru, 
podobno kot v družbi odnos do žensk izhaja 
iz že zdavnaj ovrženih prepričanj. “

V župnijah je njihova primarna naloga, da 
animirajo bogoslužje kot bralke beril, organ-
istke ali voditeljice pevskih zborov. »Vse, kar 
počnejo znotraj cerkve, je v skladu s pooblastili 
škofa,« izrecno piše v poročilu. Ženske torej 
samostojno ne smejo opravljati osrednje bož-
je službe. Pri tem, da so ženske neprimerne 
za ordinacijo, se vodstvo rimsko katoliške 
cerkve sklicuje na tradicijo apostolskega 
nasledstva. Ključno je Gracijanovo sklicev-
anje na apostolsko nasledstvo iz davnega 
leta 1140, zaradi katerega je ohranjen mače-
hovski odnos do žensk vse do danes. Kot na-
vaja Ranke Heinemann v svoji knjigi Evnuhi 
za nebeško kraljestvo, je ta odnos v ozadju 
goreče borbe proti »hereziji« redovnic in 
žensk, ki hočejo služiti pri oltarju. Prepoved 
ministriranja za ženske, kaj šele duhovništva, 
je torej staro skoraj 900 let. Kako nenaklon-
jeni ženski ordinaciji so še danes v Vatikanu, 
se je razkrilo z dokumentom iz leta 2010, ki 
spolne zlorabe otrok in žensko ordiniranje 
označuje kot zelo resne zločine.  

V Nemčiji ženske ne pristajajo na patri-
arhalno vodenje Cerkve in zahtevajo jasne 
spremembe, ko gre za njihovo vlogo. »Želimo 
biti vidne in slišane,« je dejala Mechthild Heil, 
zvezna poslanka in vodja nemške katoliške 
ženske skupnosti, ki ima okrog 450.000 
članic. V Nemčiji je vplivno tudi Gibanje 
Marija 2.0, ki je sprožilo tedensko prekinitev 
prostovoljnega ženskega dela v Cerkvi, žen-
ske pa so poleg duhovništva tedaj zahtevale 
tudi odpravo celibata. Pred desetimi leti je 
Nemčijo pretresel škandal v katoliški cerkvi, 
ko so se v berlinski jezuitski šoli razkrili šte-
vilni primeri seksualnih zlorab. V preteklih 
desetletjih je več kot tisoč duhovnikov v 
Nemčiji storilo več deset tisoč kaznivih de-
janj zoper tisoč žrtev. Zlorabe so pometali 
pod preprogo, dokler ni jeseni 2018 objavl-
jena študija razkrila razsežnosti škandala. To 
je spodbudilo obsežno razpravo o patriarh-
alnem razmišljanju v Cerkvi in o katoliški 

Simon Smole
foto: gracechurchsw
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»Otroci niso 
nič krivi, so 
samo žrtve«

Petra Znoj
foto: KCO

Špela Ulaga je vodja Kriznega centra za 
otroke – Hiše zavetja Palčica – v kate-
rem prebivajo otroci v starosti do šest 
let. V Palčico so nameščeni otroci, ki 

so zaradi kriznih razmer odvzeti staršem in 
potrebujejo nujno, a kratkotrajno names-
titev, dokler se razmere ne spremenijo ali pa 
dokler za njih ne najdejo rejniške družine. 
Krizna namestitev naj bi trajala do 21 dni, 
vendar kot pove Špela, se čas bivanja pri njih 
podaljšuje – v lanskem letu je bil najdaljši 
čas kar devet mesecev. Od sprejetja novega 
družinskega zakonika leta 2019 se je pristo-
jnost odločanja o tem umestila na sodišča, 
centri za socialno delo pa še vedno vodijo 
postopke in na sodišča posredujejo predloge, 
zato se postopki podaljšujejo. Hkrati pa pri-
manjkuje primernih rejniških družin.

Nujen odvzem otroka je najstrožji ukrep. 
»Ogroženost otroka mora biti visoka, lahko gre 
za nasilje med staršema, nasilje nad otrokom, 
različne odvisnosti – droge, alkohol ali kombi-
nacijo tega. Iz takšnega okolja je treba otroke 
umakniti. Včasih krivda ni na strani starša, 
lahko gre za težave v duševnem zdravju, ko bi 
starš želel poskrbeti za otroka, pa ne zmore. Ali 
pa je na primer mama samohranilka, ki nima 
socialne mreže in je hospitalizirana,« razloži 
Špela. CSD po odvzemu in nastanitvi v kriz-
nem centru najprej preišče socialno mrežo 
– ali obstaja babica, teta … ki bi lahko prev-
zela skrb za otroka. Če takšne osebe ni, se za 
otroka poišče rejniško družino. Posvojitve so 
v Sloveniji zelo redke, saj mora po zakonu, da 
do posvojitve sploh lahko pride, starš podpi-
sati izjavo, v kateri se s posvojitvijo strinja, 
potem pa ima še pol leta časa, da si premis-
li. Razen takrat, ko gre na predlog centra za 
socialno delo primer na sodišče v odvzem 
starševske skrbi.

Rejništvo je začasno, otroka 
se lahko vrne domov

Rejništvo pa je začasno, kar pomeni, 
da starši dobijo možnost za vpogled v svoja 
dejanja in začnejo delati na sebi, spreminja-
ti razmere in na koncu, če okolje za otroka 
ni več ogrožujoče, dobijo otroka nazaj. »So 
primeri, ko je staršem odvzem otroka pomenil 
veliko motivacijo in so začeli spreminjati svoje 
ravnanje, vedenje, začeli so delati na sebi. Vkl-
jučili so se v programe za zdravljenje odvisno-

sti, zapustili nasilnega partnerja, šli v varno 
hišo … Pomembno je, da ima otrok enega starša, 
ki ga lahko zavaruje. Od nas gredo večinoma v 
rejniške družine, saj je namestitev kratkotraj-
na in v tem času starši ponavadi še ne uredijo 
zadev. Se pa lahko potem kasneje iz rejništva 
vrnejo domov,« pojasni Špela.

Otroci se soočajo z velikimi stiskami 
in pozna se, da so oškodovani, da niso imeli 
mirnega in ljubečega družinskega okolja: »Če 
so otroci na primer živeli v nasilnem okolju, se 
tudi sami poslužujejo takih ravnanj, so nasilni 
do drugih otrok. Nekateri so prestrašeni, lahko 
tudi z drugimi načini izražajo stisko. Nekateri 
tudi razvojno zaostajajo, imajo motnje pozor-
nosti, so na avtističnem spektru. Potem so do-
jenčki, katerih mame so se drogirale med 

hko šel,« opisuje Špela.
Organizirajo dodatna izobraževanja za 

zaposlene, tudi individualno berejo o tem. 
Ko dobijo v center novorojenčka, vedno 
pride patronažna sestra, da jim malo poma-
ga. Najtežje je, ker otroci s seboj prinesejo 
travme, na katere je treba drugače odreagi-
rati, kot so na primer izpadi besa, ali ko so 
otroci na avtističnem spektru. 

»Najbolj pomembno je, da otroci pri nas 
začutijo, da so sprejeti, da so varni, da jih ima-
mo radi. Otroci  se pri nas navadijo na neko 
rutino, da imajo predvidljivo okolje. Da vedo, 
da je zdaj kosilo, potem bo spanje in tako dal-
je. Navadimo jih na osebno higieno, veliko jih 
ni navajenih, da si je treba umivati roke, da 
si umivajo zobe vsak večer … Predvsem pa je 
pomembno, da ponovno pridobijo zaupanje v 
odrasle ljudi. Te otroke so namreč izdali tisti, ki 
jih ne bi smeli.«

Delo poteka dvanajst ur na dan
Delo v kriznem centru je izjemno na-

porno, saj izmena traja kar dvanajst ur. Poleg 
tega pa delo nosiš s seboj domov. »Tudi ko 
sem na dopustu, kličem in sprašujem, kako so 
otroci. Kaj se dogaja. Nikoli ne moreš res izk-
lopiti. Tudi crkljamo jih, kot bi bili naši, saj so 
to otroci, ki jim manjka te ljubezni. Seveda se 
te primeri tudi dotaknejo. Spomnim se, ko so 
ponoči pripeljali otročke, ki so se pred staršema 
ob dveh ponoči skrivali pod mizo … Najboljše 
bi bilo, da kriznih centrov ne bi bilo, da bi vsi 
starši lahko poskrbeli za svoje otroke.«

Otroci so neverjetno prilagodljivi
Otrokom v Palčici ponavadi razložijo, 

da bodo nekaj časa pri njih, da imata mami in 

nosečnostjo, imajo odtegnitveni sindrom.« 
Prav z vsemi pa je treba delati na poseben 
način.

Palčica ni vzgojno-izobraževalni 
zavod

Ker Palčica ni vzgojni izobraževalni za-
vod, temveč socialno-varstveni, namenjen 
kratkotrajni namestitvi, so tudi zaposleni so-
cialni delavci in ne vzgojitelji. Zaradi tega se 
včasih tudi oni spopadajo s stiskami, ko gre 
za reakcije in vzgojo otrok, ki so doživeli tako 
hude travme. »Ker so otroci vedno več časa tu-
kaj, opažamo, da bi bilo treba več pozornosti 
nameniti tudi vzgoji. Če otrok devet mesecev ni 
vključen v vzgojno-izobraževalni sistem, kot je 
vrtec, ne gre razvoj tako hitro naprej, kot bi la-

oči težave in da jih morata rešiti, hkrati pa jih 
pripravljajo na odhod v »novo družino«. Kot 
pojasni Špela, so otroci neverjetno prilagodl-
jivi, če samo pomislimo, da jih tuji ljudje sre-
di noči vzamejo iz domačega okolja, peljejo 
k drugim tujim ljudem, potem pa čez kakšen 
mesec v novo družino, zopet k tujcem. 

»Otroci se mi smilijo, seveda. Niso doma, 
nimajo tistega, kar bi morali imeti – brezpogo-
jne ljubezni staršev. Ampak tudi to, da greš v 
rejniško družino, ni nujno slabo. Zares smo ve-
seli, ko se nam nazaj javijo rejniki in povedo, 
kako so otroci zacveteli. Kje pa piše, da so nujno 
samo biološki starši tisti, ki lahko poskrbijo za 
otroka?« “
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Sprva jih je bilo zgolj nekaj. Iztrošenih 
transportnih delavcev v Luki Ko-
per, ki so delali preko Izvajalcev 
pristaniških storitev. Pravzaprav 

delavci na (reden) klic. In dela je bilo veliko. 
Tudi po tristo in več delovnih ur mesečno. Po 
tihem so pričeli prihajati v občasne prostore 
Delavske svetovalnice v Kopru. Sumljivo 
gledali, ali jih kdo od zunaj gleda. Ob pripo-
vedovanju svojih osebnih zgodb so se sčaso-
ma odprli. Govorili so o tem, kaj pravzaprav 
pomeni tristo ur dela na mesec, kako denimo 
zamudiš odraščanje lastnih otrok, medtem 
ko vse te ure daješ dobičkom luških gazd in 
seveda same Luke Koper. In medtem ko so 
bili vsi ti IPS delavci v letnih poročilih skriti 
v postavko »storitve«, so se luški IPS gazde 
brez sramu javno šopirili s paleto najnovejših 
modelov prestižnih avtomobilov. Pravzaprav 
so bili IPS delavci leta in leta skrita javna 
skrivnost Luke Koper, tiha tovarna dobička. 
Domačini niso videli IPS delavcev (in obrat-
no), ker so slednji ves čas delali. Nič čudnega 
torej, da so na začetku ti isti IPS delavci pri-
hajali k nam obteženi s tišino. Nakar so nam 
ob pogovorih pričeli kazati svoje sezname ur 
dela. Ure in ure. Teh pisnih dokazov dolgo-
letnega izkoriščanja IPS delavcev je bilo vse 
več. IPS delavcev, ki so prihajali k nam, je bilo 
vse več. Ob kazanju svojih »šihtaric« so nam 
razlagali, kako jih imajo v Luki Koper za dru-
gorazredne, tretjerazredne. Pač, »storitev«, ki 
se jo najame preko IPS. 

Tekom vseh teh pogovorov z nami, med 
seboj, pa so pričeli vsi ti IPS delavci postaja-
ti vse bolj glasni, vse bolj povezani. Vse bolj 
so se začeli zavedati obsega izkoriščanja nad 
njimi. Kajti ob takšni količini dnevnega iz-
koriščanja, kot so jo doživljali, ne moreš tega 
uvideti kar čez noč. 

In potem se je začelo premikati. Z vsem 
tem prepoznanjem dnevnega izkoriščanja, z 
vso nakopičeno delavsko jezo smo skupaj z 
obalnimi sindikati pričeli pritiskati na Luko 
Koper, naj se končno neha sprenevedati ter 
naj vse te IPS delavce direktno zaposli. Luka 
Koper na začetku ni popuščala. Ampak tudi 

KOLUMNA

Konec strahu 

Goran Lukić
foto: Mitja Volčanšek, STA

IPS delavci niso popuščali. Nismo popuščali. 
A bolj kot so vse tihe zgodbe dnevnega izko-
riščanja IPS delavcev postale javne, in več 
kot jih je bilo, bolj so IPS delavci v nekem 
trenutku praktično postali simbol delovnega 
izkoriščanja. V državnih podjetjih. In skupaj 
smo poskrbeli, da država od te sramote, ki 
se je dnevno dogajala pod okriljem »korpo-
rativnega upravljanja«, ni mogla zbežati. Po 
letih skupnega boja je Luka Koper pričela di-
rektno zaposlovati IPS delavce. 

Naš skupni boj z nekdanjimi IPS delav-
ci se seveda nadaljuje. Vrhovno sodišče je 
namreč konec prejšnjega leta odločilo, da je 
ta »poslovni model« outsourcanja delavcev na 
IPS podjetja nezakonit. Natančneje: »Glede 
na navedene nezakonitosti, zlorabo pravic in 
prikrito delovno razmerje je Vrhovno sodišče 
RS odločilo, da delavci od datuma prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi pri IPS utemeljeno uvel-
javljajo obstoj delovnega razmerja pri Luki 
Koper.« In dalje: Luka Koper je zaradi kršitve 
pravic (plač in drugih prejemkov) tožnikom 
odgovorna za njihovo prikrajšanje pri pre-
jemkih iz delovnega razmerja tudi v času 
že obstoječega delovnega razmerja pri IPS. 
Z obalnimi sindikati smo zato pozvali vse 
te IPS delavce na srečanje. Odzvali so se. In 
to v velikem številu. Ker so vedeli in videli, 
da se da. Vsem prisotnim IPS delavcem smo 
razložili, kakšne pravne možnosti sploh ima-
jo napram Luki Koper. Pričeli smo zbirati 
kontakte tistih, ki bodo šli v zahtevke proti 
Luki Koper. Nekdanji IPS delavci so se brez 
pomisleka odzvali. In dali svoje podpise. 

Prejšnji petek smo se z vsemi nekdanjimi 
IPS delavci ponovno dobili, da operativno 
uskladimo in obrazložimo nadaljnje pravne 
korake. Med delavci ni bilo nobenega dvo-
ma. Nobenega popuščanja. Prostori Obalnih 
sindikatov na Trgu Brolo 2 so bili čisto polni. 
In vsi nekdanji IPS delavci sploh niso mogli 
priti. Daleč od tega. 

Sporočilo je jasno: ne, Luka Koper, če 
misliš, da boš vse te nekdanje IPS delavce, ki 
si jih leta in leta izkoriščala, izčrpala s tišino 
in zavlačevanjem, se prekleto motiš. Kajti vse 

te delavske jeze, ki se je nabirala leta in leta, 
in se spremenila v organizirano delavsko 
jezo, preprosto ne moreš ustaviti. In verjemi, 
jeznih nekdanjih in nekoč tihih IPS delavcev, 
ki bodo zahtevali svojo pravico, je iz dneva v 
dan več. 

Nekaj dni pred tem izjemno lepim pet-
kovim srečanjem nekdanjih IPS delavcev 
sem bil prav tako na Obali, tokrat v družbi 
stavkajočih sobaric Save Turizem. Pa so me 
novinarji že pred tem večkrat spraševali, 
zakaj sobarice stavkajo, če pa so jih že out-
sourcali. 

Pa sem ob tem pomislil na nekdanje tihe 
IPS delavce. Tudi IPS delavce so outsourca-
li. Leta in leta. Tudi IPS delavci so bili tiho. 
Leta in leta. In potem ti isti delavci niso bili 
več tiho. In potem so bili vsak dan bolj glasni. 
Dokler Luka Koper ni mogla več ignorirati 
tega hrupa. 

In potem pogledam stavkajoče sobarice. 
Tudi one so bile tiho. In tudi one niso več. 
Tudi one so bile tiha tovarna dobička nji-
hovih delodajalcev. In tudi v tem primeru se 
je vsa tiha individualna jeza oblikovala v or-
ganiziran pritisk. Še več. V stavko. 

Res je. Sobarice ne bodo dosegle zmage 
jutri. Ampak sobarice so se odločile. Za or-
ganizirano delavsko borbo. In ko enkrat ta 
odločitev pade, se strah spremeni v samo-
zavest. Se tišina spremeni v glas. In krč v 
ukrepanje. In tudi v tem primeru velja isto 
kot pri Luki Koper: Sava Turizem, če misliš, 
da boš prekinila boj lastnih oustourcanih so-
baric, čistilk s tišino, zavlačevanjem, skrivan-
jem za »korporativnim upravljanjem«, se 
motiš. Kajti vse te delavske jeze, ki se je nabi-
rala v tišini, in se spremenila v organizirano 
delavsko jezo, preprosto ne moreš ustaviti. 
In verjemi, jeznih sobaric, čistilk, ki bodo 
zahtevale svojo pravico, je vsak dan več. In 
ideja Istrabenz Turizma, da bi prav tako sle-
dili svetilniku outsourcinga sobaric, bo le še 
podžgala to organizirano delavsko jezo. 

In vsi mi smo z nekdanjimi IPS delavci. 
Vsi mi smo s sobaricami. 

Ker je to naša osnovna dolžnost.  “

Eden od protestov proti agencijskemu zaposlovanju delavcev v Luki Koper
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Po padcu zidu je Berlin še vsaj do-
brih deset let veljal za mesto, ki ima 
posluh za socialne potrebe svojega 
prebivalstva. Dobiti stanovanje za v 

najem je bilo še v zgodnjih dvatisočih enos-
tavno in večina prebivalcev si je to zlahka 
privoščila. Kar 85 odstotkov Berlinčanov je 
podnajemnikov, saj je bil največji delež sta-
novanj v javni lasti, nikoli pa ni prišlo do 
množičnih odkupov lastnih stanovanj, kar je 
bil namen Jazbinškovega zakona pri nas. 

A zaradi presežka stanovanj se je mest-
na oblast pod socialnimi demokrati (SPD) v 
koaliciji z Die Linke med leti 2002 in 2007 
podala v razprodajo, da bi s tem pokri-
la visok dolg, ki je pestil mesto. Prodali 
so 110.000 stanovanj, kar je predstavljalo 
tretjino celotnega javnega stanovanjskega 
fonda. Revija Exberliner poroča, da je bilo 
v eni sami prodaji investitorjem, med njimi 
banki Goldman Sachs, prodanih kar 66.000 
stanovanj za 405 milijonov evrov, kar v 
povprečju znaša šest tisoč evrov na stano-
vanje. Prevzemi velikih kosov sosesk s strani 
velikih investitorjev so se nadaljevali tudi v 
naslednjem desetletju, ko naj bi ti za nakupe 
porabili kar 139 milijard evrov,  kakor so v 
raziskavi ugotovili v Die Linke.

Lastniška struktura se je pomaknila 
v korist privatnim lastnikom, ogromnim 
korporacijam, ki si lastijo več tisoč ali de-
set tisoč stanovanj. Največji med njimi sta 
Deutsche Wohnen in Vonovia, ki si sk-
upaj lastita 157.000 stanovanj. Njihov cilj 
je večanje dobička, kar neposredno vodi v 
višanje najemnin. V začetku tega procesa ni 
bilo večjega nadzora nad najemninami, ra-
zen omejitve dviga pri obstoječih pogodbah 
do 20 odstotkov v treh letih. Pri novih po-
godbah ni bilo za lastnike nobenih omejitev. 
Ocene višanja najemnin se razlikujejo glede 
na zajeto obdobje, a se raztezajo od 40 ods-
totkov v preteklih petih letih do podvojitve 
od zgodnjih dvatisočih. Gre za eno največjih 
rasti med vsemi mesti na svetu, leta 2017 pa 
naj bi Berlin postal celo svetovni rekorder. 

Skupaj z najemninami so ves čas rastle 
tudi frustracije podnajemnikov in boj za 

dostopna stanovanja je postajal vse bolj or-
ganiziran. Dosegel je nekaj delnih uspehov, 
a rasti cen v celoti ni uspel ustaviti. Eden od 
mehanizmov kontrole, ki ga je sprejelo več 
nemških mest, je tako imenovana Mietpreis- 
bremse oziroma omejitev najemnine pri 
novih najemnih pogodbah, ki naj ne bi pre-
segale deset odstotkov najemnine prim-
erljivih stanovanj na istem območju. Leta 
2018 so se v Berlinu odvili protesti proti 
»najemniški norosti«, ki se jih je po besedah 
organizatorjev udeležilo več deset tisoč ljudi. 
Takrat so se v javnosti prvič pojavile ideje o 
ekspropriaciji. 

Politični odgovor tem glasovom je bila 
nadomestna ponudba, ki naj bi delovala kot 
kompromis. Leta 2020 je bila sprejeta kapica 
na najemnine, ki je slednje za dobo petih let 
zamrznila na raven iz junija 2019. Kot posle-
dica zakona so se nekatere najemnine znižale 
tudi do četrtine. A koalicija nepremičninskih 
lastnikov in investitorjev je uspešno zagovar-
jala stališče, da se država ne bi smela vmeša-
vati v trg, in leto kasneje s politično podporo 
stranke CDU uspela zakon izpodbiti na us-
tavnem sodišču. Mnogo najemnikov je pri-
varčevani denar zato moralo vračati korpo-
racijam. 

V istem času se je oblikovala široka ini-
ciativa Ekspropriirajmo Deutsche Wohnen, 
ki si je za cilj zadala referendum o zakonu 
o podružbljanju stanovanj tistih korporacij, 
ki si jih lastijo več kot tri tisoč. Takšnih ne-
premičninskih korporacij je dvanajst, skupaj 
pa si lastijo kar šestino vseh stanovanj v Ber-
linu, kar znaša 240.000 stanovanj. Organiza-
torji referenduma so se opirali predvsem na 
14. in 15. člen nemške ustave, ki določata, da 
mora raba lastnine služiti tudi javnemu do-
bremu ter da so lahko zemlja, naravni viri ali 
produkcijska sredstva za ta namen in ob za-
konsko določeni kompenzaciji prenesena v 
javno last. Iniciativa je uspela zbrati 360.000 
podpisov v podporo referendumu, ki je bil 
izveden 26. septembra 2021. Na njem je pre-
pričljivih 57,6 odstotkov volilcev glasovalo 
za zakon, kar je količinsko za 50.000 glasov 
preseglo skupno število volilcev vladajoče 

koalicije med SPD, Die Linke in Zelenimi.  
Referendum je bil nezavezujoč, a ob 

takšni podpori je mestna oblast pod velikim 
pritiskom, da ponudi nekakšne odgovore. 
Županja Franziska Giffey is vrst socialnih 
demokratov je v kampanji nastopila proti 
zakonu, a se je sedaj znašla v potencialnem 
konfliktu z lastno stranko. Mesto je ustano-
vilo 13-člansko komisijo, ki naj bi ugotovila, 
ali je predlog podružbljanja sploh zakonit in 
pod kakšnimi pogoji. Mnogi člani iniciative 
to potezo vidijo kot zavlačevanje, medtem 
ko jo drugi razumejo kot običajen postopek, 
značilen za javne institucije. Decembra je 
bilo objavljeno vmesno poročilo komisije, 
ki načelno ugotavlja, da ima zvezna dežela 
Berlin ustavno pravico apropriacije privat-
nih nepremičnin in da je ta poteza finančno 
sprejemljiva.

V maju naj bi komisija objavila končno 
poročilo, pri čemer iniciativa Ekspropriira-
jmo Deutsche Wohnen pričakuje, da bo 
na tej podlagi že letos sprejet zakon o pod-
ružbljanju. Bolj skeptični komentatorji pa 
pričakujejo, da bo rezultat nekakšen kom-
promis. Pri tem je pomembno tudi to, kako 
visoka je kompenzacija. Nemški mediji nam-
reč poročajo, da se ta lahko giba med 7 in 37 
milijardami evrov. Višja številka je vrednost 
odkupa po tržni ceni, kar bi bilo darilo kor-
poracijam. Na končno implementacijo bo 
morda imela vpliv tudi nova sestava dežel-
nega sveta. Na volitvah pred nekaj tedni se je 
leva koalicija sicer uspela obdržati, a največ-
ja relativna zmagovalka volitev je bila CDU, 
nasprotnica podružbljanja, ki se je z dodat-
nimi desetimi odstotnimi točkami zavihtela 
na tretje mesto.

Stanovanjska iniciativa je svojo zahtevo 
po podružbljanju sedaj podprla še z izda-
jo brošure o skupnostnem bivanju, v kateri 
predstavlja svojo zamisel o novi javni insti-
tuciji, pod katero naj bi zbrali in upravljali 
podružbljena stanovanja. V ospredju je ideja, 
ki enači podružbljanje ter demokratizacijo 
proti velikim privatnim nepremičninskim 
lastnikom. “

PO SVETU

Izidor Barši
foto: pexels

Bodo 
Berlinčani 
še imeli 
kje živeti?
Podružbljanje kot odgovor 
na stanovanjsko krizo
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vezništvu z Britanijo in angleškimi fašisti, a 
razvoj dogodkov je leta 1939 pripeljal do vo-
jne, ki je Mitford ni sprejela dobro. Sledil je 
poskus samomora, ki jo je trajno poškodoval. 
Hitler jo je obiskoval v bolnišnici, ji plačal 
stroške zdravljenja in uredil pot nazaj v Ve-
liko Britanijo. 

Njunemu navdušenju nad fašizmom je 
poleg družinskega botrovalo tudi razredno 
ozadje, ki ga je predstavljala kultura angleške 
visoke družbe. Življenje v tem ekonomsko 
privilegiranem kontekstu je stremelo k ek-
stravaganci, k temu, da posamezniki niso 
»dolgočasni«, kakor je Diana kasneje opisala 
svojo komunistično sestro Jessico, s katero 
sta prekinili stike. Slednjo je pot odpelja-
la v ZDA, kjer je bila aktivna v komunis-
tični stranki ter delovala kot raziskovalna 
novinarka. 

Kot zgodovinski primer vplivne ženske 
v komunističnem gibanju, ki je bila blizu Fi-
delu Castru, se spomnimo še Celie Sánchez. 
Rojena v dobro stoječi družini na Kubi se je 
zgodaj pridružila revolucionarnemu Gibanju 
26. julija, ki si je pod Castrovim vodstvom 
prizadevalo za padec pro-ameriškega dikta-
torja Fulgencia Batista. Sánchez je postala 
prva ženska gverilka v gorovju Sierra Mae-
stra, organizirala je pošiljke orožja in potre-
bščin za odporniško gibanje, načrtovala je 
tudi pristanek čolna Granma, s katerim je 
leta 1956 na Kubo iz Mehike pripotovalo 82 
revolucionarnih borcev, med njimi Castro in 
Che Guevara. Vojaške sile generala Batiste so 
revolucionarje pričakovale, zato jih je večji 
del izgubil življenje, za preživetje preostalih 
21 pa je bila ključna tajna mreža kmečkih 
družin, ki jo je organizirala Sánchez.

Po padcu Batiste je postala ena od dveh 
najbližjih Castrovih sodelavcev in osrednji 
člen revolucije. Vodila je projekte, ustanavl-
jala parke in delala v smeri visoke kvalitete 
življenja Kubancev. Imela je ogromen učinek 
tako na kubansko nacionalno samopodo-
bo, kakor na podobo revolucionarjev v očeh 
srednjega razreda. S ponosom in spoštovan-
jem je rušila karikaturo revolucionarjev kot 
barbarov. Obenem je s svojim vodstvom, 
bojem, političnimi in družbenimi napori 
preoblikovala podobo ženske v kubanski 
zavesti. Čeprav so dokumenti glede njenega 
delovanja v vladi Fidela Castra skromni, je 
Sánchez zbirala pisma ter druge dokumente 
glede kubanske revolucije, na podlagi njene 
zbirke pa je bil leta 1964 ustanovljen tudi 
uraden arhiv.  “

PO SVETU

Ženske na političnih 
prelomnicah

Izidor Barši

Praznovanje dneva žensk je bilo v svo-
jem zgodovinskem izhodišču pre-
pleteno s socialističnimi in komu-
nističnimi gibanji. Politična, socialna 

in ekonomska enakopravnost žensk je kot 
politični smoter nastopila kot del delavskih 
bojev, zato se je praznik dolgo praznoval 
predvsem v komunističnih državah. Post-
opna idejna ločitev emancipacije žensk in 
delavske emancipacije se je začela šele, ko je 
idejo praznovanja posvojilo globalno femi-
nistično gibanje v 60. in 70. letih, vsekakor 
pa se je ta ločitev popolnoma uveljavila do 
konca tisočletja, ko je dan postal del market-
inških strategij. 

Zato moramo biti pozorni na to, v kate-
rem širšem idejnem okvirju se odvijajo gov-
ori o pravicah žensk. Tega jezika ni posvojil 
le korporativni svet, ampak do neke mere 
tudi desnica, ko želi obraniti moč nacije pred 
negativnimi zunanjimi vplivi. Naj bodo to 
priseljenci, moderni način življenja ali pa 
komunistična ideologija, kar vselej najeda 
naravni red, kakor si ga zamišlja desnica in v 
katerem ima ženska največkrat zelo omejeno 
vlogo. Šovinistične ideologije ne upoštevajo 
družbenih ločnic, tudi spolnih ne, zato ni ne-
navadno, če ideje o naravnih vlogah slišimo 
tudi iz ženskih ust.  

V zgodovini so takšne določitve zaznam-
ovale družino Mitford iz 30. let 20. stoletja, 
ki jo je sestavljalo šest hčerk konservativne-
ga in ksenofobnega barona Davida Mitforda, 
ter Sydney Bowels, ki je za razliko od moža 
vztrajala pri simpatijah z nacizmom tudi po 
začetku vojne. Kljub specifičnemu družin-
skem ozadju so hčerke končale na povsem 
nasprotnih političnih polih. 

Do največjega razkola je prišlo med ko-
munističnim in socialističnim polom, ki sta 
ga zastopali sestri Jessica in Nancy, ter med 
fašističnim polom Unity in Diane. Diana se 
je poročila z Oswaldom Mosleyem, vodjo Bri-
tanske zveze fašistov, prek njega pa je v stik z 
nacizmom prišla tudi Unity. Navdušenje nad 
fašizmom in nacizmom je botrovalo njeni 
razpoznavnosti v okviru fašistične stranke, 
ki ju je leta 1933 skupaj z Diano kot pred-
stavnici poslalo na nürnberški shod. Tam 
je Unity prvič videla Hitlerja in postala ob-
sedena z njim. Naslednje leto se je preselila v 
München, obiskovala tečaj nemščine in sto-
pila v stik s firerjem. 

Naslednja leta je preživela kot Hitlerjeva 
zaupnica, zaradi katere je bila ljubosumna 
celo Eva Braun, opravljala je tudi propagan-
distične naloge. Hitlerja je spodbujala k za-

Kitajska 
poziva k miru

Peking – Kitajska je konec februarja v načrtu 
za politično rešitev konflikta v Ukrajini poz-
vala Rusijo in Ukrajino k mirovnim pogov-
orom in posvarila pred uporabo jedrskega 
orožja. Zunanje ministrstvo v Pekingu je 
dokument v 12 točkah predstavilo ob prvi 
obletnici vojne v Ukrajini. ZDA so načrt 
sprejele kritično, ukrajinski predsednik 
Volodimir Zelenski pa je dejal, da je odprt 
za nekatere predloge, ter izrazil željo, da so 
v pogovore vključene tudi latinskoameriške 
in afriške države, Kitajska in Indija. dnevnik/
sta/nb

Zadržanost do 
Istanbulske konvencije

Bruselj – Istanbulska konvencija, katere cilj 
je preprečevanje nasilja nad ženskami, po 
skoraj devetih letih po začetku veljave v EU 
še vedno ni bila ratificirana. Temu naspro-
tujejo Bolgarija, Češka, Madžarska, Latvija, 
Litva in Slovaška. Slovenija je konvencijo 
ratificirala in celo na novo opredelila kazni-
vo dejanje posilstva in spolnega nasilja, ki po 
novem vključuje koncept »samo ja pomeni 
ja«. sta/nb

Volitve na 
avstrijskem Koroškem 

Celovec, 5. marca – Na deželnih volitvah so 
s 38,9 % glasov najmočnejša stranka ostali 
socialdemokrati (SPÖ). Sledijo svobodnjaki 
(FPÖ) s 24,6 % glasov, na tretjem mestu je 
ljudska stranka (ÖVP) s 17 %. V deželni par-
lament v Celovcu se je uvrstil koroški Slo-
venec Franc Jožef Smrtnik, ki je kandidiral 
na listi Ekipe Koroška (10,1 %).  Zelenim 
vstop v deželni zbor v Celovcu ni uspel. So-
cialdemokrati bi lahko šli tudi v koalicijo s 
svobodnjaki, ki računajo na devet mandatov, 
ali Ekipo Koroška s petimi mandati. Možna 
bi bila tudi koalicija brez socialdemokratov, 
ki bi jo sestavljali FPÖ, ÖVP in Ekipa Koroš-
ka, ki bi imeli skupaj 22 mandatov. sta/nb

V Kolumbiji protestniki 
zajeli 78 policistov

Bogota – Med protesti na jugu Kolumbije 
proti naftni družbi Emerald Energy je minu-
li teden prišlo do spopadov med policijo in 
okoljskimi protestniki, ki nasprotujejo grad-
benim posegom družbe Emerald Energy, 
ker ta ne spoštuje zavez, danih lokalnemu 
prebivalstvu. Protestniki so za talce zajeli 
78 policistov in devet uslužbencev naftne 
družbe. Kolumbijski predsednik Gustavo 
Petro je pozval k njihovi izpustitvi.

Scholz v ZDA
Washington – Ameriški predsednik Joe 
Biden je v Beli hiši sprejel nemškega kan-
clerja Olafa Scholza, pogovarjala naj bi se o 
pomoči Ukrajini, o domnevni kitajski proda-
ji orožja Rusiji ter o načrtu »zelene« rein-
dustrializacije ZDA. Glede na visoki obisk je 
presenetljivo, da voditelja nista podala več 
konkretnih informacij, sestanek je potekal za 
zaprtimi vrati, izognila sta se tudi vprašan-
jem novinarjev. sta/nb 
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Evropsko 
javno tožilstvo 
in korupcija
na Hrvaškem

Saša Paprić

SOSEŠČINA

Hrvaška je z vstopom v Evropsko unijo ustvarila vrsto 
priložnosti in ugodnosti za svoje državljane. Med pomem-
bnejšimi postavkami pa je dostop do strukturnih skladov. 
Za zaščito finančnih interesov pred goljufijami je EU leta 

2021 ustanovila Evropsko javno tožilstvo, katerega naloge so preis-
kovanje, pregon in vlaganje obtožb za kazniva dejanja, ki škodujejo 
proračunu unije. S prenosom dela suverenosti, vključno s pravosod-
jem, na naddržavne organe Evropske unije, se je bistveno povečala 
učinkovitost v boju proti korupciji. Že lani je evropsko javno tožilst-
vo na Hrvaškem sprožilo 23 postopkov zaradi sumov malverzacij s 
sredstvi EU v skupni vrednosti 313,6 milijonov evrov.

Eden od aktualnih primerov se vrti okoli Magdalene Dovečer, 
nekdanje članice stranke HDZ. Dovečer je med drugim vodila pro-
jekt Razvoj mreže podjetniških institucij preko HAMAG-BICRO, kar 
je okrajšava za hrvaško agencijo za malo gospodarstvo, inovacije in 
investicije. Bremenijo jo favoriziranja in spodbujanja protipravnega 
favoriziranja, kar pomeni, da naj bi z namernimi naklepi zagotovila, 
da se je javno naročilo, imenovano Grafično oblikovanje in izdelava 
promocijskih materialov, ki je bilo ocenjeno na 113.000 evrov, do-
delilo Tomislavu Pajiću. Lastnik grafične dejavnosti Studio P je tudi 
bratranec omenjene, ki naj se pri pregledovanju naročil ne bi niti 
ukvarjala z drugimi ponudbami.

Omenjena dejanja so 36-letno upraviteljico in njenega 49-letnega 
sorodnika pripeljala do čudovite priložnosti pristnega ogleda rešetk 
zapora Remitenec od znotraj. Namesto da bi torej opravljala zanimivo, 
vsekakor pa dobro plačano službo v pomembni agenciji, Magdaleno 
Dovečer zdaj čaka negotova sodna bitka. Enako bo z njenim bratran-
cem, ki sicer po lastnih besedah že od leta 1996 »uspešno vodi svojo  
grafično dejavnost.« Pregon korupcije na Hrvaškem naj bi samo za 
letos znašal 65.496.394 evrov. “

Chiara Agagiú 

Italijanski filmski režiser David Grieco in scenarist Giovanni 
Giovannetti sta državnemu tožilstvu vložila skupno prošnjo 
za ponovno odprtje dosjeja o umoru režiserja in pisatelja Piera 
Paola Pasolinija, ki se je zgodil leta 1975. Za to sta se zavzela, ker 

naj bi po njuno morali ponovno pregledati vse tri sledi DNK, ki jih je 
policija leta 2010 našla na prizorišču zločina v Ostii.

Umor ikoničnega pesnika, romanopisca, režiserja in levičarske-
ga političnega komentatorja, ki se je zgodil 2. novembra 1975, je še 
vedno uganka, ki se je lotevajo številni oboževalci. Ti sumijo, da so ga 
ubili politični nasprotniki. Januarja je bila objavljena spletna peticija 
za ponovno odprtje datoteke, ki je zbrala na tisoče podpisov.

Nova pobuda je povezana z decembrsko izjavo nekdanjega 
sodelavca tolpe Magliana Maurizia Abbatina parlamentarni komisiji 
za boj proti mafiji. Na zaslišanju je dejal, da je umor povezan s krajo 
filma, na katerem je delal Pasolini.

Po poročilu parlamentarne protimafijske komisije, izdanem 16. 
decembra lani, je bil Pasolinijev umor morda povezan s krajo orig-
inalnega filmskega traku nekaterih prizorov iz njegovega filma Salo 
ali 120 dni Sodome, ki je bil takrat še v produkciji. Komisija je še 
dejala, da so v umor morda vpletene »velike kriminalne združbe«, kot 
je Banda della Magliana. 

Številni oboževalci ikoničnega levičarskega gejevskega pesnika, 
romanopisca in filmskega ustvarjalca so menda vedno sumili, da je 
šlo pri njegovem umoru za več kot le za dejanje plačanca, ki je bil za 
to dejanje obsojen in leta 2017 v zaporu tudi umrl. Njegov motiv naj 
bi namreč bilo Pasolinijevo napredovanje. Priznanje je sicer leta po 
sojenju umaknil. 

Pasolinijevi prijatelji, sodelavci in oboževalci niso nikoli sprejeli 
teorije, da je Pelosi deloval sam. Mnogi so neomajni pri trditvah, da 
je bil Pasolini umorjen zaradi radikalno »nevarnih« političnih stališč, 
ki jih je izražal v svojih romanih, knjigah in časopisnih uvodnikih. “

Pier Paolo 
Pasolini: še vedno 
v iskanju resnice
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Morda ste že slišali za Bechdelin test, ki meri predstav-
nost žensk v fikciji, predvsem v filmih. Gre za nekaj 
preprostih vprašanj, kot so: Ali se v filmu vsaj dve 
ženski pogovarjata med seboj in po možnosti, o čem 

drugem, kot o moških? Film ali umetniško delo, ki ti dve preprosti 
predpostavki vzdrži, je na dobri poti, da skrbi za ravnovesje spolov. 
Medijski magnati pa vse bolj ugotavljajo, da takšni filmi prinašajo 
tudi boljši zaslužek.

Manj znana je povezava med omenjenim testom in ameriško 
striparko Alison Bechdel, ki ga je zasnovala. Pravzaprav se je test 
prvič pojavil v njenem leta 1985 izdanem stripu Lezbače, ki se jih 
morate paziti (v izvirniku: Dykes to Watch Out For). Nastal pa je s 
pomočjo njene prijateljice Liz Wallace in zapiskov pisateljice Vir-
ginie Woolf, ki se je z enakopravnostjo spolov ukvarjala že več kot 
pol stoletja prej.

Spoli, odnosi med ljudmi in posebej v njeni lastni družini, so 
pogosto rdeča nit del te stripovske ustvarjalke. Okoli tega se giblje 
tudi njen verjetno najbolj znan strip Dom za umret (v izvirniku: 
Fun Home), ki je konec lanskega leta pri založbi VigeVageKnjige 
končno dobil tudi prevod v slovenščino. 

Večkrat s prestižnimi nagradami nagrajeno delo je avtobiografi-
ja odraščanja v pogrebnem domu, v družbi odsotnih staršev in 
komaj zaznavnih sorojencev, v času, ko so posamezniki v manjših 
mestih svojo neheteroseksualnost lahko odkrivali le s pomočjo kn-
jig. Čeprav se sprva ne zdi, da bo temu tako, se zgodba osredišči 
okoli prevpraševanja spolne usmerjenosti striparke. Izkaže se, da 
gre skoraj za primerjalno analizo avtiranja v osemdesetih in v pet-
desetih, ko je svojo biseksualnost odkrival njen oče, ki je ni nikoli 
zares priznal, vsaj ne v javnosti. Tudi sicer pripoved ves čas skače 
skozi čas in skozi emocije. Navzven na videz popolna družina tipa 
Bradyjevih, v resnici ves čas živi v nenehni napetosti, kjer veljajo 
odsotnost fizičnega dotika in nepriznavanje obstoja drugih. 

Da sta dve generaciji svojo osamljenost nadomestili s kom-
pulzivno osamljenostjo, dajejo vedeti že barve. Realistična risba s 
tušem je barvana s sivozelenimi pasteli, sicer pa gre za precej tip-
ičen amerikaniziran avtorski stil polnih teles in okroglih lic. Fran-
cozi so namreč že v tistem času začeli avtorske stripe risati bolj 
groteskno, prevladovali pa so suhi liki z dolgimi okončinami.

Verjetno edina pomanjkljivost Doma za umret, ki predvsem ni 
za umret od smeha ali od dolgčasa, je pisava v pismih njenega oče-
ta, saj je neberljiva. Tudi če so v originalni izdaji očetova pisma tako 
nakracana, bi se lahko vsaj za slovensko potrudili, da bi se jih dalo 
za začetek recimo prebrati v celoti. “

GLASBA

Ne glede na kontinuiran boj za pravice, ki traja že od pam-
tiveka, še vedno nismo razrešili vprašanja spolne enako-
pravnosti. Opozarjanja na to problematiko potekajo na 
vsakodnevni ravni, najbolj prodorno pa gotovo okoli 8. 

marca, ki predstavlja Mednarodni dan žensk. Čeprav že od nekdaj 
jasno naslavlja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter 
dosežke žensk, se zdi, da so prireditelji dogodkov, posvečenih temu 
prazniku, nekoliko zmedeni okoli tega, kaj naj bi slednji pomenil. 
Nič drugače ni s koncertnimi dogodki.

Pričakovali bi, da bodo koncerti okoli dneva žensk napolnjeni s 
programi mladih ali starih, bolj ali manj znanih ženskih ustvarjalk, 
ki bi vsaj na ta dan lahko stopile v ospredje in pobrale vse honorarje, 
za katere so prikrajšane čez leto. Realnost je vsekakor drugačna. Po-
glejmo nekaj primerov. Radio Aktual vsako leto pripravi spektakel, 
posvečen samo »damam«. A vendar je napovedan program od os-
mih izvajalcev oziroma zasedb vključeval zgolj dve ženski izvajalki. 
Oziroma tri, če štejemo še pevko Novih Fosilov. Na razprodanem 
koncertu v Stožicah sta nastopili Lana Jurčević ter Nuša Derenda, 
nato pa Klapa Šufit, Miran Rudan, Siniša Žunec, Mladen Grdović 
in Marko Škugor. Koncert v Stožicah ob tem času običajno priredi 
tudi Jan Plestenjak, a ker očitno dvorana ni bila na voljo, bo letos 
nastopil kar trikrat, zavoljo praznika. Najprej na dogodku Večera in 
Radia City v dvorani Tabor v Mariboru, kjer bodo gostje Alfi Nipič, 
Tadej Toš, 6pack Čukur, Dejan Dogaja in … Natalija Verboten. Dru-
gič pa na isti dan v Rdeči dvorani v Velenju z dodatkom štiričlanske 
moške skupine Zvita feltna ter v prostorih Celjskega sejma z De-
janom Dogaja ter duom Maraaya. Kako lepo bi bilo, če bi Plestenjak 
ta praznik in honorar prepustil kakšni ženski ustvarjalki in raje njen 
koncert z obiskom podprl tudi sam.

Največji absurd tovrstnih koncertov ob dnevu žensk pa je nji-
hovo oglaševanje. Koncert Radia Aktual je bil denimo posvečen 
najdražjim damam – mamam, prijateljicam, ženam, babicam, 
sodelavkam in sestram. In ni edini. Torej odraslim damam, ki se 
jim pripisuje neko pozitivno vlogo, in ne preprosto vsem ženskam. 
Hkrati pa je v napovedi pisalo, da se obeta najbolj romantičen glas-
beno-scenski spektakel pomladi, čeprav ta še ni zares prišla. Zdi se, 
kot da dan žensk zamenjujejo z valentinovim. Gre torej pač za še en 
žur, na katerega pelješ svojo izbranko in se ji odkupiš za vse preos-
tale dneve v letu, čeprav nimaš pojma, kakšna je vloga praznika in 
njegova zgodovinska razsežnost. Očitno bi moral biti vsak dan dan 
žensk! “

Brigita Gračner
foto: mojaobcina

Tradicionalni koncerti ob Dnevu 
žensk Pia Nikolič

podoba: VigeVageKnjige

Odraščanje brez pomoči

STRIP

(Dom za umret: družinska risotragedija –  
Alison Bechdel, VigeVageKnjige, 2022)
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

V 25. krogu angleške Premier lige 
je nogometna sezona eksplodira-
la. Izpisanih 7:0 na kotnem sema-
forju levo od Kopa, tribune, ki jo 

zasedajo najbolj vneti navijači Liverpoola, 
ni normalen pojav. Sploh zato, ker je prvo 
marčevsko nedeljo Liverpool gostil Man-
chester United. Enormna rezultatska razlika 
prej sodi v rubriko paranormalno. In res, dan 
pozneje se je luna zredila do polnosti.    

Športne rezultat pogojujejo različne oko-
liščine, če gre za tekmovanja na prostem, tudi 
vreme. Veliko odmevnih zmag in bolečih po-
razov so, čeprav težko razložljivo, skrojile 
dnevna forma tekmovalca ali moštva, teh-
nične težave, psihološka labilnost, napačna 
taktika ali podcenjevanje nasprotnika. Toda 
največja angleška nogometna rivala se dobro 
poznata. Manchester United je avgusta celo 
premagal urok, saj je v Premier ligi pora-
zil Liverpool, sicer na domači zelenici, in to 
prvič po skoraj štirih letih in pol. United je 
bil od Liverpoola v zadnjem obdobju boljši 
edino še januarja 2021, a tisto je bil njun ran-
di v  Angleškem pokalu.

Liverpool in Manchester United sta z 
naskokom najbolj trofejni angleški instituciji 
v najbolj priljubljenem športu. Do sedaj sta 
kluba osvojila vsak po 67 lovorik, pri čemer 
vsota zmag ob medsebojnih merjenjih pred-
nost namenja Unitedu, ki je slavil na 83-ih 
derbijih, na 71-ih je bil slabši, 58 teh pa se je 
izvilo v remije. Prvo srečanje med kluboma je 
bilo 28. aprila leta 1894.

A je fascinantnih 7:0 prav takih predvsem 
zato, ker je vpadljiv izid naenkrat polomil 
marsikateri napovedovalski vektor. Še pred 
dnevi je nogometni svet slastno kalkuliral o 
ponovnem vstajenju Manchester Uniteda, ki 
je le nekaj tednov prej iz Lige Evropa pogum-
no spodil Barcelono, trenutno vodilno ekipo 
v španskem prvenstvu. Na drugi strani pa 
se je veličastna zmaga Liverpoolu utrnila le 
dober teden dni pred povratno tekmo v os-
mini finala Lige prvakov proti Realu iz Ma-
drida, ki jo trener Jürgen Klopp in njegovi 
igralci težko pričakujejo z optimizmom. V 
naročje najbolj trofejnemu klubu na svetu se 
odpravljajo s svinčeno popotnico. Na prvem 
obračunu med Liverpoolom in Realom so 
slavili Španci – z 2:5. Pri čemer je bil prav ta 
izid dosežen po tem, ko je Liverpool že pove-
del z 2:0. Obenem drži, da je Liverpool po ra-
zočarajočem fiasku na evropskem podiju na 

dveh kasnejših premierligaških tekmah svojo 
formo že spreobrnil v zmagovalno. 

Manchester United svojega najhujšega 
poraza po letu 1931 vendarle ni utrpel zara-
di česarkoli drugega kot zaradi utrujeno-
sti. Tako ali tako je letošnja klubska sezona 
velika posebnost, saj na račun Svetovnega 
prvenstva v Katarju vsebuje dolgotrajno 
novembrsko pavzo. Neenakomeren ali pa 
kar neorganski igralni ritem in rezultatske 
sprevrženosti se privlačijo. Fizična in moral-
na izčrpanost in tekmovalna prenasičenost 
so težko vprašljive, ko pa je najuspešnejši 
Unitedov strelec Marcus Rashford od pozno-
decembrske vrnitve h klubskim obveznostim 
nastopil na kar 23-ih tekmah, in to v manj 
kot 70-ih dneh. Nenazadnje je potek te zdaj 
že kultne nogometne tekme sprva obetal, 
da bo Manchester United po minimalnem 
zaostanku po odmoru skoraj zagotovo uspel 
izenačiti. Namesto tega je je v petinštiridese-
tih minutah prejel novih šest zadetkov, torej 
skupno sedem v samo 48-ih minutah. 

Manchester United je med vsemi 
konkurenti odigral največ obračunov v tem 
koledarskem letu, skupno kar 18. Poleg red-
nih prvenstvenih tudi še tiste v treh pokalnih 
tekmovanjih. Letošnji angleški Ligaški pokal 
je Manchester United tudi osvojil. V finalu na 
Wembleyju je sedem dni pred kolapsom na 
Anfieldu, in to po  suvereni prevladi nad le-
tos izjemno neugodnim Newcastlom, zmagal 
z 2:0. Ligaški pokal je postal prva trofeja za 
Manchester United po letu 2017.

Verjeti je, da bo nenavadno visok izid 
zdaj že kultne nogometne tekme v bližnji 
prihodnosti bolj koristil Liverpoolu, kot pa 
škodoval poraženemu Manchester Unitedu. 
Trener Erik ten Hag je svojemu moštvu ta-
koj po debaklu sicer očital neprofesionalno 
predstavo. Edina konkretna stvar, ki se bo 
pri Unitedu morebiti res zgodila, bo menjava 
kapetana. Bruno Fernandes se je na derbiju 
obnašal klovnovsko, pa najsi je šlo za ble-
firanja oziroma simuliranja ob fantomskim 
prekrških, storjenih nad njim, najsi so Por-
tugalčeve redne gestikulacije spominjale na 
marioneto pod vodstvom lutkarja, ki se s 
svojim rekvizitom šele spoznava. Za poudar-
jeno spremenjene kulturne norme pa so 
jamstva že potrjena. Ko bodo Liverpoolovi 
navijači prihodnjič serenado namenili Unit-
edu vdanim, bodo omembe sedmic v verzih, 
verjemite, nadvse pogoste. “

Hollywoodska 
zmaga Liverpoola

Matjaž Ambrožič
foto: vecteezy

šPORT

Kulten poraz Manchester 
Uniteda na Anfieldu

Uspešno v 
novo sezono

Mladinska kolesarska reprezentan-
ca je nastopila na prvi dirki sezone, 
enodnevni preizkušnji prve kategori-
je Kuurne Brussel Kuurne. Na 116 
kilometrov dolgi dirki je odlično ekipno 
predstavo šestih slovenskih kolesarjev 
z drugim mestom kronal Žak Eržen.

Virtualno 
kolesarjenje

V sklopu letošnjega svetovnega pr-
venstva v kolesarstvu, ki bo avgusta v 
Glasgowu, je sredi februarja potekalo 
Esports svetovno prvenstvo v kolesar-
jenju preko aplikacije Zwift. Slovenske 
barve je na daljavo zastopala Laura 
Šimenc in v ženski konkurenci Elite 
osvojila 25. mesto.

Pomoč 127 mladim 
športnikom

Fundacija Leona Štuklja in Mirosla-
va Cerarja za podporo športnikom in 
drugim nadarjenim dijakom ter študen-
tom iz socialno šibkih okolij deluje od 
leta 2015. Letos bo takšno štipendijo 
prejemalo kar 127 mladih športnikov.

Kvartet medalj 
za judoiste

26 slovenskih mladink in mladincev je 
nastopilo v Lignanu na evropskem po-
kalu v judu. Skupaj so domov prines-
li štiri medalje. Zlato je osvojila Kaja 
Schuster v kategoriji do 70 kilogramov, 
z bronom pa se kitijo Nika Koren, Gal 
Bertalanič Žižek in Žan Kostanjšek.

Zlato iz ZAE
Ekipa Karate zveze Slovenije je na 
elitnem svetovnem tekmovanju Youth 
Premier League v Združenih Arabskih 
Emiratih dosegla izjemen zgodovinski 
rezultat: Gal Kržišnik je ponovil uspeh 
iz prvenstva v Limassolu in premagal 
celotno konkurenco, Ela Petan pa je 
s tretjim mestom dokazala vrhunsko 
formo.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: mojepodravje, pexels, news18

Golob ima dovolj nagrad ! 
>>> Prek dobro obveščenih ptic smo izvedeli, da se je pre-
mier Robert Golob odrekel nagradi za uspešno voden-
je nekega zanemarljivega podjetja – višina nagrade 
naj bi bila 1,5 milijona evrov. Seveda se povprečnemu 
državljanu to zdi nepredstavljiva vsota, ki je ne zasluži 
niti v vseživljenjski tlaki, zato si je Golob, zdaj ko je na 
očeh budne javnosti, domnevno ni privoščil le zaradi 
solidarnosti z ubogim narodom. A kot smo vajeni še od 
tranzicije dalje, se za besedo »solidarnost« vedno skri-
vajo drugačni nameni, še posebej ko to besedo izreče 
kak prekaljen kapitalist. In res, to so potrdili tudi naši 
obveščevalni krti: ti so zvrtali luknjo v Golobovo klet in 
ugotovili, da v njej preprosto ni prostora za še en milijon 
(in pol), saj je Golob podjetje uspešno vodil več let, v tem 
času pa dodobra zapolnil prostorske kapacitete svojega 
dvorca. Ker pa je treba Goloba čuvati, da ga ne sklati 
kak Janša, so zaskrbljeni državljani pripravili peticijo, da 
Golobu lastnoročno razširijo kletne prostore. Da Golobu 
povrnejo njegovo »solidarnost«, kaj pa. PRESS 

IZBRISANI “Ć” in NEVIDNI “S”
Po dobrih 100 letih v 
Sloveniji zopet črkarska 
pravda

V kleti mu je zmanjkalo prostora

>>> Mnogi se čudijo velikemu številu upokojencev, ki na mig 
JJ-ja pridejo protestirat proti vladi v Ljubljano. A čuditi se ne 
gre preveč: SDS jih za razliko od vlade oskrbuje predvsem z 
osnovnimi dobrinami, pri tem pa imajo zelo veliko izbire. Tako 
so jim na voljo običajni, tirolski, kebab ali angleški sendviči. 
PRESS

>>> Iz Nemčije sporočajo, da jim iz države uspe deportirati 
le vsakega tretjega migranta. Del težave so letalski prevozi, ki 
nenačrtovano odpadajo, nekaj migrantov pa nemška policija 
na dan odhoda ne uspe najti. A zlobni jeziki so jasni: migran-
te ugrablja »globoko« nemško gospodarstvo, ki brez poceni 
sile kajpak ne more preživeti. Zmagajo vsi: migranti niso de-
portirani v domnevno varne države in celo hitreje pridejo do 
zaposlitve. Prekerna ali ne, koga briga. PRESS
 
>>> Delavski minister Luka Mesec je interpelacijo vlade 
s strani SDS označil za domišljijski spis. Prav ima, v SDS 
domišljijo že imajo, a jo mora imeti tudi vlada, če želi izpolniti 
koalicijske dogovore. PRESS

>>> Na nogometni tekmi Kopra proti Olimpiji so nepričako-
vano zmagali Primorci. Ti so za »predmeto-met« in žaljivo 
skandiranje nabrali 2500 evrskih točk, medtem ko so Žabar-
ji, očitno v slabi formi, zaradi podobnih metod navijanja zbrali 
le »ubogih« 1400 točk. PRESS

>>> Glede na veljavni merilnik uspešnosti Instagrama je bil 
Jezus Von Nazareth slab influencer, saj naj bi mu sledilo le 
12 pravih followerjev. Veliko bolje se na primer odreže dom-
nevni profil iranskega vodje, ajatole Homeinija. Ta ima na isti 
platformi kar 1,549 sledilcev. PRESS

EX - PRESS

Levo: idejna zasnova za spomenik vsem 
Slovencem, ki se počutijo »izbrisane« 

Golobova klet je polna. Nagrade so v vseh valutah.

>>> Domači balkanoskeptiki so morali kar globoko zajeti sapo ob novici, da bodo 
tako imenovani izbrisani dobili svoj spomenik v parku (»izbrisane« in »avtonomne«) 
Tovarne Rog v obliki potopljene/izbrisane črke Ć. Že to, da nekdo, ki dokazano ne 
obstaja, dobi spomenik, je popolnoma dovolj, da so mnogi izmed njih morali leči 
k počitku, drugi pa so se zbrali v nasprotovanju »Ć-ja« in zamodrovali sledeče: tudi 
Pravi Slovenci si zaslužijo svoj spomenik! Predlagali so tudi že rešitev, in sicer na 
pol potopljeni/izbrisani »S«, ki simbolno nakazuje superiornost nad potopljenim/

izbrisanim Ć-jem. Razpravo 
pa so žal zamudili likovni kri-
tiki, ki bi nedvomno poveda-
li, da pa vendar oba spome-
nika pomenita popolnoma 
enako – in da smo torej 
vsi, tako Ć-ji kot S-ji enako 
potopljeni v zos. Eni v zos 
sistema, drugi pa v zos dom-
nevne superiornosti severa 
nad jugom. PRESS

3D projekcija spome-
nika izbrisanim na 
območju Tovarne Rog

>>> Predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je baje v zlatu 
vredna toliko, kot je težka sama, je davkoplačevalce razvese-
lila z novico, da bi rada še več denarja za svoj predsedniški 
urad. Komaj čakamo. Sline pa se cedijo tudi njenemu možu, 
Alešu Musarju, ki se, kljub skromni dotaciji s preloma leta v 
višini treh milijonov evrov čistega, preprosto ni mogel odreči 
nadomestilu za »partnerstvo s predsednico«. Tako bomo tudi 
za njegov obstoj, tokrat zgolj kot partnerja, vsak mesec odšteli 
nekaj manj kot 900 evrov. Pa naj še kdo reče, da Slovenci ne 
znamo z denarjem! PRESS

NIKOLI NE RECI DOVOLJ
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7 5 8 3
1 4 3
2 1 6 5

4 8 3 2
7 1 6 9 3 8 5
3 8 6 4

1 2 9
9 6 7

4 8 6 2

Medium Puzzle 6,162,946,290
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7 2 1 6 5
1 9 2 3
5 6 2 1

6 4
6 8 2

2 9
8 1 9 3
6 7 4 8

2 3 9 7 6

Hard Puzzle 1,510,468,638
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1 5 8 6
8 6 2

1 4 8
7 9 8

6 3 1 7
4 9 3

4 7 5
3 2

9 8 6 3
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 16. marca 2023 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si  

poslali pravilno rešitev (označena polja v vseh  
treh sudokujih) bomo izžrebali 3 srečneže, 

ki bodo prejeli denarno nagrado!

Rešitvi dodajte sledečo izjavo: 

*Izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s 
splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri “Sudoku”, 

ki so objavljeni na spletni strani Megafon.si.

Želite postati del 
ekipe Megafon TV 

ali bi radi z nami le 
delili dobre ideje? 

Pišite nam na:
 tv.megafon@megafon.si

1. nagrada: majica, kapa, svinčnik Megafon
2. nagrada: majica, svinčnik Megafon
3. nagrada: kapa, svinčnik Megafon
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