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Evropski poslanec Ivo Vajgl 

je znan politični obraz. Po rodu 
je s Štajerske, rad zahaja v Istro, 
v Evropskem parlamentu sedi 
kot član zavezništva Liberalcev 
in demokratov za Evropo, sicer 
pa je član stranke DeSUS. Pri 
svojem delu se ukvarja pred-

vsem z mednarodnimi odnosi in 
socialo. Nekaj dni pred najinim 
pogovorom je v zaporu obiskal 
katalonskega predsednika Car-
lesa Puigdemonta, za katerega 
je sodišče naslednji dan odloči-
lo, da se bo branil s prostosti ...

Čušin spet na Vipavskem: Smeh ni greh
Gregor Čušin ponovno prihaja 

v Ajdovščino. Tokrat s predstavo 
Pešec, ki govori o papežu na bici-
klu in o tem, zakaj je Mojzes Jude 
iz Egipta pripeljal v edino bližnje-

vzhodno deželo brez nafte. Mono-

komedija bo v okviru Večera pod 
Čavnom, že 20. po vrsti, 16. maja 
ob 20.00 v domu krajanov v Ajdo-

vščini.
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Ajdovski tehnološki tiger je končno zadihal
BIA Separations gre naprej

Po dolgih in mučnih mesecih pritiskov je družba BIA Separations slednjič 
zadihala in se izognila uničenju. Sodišče je družbi dalo prav in tako onemogo-

čilo njeno uničenje, saj ji je grozilo, da bodo tehnolo-

gijo, stroje in znanje prenesli v Avstrijo. 
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Novinar Bojan Požar:
»Slovenija si zasluži 
drugo priložnost«

Bojan Požar vztraja kot 
raziskovalni novinar že več de-

setletij. Bil je urednik na več 
dnevnikih, ustanovil portal in TV 
oddajo Požareport, lani pa pre-

senetil s povsem novo obliko te-

levizijske oddaje VVFaktor. Od-

daji, ki je na sporedu vsak dan ob 
19.15 na TV3, že vse od njenega 
začetka raste gledanost. Kdo je 
Bojan Požar, smo hoteli izvedeti 
iz prve roke in intervju naredili 
ob njegovem obisku v Ajdovšči-
ni, kjer je sodeloval na prvi oddaji 
VVFaktor pred publiko.

Ivo Vajgl: 
»Bremena obmejnega 
spora ne smejo nositi 
niti ribiči niti prebivalci«
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Tino Mamić: 
»Ženske kvote v politiki je treba ukiniti. 
Ali pa uvesti moške kvote v pravosodju, 
šolstvu in zdravstvu.«
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www.vipavska.info
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Primorski
 odmevi

Bi želeli oglaševati v Primorskih odmevih 
s skupno naklado 50.000 izvodov?

Izhajamo v občinah Vipava, Ajdovščina, 
Pivka, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, 
Divača, Koper, Izola, Ankaran in Piran.

Info: 040 600 700
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Tino Mamić

Ustanovitelj družbe in njen 
direktor dr. Aleš Štrancar je 
posebej za Vipavsko povedal:  
“Plan avstrijskega upravitelja 
Wagnerja in nekaterih bivših 
zaposlenih v podjetju ni uspel. 

Prisilna poravnava je potrjena in 
BIA Separations bo končno lah-

ko nadaljevala s poslovno rastjo 
ter v nekaj letih postala vodilni 
svetovni dobavitelj tehnologij 
in produktov za čiščenje zdravil 

Po dolgih in mučnih mesecih pritiskov je družba BIA 
Separations slednjič zadihala in se izognila uničenju. So-

dišče je družbi dalo prav in tako onemogočilo njeno uniče-

nje, saj ji je grozilo, da bodo tehnologijo, stroje in znanje 
prenesli v Avstrijo. 

Invazija feminizma in obabljenih moških

Proces se je začel že 
davno. Ne šele po drugi 
svetovni vojni ali v zadnjih 
desetletjih. Invazija femi-
nizma in obabljenih moških 
sta se pričeli že veliko prej. 

Fran Levstik je leta 1858, pred 
160 leti napisal: »Kar so se obabili 
možje, je vsaka baba neumna, ka-

tera se omoži.« Besede je položil v 
priljubljeno zgodbo Martin Krpan, 
ki se je dogajala v času turškega 
obleganja Dunaja. 

To pa je bilo leta 1683. Pred 
325 leti.

Citat iz Krpana bo zaradi 
”politične korektnosti” in ”enako-

pravnosti” bržkone kmalu izginil iz 

knjige, zato si ga velja zapomniti. 
Tovrstna ”pravoverna” cenzura 
otroške literature, ki je bila zelo 
pogosta v rajnkem komunizmu, 
namreč tudi po letu 1990 ni izgi-
nila. Širjenje ideologije skozi mla-

dinsko literaturo je pač lastno 
vsem ideologijam, tako odkritim 
(fašizem in komunizem), kot prihu-

ljenim (feminizem in genderizem).
Moški – ogrožena vrsta
Danes smo moški ogrožena 

vrsta. Vsak dan nas je manj. V za-

hodni družbi je vse manj in manj 
moškega principa in moškosti kot 
take. Namesto moških imamo ve-

dno več obabljenih moških. Oba-

bljenci nas v tesnem sodelovanju 
z agresivnim feminizmom izrinjajo 

in so nas iz določenih področij že 
povsem izrinili. Namesto moških 
vidimo poženščene tipe. V opri-
jetih hlačah. Z lasmi, spetimi v 
malomeščanske damske fige. Ki 
ne vedo več, da imamo dve vrsti 
šraufencingerja (ali šrafcigerja, 
kot mu rečejo na Štajerskem). Ne-

kateri celo te besede ne poznajo 
več. Znajo pa na izust vsa imena 
velikih modnih znamk. Se brijejo 
po nogah in prsih. In plačujejo za 
kozmetiko več kot lepši spol. Da 
ne bo pomote, pri tem ne mislim 
na homoseksualce ali moške, ki 

imajo težave s spolno identiteto. 
Govorim o povsem običajnih mo-

ških. Zaradi slednjih dveh stavkov 
lahko fašem kako ovadbo, vem. A 
pri tem nisem resnično nič slabe-

ga mislil. Homoseksualci ali še-

-kako-drugače-imenovani-sek-

sualci so pač različni od običajnih 
moških in če to ubesediš ti tega ne 
bi smel nihče zamerit.

Feminizacija sodstva in 
šolstva

Na vseh sodiščih držav za-

hodne hemisfere se je število 
moških drastično zmanjšalo. So-

dniki moškega spola so na pragu 
popolnega izginotja. V šolstvu je 
učiteljev le še za vzorec. Če odšte-

jemo učitelje telovadbe, je število 
slovenskih šolnikov že na ravni 
statistične napake. V zdravstvu je 
število moških padel na manj kot 
četrtino. Da je to problem, ne reče 
nihče. Zakaj le? Moški se pač od-

ločijo, da ne bodo v šolstvu in je to 
njihova pravica. Tako to argumen-

tirajo politiki in mediji.
In ti isti politiki in mediji tudi 

opozarjajo, da je na določenih po-

dročjih premalo žensk. In so uve-

dli kvote. V politiki, recimo. Zakaj 
le? Ženske se pač odločijo, da ne 
bodo v politiki in je to njihova pra-

vica. A tega tako ne argumentirajo 
politiki in mediji.

Kvote – 
d v o l i č n o s t 
brez primere

D v o l i č -

nost in hina-

vščina je, da 
imamo ženske kvote v politiki pa 
tudi na mnogih drugih področjih, 
moških kvot pa nimamo še nikjer. 
Nikjer. Ženske kvote v politiki je 
zato treba ukiniti. Ali pa uvesti 
moške kvote v pravosodju, šol-
stvu in zdravstvu. Menda smo po 
ustavi vsi ljudje enakopravni, ne 
glede na spol.

Hvala, da ste si vzeli čas za to 
kolumno. V njej namreč poudar-
jam problem, ki je veliko večji in 
tehtnejši kot velika večina vsega, 
kar sem doslej povedal ali napisal.

Kolumna je objavljena tudi na 
dnevno-informativnem 

portalu www.domovina.je. 

»Ženske kvote v politiki je 
treba ukiniti. Ali pa uvesti mo-
ške kvote v pravosodju, šolstvu 
in zdravstvu.«

Ajdovščino preplavili belgijski ovčarji

Prvenstvo sta organizirala 
Športno kinološko društvo Aj-
dovščina in Društvo belgijskih 
ovčarjev Slovenije, na njem pa so 
tekmovali v sedmih disciplinah 
-IPO, Agility, Mondioring, Obedi-
ence, tek s psom, kolesarjenje s 

psom in specialna razstava bel-
gijskih ovčarjev vseh pasem. 

Konec tedna je za grajskim 
obzidjem (castra) potekala tudi 
razstava belgijskih ovčarjev, na 
kateri so si lahko obiskovalci 

ogledali vse štiri priznane razli-
čice te pasme - črni dolgodlaki 
groenendael, rjavi ali soboljevi s 
črni masko dolgodlaki tervueren, 
rjavi s črno masko kratkodlaki 
malinois in rjavi resasti laeke-

nois. 
Belgijski ovčar je sicer pozo-

ren in aktiven pes, ki prekipeva 

od energije in je vedno pripra-

vljen skočiti v akcijo. Ima prirojen 
čut za varovanje čred in je lahko 
odličen čuvaj. 

Brez oklevanja varuje svoje-

ga vodnika in v sebi tako združuje 
vse potrebno za opravljanje ov-

čarskih, obrambnih in čuvajskih 
nalog.

Lastniki psov so poleg svo-

jih ljubljenčkov v dolino pripeljali 

tudi družinske člane. 
Veliko je bilo avtoodomov, 

postelje v penzionih in hotelih 
so bile zasedene, restavracije in 
bari pa so imeli precej prometa. 
Podobnih dogodkov si zato lahko 
samo želimo.

Prejšnji teden v Ajdovščini je minil v znamenju svetov-

nega prvenstva belgijskih ovčarjev, ki se ga je udeležilo 
več kot 500 tekmovalcev in njihovih spremljevalcev iz kar 
38 držav. 

Svetovno prvenstvo belgijskih ovčarjev na eno mesto 
pripelje zdaleč največ ljubiteljev psov ene pasme v vseh 
njenih podpasmah. Številnim udeležencem je dobrodošlico 
zaželel tudi ajdovski župan Tadej Beočanin (SD). 

Ajdovski tehnološki tiger je končno zadihal

BIA Separations gre naprej
nove generacije, ki med drugim 
odpravljajo gensko prirojene 
napake kot so slepota, mišična 
distrofija, hemofilija itd.”

Visokotehnološko podjetje 
iz Ajdovščine, ki razvija materi-
ale za čiščenje biofarmacevtskih 
zdravil,  BIA Separations, je na 
odločitev sodišča čakalo že od 
avgusta 2016. Največji lastnik 
podjetja, BIA Separations GmbH 
iz Avstrije, je namreč poravnavi 
nasprotovalo in skušalo nek-

danjo ajdovsko gazelo spraviti 
v stečaj. Dr. Aleš Štrancar je 
opozoril, da so v ozadju verjetno 
vezani dogovori med slovensko 
vlado in Avstrijci, da bi v poveza-

vi s prihodom Magne v Slovenijo 
iz Ajdovščine v Avstrijo odpeljali 
visoko tehnologijo družbe BIA 
Separations.  

Poslovanje podjetja v Aj-
dovščini je kljub negotovemu 
položaju močno presegalo za-

stavljene cilje iz načrta finanč-

nega prestrukturiranja, o čemer 
se je nedavno prepričala tudi 
ministrica za izobraževanje zna-

nost in šport, dr. Maja Makovec 
Brenčič. Ministrici pokazali ra-

zvojne in procesne laboratorije, 
v katerih dela in raziskuje 13 
doktorjev znanosti, strokovno 
in znanstveno vzgojenih v pod-

jetju. Sicer se lahko v podjetju 
pohvalijo s 56 zaposlenimi. Mini-
strica je bila z videnim zadovolj-

na: »Podjetje BIA Separations s 
svojim delovanjem in visokokva-

lificiranim kadrom ter vrhunsko 
opremo prispeva ne le k razvo-

ju znanosti, ampak tudi k večji 
konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva.«

Konec decembra je bilo na 
bančnih računih podjetja BIA Se-

parations kar 1,66 milijona evrov 
-  735 tisoč iz tekočega poslova-

nja in 925 tisoč na računu prisil-
ne upraviteljice iz naslova doka-

pitalizacije. 
Slednje pomeni, da kar dva-

krat presegajo znesek, potre-

ben za poplačilo upnikov za leto 
2017, hkrati pa za več kot 50 % 
celo obveznosti do upnikov za 
leto 2018. 

Že pred letom dni pa je BIA 
izpolnjevala vse pogoje za potr-

ditev prisilne poravnave. 
Sredstva družbe na raču-

nih tako za dvakrat presegajo 
potrebna sredstva za poplačilo 
upnikov za leto 2017, obenem pa 
za več kot 50 odstotkov prese-

gajo že obveznosti do poplačila 
upnikov za leto 2018. dolžnik pa 
je že pred letom dni presegel vse 
pogoje, potrebne za potrditev 
prisilne poravnave.

Ker je zavlačevanje s spreje-

mom odločitve o prisilni porav-

navi povzročilo veliko poslovno 
škodo, v BIA Separations upajo, 
da bodo sedaj končno zadihali.
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Leonardo da Vinci in Vipava

To je bil velik problem za do-

lino in vso srednjo in jugovzho-

dno Evropo, opisuje profesor 
zgodovine Tino Mamić: ”Prvi 
vpad Turkov na Vipavsko je bil 
poleti 1471, ko so dolino opusto-

šili in s sabo odpeljali 500 ljudi. 
Naslednjič so privihrali v letih 
1476, 1477, 1478 in 1499. 

Čeprav zgodovinarji trdijo, 
da so se nato turški vpadi na 
Vipavsko končali, pa sem lani v 
stomaškem župnijskem arhivu 
našel nove podatke, da so Tur-
ki pod Čavnom plenili tudi leta 
1516. Osmanski vpadi, ki so tra-

jali še nadaljnjega pol stoletja, 

so terjali ogromno škodo in ter-
jali ogromno življenj. Brez vpa-

dov bi danes v Sloveniji živelo 
nekajkrat več Slovencev.”

In v tem hudem času je Leo-

nardo da Vinci predlagal ukrepe 
proti turškim kopenskim silam 
tako, da bi potopili reki Sočo in 
Vipavo z izgradnjo pregrade. 
To je storil po obisku Vipavske 
meseca marca 1500. Njegova 
skica v rdeči kredi je zapisala 
tudi »Ponte de Goritia« (most v 
Gorici) in »Alta Vilpagho« (Stara 
Vipava).

V simpatičnem mestu Vinci 
blizu Firenc se s ponosom spo-

minjajo svojega rojaka, čigar ži-
vljenje je bilo preplet raziskova-

nja, ustvarjanja in potovanj. Zato 
so se tja podali tudi vipavski 
župan Ivan Princes, podžupan 

Jožko Andlovic in direktorica Za-

voda za turizem TRG Vipava Iris 
Skočaj in se  udeležili praznovanj 
ob 499. obletnici rojstva Leonar-
da da Vincija. Občina Vinci, Obči-
na Vipava in Občina Ambois, kjer 
je veliki genij umrl, tako nad-

grajujejo projekt za razglasitev 
nove evropske kulturne poti, ki 
bo povezovala kraje, kjer je da 
Vinci živel in delal. Jeseni naj bi 
na Evropsko komisijo že oddali 
uradno prijavo. 

Vipavski zavod za turizem 
je v sodelovanju z osnovno šolo 
Draga Bajca Vipava za sreča-

nje pripravil video predstavitev 
Vipave s čestitko ob rojstnem 
dnevu, poleti pa želijo v Lanthie-

rijevem dvorcu odpreti razstavo 
o Leonardu da Vinciju in pred-

staviti umetniška dela leonardi-
sta Alberta Marconcinija. 

Za konec leta pa načrtujejo 
posebno presenečenje, saj naj bi 
v središču Vipave začeli prena-

vljati stavbo, kjer bo svoj prostor 
dobila tudi spominska soba Leo-

narda Da Vincija.

Vipava bo postala del nove evropske kulturne poti, 
posvečene velikemu geniju Leonardu da Vinciju, ki je 
ustvarjal tudi na Vipavskem. Da Vinci je bil umetnik, 
znanstvenik, vojaški, strojni in gradbeni inženir, izumitelj 
in mislec. Njegova slika Mona Liza sicer ni nastala v Vi-
pavi, kljub temu pa je bil povezan z Vipavsko. Pot ga je 
popeljala tudi v Vipavo, kjer je leta 1500 proučeval reko 
Vipavo in njene izvire ter naredil projekt obrambe pred 
napadom Turkov na Benetke in Furlanijo. 

AktualnoAktualno

Eden najbolj ustvarjalnih 
umetnikov je redni gost pred 
polnimi dvoranami ne le po vsej 
državi, ampak tudi na Vipa-

vskem. Ajdovski Klub krščan-

skih izobražencev ga je povabil 
že šestkrat, zadnjič konec apri-
la. Za publiko se ni bati. Človek 

lahko gleda 
po eno in 

isto pred-

stavo tudi 
trikrat, pa se 

je ne naveli-

ča – vsebina 
je namreč 
vsakič malce 
d r u g a č n a , 
zato je sme-

ha na pretek, 
besedilo pa 
ima toliko 

sporočil, da 
jih z enkra-

tnim ogle-

dom niti ne 
opaziš vseh. 

N j e g o v 
glas je sicer 

znan vsa-

komer, tudi 
o t r o k o m . 
Gregor Čušin namreč posoja svoj 
glas mnogim likom v risankah. 

Toliko jih je že ustvaril, da se 
jih niti spomne ne več. Pravi, da 
imajo mnoge risanke tudi sporo-

čilo: “Poglejmo špansko risanko 
Marcelino kruh in vino. Vloge 
sem bil zelo vesel. 

Naša nacionalna televizija 
ima zelo dobre risanke in od ko-

mercialnih televizij odstopa po 
kakovosti za več svetlobnih let. 
Za to je bila zaslužna urednica 
Andreja Hafner, ki je zelo pazila 
na izbor.” Po drugi strani pa za-

pušča odrske deske, ker mnoge 
gledališke igre nimajo več nika-

kršnega sporočila: “Umetniki bi 
morali vzbujati upanje. Ne moti 
me, da teater pokaže grozo tega 
sveta. Moti me, ker ne pokaže, 
da obstaja tudi upanje, izhod. 
Izhod je!” Zato se je lotil svojih 
komedij. Tu ne špara jezika. Nor-

čuje se iz družbe, politike, a tudi 
iz samega sebe – kristjana. V 
slogu reka, da smeh ni greh. Ali 
mu to, hudomušno prikazovanje 
kristjanov, kdo zameri? “Uuuuu, 
to pa. Ljudje so taki in drugačni. 
Sicer me nič ne moti kritika. Ne 
trdim, da je moj način razmišlja-

nja edini zveličaven. Moj namen 
je le, da bi ljudje začeli razmišlja-

ti.” Hkrati pa poudarja: “Cerkve 
ne moremo spremeniti, dokler 
se ne bomo mi spremenili. Kri-
stjani v Sloveniji smo se preveč 
obrnili na zunanjega sovražnika. 
Ne upoštevamo Jezusove za-

povedi, naj ljubimo svojega so-

vražnika. Sonce sije na krivične 
in pravične. Nam pa ni všeč, da 
sonce sije tudi na krivične.” Zato 
Gregor Čušin s komedijami nav-

dušuje tako verne kot neverne.

Tino Mamić

Igralec Gregor Čušin ima šest svojih monokomedij, 
šest otrok in eno ženo. V komedijah, ki jih napiše in upri-
zori sam, se dotika tem, ki so za druge nedotakljive. Te 
dni se izteka tudi njegovo delo v Mestnem gledališču lju-

bljanskem (MGL), saj je dal odpoved. 

Čušin spet na Vipavskem

Smeh ni greh

Gregor Čušin ponovno prihaja v Ajdovščino. Tokrat 
bo s predstavo Evangelij po Čušinu gost XX. Večera pod 
Čavnom. Monokomedija bo 16. maja ob 20.00 v domu 
krajanov v Ajdovščini (Prešernova 26).

Leonardo da Vinci je bil levičar in je pisal od leve proti desni, 
zato je njegove rokopise treba brati kot v zrcalu. Fotografija 

je z razstave v Ljubljani. Foto: TAM

Da Vincijeva soba bo čez nekaj mesecev postavljena v dvorcu Lanthieri sredi Vipave. Foto: TAM

Patentiran servirnik za catering pogostitve,
... in še mnogo veË ! C
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Želite tudi vi oglaševati v časopisu Primorski odmevi - Vipavska?

Postanite vidni! Pokličite 070/16-19-19

Časopis Primorski odmevi - Vipavska izhaja v nakladi 10.000 izvodov in ga prejmejo
vsa gospodinjstva v občinah Ajdovščina in Vipava.
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Pipistrel gradi tovarno na Kitajskem

Gre za prve rezultate sode-

lovanja, potem ko sta skupina 
Pipistrel in podjetje Sino pod-

pisala pogodbo o dolgoročnem 
partnerstvu.

»To je zelo velika zgod-

ba, ampak na Kitajskem ma-

lih zgodb tako ali tako ni. Če si 
uspešen tam, je velika zgodba, 
če ne, pa te preprosto ni,« je ob 
položitvi temeljnega kamna 
povedal Ivo Boscarol, solastnik 
in direktor ajdovskega podjetja 
Pipistrel.

Za namene gradnje velike-

ga letalskega centra so skupaj 
s podjetjem Kang Quai Group 
na Kitajskem ustanovil podjetje 

Pipistrel Invest-
ment, v katerem je 

Pipistrel 51-odsto-

tni, njegov kitajski 

partner pa 49-od-

stotni lastnik. 
Vrednost naložbe 
znaša 350 milijo-

nov evrov.
V skupnem 

podjetju na Kitaj-
skem bodo lahko 
na leto izdelali več 
kot 500 ultralah-

kih letal, ta pa ne 
bodo namenje-

na le kitajskemu 
tržišču, temveč 

še enajstim državam v okolici. 
Partnerja vidita ugoden trend 
predvsem v razvoju t. i. zelenega 
letalskega prometa.

Celoten kompleks bo zra-

sel na 135 hektarjev velikem 
območju, 53 jih je namenjenih 

Ajdovska družba Pipistrel je začela graditi tovarno le-

tal v kitajskem mestu Jurong. S kitajskim partnerjem bo 
poleg letališča in tovarne letal zgradil tudi večje stano-

vanjsko naselje s trgovskim centrom. Temeljni kamen so 
postavili 11. aprila. 

Plače grejo na svoje

Občinski svet je podprl po-

budo krajanov Plač o ustanovi-
tvi svoje krajevne skupnosti.

Trenutno je naselje, skupaj 
z Malimi Žabljami, del 
krajevne skupnosti 
Vipavski Križ. 

Pobudo za izloči-
tev so podprli skoraj 
vsi volilni upravičen-

ci v vasi, svojo vo-

ljo pa bodo Plačani 
dokončno izrazili na 
zboru krajanov.

V pobudi so sicer 

zapisali, da s trenutno krajevno 
skupnostjo dobro sodelujejo, 
vendar so prepričani, da bodo 
sami delovali bolje in naredili 

mnogo več, saj bi tudi vsa sred-

stva, ki bi bila namenjena za 
delovanje krajevne skupnosti 
Plače, ostala njim. 

Ajdovski župan Tadej Beo-

čanin je napovedal zbor kraja-

nov za začetek maja, če bo volja 
po samostojni KS izražena tudi 
tam, pa bodo ustrezno prilago-

dili občinski statut. 

Krajevna skupnost Vipavski 
Križ je bila še nedolgo tega med 
večjimi krajevnimi skupnosti v 
ajdovski občini, saj je poleg sre-

dnjeveškega mesteca obsegala 
še naselja Male Žablje, Plače 
in Cesto. Najprej se je odcepila 
Cesta, zdaj se bodo še Plače, ki 
bodo tako postale 27. krajevna 
skupnost v občini.

Ajdovska občina bo najverjetneje dobila že 27. krajev-

no skupnost. Pobudo za izločitev naselja Plače iz krajev-

ne skupnosti Vipavski Križ je podpisalo 128 volivcev iz 
Plač, ajdovski občinski svetniki pa so jo že potrdili. 

Črnigoj in Marc nočeta v zapor

Gre za znani osebnosti. Du-

šan Črnigoj (68), gradbeni inže-

nir  je bil državni svetnik, dolgo-

letni direktor SGP Primorja, nato 
pa njegov največji lastnik, ki ga 
je pripeljal do stečaja (2012). 

Gradbeni baron je leta 2013 
začel prestajati 14-mesečno 
zaporno kazen zaradi korupci-
je pri gradnji letališkega stolpa 
na Brniku (zadeva Čista lopata), 
znan pa je tudi zaradi zemon-

skega kartelnega dogovora 
med gradbinci, zaradi katerega 
so slovenske avtoceste stale 

precej več kot bi morale. 
Ožbej Marc (39), Črnigojev 

kadrovik, član mnogih občinskih 
organov in komisij, županski 
kandidat v Ajdovščini, pa je bil 
obsojen skupaj s Črnigojem kot 
njegova desna roka.

Pred letom dni je sodnik 

ajdovskega okrajnega sodišča 
Patricij Bratuž nekdanjemu 
predsedniku uprave ajdovskega 
Primorja Črnigoju in nekdanje-

mu vodji kadrovske služ-

be v Primorju Marcu pri-
sodil 28 mesecev zapora 
zaradi kaznivega dejanja 
preslepitve pri pridobitvi 
posojila.

Obtožnica ju je bre-

menila očitka, da naj bi 
od aprila 2010 do junija 
2011 v Primorju pridobili 
skoraj 1,8 milijona evrov 
protipravne premoženj-
ske koristi, ko so Zavodu 
za zaposlovanje poslali 

več zahtevkov za delno 
povračilo izplačanih na-

domestil plač za 603 de-

lavce, ki so bili napoteni 
na čakanje.

Na dosojeno kazen sta se 
pritožili obe obrambi, višji sodni-
ki v Kopru pa so njunim pritož-

bam nedavno deloma ugodili. 
Zaporno kazen so jima znižali 
na 18 mesecev, prav tako pa 
so jima odpravili denarne kazni. 
Razlog za znižanje kazni je bila 
ugotovitev, da nista ravnala iz 
koristoljubja. 

Znižana zaporna kazen je 
tako krajša od dveh let, kar ob-

dolženima omogoča možnost, 
da jo odslužita z delom v splo-

šno korist. 
Prošnjo za alternativni način 

služenja kazni sta na sodišče 
naslovila oba, kako se bo nanju 
odzval okrajni sodnik Bratuž, pa 
bo znano kaj kmalu.

Na koprskem višjem sodišču Dušanu Črnigoju in Ož-

beju Marcu znižali kazen zaradi kaznivega dejanja pre-

slepitve pri pridobitvi posojila. Oba si zdaj želita kazen 
odslužiti na alternativen način.

stanovanjski gradnji (več kot 
tisoč stanovanjem, prestižnim 
vilam, trgovskemu in športnemu 
središču), preostalo pa letališču 
z betonsko stezo, tovarni letal 
in letalski akademiji za šolanje 
pilotov.

Pipistrel se širi v nebo in v Azijo. Foto: Pipistrel

Dušan Črnigoj Ožbej Marc 

Za prijaznejši in varnejši promet v Ajdovščini

Dela zaobjemajo obnovo 
močno dotrajanega vozišča hitre 
ceste ter priključka Ajdovščina. 
Na objektih (mostovi in podvozi) 
bo poleg asfalta zamenjana tudi 
hidroizolacija. Na viaduktu Lijak 
na odseku Vogrsko–Šempeter 
bodo zamenjane dilatacije (pre-

sledki v gradbenem objektu, ki 
se naredijo zaradi predvidenega 
raztezanja). 

Izvedeni bodo tudi drugi 
ukrepi za večjo prometno var-
nost, saj bodo (kjer je mogoče) 
razširjene in podaljšane ob-

stoječe odstavne niše. Smerni 
vozišči hitre ceste bosta po ob-

novi ločeni z betonsko varovalno 
ograjo, ki omogoča višjo raven 
varovanja od obstoječe jeklene.

Še vedno pa ne bo hitra ce-

sta dobila odstavnega pasa, 
zato ne bo popolna avtocesta. 

Nekateri strokovnjaki in politiki 
so že pred izgradnjo opozarjali, 
da je cesta preozka, danes pa se 
to zaradi številnih to-

vornjakov še toliko bolj 
opazi. 

Na krožišču pri aj-
dovskem pokopališču 
pa je že viden z robniki 
obdan sredinski otok in 
krožišče nasploh, tako 
da bo v kratkem pripra-

vljeno tudi za asfaltira-

nje. Ko bo lahko stekel 
promet po Goriški cesti, 
bodo lahko gradbinci 
dokončali še priključek 
na Prešernovo ulico in cesto 
proti Lokavcu. Pred zaključnimi 
deli je bilo sicer potrebnih veli-
ko del pod površjem, saj je bilo 
treba urediti odvodnjavanje na 
celotnem območju, prestaviti 

komunalne vode, prav tako je 
bilo treba zgraditi novo transfor-
matorsko postajo.

Prenova križišča na Idrijski 
cesti se je nepričakovano za-

vlekla, dela naj bi bila končana 
konec maja. Namen prenove 
je večja varnost šolske poti do 
osnovne šole v Šturjah. 

Križišče bo delno razširjeno, 
na sredini cestišča bo urejen 
otok s stalno utripajočimi sve-

tlobnimi signali, ki bo namenjen 

umirjanju prometa. Nova uredi-
tev bo povečala varnost na šol-
skih poteh ter voznikom iz smeri 
Cola naznanila, da prihajajo v 
območje mesta. Lavričev trg še 
vedno zasedajo arheologi, saj so 

odkrili zasnovo stavbe, znotraj 
nje pa še manjše objekte okro-

gle oblike, za katere sklepajo, 
da so bile peči. Arheologi so vse 
bolj prepričani, da gre za odkritja 
v povezavi z vojsko. Več bo zna-

nega po nadaljnjih podrobnejših 
raziskavah na terenu in kasneje 
tudi v laboratorijih.

Z gradnjo nekateri prebivalci 
mesta niso zadovoljni. Prepriča-

ni so, da bo zapiranje starega je-

dra mesta škodovalo poslovanju 

tamkajšnjih lokalov in podjetij. 
Občinska oblast pa meni, da to 
ni problem, saj so na voljo nova 
parkirišča ob Hublju. Več o tem 
v eni od prihodnjih številk Vipa-

vske.

V Ajdovščini so to pomlad gradbinci zelo delovni, saj se 
številna gradbena dela počasi prevešajo v zaključno fazo. 

Konec marca se je pričela postavitev zapore v okviru 
naslednje faze obnove vipavske hitre ceste H4, v kateri bo 
obnovljeno dotrajano vozišče na delih odsekov hitre ceste 
Vipava – Ajdovščina in Ajdovščina – Selo v dolžini 7,7 km, 
tako v smeri Vrtojbe kot Razdrtega, skupno torej 15,4 km 
vozišča. 

Plače so bile samostojna vas že v času Marije Terezije. Leta 1753 so tako pod zemljiškim 
gospostvom Sv. Križ navedene vasi: Sv. Križ (Santa Croce), Cesta, Plazza (Plače) in 

Mala Sabla (Male Žablje).  Foto: TAM
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Ivo Vajgl: 

Bremena obmejnega spora ne smejo nositi niti 
ribiči niti prebivalci

Kakšno je po vašem 
mnenju zavedanje Slovencev 
o delovanju evropskih po-

slancev?
Slovenska javnost preje-

ma informacije preko medijev, 
osebni stiki so občasni. Poslanci 
imamo namreč v času svojega 
mandata možnost organizira-

ti subvencionirana potovanja 
skupin v Evropski parlament, v 
klopu katerih pride tja med 40 in 
50 ljudi. Ti pridobljeno znanje in 
osebno izkušnjo o Evropski uniji 
nato širijo. 

Medijska poročila o našem 
delu pa so zelo siromašna in 
ne prispevajo veliko k vedenju, 
kaj za nas pravzaprav Evrop-

ska unija pomeni. Menim, da je 
tukaj zelo resen deficit in bi se 
slovenska politika do skupnih 
vprašanj o EU obnašala druga-

če, če bi bil pritisk na slovensko 
politiko, da se evropeizira, ne pa 
da je provincionalna, večji. Tudi 
podoba slovenske politike bi bila 
tako boljša, ne pa da blodimo v 
nekem zaplotniškem provincia-

lizmu.
Kot vodja platforme Di-

alog EU – Katalonija ste 
ta teden v zaporu obiskali 
katalonskega predsednika 
Carlesa Puigdemonta. Kaj se 
Katalonci po vašem mnenju 
lahko naučijo iz slovenske 
izkušnje?

Vsaka taka zgodba je zgod-

ba zase in se dogaja v poseb-

nih okoliščinah. Tako v državi, v 
kateri se zgodi osamosvojitev 

njenega dela,  kot v mednaro-

dnem okolju. Za sprejetje takšne 
tektonske odločitve kjerkoli na 
svetu  so nujne ugodne medna-

rodne okoliščine. Zunanji okvir 
mora sprejeti, da se rodi neka 
nova država in dobi pravico do 
samoodločbe.

Ko smo se mi osamosvajali, 
nam je šlo to na roko. Takrat je 
razpadala Sovjetska zveza, do-

gajali so se procesi ločevanja Če-

hoslovaške, združitev Nemčije. 
Zato je bila prisotna občutljivost 
in sprejemljivost osamosvajanja 

narodov, klima je bila drugačna 
kot zdaj. Tu imajo Katalonci ne-

srečo. 
V Sloveniji je takrat obsta-

jala možnost, da svojo politično 
odločitev ubrani ne le s pravnimi 
sredstvi, temveč tudi z aktivnim 
odporom. Tega v Kataloniji ni, saj 
je povsem integrirana v špansko 
državo. Lahko bi se osamosvo-

jila le, če bi španska država na 
to pristala. Vemo pa, ne le da 
se niso želeli sprijazniti s tem, 
posegli so po najbolj drastičnem 
ukrepu- s silo so preprečili refe-

rendum.
V Kataloniji sicer obstaja 

velika simpatija do Slovenije in 
obratno, saj smo bili na nek na-

čin v podobni situaciji. Katalonci 
so narod, ki ima svojo specifično 
identiteto, kulturo, jezik. Vse to 
je v Španiji zapostavljeno. Po-

ložaj Katalonije kot najbolj eko-

nomsko razvitega dela države je 
primerljiv s položajem Slovenije 
v nekdanji skupni državi Jugo-

slaviji. Zahteve in pričakovanja 
so primerljiva, situacija pa ni.

Zame je najbolj nespreje-

mljivo to, da so se članice EU 
tako enostransko in nepošteno 
opredelile do Kataloncev in krile 
hrbet španski vladi. Tudi sloven-

ska politika se tu ni proslavila, 
stališče je bilo medlo in nevre-

dno izkušnje, skozi katero je šla  
Slovenija.

Ukvarjate se tudi s t. i . 
zamrznjenimi spori, kot je 
denimo ta med Izraelom in 
Palestino. Kako ocenjujete 
aktivnosti Slovenije za pri-
znanje Palestine kot samo-

stojne države?
Še bolj kot pri reakciji slo-

venske politike  na primeru Ka-

talonije, to vidimo na primeru 
Palestine. Slovenija se še vedno 
ni odločila priznati dejstva, da 
smo država. In če smo država, 
moramo imeti svoje stališče, ki 
je neodvisno od drugih. Na ža-

lost si slovenski politiki še vedno 
dovoljujejo luksuz, da poslušajo 
nasvete in sprejemajo obiske ra-

znih veleposlanikov, predvsem 

ameriškega. To je nesprejemlji-
vo. Kot nekdanji veleposlanik v 
različnih državah težko gledam 
to nesamostojnost v presojanju 
stvari.

V primeru Palestine je to pri-
šlo še posebej drastično do izra-

za. Namesto da bi se postavili v 
vlogo narodov, ki trpijo, ker jim 
množično krčijo njihove človeko-

ve pravice, poskušamo ravnati z 
logiko velikih držav, ki imajo spe-

cifične geostrateške interese. 
Majhni državi to ne pristoji, mo-

rala bi biti načelna, spoštovati 
pravo, mednarodno pravo, člo-

vekove pravice in se zanje boriti. 
To je edini način, da mala država 
dobi težo in spoštovanje. Mi pa 
padamo na izpitu praktično vsa-

kič, ko se tovrstno vprašanje po-

javi na dnevnem redu.
Vseeno pa ste pozdravili 

postopanje slovenske vlade 
v primeru Skripal.

Da, zdelo se mi je na mestu. 
Rekel bi, da bi lahko še bolj jasno 
izrazili svoje dvome o tem doga-

janju. V medijih zahodnoevrop-

skih držav se bolj odkrito kot pri 

Evropski poslanec Ivo Vajgl je znan politični obraz. 
Po rodu je s Štajerske, rad zahaja v Istro, v Evropskem 
parlamentu sedi kot član zavezništva Liberalcev in de-

mokratov za Evropo, sicer pa je član stranke DeSUS. Pri 
svojem delu se ukvarja predvsem z mednarodnimi odnosi 
in socialo. Nekaj dni pred najinim pogovorom je v zaporu 
obiskal katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta, 
za katerega je sodišče naslednji dan odločilo, da se bo 
branil s prostosti, saj ga je razbremenilo obtožbe Španije, 
da je bilo njegovo politično delovanje  izdaja oz. nelojalno 
do kralja in države.

nas govori o tem, da je mogoče 
celotna zadeva napihnjena, iz-

mišljena, da je njena tendenca 
zaostrovanje mednarodnih za-

dev, ki koristi mednarodni trgo-

vini z orožjem. 
Zadeva ni tako naivna, ja-

sna, kot se želi prikazati. Slo-

venska politika je storila vsaj 

pol koraka v pravo smer, ko se ni 

priključila tistim, ki so začeli raz-

bijati po vojaških bobnih. Lahko 
pa bi storila tudi več. Tudi ljudje 
lahko svoje mnenje izražajo ne-

koliko bolj jasno in odločno, kot 
so to naredili v tem primeru.

Po mojem mnenju se na ob-

zorju kaže ponavljanje zgodbe 
iz Iraka, kjer se je začela vojna, 
zgrajena na lažeh, tem pa smo 
pritrjevali, ne da bi kakorkoli 
skušali preveriti, kaj je resnica. 
Posledice pa nosi ves svet. 

Danes ne bi imeli milijonov 
beguncev  Bližnjega vzhoda, če 
ne bi bilo te avanture, katastro-

fe, v kateri sta igro vodili Ameri-
ka in Velika Britanija. V neki soli-
darnosti se pridružujemo državi, 
ki ne želi raziskati primera. Člo-

vek bi se moral vprašati, kaj se 
skriva za tem.

Ne moreva mimo lokal-
nih tem. Kakšno sporočilo, 
po vašem mnenju, z aferami 
okrog drugega tira Slovenija 
pošilja Evropski uniji, ki je ne 
nazadnje tudi delni financer 
izgradnje? 

Evropski uniji je prav prisrč-

no vseeno, kako se Slovenija 
odloča o drugem tiru. Ne bi ji 

bilo vseeno, če bi se denar upo-

rabljal nenamensko. Če pa se 
uporablja namensko, potem EU 
stoji za svojo odločitvijo o pod-

pori projektom. Na našo srečo je 
v  loteriji okrog drugega tira EU 
potrpežljiva. 

Sredstva, ki smo jih dobili iz 
evropskih skladov, zaenkrat še 
niso ogrožena. Če pa 
bomo še vedno delali 
akrobacije  in se  pred 
vsemi blamirali, lahko 
izgubimo tudi denar.

V kolumni za 
izolski tednik Man-

drač ste zapisali, 
da sta slovenska in 
hrvaška vlada pre-

pustili rešitev pro-

blemov z arbitražo 
dezor ien t i ra n im 
hrvaškim in slo-

venskim ribičem. 
Kje vi vidite pot do 
rešitve mejnega 
spora?

Pot do rešitve 
sem videl že pred več kot deseti-
mi leti, ko sem vztrajal, da mora-

mo rešiti problem meje s Hrva-

ško, preden ta vstopi v Evropsko 
unijo, Slovenija pa ne sme biti 
tista država, ki bi ji onemogočila 
vstop v EU v času, ko je to realno 
in hrvaška država izpolni vse po-

goje. To se ni zgodilo, nobena od 
slovenskih vlad ni bila sposobna 
v dvostranskih pogajanjih najti 
sporazuma. 

Dejstvo je, da so Hrvati s 
svojo diplomacijo in politiko ve-

dno uspeli Sloveniji vsiliti svoje 
stališče, mi pa smo izviseli. Na 
žalost je takšna podoba naših 
sposobnosti in državniških ve-

ščin. Edini, ki je bil na nivoju pro-

blema, je bil nekdanji predsednik 
Janez Drnovšek. Prišel je do re-

šitve, Hrvati pa so jo izigrali. Ve-

dno sem bil mnenja, da bi morali 

ta dogovor bolj energično realizi-
rati, iti na mednarodne  forume, 
Hrvaško predstaviti kot državo, 
ki sporazum izigrava. Tega ni-
smo bili sposobni narediti na do-

volj kredibilen način. Vedno smo 
se zanašali na to, da čas dela za 
nas, v resnici pa je čas delal proti 
nam.

Poudarjam tudi to, da breme 
nerešenega problema ne smejo 
nositi niti ribiči niti prebivalci ob-

mejnih krajev. Ti na Primorskem, 
v Istri čutijo empatijo drug do 

drugega. Vsakršna rešitev bi 
morala upoštevati te regional-
ne posebnosti, kulturne poseb-

nosti. Gre za narod, ki razvija 
izrazite pozitivne karakteristike, 

tudi ko gre za odnose s sosedi. 
Najslabše je, da slovenska dr-
žava ne  zna prav uravnovesiti 
interesa države kot celote in 
zaščititi interese in posebnosti 
prebivalcev, ki živijo ob meji z ve-

liko medsebojnega spoštovanja.
Pogosto zahajate v Izolo. 

Kaj vas tu privlači? Kako se 
tu počutite?

V Izoli me privlači vse. Ljudje, 
atmosfera, toleranca, medse-

bojno zaupanje, smisel za humor 
in naravo. Izola je doživela zelo 
hude udarce v procesu tranzicije, 
izgubila je nekaj tisoč delovnih 
mest, a kljub temu ohranila svo-

jo identiteto, življenjski optimi-
zem in tradicionalen obraz. 

To je lepo, majhno, medi-
teransko mestece, prijetno in 

čudovito za vsakogar, ki tja pri-
de na obisk ali jo izbere za svoj 
dom. Impresionira me bogastvo 
kulturnih prireditev, vsak teden 

se dogaja nekaj novega. Znajo 
ceniti svojo ustvarjalnost, imajo 
časopis Mandrač, ki je po mojem 
mnenju eden izmed biserov slo-

venskega žurnalizma. 
Neverjetno je, kar dela Mef, 

saj uspeva vsak teden napolni-
ti časopis z zanimivimi temami 
in novicami. A če imaš za seboj 
tako bogato življenje in tako 
ustvarjalne ljudi, kot so prebi-
valci Izole, je to nekoliko lažje.

Eva Branc
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Novinar Bojan Požar:

»Slovenija si zasluži drugo priložnost«

Po izobrazbi ste pravnik. 
Zakaj ste si izbrali potem no-

vinarski poklic?
Novinarstvo me je zanimalo, 

vendar ne kot študij, ampak kot 
poklic. Kot študij me je bolj zani-
malo pravo. Po eni strani zaradi 
eksaktnosti študija, po drugi 
strani pa zaradi družinske tradi-
cije, oziroma očeta. Nikoli nisem 
delal kot pravnik, ampak nikoli mi 
ni bilo žal, da sem študiral pravo. 
Pravo ti da neki občutek za pra-

vico.
Vedno poudarjate, da ste 

Mariborčan. A priimek Požar 
je primorski. So se vaši pred-

niki preselili na Štajersko za-

radi fašizma?
Imam se predvsem za Ma-

riborčana, pa tudi za Primorca. 
Mama, Irena Lebe, je pravzaprav 
Pohorka, iz Reke na Pohorju, ki 
se danes imenuje Hočko Pohor-
je. Dedek po mamini strani, Jožef 
Lebe, je tam postavil prvo elek-

trarno v tistih krajih, bil je znan 
trgovec in gostilničar. Oče Dušan 
Požar pa je iz Trsta, v Maribor so 
se preselili po prvi svetovni voj-

ni. Zaradi fašizma, seveda. Ko so 
nacisti osvojili Maribor, pa se je 
očetova družina znašla na naci-

stičnih spiskih najbolj zavednih 
Slovencev, ki so jih iz Maribo-

ra čez noč izselili v Srbijo. Toda 
konec druge svetovne vojne je 
očetova družina dočakala v Tr-
stu, ker je njegova mama, moja 
babica, nekje izbrskala njihove 
stare italijanske potne liste, zato 

so jih Nemci iz Srbije predali Itali-
janom v Trstu. No, Maribor pa so 
kasneje v šali imenovali tudi »Po-

žarevac«: moj oče je bil šef mari-
borskega tožilstva, stric Stojan 
pa mariborski župan - odstavili 
so ga po koncu liberalizma in za-

menjavi Stane Kavčiča, potem je 
sicer postal direktor centra RTV 
Maribor - drugi stric Danilo pa 
znan profesor na mariborskem 
VEKŠ-u, danes ekonomski fakul-
teti in »oče« mariborskega letali-
šča. Oče in oba njegova brata so 
danes žal že pokojni. Primorski 
geni so me tudi prepričali, da sem 
si pred leti kupil manjše posestvo 
v Trebižanih pri Gočah, vendar ga 
žal še nisem uspel obnoviti.

Novinarski kolegi vas 
radi označujejo za novinarja, 
ki razkriva pikantnosti po-

litične in gospodarske elite. 
Je pisanje o podrobnostih iz 
postelj politikov res javni in-

teres?
Tovrstnih pisanj sicer ni bilo 

ravno veliko, bila so pa zelo od-

mevna. Teme, kjer se prepletajo 
oblast, vpliv, moč, denar in seks, 
vedno in povsod zanimajo ljudi. 

Ni pa šlo za pikantnosti direktno 
iz postelj, jaz o tem nikoli nisem 

pisal, ampak za razkrivanje dvo-

ličnosti, zlorab ali porabe dav-

koplačevalskega denarja. Kar se 
pa tiče novinarjev, to mi očitajo 
predvsem tisti novinarji, ki celo 
življenje poročajo iz tiskovnih 
konferenc, sami še niso nič raz-

krili, in jih tudi ne poznamo po no-

benih novinarskih zgodbah, saj 
nimajo kaj za pokazati.

Vaše pisanje o teh stva-

reh je imelo tudi resne po-

sledice. V politični pokoj ste 
poslali primorskega poslan-

ca, Italijana Aurelija Jurija, 
ko ste razkrili njegovo svin-

gerstvo. Ste bili zadovoljni z 
razpletom?

Javno razkritje svingerstva, 
ki ga je prakticiral nekdanji vidni 
politik Socialnih demokratov, po-

slanec in celo evropski poslanec 

Aurelio Juri, in to med službenim 
časom, za seks pa se je dogovar-
jal preko službenega mobilnega 
telefona, je povzročilo njegov 

Bojan Požar je tekač na dolge proge. Dobesedno in v prenesenem pomenu. Letno namreč preteče več maratonov. V 
karieri pa vztraja kot raziskovalni novinar že več desetletij. Bil je urednik na več dnevnikih, ustanovil portal in TV oddajo 
Požareport, lani pa presenetil s povsem novo obliko televizijske oddaje VVFaktor. Oddajo, ki je na sporedu vsak dan ob 
19.15 na TV3, že vse od njenega začetka raste gledanost. Ker sta ga hči in pastorka (hči njegove življenjske sopotnice 
Barbre Drnač), ki obe delata v tujini, začeli spraševati, če bo še kar naprej stal križem rok, se je pred nekaj meseci začel 
spogledovati s politiko. In letos ustanovil svojo listo. Kdo je Bojan Požar, smo hoteli izvedeti iz prve roke in intervju naredili 
ob njegovem obisku v Ajdovščini, kjer je sodeloval na prvi oddaji VVFaktor pred publiko.

politični padec in konec. Ne gre 
za to, ali sem bil jaz zadovoljen s 
takšnim razpletom, ali ne, vseka-

kor se končalo pravilno in logič-

no. Jurija ni več v politiki, čeprav 
občasno piše pisma bralcev v 
ljubljanskem Dnevniku, kjer na-

pada predvsem Boruta Pahorja 
in Janeza Janšo.

Verjetno pa Juri ni bil edi-
ni?

Afera Juri je bila spomladi 
2005, jeseni 2006 pa smo obja-

vili afero Pavleta Ruparja, takrat 
najbolj glasnega poslanca SDS 
in župana Tržiča, povezano s 
pretepom njegove ljubice Kseni-
je Slak, kjer smo odkrili tudi dve 
stanovanji, ki ju Rupar ni prijavil 
komisiji za preprečevaje korupci-
je. Po tej aferi je tudi Rupar moral 
zapustiti politiko. In zanimivo, pri 
obeh aferah so me, namesto da 
bi me pohvalili, najbolj napadali 
kolegi novinarji!

Je kritiziranje oblasti 
glavni razlog, da vas mediji 
zadnje mesece skorajda ne 
opazijo, čeprav ste napove-

dali vstop v parlament? So 
mediji tako povezani s poli-
tično levico?

Razen nekaj redkih medijev, 
ki so bližje desnici, je velika ve-

čina slovenskih medijev poveza-

na z levico. Še natančneje: trda 
tranzicijska levica ima popolno 

lastniško, uredniško, personalno 
ali politično kontrolo nad večino 
medijev. Tukaj ni izjem, niti napak. 
Če nisi trdno na pozicijah tranzi-
cijske levice, vodljiv in uslužen, 
potem v medijih ne moreš nare-

diti kariere, niti dobiti medijskega 
prostora. Niti slučajno.

Janeza Janše pa ne kriti-
zirate veliko. Zakaj? Je on del 
rešitve za ugrabljeno državo, 
ali njen del, kar mu mnogi ve-

liki mediji pripisujejo?
To ne drži. Jaz sem se kot 

novinar praviloma vedno ukvarjal 
s tistimi politiki, ki so takrat na 

oblasti. Poglejte moje članke iz 
časov, ko je bil Janša predsednik 
vlade, od 2004 do leta 2008, ko 
je bil tudi predsednik evropskega 
sveta ter na višku svoje politične 
moči. »Afero Mauricius«, zaradi 
katere je Janša kasneje prišel 
pod lupo KPK, sem razkril jaz, tik 
pred volitvami 2004. Leta 2005 
sem razkril šarlantastvo Domna 
Zavrla, ki je bil takrat čudežni de-

ček SDS, potem je prišel Rupar, 
in tako dalje. Po letu 2008 je moj 
fokus postala Pahorjeva vlada, 
Katarina Kresal, Gregor Golobič 
in podobni liki, ki so takrat vodili 
državo. Zdaj pa Janša že vrsto 
let nima nobene prave moči, kaj 
šele oblast, in res je butasto, da 
se večji del medijev ukvarjal z 
opozicijo, ne pa oblastjo. Ja, kje 
pa ste to videli? Poleg tega je ve-

liko slovenskih novinarjev zaradi 
takšnih ali drugačnih okoliščin 
dobesedno obsedeno z Janšo. 
Jaz pa - na srečo - nisem obse-

den z nobenim politikom.
Kako bi vi, če bi prišli na 

oblast, spreminjali medijsko 
krajino v državi?

Tega pa še ne povem, ha ha.
Čeprav ste eden najbolj 

znanih slovenskih novinar-

jev, za katerega je celo pre-

mier Miro Cerar na televiziji 
rekel, da »Vsi vemo, kdo je 
Bojan Požar«, pa so mediji 
vaš vstop v politiko povsem 
spregledali. Za razliko od 
Marjana Šarca, ki so ga na 
nacionalni Televiziji Sloveni-
ja postavili med predsednika 
parlamentarnih strank in mu 
namenili že vrsto intervjujev. 
Ste vi tudi to videli na enak 
način? 

Mojega vstopa v politiko niso 
čisto povsem spregledali, eni si-
cer ja, drugi so ga pokrili rutinsko. 
Ampak, saj nisem naiven, nekaj 

takšnega sem tudi pričakoval. 
Kar zadeva Marjana Šarca, njega 
pa številni mediji celo izrazito for-
sirajo. Recimo TV Slovenija, Delo, 
Večer, Pop TV, Planet TV, Siol.
net, pa še kakšen bi se našel. 
Njihovi novinarji in komentatorji 
poročajo in komentirajo tako, kot 
da bil izdajatelj teh medijev volilni 
štab Liste Marjana Šarca.

Sicer se pa večinski mediji pri 
nas ne obnašajo kot mediji. Če bi 
se, bi namreč hitro uvideli, da za 
soočenje med Mirom Cerarjem in 
menoj vlada izjemno zanimanje, 
med ljudmi, kar se kaže tudi na 
socialnih omrežjih, pa bi mediji, 
po neki normalni medijski logiki, 
morali takšno soočenje zagrabiti 
z vsemi štirimi. Vendar niso, ker 
so v službi vladajoče politike; še 
huje, mediji so celo sami poskr-
beli, da soočenja med Cerarjem in 
menoj doslej še ni bilo.

Bo na tokratnih volitvah 

drugače? 
Ne, do konca 

volilne kampanje 

bo tako, kot je 
bilo doslej. Zna 
se celo zgoditi, 
da se bodo mediji 
še bolj zapirali 
in zaprli v korist 

Marjana Šarca, 
Dejana Židana 
in Mira Cerarja, 
delno pa tudi za 
Karla Erjavca, 
Mateja Tonina, 
Alenko Bratušek 
in Bojana Dobov-

ška, točno v tem 
vrstnem redu.

Vaša lista, 
v kateri ni no-

benega poli-
tika, obljublja 
radikalne reforme. So te res 
potrebne?

Seveda, absolutno. Reforme 
so krvavo potrebne v zdravstvu, 
šolstvu, pravosodju, zunanji 
politiki in davčni politiki. Močan 
pospešek pa potrebuje tudi pri-
vatizacija državnega gospodar-
stva. Slovenija si četrt stoletja 
po osamosvojitvi zasluži svojo 
drugo priložnost.  

Vedno kritizirate birokra-

cijo, ki duši gospodarstvo, pa 
tudi same državljane. Kako 
se je boste lotili vi?

Resno in radikalno, če temu 
lahko tako rečemo. V prihodnjem 
mandatu bi bilo potrebno zmanj-
šati državno upravo ali javni sek-

tor za 30 odstotkov. 
Potrebujemo vitko državo, 

ki bo učinkovit in prijazen servis 
za državljane. Zdaj pa imamo 
naslednjo situacijo: ena tretjina 
uradnikov dela odlično, druga 
tretjina dela dobro, preostali se 

pa švercajo na račun prvih dveh 
tretjin, dobivali pa enako plačo. 
Halo?! To je treba enkrat spre-

meniti. Če je politična volja, to 
tudi ne bo tako težko, recimo, za 
začetek ukinemo nepotrebno mi-
nistrstvo za javno upravo …

Na vaši listi bo tudi naš 
rojak, novinar Tino Mamić. 
On pravi, da ima svoje točke 
programa. Je njegova točka, 
da se prepolovi obseg učne-

ga gradiva v osnovnih in sre-

dnjih šolah, tudi del vašega 
programa?

Program, ki ga je pripravil 
Tino Mamić, je nadaljevanje naših 
33 programskih točk. Tino tudi ni 
edini na naši kandidatni listi, ki s 
programom dopolnjuje naših 33 
točk, in prav, in fajn, da je tako. 
Mi smo demokrati. Dejansko smo 
koalicija, saj sta se nam pridružili 
še lokalna pomurska lista in sku-

pina zmagovalca proti predrage-

mu drugemu tiru Vilija Kovačiča. 

V studiu, oddaja Požareport, gost Jože Potrebuješ iz skupine Čuki.

Bojan Požar z življenjsko sopotnico Barbaro Drnač v Mariboru, 
na Eko maratonu.

 Major maraton, New York 2017.

Vrnitev h koreninam

Mariborčan Bojan Požar ni vedel, kdo so bili njegovi 
predniki, dokler ni naročil zgodovinske raziskave. Izkaza-

lo se je, da je njegov ded Danilo, ki se je rodil v Trstu, pol 
Vipavec in pol Brkinec. Praded Franc Požar je bil iz Koz-

jan pri Košani, prababica pa Ema Mladovan, katere rod 
je - kot nakaže tudi priimek - iz Šempasa. Bojan Požar 
je bil nad odkritjem presenečen. Že pred leti si je že pred 
tem kupil staro hišo v Trebižanih in se tako nevede vrnil 
v neposredno bližino svojih prednikov.
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Prometno središče pa se je 
na Mircah ponovno razmahni-
lo pred dobrim stoletjem, ko so 
vipavski gospodarstveniki in po-

litiki slednjič izposlovali in delno 
financirali izgradnjo Vipavske 
železnice. Železniška postaja 
na Mircah, ki danes sameva, je 
postala ajdovsko in vipavsko 
okno v svet. Podobno okno v 
svet je stoletje kasneje postala 

avtocesta, ki je tako kot rimska 

in srednjeveška cesta povezala 
Ljubljano in Gorico.

Transportno-logi-
stični center

Ob priključku na avtocesto 
danes stoji nov transportno-lo-

gistični center Codognotto. Kot 
da bi se zgodovina ponovila, le 
da danes namesto kočij nato-

varjajo tovornjake. 
Se pa ni zgodovina ponovila 

pri gradnji. Štiri leta je trajalo, da 
so v Ajdovščini dobili vsa dovo-

ljenja za gradnjo novega logi-
stičnega središča, ki so ga nato 
zgradili v šestih mesecih. Sliši se 
neverjetno, a občinska in držav-

na birokracija, sta vrsto let po-

stavljala ovire za stavbo, v kateri 
je dobilo delo več deset ljudi. 

Skladiščno-prometno sredi-
šče Codognotto je samostojna 
podružnica italijanskega matič-

nega podjetja, ki je dobilo par-
tnerja v dolgoletnem uspešnem 
podjetniku Antonu Kobalu. Iz 
njegovega podjetja Siltoni je lani 
nastalo podjetje Codognotto, v 
katerem ima istoimena italijan-

ska multinacionalka tričetrtinski 
delež.

Direktor in solastnik podjetja 
Anton Kobal je zadovoljen, da so 
slednjič otvorili stavbo, ki ima 
tloris velik 1600 kvadratnih me-

trov, pet nakladalnih ramp in 700 
kvadratnih metrov pisarn. »De-

javnost bomo širili. Naši glavni 
partneriji so v Italiji in predvsem 

v Franciji.  Delamo veliko na zbir-
nih pošiljkah in skladiščenju  ca-

rinskega in necarinskega blaga. 
Imamo tudi vedno več naročil 
kontejnerjev, v glavnem za tuje 
partnerje, ki prihajajo v Luko Ko-

per. Mi namreč poskrbimo za ca-

rinjenje, skladiščenje in dostavo 
blaga do končnih uporabnikov,« 
je povedal Kobal. Na vprašanje, 
ali je formula uspeha v najnižji 
ceni pa odgovori: »Nismo vedno 
najcenejši, saj delamo predvsem 
na kakovosti.«

Avtocestne križarke
Današnji tovornjaki so pra-

ve avtocestne križarke. Udobna 
vožnja, avtomatsko upravljanje 
in množica pripomočkov za voz-

nika, so tovornjake spremenile v 

prave male potujoče garsonjere. 
»Kabina je moja dnevna soba. Ko 
sem pred leti moral zamenjati 
tovornjak, mi je šlo kar na jok,« 
je povedal francoski tovornjakar, 
ki ima vedno s seboj tudi elegan-

tno obleko s kravato. Včasih gre 
namreč na poti zvečer tudi ven. 
Pravi pravcati gospod šofer. To-

vornjaki na Mircah »pristajajo« 
pri petih nakladalnih odprtinah 
ali »rampah«.

V skladišču pretovarjajo 
in carinijo blago različni tovor-
njaki. Velika večina so vlačilci 
ali polpriklopniki: tovornjaki s 
samostojno prikolico brez spre-

dnje kolesne osi. Ko se promet 
določenega tovora odvija ne 
le po cesti, ampak tudi z ladjo, 
uporabljajo kontejnerje. Ti so 
standardnih izmer, kar pomeni, 
da so vsa pristanišča, vsa logi-

stična središča in vsa svetovna 
pristanišča temu prilagojena. 
Kontejnerji imajo dve standardni 
različni dolžini, z oznakama 20 in 
40. Številki so na podlagi dolžine 
v čevljih, kar v metrih znaša 12 
in 6 metrov. Kontejnerji so lahko 

samo kovinski ali pa tudi doda-

tno izolirani in hlajeni. Za tekoče 
tovore pa je znotraj kontejner-

skega ogrodja kovinska ovalna 
cisterna.

Sodelovati s tujci je 
lažje

Anton Kobal pravi, da se je 
za ustanovitev družbe skupaj 
s tujim lastnikom odločil zaradi 
mnogih prednosti mednarodne 
skupine. »Prednosti dela v sku-

pini so mnoge. Predvsem gre za 
širše obzorje, izmenjavo izku-

šenj in dobrih praks upravljanja. 
Pri večjih projektih nastopamo 
skupaj in imamo tako ugodnejše 
pogoje pri nabavi in financira-

nju,« pojasnjuje Kobal. 
Poleg samega prevoza bla-

ga pa strankam tudi svetujejo, 

Sredi Vipavske doline, na Mircah v Ajdovščini, so že 
Rimljani pretovarjali vozove na poti med Italijo in Panoni-
jo. Pot med Italijo in Panonijo je ostala ista tudi po propa-

du Rima, čeprav je središče doline postal Križ, kot ljudje 
imenujejo nekdanji Sveti, danes pa Vipavski Križ. 

Kjer so nekoč pretovarjali Rimljani

Mirce – ajdovsko okno v svet

katera logistična pot je najustre-

znejša – najhitrejša in najcenej-
ša. Prednost je dostava po vsem 
svetu.

Kobal še pove: »Običajno 
za  tuje naročnike prevzamemo 
kontejner v pristaniščih v Kopru 

ali na Reki, ga pripeljemo v naše 
skladišče in tu opravimo uvozno 
ocarinjenje. Potem pa celotno 
pošiljko ali njen del dostavljamo 
na različne kraje po Evropi. Naši 
naročniki so v glavnem tujci. V 

skladiščenju, carinjenju in do-

stavljanju pošiljk, ki pridejo po 
morju, vidimo tudi zanimivo tr-

Logistično središče na Mircah v Ajdovščini

žno nišo in še veliko možnosti za 
razvoj.« 

Zanimivo, da so prav iz tega 
skladišča pošiljali v Indijo letala. 
Bližnji sosed Pipistrel je namreč 
dobil naročilo skoraj 200 voja-

ških šolskih letal za indijsko voj-
sko. Tu so jih pazljivo na-

ložili na kontejnerje, ki so 
najprej s tovornjaki, nato 

pa z ladjo, šli na indijsko 
podcelino. 

Med pogovorom An-

tona Kobala zmoti več te-

lefonov. S kotičkom očesa 
pogleda na telefon in se 
včasih opraviči, saj se mora 
oglasiti. Pogovarja se v 

slovenščini, francoščini, angle-

ščini in italijanščini. Zakaj je to-

liko francoščine, mu postavimo 
vprašanje. »Naši glavni partnerji 
so francoski in naša glavna de-

stinacija je Francija,« odgovori. 

In kakšni so Francozi? »Kot  par-
tnerji so nekoliko posebni. Zelo 
so ponosni na svojo državo in 

Mirce so tudi arheološko najdišče iz rimskih časov. Tudi 
pred 1850 leti je ob rimski cesti, ki je povezovala Apeninski 
polotok s Podonavjem, na Mircah stala antična poštna in 
tovorna postojanka. Imenovala se je Mansio Fluvio Frigido. 
Na znanem zemljevidu rimskega imperija iz 12. stoletja je 
označena tudi rimska tovorna postojanka v današnji Aj-
dovščini (na fotografiji je označena na poti med današnjim 
Oglejem in Ljubljano). Počasi se je iz te postaje razvila Aj-
dovščina oziroma rimsko obzidno mesto Kastra, ki se je v 
svetovno zgodovino zapisala zaradi bitke pri Mrzli reki, ko 
je krščanski cesar Teodozij zmagal s pomočjo čudeža – vi-
pavske burje. V latinščini se je utrdba imenovala Castrum 
ad Frigidum Fluvium. 

»V gospodarstvu si želi-
mo, da bi živeli brez državnega 
vmešavanja in mreženja, brez 
korupcije in brez balkanizmov 
vseh vrst. Model prostega trga 
in enakih možnosti za vse bo 
šele prinesel razvoj Slovenije,« 
pravi Anton Kobal.

se včasih tudi 
protekcionistično 
obnašajo. Vendar 
so zelo korektni 

v poslih in imajo 
zelo dolgo podje-

tniško  tradicijo. 
To si lahko vza-

memo za zgled 
tudi v Sloveniji. Mi 
si seveda želimo, 
da bi več delali 
tudi v Sloveniji, 
še bolj pa, da bi 
se tudi pri nas 
oblikoval zdrav 
podjetniški duh 
z zdravo podje-

tniško pobudo. 
V gospodarstvu si želimo, da bi 
živeli brez državnega vmešava-

nja in mreženja, 
brez korupcije 
in brez balka-

nizmov vseh 
vrst. Model 
prostega trga 

in enakih mo-

žnosti za vse 
bo šele prine-

sel razvoj Slo-

venije.«
Codognot-

to spada med 
p e t d e s e t e r i-
co največjih 
s l o v e n s k i h 
avtoprevozni-

ških podjetij. 
Slovenski to-

vornjaki sicer 

letno prepelje-

jo 74 milijonov 
ton blaga. To 
pomeni, da na 
vsakega Slovenca prepeljejo 37 
ton. Trendi rasti so pozitivni. 

V pisarnah je zelo živahno. 
Telefoni neprenehoma zvone, 
zaposleni pa hitijo. Kobal pri-
trjuje, da je delo v logistiki pre-

cej stresno: »Večina poslov se 
sklepa podobno kot na borzi. 
Treba se je hitro odločati in is-

kati najrazličnejše kombinacije. 
Mnogi ne zdržijo andrenalina in 
pritiskov. 

Zato je v logistiki vedno po-

manjkanje dobrih ustvarjalnih 
in prilagodljivih komercialistov.« 
Delo komercialistov je aktivno in 
dinamično. Formalna izobrazba 
komercialsita nima velikega po-

Letali, ki čakata na kopenski in ladijski prevoz v Indijo

»Pristanišče« za cestne križarke

mena, če se človek le zna dogo-

varjati, pogajati in hitro reagirati. 
V logistiki tako v celoti velja stari 

slovenski rek »Pridni najde dosti 
kruha, glad mori samo lenuha«.

Intermodalnost
Blago iz ajdovskega skladi-

šča potuje po cestah, železnici, 
morju in zraku. Strankam nudijo 
prevoz vse do cilja, ne glede na 
vrsto transporta in število pre-

kladanj. To se s tujko imenuje 
intermodalnsot. V prihodnjih 
letih se bo na tem področju 
marsikaj spremenilo, ugotavlja-

jo v družbi Codognotto. Do leta 
2050 namreava Evropska unija 
zmanjšati ogljične izupste za 80 
odstotkov, zato bodo prometna 
sredstva doživela veliko spre-

memb. To prinaša predvsem 

nova goriva in nove motorje, saj 

bodo prometnice ostale bolj ali 
manj iste. V skupini Codognotto 
so tako letos nabavili prve to-

vornjake na utekočinjeni zemelj-
ski plin (LNG), ki imajo v izpustih 
bistveno manj škodljivih snovi. 

A ekološka zdržnost se 
dosega tudi na veliko cenejše 
načine, kot so novi motorji, za-

trjujejo v podjetju. Tovornjake 
opremljajo z najsodobnejšimi 
informacijskimi sistemi, ki voz-

nike usmerjajo na prazne ceste 
ali proč od prometnih zastojev 
zaradi nesreč. 

TAM

Tovornjakarji imajo verjetno največje 
delovišče od vseh poklicev, saj je v Evropi več 

sto tisoč kilometrov avtocest
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V oddaji vsak dan ob 19.15 
gostujejo stalni in občasni ko-

mentatorji, ki ne šparajo jezika. 
Zato ne preseneča, da je oddaja 
doživela tudi že cenzuro. Prav-

zaprav gre za dejanje slovenske-

ga sodišča, ki so ga obsodile tudi 
novinarske organizacije. 

Po napovedi, da bo v oddaji 
govor o najbogatejših Sloven-

cih, zakoncih Login, ki sta drago 
prodala znani spletni lik Govo-

rečega Toma, je sodišče uredni-
kom prepovedalo o tem govoriti. 
Čeprav sodnica Katja Stritih ni 
mogla vedeti, kaj bodo komen-

tatorji na to temo sploh govorili, 
je lastnikom televizije zagrozila 

s pol milijona evrov kazni. Isto 
se je zgodilo tudi reviji Reporter: 
sodnica je prepovedal objavo 
članka o zakoncih Login, čeprav 
ga ni niti videla.

Med stalnimi komentatorji 
sta od vsega začetka tudi dva 
primorska politična analitika 
Primorca: komunikolog in poli-
tični svetovalec Sebastjan Jere-

tič ter zgodovinar in novinar Tino 
Mamić. 

Oddaji tako raste gledanost, 
vse več ogledov pa doživljajo 
tudi ogledi na internetu. Prvič 
pa je bila oddaja izvedena tudi 
v živo pred publiko, ki je komen-

tatorjem postavljala vprašanja. 
To se je zgodilo v Ajdovščini na 
vabilo Civilne iniciative Čaven na 
velikonočni torek. Med obisko-

valci je bilo več ljudi od drugod 
kot iz Vipavske doline. 

Ajdovsko oddajo o Globoki 
državi in stricih iz ozadja je vo-

dil Pertinač, komentatorja pa 
sta bila Požar in Mamić. Slednji 

je kot domačin opisal, kako glo-

boka država deluje v Ajdovščini. 
»Kljub temu, da so vipavski vo-

lilci v dveh tretjinah pomladno 
opredeljeni, pa lokalna oblast 

ostaja ista tudi po osamosvoji-
tvi. Ajdovska elita je resda mal-
ce pomlajena, a gre za iste ljudi 
in iste družine kot pred letom 
1990. Ta elita, ki povsem obvla-

duje dolino, ima svoje družinske 
člane zaposlene na občini, polici-
ji, upravni enoti, šolah, komunali 
in drugih javnih službah. 

Kako je možno, da so na 
upravni enoti enemu županske-

mu kandidatu dali kup praznih, 
a podpisanih in žigosanih for-
mularjev, po tem odkritju pa se 
ni zgodilo nič? Na upravni enoti 
je bila politična korupcija, krimi-
nalno dejanje, a so to še mediji 
zamolčali. Tega ne boste srečali 
v nobeni drugi evropski državi,« 
je bil oster Mamić, ki je opisal 
dogajanje na zadnjih lokalnih 
volitvah.

Bojan Požar je govoril o 
povezavah med politiko, go-

spodarstvom in mediji, kar je 
Slovenijo spremenilo v globo-

ko državo. Zato se je odločil za 

vstop v politiko. Povedal je, da 
sta ga v resnici k temu spodbu-

dili hči in pastorka, ki sta tako 
kot več tisoč mladih v zadnjih 
letih zapustili Slovenijo. Vpra-

šali sta ga: »Ali boš kar pustil, 
da gre vse v tej smeri? Ali boš 
kar stal križem rok?« Čeprav je 
Požar dolga leta novinar, pa ga 

V teh dneh se izteka že četrto leto predvajanj oddaje 
Pričevalci znanega režiserja in novinarja Jožeta Možine. 
V oddaji starejši ljudje pripovedujejo svoje razgibane ži-
vljenjske zgodbe. Med njimi je cela vrsta Primorcev, tudi 
Vipavcev.

Večerna drugačna informativna oddaja 

»Resnica boli, komentarji še bolj«
je sovraštvo, ki so ga po napo-

vedi njegove kandidature začeli 
kazati mnogi novinarski kolegi, 

presenetilo. »Tuji novinarski ko-

lega mi je rekel, da bi novinarji 
morali biti ponosni, če je njihov 
kolega napovedal vstop v politi-
ko,« je povedal Požar. »Nihče ni 
rekel, da bo lahko, bo zelo težko, 
toda nič se ne more primerjati s 
tistim občutkom, ko si na cilju,« 
je sklenil redni udeleženec teka-

ških maratonov Požar.
Aljuš Pertinač je opozoril, 

da v Sloveniji na vsakih volitvah 
pridejo povsem novi obrazi, ki pa 
so v resnici samo izvajalci stare 

levičarske politike. 

Temu pojavu pomaga tudi 
vse nižja in nižja volilna udelež-

ba. Je pa optimist: »Vsak odgo-

varja zgolj za svoj glas. 
Volilne pravice nam ne more 

nihče vzeti. Udeležba na volitvah 
je v našo korist. 

Če ne volimo mi, potem odlo-

čajo drugi.«

Med stalnimi komentatorji sta od vsega začetka tudi dva primorska politična analitika: 
komunikolog in politični svetovalec Sebastjan Jeretič ter zgodovinar in novinar Tino Mamić. 
Na fotografiji: Bojan Požar, novinar in lastnik spletnega portala Požareport,  Aljuš Pertinač, 

politični analitik. in nekdanji državni sekretar SD v vladi Boruta Pahorja 
ter Tino Mamić.

Z nagrado prešernovega 
sklada nagrajeni režiser Jože 
Možina (50) živi večinoma v Lju-

bljani, čeprav ga prenekateri vi-
kend vidimo na traktorju v rodnih 
Dobravljah. Tu je pred nekaj dne-

vi praznoval tudi svoje srečanje 
z Abrahamom. 

Avtor oddaje Pričevalci  je 
pred kamero povabil različne 
ljudi, ki se spominjajo različnih 
držav, režimov in uniform. Kar 
tri oddaje je posnel s pisateljem 
in akademikom Borisom Pahor-
jem (104), verjetno najstarejšem 
kandidatu na volitvah na svetu. 
Marca in aprila so bile tako na 
ogled oddaje z zgovornim na-

slovom »Boris Pahor, sloven-

ska vest stoletja«. Pričevanje 
Iva in Teje Bavčar iz Ajdovščine 
pa nam je dalo izredno zanimiv 
vpogled v življenje ter politične 
in socialne razmere na Primor-
skem v času fašizma ter po pri-
hodu partizanov. Ivo Bavčar, ki 
se je rodil leta 1929 v Ajdovščini, 
se spominja, kako so morali v 

šoli govoriti samo italijansko in 
kako so uživali pri pouku sloven-

ščine, ki ga je v cerkvi vodil zave-

dni duhovnik Dušan Bratina. 
Spominja se partizanske 

zasedbe Ajdovščine po razpadu 
Italije, ko so v strahu pred re-

volucionarnim terorjem in gro-

žnjami bežali. Partizani so po 
prihodu Nemcev zbežali v Trno-

vski gozd, po koncu vojne pa je 
vsa Bavčarjeva družina zaradi 
strahu pred režimom zbežala 
čez mejo. Živeli so po različnih 
begunskih taboriščih v Italiji in 
nato dve leti v Nemčiji. Ivo je 
potem sam odšel v Avstralijo. 
Sprva, leta 1949, je delal v goz-

dovih Zahodne Avstralije in se 
kasneje pridružil svojim staršem 
Ivanu in Frančiški v Sydneyju. 
Leta 1960 se je vrnil v domovino 
in si poiskal ženo. Zaljubil se je v 
domačinko Tejo Brecelj, se z njo 
poročili in jo odpeljal v Avstralijo, 
tam so se jima rodili trije otroci.

Pričevanju se pridruži tudi 
žena Teja, ki prav tako izvira iz 
Ajdovščine. Pripoveduje o hudi 
revščini, trdem življenju in ustra-

hovanju, ki jih je doživljala nji-
hova družina. Bili so verni, njen 
brat je bil v semenišču, zato jih je 
nova oblast šikanirala. 

Ganljivo pripoved zakonca 
Bavčar končata z besedami, da 
imata dva domova: Slovenijo, 
kjer sta rojena, in Avstralijo, ki 

jima je dala kruh in možnost do-

brega življenja. Od vsega začet-
ka sta zelo aktivna in nepogre-

šljiva člana slovenske skupnosti 
v Sydneyju, njuno delo danes 
nadaljujejo tudi njuni vnuki. Oba 
sta opravila ogromno prosto-

voljnega dela in bila za to tudi 
nagrajena. Teja in Ivo Bavčar sta 
zgled pristnih primorskih Slo-

vencev, ki so ves čas ohranjali 
pripadnost narodu in veri.

To je samo ena zgodba. Sli-
šali pa smo tudi zgodbo 90-le-

tnega Vipavca Danila Rustje o 
njegovih spominih na italijansko 
mobilizacijo in Goriško fronto. 
V eni oddaji prej pa se je istega 
časa spominjala Mara Rijavec s 
Trnovegai, ki se dobro spominja 
maja 1945 v Gorici. V poldrugi 
uri intervjuja je nekdanja učite-

ljica povedala tudi, da v dana-

šnji šoli pogreša avtoriteto in 
domovinsko vzgojo. Kako je bilo 
maja 1945 v Trstu, pa je pripo-

vedoval pokojni Franc Repič iz 
premožne in ugledne družine iz 
Šturij. »Duhovniki, kolikor jih jaz 
poznam, so bili vsi zelo zavedni 
Slovenci. Edini pouk slovenščine 
smo imeli pri verouku in tja smo 
hodili redno, mislim da dvakrat 
na teden.  Poleg nauka smo tudi 
pisali, sestavljali stavke, župniki 
pa so nam dajali tudi domače 
naloge. Vsi smo se dovolj dobro 
naučili slovenskega jezika - v 
župniščih,« je Repič opisal čas, 
ko je fašizem slovenščino pre-

povedal. Opisal je partizanske 
čase, osvoboditev Trsta in po-

vojne likvidacije. 
Oddaja Pričevalci  je sicer v 

Sloveniji klub izjemni gledanosti 

od nekaterih deležna ostrih be-

sed in žalitev. Mnogi si želijo in 
glasno zahtevajo, naj se oddaja 
ukine. Zveza borcev pa je celo 
organizirala zbiranje podpisov 
za prepoved oddaje, ker da po-

vedani spomini niso objektivni. 
Na drugi strani pa na nacionalno 
televizijo prihajajo tudi zahteve, 
da bi oddajo, ki je velikokrat na 

sporedu okoli polnoči, prestavili 
v zgodnejši čas. Znani intelek-

tualec in publicist Žiga Turk je 
prepolovitev števila oddaj lani 
takole opisal: “Oddaja je na spo-

redu ob torkih sredi noči. Da ja ne 
bi spomini stark in starcev kvarili 
gledalcev z zgodbami, ki se ne 
ujemajo z resnico, ki jo učijo za-

dnjih sedemdesetih let. Ampak 
to ni bilo dovolj. Letos so število 
oddaj prepolovili.”

Večkrat nagrajeni režiser 
Možina, ki je za dokumentarni 
film o Pedru Opeki dobil prešer-
novo nagrado,  o svojih oddajah 
pove: »V objavljanju oddaj vidim 
skrb Televizije Slovenija – javne-

ga medija, da čim več pripovedi 
ohranimo za nas in za poznejše 
rodove. Televizija lahko pripravi 
omejeno število izdelanih do-

kumentarnih portretov na leto, 
število pričevanj, ki so posneta 
na bolj preprost način, z eno ka-

mero in z minimalnimi sredstvi, 
pa je lahko veliko večja. 

Moje sporočilo našim gledal-
cem je zato tudi naslednje: tudi 
sami se zanimajte za zgodbe 
vaših starejših sorodnikov ali 
sosedov. Danes je solidna ka-

mera, tudi tista v fotoaparatu, 
že zelo dostopna. Posnemite 
zanimive zgodbe iz svojega oko-

lja, morda bodo nekoč objavlje-

ne tudi na televiziji ali na spletu, 
na vsak način pa bodo čedalje 
bolj dragocene za vaš družinski 
spomin.« 

Vsekakor pa Jožetu Možini 
ob srečanju z Abrahamov želimo 
še veliko Pričevalcev!

Marina Bratina

Štiri leta priljubljene oddaje Pričevalci

Zgodbe Primorcev
Že več kot leto je na sporedu slovenske televizije TV3 

oddaja, ki odpira zamolčane in neprijetne politične teme. 
Čeprav v njej sodelujejo tudi nekdanji politiki levice, je po-

stala trn v peti ravno levi politiki.
Gre za drugačno informativno oddajo o aktualnih do-

godkih skozi prizmo komentarjev. Voditelja oddaje sta 
Bojan Požar, novinar in lastnik spletnega portala Požare-

port, in Aljuš Pertinač, politični analitik. Požar je bodoči 
politik, saj je napovedal nastop na bližnjih parlamentar-

nih volitvah, Pertinač pa bivši politik, saj je bil državni 
sekretar SD v vladi Boruta Pahorja.
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Patricija Lovišček: 

Kot družba bi se lahko od otrok z avtizmom 
marsikaj naučili

Avtizem velja za kom-

pleksno nevrološko razvojno 
motnjo, katere značilnost je 
neobičajen razvoj možganov. 
Spekter avtističnih motenj 
pa je zelo širok. Kako lahko 
najbolje pojasnimo, kaj avti-
zem dejansko je, katere tipe 
poznamo in kako se med se-

boj razlikujejo?
Če poenostavimo, lahko re-

čemo, da ljudje z avtizmom dru-

gače doživljajo svet okrog sebe. 
Drugače interpretirajo vse po-

datke, ki jih sprejemajo. Poudariti 
pa moramo, da je avtizem stanje, 
kar pomeni, da osebe z njim živijo 
vse življenje. 

V grobem poznamo dva tipa 
avtizma – (Kannerjev) avtizem 
in Aspergerjev sindrom. Pri kla-

sičnem avtizmu razlikujemo 
nižjefunkcionalni  in visokofunk-

cionalni avtizem. Za prvega je 
značilno, da otroci ne zmorejo 
funkcionalne komunikacije in 
interakcije z ljudmi, pri čemer so 
lahko neverbalni ali pa govora 
ne uporabljajo za komunikaci-
jo. Otroci z visokofunkcionalnim 
avtizmom pa zmorejo smiselno 

komunikacijo in se lahko vključijo 
v redno izobraževanje, ker nimajo 
primanjkljajev na področju kogni-
tivnih sposobnosti. 

Tako za avtizem kot Asper-
gerjev sindrom so značilni po-

sebno vedenje, čustvovanje in 
posebni interesi za določene 
aktivnosti. Razlikujeta pa se na 
področju motorike, govora in ve-

denja do ljudi. Otroci s klasičnim 
avtizmom so bolj telesno spretni, 
za otroke z Aspergerjevim sin-

dromom pa velja, da so nerodni, 
telesno nespretni, ne zmorejo 

osnovnih prvin pri športu, težko 
opravljajo aktivnosti na višini ali 
v skupini. 

Govor se pri klasičnem niž-

jefunkcionalnem avtizmu sploh 
ne razvije, če pa se, ga oseba ne 
uporablja za komunikacijo, tem-

več za  zadovoljevanje lastnih 
potreb po izražanju.  Pojavlja se 
eholalija -  nesmiselno ponavlja-

nje besed ali fraz. Pri Asperger-
jevem sindromu se lahko govor 
resda razvije kasneje, a ga po-

tem osvojijo do potankosti, tako 
da uporabljajo slovnično pravilni 
slovenski jezik, s pravimi nagla-

si, širokimi in ozkimi o-ji in e-ji, in 
štejejo ena, dve, tri itn. Prav tako 
ne uporabljajo narečja, slenga, 
obeh se morajo naučiti, saj jim 
nista samoumevna, kot sta za 
nevrotipične otroke. 

Otroci s klasičnim avtizmom 
ne kažejo velikega zanimanja za 
druženje, najraje so sami, otroci 
z Aspergerjevim sindromom pa 
so odprti, ves čas iščejo družbo 
in vzpostavljajo odnose. Težava 
slednjih je le v tem, da so soci-
alno nespretni, ne znajo vstopati 

v odnos, tega se morajo naučiti. 
Sicer pa je njihovo vedenje dokaj 
običajno, da ljudje težko presodi-
jo, da imajo avtizem. Ker so tako 
bistri in se večinoma osredotoča-

jo na znanstvena področja, lahko 
postanejo tudi znanstveniki.

Na kakšni ravni je obrav-

nava avtističnih motenj v 
Sloveniji?  Vedno znova po-

slušamo kritike, da imamo 
premalo usposobljene stro-

kovnjake, da je vse prepu-

ščeno nevladnim organizaci-
jam. 

Otroci in mladostniki lahko 
dobijo diagnozo v dveh specia-

lističnih ambulantah v Sloveniji. 
Ena je na Pediatrični kliniki na 
oddelku za pedopsihiatrijo, druga 
pa je na zasebnem Inštitutu za 
avtizem in sorodne motnje. Pre-

gled v obeh ambulantah je mo-

žen z napotnico, za odrasle pa je 
v zasebnem zavodu diagnostika 
samoplačniška.V obeh ambulan-

tah so otroci lahko deležni tudi 
obravnave, vsekakor pa je teh 
bistveno premalo za vse potrebe 
otrok in mladostnikov z avtiz-

mom.  
Programi za mladostnike ali 

odrasle z avtizmom ne obstajajo, 
za pomoč pa se lahko obrnejo na 

nevladne organizacije, ki organi-
zirajo druženje, učenje socialnih 
veščin itn. 

Žal, v Sloveniji nimamo ure-

jene sistematične obravnave za 

osebe z avtizmom, zato si mo-

rajo starši sami poiskati pomoč 
za svoje otroke. Nekateri se tako 
poslužujejo tudi alternativnih 
metod ali gredo v tujino. Leta 
2009 je medresorska strokovna 
delovna skupina pod vodstvom 
dr. Macedoni Lukšičeve uspe-

šno pripravila smernice za zdra-

vstveno, izobraževalno in social-
no mrežo na področju družbene 
skrbi za otroke z avtizmom, ki jo 
je imenoval minister za zdravje, a 
niso nikoli v celoti zaživele. Otroci 
niso deležni zgodnje obravnave, 
ki je ključna.

Zakaj je pomembno, da se 
diagnoza postavi zgodaj, v 
tretjem letu starosti otroka? 

Diagnoza se postavlja od 
tretjega leta naprej, saj so lahko 
nekateri pojavi razvojne narave. 

Nekateri starši pripeljejo otroka 
že po prvem letu, če se pojavijo 
jasni znaki, kar je tudi prav, prav 
pa je tudi, da se z diagnozo ne hiti. 
Zgodnja detekcija je pomembna, 

Generalna skupščina OZN je 2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu, z namenom spodbujanja k boljše-

mu razumevanju te motnje. Z njim organizacija poziva k vzpostavitvi vključujoče družbe, za katero pa je nujno potrebno 
prepoznavanje talentov pri osebah z avtizmom, njihove pomanjkljivosti pa odpravljati z zgodnjimi obravnavami ter s so-

dobnimi terapevtskimi pristopi. 
Pogovarjali smo se z mamo 16,5-letnega fanta z Aspergerjevim sindromom, ki se z avtizmom  srečuje zadnjih 12 let. 

Pravi, da je sinu želela ostati mama, hkrati pa je želela biti kompetenten starš. To pa si po njenih besedah lahko le, če o 
neki stvari nekaj veš. Zato je avtizmu posvetila ogromen del svojega časa. Patricijo Lovišček, univ. prof. defektologije,  
lahko mladi Pirančani najdejo v Mladinskem EPI centru, kjer je zaposlena, v zadnjem času pa je dejavna tudi v zavodu 
Modri december, ki ga je ustanovila z namenom spodbujanja zavedanja o avtizmu. 

saj prej kot se otrok začne učiti 
živeti z avtizmom, lažje mu je, 
prav tako pa je lažje tudi staršem 
in sorojencem.

Kateri so prvi znaki ob-

stoja motnje, pri katerih naj 
bi se starši odločili za pre-

gled pri specialistu?
Pri starosti do leta in pol smo 

lahko pozorni, če otroka ne zani-
majo obrazi drugih ljudi, sploh pa 
mamin obraz. Nevrotipični otroci 
se ves čas smejijo ali kremžijo, pri 
avtizmu pa je otrokov obraz hla-

den, brezizrazen, občutek imate, 
da gleda skozi vas. Tipičen simp-

tom je, da ne kaže s prstom. 
Značilno je tudi, da otroci ne 

čebljajo, lahko pa izgubijo neko 
veščino, ki so jo že osvojili. Sta-

rejši otroci, 2 – 3 leta, primejo od-

raslo osebo za roko in jo vodijo do 
stvari, ki bi jo radi. Fina motorika 
je zelo slaba, stvari jim padajo iz 
rok. Lahko veliko jočejo, ker jih 
nekaj moti, to pa je lahko marsi-
kaj, od vonja maminega parfuma, 
mehčalca za perilo, do zvoka (ra-

dio, ura) ali nebombažnih oblačil, 
jeansa, šivov na oblačilih.  

Najbolj nemočni so starši, 
ki nujno potrebujejo napotke 
in navodila, kako pomagati 
svojim otrokom. Kje se zati-
ka?

Zatika se predvsem pri tem, 
da so strokovne službe, ki bi 
morale imeti vsaj osnovno po-

znavanje avtizma, neopremljene. 
Poznamo kar nekaj dobrih praks, 
a žal je več slabših. 

V prvi vrsti so to pediatri, 
takoj za njimi vsi v vrtcu, ker se 
še vedno prepogosto zgodi, da 
so otroci spregledani, in komisije 
za usmerjanje otrok s posebni-
mi potrebami, ki lahko napačno 
ocenijo otrokovo stanje, zaradi 
neprimerne odločbe pa je potem  
neustrezno obravnavan  tudi v 
šoli. 

Kako je s šolanjem otrok 
z avtizmom? Imamo primer-

ne programe zanje? 
Otroka se usmeri glede na 

njegovo stanje oziroma zmo-

žnosti. V Sloveniji poznamo tri 
oblike izobraževanja; redno šolo 
z enakovrednim izobrazbenim 
standardom, osnovno šolo s 
posebnim programom, kjer ima-

jo nižji izobrazbeni standard in 
PPVI program - posebni program 
vzgoje in izobraževanja. Poleg 

tega imamo 

še zavode 
za otroke s 

p o s e b n i m i 
p o t r e b a m i , 
kjer pa imajo 

enakovreden 
i z o b r a z b e -

ni standard, 
lahko pa tudi 
nižjega. Otro-

ci z avtizmom 

so lahko 
usmerjeni v 
vse tri progra-

me, odvisno 
od njihove-

ga stanja ob 
vpisu v šolo. 
St at is t ič n ih 
podatkov o 
vključenosti 
otrok z avtizmom v šolske pro-

grame sicer nimamo, a najverje-

tneje je večina vključenih v redne 
šole, kar ne predstavlja večjih 
težav, če jim pridružena motnja 
šolskega dela ne otežuje preveč. 

Ali lahko odrasla oseba 
z avtizmom živi povsem sa-

mostojno ali je odvisna od 
pomoči?

Tudi to je odvisno od stanja, 
v katerem je. Vse osebe z avtiz-

mom so sposobne učenja, in če 
otroka od malega učimo samo-

stojnega življenja, samostojnega 
upravljanja z denarjem, samo-

stojne skrbi zase itd., ni razloga, 
da ne bi živel samostojno v od-

raslosti, če ima zmožnosti za to. 
Tisti, ki so neverbalni ali z drugim 
razvojnim zaostankom, pa bodo 
vse življenje potrebovali oskrbo. 
Nekateri bodo zaradi določene 
pridružene motnje pomoč potre-

bovali le občasno. 
Avtizem se lahko pokaže 

šele kasneje, v mladostni-
štvu ali celo odraslosti. Kako 
ravnati takrat? Kaj storiti, ko 
recimo 25-letnik kaže znake 
avtizma?

V odraslosti se avtizem lah-

ko pokaže v obliki akutnih in dra-

stičnih sprememb vedenja. Tak 
primer je mlajši odrasli, ki hodi 
v službo, potem pa se v nekem 
trenutku odloči, da bo službo 
pustil, ostane doma in ne gre več 
ven. Ker sploh ne ve, kaj se mu 
dogaja, noče o tem govoriti, po-

gosto pa tudi ne dovolijo, da jim 
kdo pomaga. 

Seveda je potrebno poiskati 
pomoč. Pri tako drastičnih spre-

membah ljudje najprej pomislijo 
na psihiatrične motnje, v resnici 
pa je takšen odziv posledica ko-

pičenja vseh podatkov, ki jih ne 
zmore več procesirati. Osebe z 
avtizmom namreč ne znajo se-

lekcionirati podatkov, ampak či-
sto vse enako intenzivno obdela-

jo in shranijo. Zato morajo najprej 
sprostit misli, nato pa ugotavlja-

ti, kako naprej.
Vse bolj se opozarja na 

izredno velik potencial, ki ga 
imajo osebe z avtizmom. Kaj 
pravijo zadnje raziskave? 

Najprej je treba poudariti, da 
vse osebe z avtizmom nimajo 
teh potencialov, enačenje av-

tizma z genialnostjo je napačen 
stereotip, nekateri med njimi 
pa so res lahko genialni. Njihovi 
najmočnejši področji sta tehnika 
in znanost, lahko pa so izjemni 
tudi v umetnosti, na glasbenem 
ali likovnem področju. Imajo bri-
ljanten um in sposobnost, da 
abstrahirajo ves balast, ki nas 
spremlja v življenju, in se osre-

dotočijo izključno na cilj. Ves svoj 
življenjski fokus zlahka usmerijo 
v eno točko. 

Ustanovili ste zavod Mo-

dri december. Kakšno je nje-

govo poslanstvo?
Zavod sem ustanovila ko-

nec leta 2015, njegovo osnovno 
poslanstvo se skriva v njego-

vem daljšem imenu – Zavod za 
spodbujanje zavedanja avtizma 
in Aspergerjevega sindroma. Na-

črti so sicer bistveno večji, kot jih 
uresničujem v tem trenutku. V 
zadnjih dveh letih se ukvarjam 
predvsem z organizacijo izobra-

ževanj in usposabljanj strokovne 
in laične javnosti, lani sem sku-

paj z drugimi članicami Zveze 
nevladnih organizacij za avtizem 
pridobila nekaj sredstev Mini-
strstva za zdravje in zdaj vodim 
tri podporne skupine, za starše 
otrok z avtizmom, za odrasle z 
avtizmom in intervizijo za pro-

stovoljce, ki nudijo asistenco od-

raslim z avtizmom. 
Kakšno je vaše sporočilo 

staršem, katerih otroci so di-
agnosticirani z avtizmom?

Četudi so otroci z avtizmom 
posebni, so hkrati izjemni, kot 
družba bi se lahko marsikaj na-

učili od njih, recimo poštenosti, 
iskrenosti, delavnosti. 

Življenje z avtizmom je lah-

ko pekel, lahko pa je tudi zelo 
zabavno in inovativno. Res je, da 
je bolj naporno, zagotovo je do-

kaj prilagojeno, je pa kljub temu 
lahko kakovostno. Najbolj po-

membno je sprejeti, da je otrok 
poseben, preučiti, katere poseb-

nosti ima, kaj za to potrebuje, 
katere spremembe bomo kot 
družina vnesli v naše življenje, da 
bo vsem lažje. 

Pomembno je ustvariti svoj 
ritem življenja, neodvisen od pri-
čakovanj drugih, in v njem uživati. 

Nataša Fajon
Foto: Osebni arhiv

Intervju
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Recept za srečno otroštvo: čim manj igrač!
Na vprašanje, koliko igrač imajo njihovi otroci, večina 

staršev odgovori: »Preveč!« A problem v resnici ni tako 
nedolžen, kot se zdi na prvi pogled.

Piše: Eva Markovič

Igrače po tleh, na postelji, 
pod mizo, na policah in v omarah 
… Dobrodošli v povprečni otro-

ški sobi. Celo v družinah, kjer se 
igrač skoraj ne kupuje, si te vse-

eno utrejo pot v hišo: za rojstne 
dneve, praznike in tisoč ostalih 
priložnosti. A težava ni le v tem, 
da moramo igrače vsak večer 
pospraviti in da se sorojenci za-

nje kar naprej prepirajo …
Več igrač, manj koncen-

tracije
Otroški psihologi in pedagogi 

opozarjajo, da se sodobni otroci 
ne znajo več igrati. Igra je ključ-

nega pomena za njihov razvoj, 
starši pa namesto zadostni koli-
čini časa in umirjenemu prostoru 
pozornost posvečamo igračam 
in drugim »igralnim pripomočk-

om«. Igra zato postane beganje 
od ene igrače do druge. Ko otrok 

iz škatel strese vse igrače, se 
začne dolgočasiti in zahteva 
novo zabavo.

Otroci so zaradi prevelike 
količine igrač (k čemur dodajmo 
še vpliv zaslonov) izpostavlje-

ni več dražljajem, kot jih lahko 
njihovi možgani »sprocesirajo«, 
zato postajajo hiperaktivni, ima-

jo težave s koncentracijo in mo-

tnje pozornosti.
Manj igrač, več ustvar-

jalnosti
Če ima otrok na voljo omeje-

no količino igrač, se mora znajti. 
Kuhalnica bo postala meč, iz 
stolov in rjuh bo nastal grad, iz 
kartonaste škatle vlak. Otrok 
ne bo odraščal z občutkom, da 
za dobro igro potrebuje cel kup 
igrač, ampak bo improviziral.

Poleg tega bo otrok, ki ima 
na voljo omejeno količino igrač, 
lažje uril sposobnost odločanja. 
Ko se bo za eno stvar odločil, bo 

v igri tudi dlje časa vztrajal.
Več socialnih spretnosti 

in sodelovanja
Morda paradoksalno, a otro-

ci z manj igračami so svoje igrače 
bolj pripravljeni deliti, saj razmi-
šljajo na način »jaz posodim tebi, 
ti pa meni«. Prav tako se bolj kot 
na predmete osredotočajo na 

odnose, hitreje navezujejo sti-
ke in so bolj družabni. Do igrač, 
ki jih imajo, oblikujejo globlji in 
spoštljivejši odnos. Najljubša 
punčka ali avto pač nista še ena 
potrošniška dobrina, ki je danes 
zanimiva, jutri pa bo obležala v 
kotu.

Otroci, ki so navajeni neneh-

no dobivati nove igrače, se na-

sprotno naučijo, da za občutek 
zadovoljstva potrebujejo nekaj 
novega in zanimivega, kar bo 
pregnalo dolgčas. Takšni otroci 
se niso navajeni potruditi za do-

sego cilja in pričakujejo, da bo za 

njihovo ugodje poskrbel nekdo 
drug.

Manj igrač, uspešnejši 
odrasli

Imeti manj igrač ni poveza-

no le s srečnejšim otroštvom, 
ampak ima vpliv tudi kasneje v 
življenju.

Otroci, ki imajo malo igrač, so 

kot odrasli pogosteje manj na-

vezani na materialne stvari, bolj 
prilagodljivi in iznajdljivi, ustvar-
jalnejši, lažje navezujejo medse-

bojne odnose in so bolj sočutni.
Igrač naj bo malo, te pa 

naj bodo kvalitetne
Starši se pogosto sprašu-

jemo, ali je otrok že dovolj star 
za določeno igračo. Mu lahko že 
kupim otroško kuhinjo? Dojenč-

ka? Ksilofon? Avto na daljinsko 
upravljanje? S predvidevanjem, 
kaj bi otroka morda že zanimalo, 

ubijamo eno najlepših otroških 
stvari: željo in 
h r e p e n e nje . 
Otroku željo 
izpolnimo, ko-

maj jo izreče 
(ali pa še prej). 
Pustimo otro-

ku, da sanja in 
hrepeni! Ne-

katere želje bodo izzvenele, ne-

katere pa se bodo izkristalizirale 
in po daljšem obdobju morda ob-

rodile sad. Kakšno vrednost ima 
takšno darilo!

Še bolje pa je, da otroku 
namesto igrač posvetimo čas. 
Pojdimo z njimi ven ali se pol ure 
igrajmo samo z njimi. Priskrbimo 
mu material, iz katerega lah-

ko ustvarja. Tiho ga opazujmo, 
kako uživa.

Naredite eksperiment
Ste pripravljeni na ekspe-

riment? V nekaterih nemških 
vrtcih so otrokom za tri mesece 
odvzeli vse igrače. Vzgojiteljice 
so dale otrokom čas za nestruk-

turirano igro. Po treh mesecih so 
poročale, da so bili otroci manj 
pod stresom, bolj osredotočeni 
in bolj samozavestni.

Nekaj podobnega lahko 
poskusite doma. Za začetek tri 
četrt igrač pospravite v škatle in 
jih odnesite v klet. Nato opazujte 
otroke. Pustite jim čas in mir, da 
se bodo lahko zares igrali.

Obljubljamo, da igrač zlepa 
ne boste prinesli nazaj!

Članek je nastal v 
sodelovanju s portalom 

www.iskreni.net

»Otroci so zaradi 
prevelike količine igrač 
(in zaslonov) izposta-

vljeni več dražljajem, kot jih lahko 
njihovi možgani »sprocesirajo«.

Ko vas dnevno začnejo obhajati misli o ločitvi ...
V marsikaterem zakonu pridejo obdobja, ko sta zakon-

ca drug drugemu bolj sovražnika kot prijatelja. Ko se zdi, 
da je razdalja med njima tako velika, da je nemogoče najti 
pot.

Ne govorimo o odnosih, kjer vlada nasilje. Govorimo o 
odnosih, kjer v nekem obdobju zakonca pozabita drug na 
drugega in ne najdeta več poti, ki bi vodila od srca do srca.

Piše: Mojca Koren Lapajne

Gre za dogodke, občutke, 
dneve, o katerih se vam pred 
poroko še sanjalo ni. V predsta-

vi vajinega zakona tega ni bilo, a 
vendar se je zgodilo: drug druge-

ga prizadeneta, ne razumeta, ne 
izpolnjujeta (nerealnih?) pričako-

vanj, se obtožujeta, morda žalita.
V srcu vsakega od vaju se 

manjša ljubezen in veča zagre-

njenost. In pojavi se misel: »Za-

kaj vztrajati pri poročni zaobljubi, 
ko pa je videti, da bi nama bilo kot 
posameznikoma bolje?«

In če se ta misel, skušnjava 
začne ponavljati iz dneva v dan?

1. Problemi so normalni, 
ločitev ni. Sploh vem, kaj po-

meni ločiti se?
Problemi v zakonu so nekaj 

normalnega in se pojavijo v vsa-

kem zakonu. Niso nujno uničujoči 
za zakon, lahko so celo kon-

struktivni, če jih zakonca rešuje-

ta na pravi način.
Iz malega raste veliko. Pogo-

sto ob malih problemih sploh ne 
pomislimo na ločitev, a se hitro 
zgodi, da pridemo do situacije, ko 
se zdi, da poti nazaj ni več. Loči-
tev pa ni normalna. 

Ločevanje je dolgotrajen in 
boleč proces, ki pušča za seboj 
polomljena srca, razbita življe-

nja, zaznamovane otroke. Vsak 
par, ki se pripravlja na zakon, bi 
moral prisluhniti pričevanju ose-

be, ki je doživela ločitev. Iz njega 
bi lahko fant in dekle začutila, kaj 
je ločitev. In to bi bila prva dobra 
preventiva za morebitne bodoče 
misli o ločitvi.

2. Izrekla sva si obljubo 
poročno obljubo. Sva mislila 
resno?

Mnogi pari danes, zlasti mla-

di, se niso navajeno pogumno 
soočati s problemi. Pogosto tudi 
zato, ker se niso niti pripravljeni 

zavezati za vse življenje. Če sta 
izrekla poročno obljubo, je to va-

jina druga močna preventiva ob 
skušnjavah ločitve. 

Ko se v zakonu pojavijo ve-

čji problemi, imata mož in žena 
v izhodišču na voljo dve poti. Ali 
začneta razmišljati, kako bi bilo 
izven odnosa ali v drugem odno-

su lažje. Ali pa je njuna prva mi-
sel na poročno obljubo brezpo-

gojne zvestobe, ki sta jo izrekla 
ob poroki.

Slednje seveda ni garancija, 
da se ne bo situacija, v kateri se 
porajajo misli o ločitvi, še zao-

strila. A pari, ki se zavedajo od-

govornosti do poročne obljube, 
so izpostavljeni manj čerem na 
viharni poti krize odnosa.

3. Ne zmoreva sama. Kje 
lahko poiščeva pomoč?

Kljub prizadevanju obeh 
zakoncev, da v krizi rešujeta in 
znova gradita svoj odnos, pa se 
lahko zgodi, da se pot rešitve ne 
odpre. Takrat je pomembno pri-
znanje, da ne zmoreta sama. V 

zadnjih desetletjih se je razvila 
mreža ponudbe zakonske in dru-

žinske terapije. 
Poiskati pomoč psihotera-

pevta še zdaleč ne pomeni več 
stigme kot nekoč, nasprotno, v 
očeh vajinih bližnjih lahko pome-

ni celo vrednoto poguma za soo-

čenje z zahtevno situacijo.
Priznanje, da potrebujmo 

terapevtsko pomoč, ni vedno 
lahko. Še težje je soočiti se z dej-
stvom težje psihične bolezni. A 
brez tega da poskrbimo za svoje 
duševno zdravje, ne moremo.

Pri poti odločanja za iskanje 
pomoči so nam lahko v veliko 
podporo naši najbližji: prijatelji, 
sorodniki, sodelavci, ki niso v sti-
ski in lažje vidijo, kako pomemen 

je ta korak za nas. 
Ne zapirajmo se za njihove 

besede.
4. »Kar je Bog združil, 

tega naj človek ne loči.« Kaj 
torej v tem trenutku želi za 
naju?

Vsi, ki se cerkevno poročijo, 
sklenejo zakrament zakona v 

moči Duha. Če vaju je Bog pokli-
cal v zakon in vaju brezpogojno 
ljubi, ima gotovo načrt za vajin 

zakon in vama želi pomagati. 
Molitev in prošnja za Božjo po-

moč je zato nujna sestavina so-

očanja s skušnjavami ločitve. A 
ni vedno lahko moliti. Morda se 
oba znajdeva v globoki temi, ko 
ne moreva moliti. Morda bi mi 
radi, pa naš zakonec to zavrača. 
Takrat lahko s preprostimi vzkliki 
v srcu prosimo Boga ali pa druge 
prosimo, da molijo za nas.

Molitev je še posebej po-

membna v najtežjih primerih, ko 
se dejansko začne izkazovati, da 
poti nazaj ni več. Morda zato, ker 
se ni niti začela – ko se eden od 
naju ali oba začneva spraševati 
ali morda najin zakon sploh ni bil 
bil veljavno sklenjen in začneva 
razmišljati o ugotavljanju nično-

sti. 
Ali pa, ker je eden od naju 

tako hudo osebno ranjen in ne-

zrel, da kljub vsem prizadeva-

njem skupna pot ni mogoča. V 
takih primerih je nujno, da nismo 
sami, ampak je ob nas duhovni 
spremljevalec, ki ima ne samo 

dovolj izkušenj, ampak tudi 

ustrezna znanja. Tudi tovrstne 
kvalitetne pomoči je v sloven-

skem prostoru čedalje več in 
bodimo pogumni, ko jo je treba 
poiskati.

Članek je nastal v 
sodelovanju s portalom 

www.iskreni.net



20 21

pavskaV pavskaVAktualno Aktualno

Poglejmo, kaj pomeni. V sre-

dnjevisoki nemščini je bila be-

seda TROST, ki v sodobni nem-

ščini še danes pomeni tolažbo. 
Beseda je sorodna besedama 
iz stare nordijščine  TRAUST v 
pomenu tolažbe in TRAUSTR 
v pomenu zanesljiv in močan. 
Gre za isti koren kot je nemška 
beseda TREU, v pomenu resni-
čen. Tako najdemo v slovenščini 
izpeljanke: troštati, troštati se, 
potroštati. 

Gnezdo priimka moramo 
vsekakor iskati v starodavni fari 
Šembid (Šentvid ali danes Pod-

nanos), pa tudi celotni prafari 
Vipava. Ti Trošti imajo verjetno 
isto korenino, česar pa ne mo-

remo zagotoviti za mnoge druge 
Trošte po državi. 446 jih je vseh, 
več kot pol pa je Primorcev. Po 
vsem svetu živi 15.700 ljudi, ki 
imajo ta priimek. Velika večina 
teh priimkov se izgovarja tako 
kot v slovenščini, vendar je za-

pis brez strešice. Največ jih živi 
v Nemčiji (6600), ZDA (4600) in 
Avstriji (900).

Pratrošt zaradi katerega je 
pred več kot 700 leti nastal pri-
imek Trošt je bil človek, ki je bil 
nekaj posebnega. Verjetno je bil 
zelo čuteč in je znal vsakogar 
potolažiti. Ali pa je bil veder in 
optimističen človek, ki je okoli 
sebe širil upanje in ni nikoli obu-

pal. Možno pa je tudi obratno: 
priimek je lahko dobil zato, ker je 
bil zelo črnogled in so mu pridali 
porogljiv priimek z obratnim smi-
slom. Kot veselemu bratcu Vo-

dopivec ali bojazljivcu Medved. 
Priimek najdemo že v gori-

škemu urbarju leta 1507. Ome-

njajo ga v Solkanu, TROST, in 
v Šempasu, JURSSE TROST. 
Slednji se je verjetno imenoval 
Jurček Trošt.

Nekaj desetletij kasneje pa 
najdemo tudi že prvega Trošta, 
ki je bil zgodovinska osebnost. 
Protestantski pridigar, preva-

jalec in pesnik Matija Trošt, sin 
Kocjana in Helene, je bil rojen 
sredi 16. stoletja v Vipavi. Na Du-

naju je diplomiral filozofijo (1582). 
Primorsko je zapustil, ker se ni 
hotel vrniti v katolištvo (1584). 
Podobno kot prej omenjeni Pri-
mož Trubar. 

V nemškem Tübingenu je 
postal magister teologije (1589). 
Zaradi tiskanja slovenske knjige 

je zapadel v dolgove. Za dobra 
dva meseca se zatekel k sinu 
Primoža Trubarja Primožu v Kil-
chberg (1590). Z njegovim jam-

stvom je nato prišel v Ljublja-

Primorski priimki (1)

Trošt 

no za pridigarja. Bil je poročen, 
vendar o njegovi družini nimamo 
nobenih podatkov. Prav Trošt je 
podal najpopolnejši opis rojstnih 
podatkov o Trubarju dve leti 
po njegovi smrti (1588): »Taisti 
gospud Primož je v Krajnski de-

želi, na Rasčici, pod temi dobru 

rojenimi slabodnimi Turjačkimi 
gospudi ali Auerspergarji, tri mile 
od Lublane, od poštenih brumnih 
stariših rojen v tem lejti po Kri-
stusevim rojstvu tavžent pet-
stu ino osem lejt, kadar je cesar 
Maksimilijan rajnik, tiga imena 
ta prvi, zupar Benetke vojskoval 
inu Trst noter vzel. Njega očetu 
je bilu Mihel, njega materi pak 
Gertrud ali Gera ime.«

Imamo pa še enega zgodo-

vinskega kronista z istim ime-

nom in priimkom. Matija Trošt 
(ok.1685-1729) iz Rihemberka 
je bil duhovnik in kronist v roj-

stnem kraju. Žal za njegove opi-
se takratne Vipavske (o uporu 
1713 in o petmesečni suši 1718) 
vemo samo iz člankov o njem, 
saj so matične knjige na žalost 
uničene.

Drugih znanih Troštov je kar 
veliko. Učitelj Ivo Trošt (1865-

1937) s Cola je bil pisatelj, učil 
je umno kmetijstvo, vodil pev-

ske zbore in narodna društva. 
Njegov sin Janko (1894-1975) 
je bil rojen na Razdrtem. Postal 
je učitelj, narodopisec, topograf, 
muzealec in lutkar. 

Redovnica Marija Uršula 
Trošt (1913) iz Podbrega je vsto-

pila v misijonarski red sester 
kombonjank in delovala v Jorda-

niji in Izraelu. Njen sovaščan pa 
je ekonomist dr. Ferdinand Trošt 
(1932) iz Podbrega, profesor in 
dekan ljubljanske Ekonomske 
fakultete. 

Tino Mamić

Troštamo se, da bo ta članek prebralo veliko ljudi in dobilo odgovor na vprašanje, 
kako je nastal priimek Trošt. Na Vipavskem se glagol, »troštati se«, danes uporablja 
v pomenu »upati da«. Priimek Trošt je nastal iz nemške besede, ki smo jo prevzeli v 
slovenska narečja že zelo zgodaj. Besedo, ki danes izginja iz uporabe, najdemo tudi kot 
slovensko knjižno besedo. Že Primož Trubar je v knjigi Ta celi novi testament (1582) ob-

javil: »Judež gre ponoči nega fratati, se trošta, de skuzi nega smert on inu Bog Oča bode 
čestčen, resvičen inu rezglašen.« Leta 1697 pa besedo najdemo tudi v sloviti novoletni 
pridigi Janeza Svetokriškega, v Svetem Križu (danes Vipavskem). Ta veliki vipavski ba-

ročni literat je faranom povedal: »Inu menem, de en velik trošt je imel, kadarkuli je taisti 
faconetel nucal, premislejoč, de taistiga je njemu dala krajlica teh angelov.« To kaže, da 
se je beseda nekoč, tudi na Vipavskem, uporabljala veliko širše kot danes. 

Geograf Stojan Trošt (1921) 
iz Podstenja pri Ilirski Bistrici je 
bil učitelj, ki je kot taboriščnik v 
nacistični Nemčiji moral graditi 
podzemne tovarne za raketno 
orožje (Dora).

Najbolj znani Trošt je, kajpa-

da, znameniti dirigent in sklada-

telj, duhovnik Jože Trošt (1940) 
s Cola. Izjemno ploden sklada-

telj je uglasbil ogromno skladb. 
Samo seznam vseh njegovih 
pesmi bi bil daljši kot štirje moji 
članki o priimkih. 

Zanimivo, da je svoje sklad-

be objavil na svetovnem spletu 
in dovolil prosto uporabo (tudi 
razmnoževanje), če je izvedba 
namenjena bogoslužju. Kano-

nik in dolgoletni »regens chori«, 
zborovodja ljubljanske stolnice 
je bil eden od 18 fantov, ki so 
prvi vstopili v novoustanovljeno 
vipavsko Malo semenišče leta 
1952. Škof Jurij Bizjak mu je ob 
podelitvi zlatega odličja Škofije 
Koper  izrekel: »Dragi Jože, naš 
rojak! Sprejmi medaljo Svetega 
Jožefa delavca, glavnega zave-

tnika naše škofije, v znamenje 
našega priznanja in naše za-

hvale za Tvoje delo in zasluge, 
za Tvojo zvestobo in Tvoje pri-
čevanje, za Tvoj čudovit in ve-

ličasten svet, ki ga nosiš v sebi 

Matija Trošt in njegova soproga Neža, prednika znanega dirigenta Jožeta Trošta.
Knjigo hrani Škofijski arhiv Koper.

in nam ga velikodušno odkrivaš 
in podarjaš.« Od kod pa je nje-

gov priimek? V Orešju 4, rojstni 
hiši njegovega pokojnega očeta 
Alojza, sledimo priimku vse do 
srede 18. stoletja. Takrat je v hiši 
živel njegov daljni prednik Matija 
Trošt (1725-1815), ki je imel rav-

no tako sina Matijo (1761-1836).

Prva omemba priimka Trošt v vipavskih matičnih knjigah je iz leta 1615, ko je bil na Slapu 
krščen Matija Trošt, sin Martina in Helene. Najstarejša krstna matična knjiga iz Vipave 

je danes v Škofijskemu arhivu v Kopru.

Še dva slovenska duhovni-
ka nosita ta priimek: profesor 
klasičnih jezikov msgr. Bogomir 
Trošt iz Podrage je župnik v Lo-

kavcu, Marko Trošt iz Budanj pa 
je župnik v Nišu v Srbiji. Naj kot 
zanimivost omenimo še enega 
Bogomirja Trošta, ki pa je doma 
iz Vipave: gre za krvodajalca, ki 

Na Hrvaškem Troštov ni veliko. Najdemo jih predvsem ob slovenski meji, denimo ob Kolpi, 
kjer je bilo selitev čez mejo vedno zelo veliko. Tu sta tudi dve vasi z imenom Marija Trošt. Na 
Hrvaškem je pri Delnicah ime ostalo do danes, v Sloveniji pa je danes ostalo samo ime Nem-

ška Loka, v kateri so nekoč živeli kočevski Nemci. V Sloveniji sicer živi 10 Marij Trošt, 
ena od njih je občinska svetnica liste Čaven v ajdovskem občinskem svetu. 

A vas Marija Trošt ni dobila ime po nobeni od njih, ampak po Devici Mariji Tolažnici. 

je kri daroval že več kot 100 krat!
Pa še zanimiva zgodbica, ki 

jo je povedal duhovnik s Koče-

vskega, kjer je vas Marija Trošt 
ali Nemška Loka. Dan pred plačo 
so Kočevarji molili k Mariji Trošt, 
dan po plači pa k Mariji Hilfe. To-

rej najprej k Mariji, Materi upanja, 
potem pa k Mariji Pomagaj.
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Gibanje Metoo je odme-

valo po vsem svetu, malokdo 
pa ve, da ni zrastlo na zelniku 
igralk ampak je obstajalo že 
prej. Kako je prispelo do Hol-
lywooda?

 Geslo Metoo je že pred dese-

timi leti uporabljala civilno-druž-

bena organizacija, ki se je ukvar-
jala s spolnim nadlegovanjem 
in nasiljem nad temnopoltimi 
ženskami. Ta vzklik je bil neka-

kšen terapevtski pripomoček, ki 
je ženskam pomagal, da so laž-

je delile svojo zgodbo in prek nje 
sporočale, da niso same, da se 
to ne dogaja samo njim. Iz tega 
konteksta so ga vzeli in prene-

sli v Hollywood, kjer so različne 
igralke s pomočjo tega “hashta-

ga”  javno povedale, da so bile 
tudi same žrtve spolnega nasilja 
in nadlegovanja. To geslo ima to-

rej svojo zgodovino. 
 Hollywoodski »prevzem« 

gibanja je sicer na široko od-

prl vrata debatam o spolnem 
nadlegovanju, hkrati pa mu 
je na nek način dal predznak 
boja elite, ki lahko pusti zu-

naj »navadne« ženske, ker 
nimajo toliko moči. 

 Ženske, ki so spregovorile v 
Hollywoodu, seveda imajo zelo 
veliko simbolno in ekonomsko 
moč, hkrati pa zelo prodoren 
glas, ker jim ljudje prisluhnejo. 
Doprinos njihovih zgodb je ravno 
v tem, da so odprle prostor, zno-

traj katerega se opozarja na to 

problematiko. Do težav, ki smo 
jih izpostavili tudi v debati na 
naši pravkar končani okrogli mizi, 
pride, ko sporočila, dejavnost 
postanejo del “mainstreama”. 
V trenutku namreč, ko gibanje 
postane popularno, lahko zelo 
hitro spregleda tiste, ki niso del 
skupine premožnih, javnih oseb. 

Vsakdo, ki zbere pogum in zapiše svojo
zgodbo, s tem odpira možnost za boljši svet

Na začetku marca so na Inštitutu 8. marec začeli s  
kampanjo #Jaztudi, v okviru katere so vzpostavili sple-

tno stran, namenjeno zbiranju zgodb žrtev spolnega na-

dlegovanja in nasilja. Direktorica inštituta Nika Kovač 
si želi kampanjo predstaviti po celotni Sloveniji, saj je 
tovrstno nasilje prisotno v vseh okoljih. Konec marca je 
gostovala v Kopru, kjer je nastal tudi najin pogovor. 

Mi želimo z akcijo #Jaztudi zbrati 
zgodbe  ljudi, ki živijo v različnih 
osebnih okoliščinah in zaseda-

jo različne družbene položaje. 
Zgodbe, ki se dogajajo študent-
kam, prekerkam, delavkam na 
s.p.-ju, upokojenkam ... 

 Kdaj se je zgodil trenu-

tek, ko ste se odločili, da je 
prišel čas za slovensko raz-

ličico? Ste pričakovali, da 
se bodo tudi doma pojavile 
zgodbe o spolnem nadlego-

vanju s strani moških na po-

zicijah moči? Zakaj se to ni 
zgodilo? 

 Akcija je nastala na pobudo  
Darje Zaviršek, Renate Šribar in 
Irene Šumi. Na Inštitutu 8. marec 
smo pobudo sprejeli z odprtimi 
rokami. Od samega začetka pro-

jekta smo vedeli, da nočemo sle-

diti »hollywoodskemu«  scenari-
ju. Odločili smo se, da se ne bomo 
fokusirali na medijsko prepozna-

ne ženske, v izhodišču njihov glas 
šteje enako kot glas katerekoli 
druge osebe. Kot inštitut želimo 
prepoznavati strukturna mesta 
ter oblike spolnega nadlegovanja 
in nasilja v Sloveniji., da bi se lah-

ko s problemom spoprijeli. 
 V Sloveniji je ogromen 

prepad med urejenostjo z 
zakoni, kjer smo lahko zgled 
najboljšim, in izvajanjem za-

konodaje v praksi, kjer pa-

damo na izpitih kot za šalo. 
Kako pristojne prepričati, da 
se začnemo ukvarjati s sle-

dnjim in pustimo številke, 
statistiko in podobne neo-

sebne parametre ob strani?
 Dobro vprašanje. Vsi bi se 

morali zavedati, da živimo v sve-

tu, kjer se povečujejo neenakosti, 
prepad med bogatimi in revnimi 
je vedno večji, razlike med ljudmi, 
glede na njihove osebne okolišči-

ne in družbeni položaj, tudi. V ta-

kšnem svetu  so osebe, ki nimajo 
moči, ki so na robu družbe, prva 
tarča take ali drugačne oblike 
nasilja in diskriminacije. V družbi, 
v kateri je samoumevno, da je z 
denarjem mogoče kupiti prak-

tično vse, je tudi odnos do ljudi 
popredmeten. Zdi se mi, da bi z 
akcijo naredili veliko, če bi pre-

maknili pogled od žrtev k tistim, 
ki posegajo v osebnostno inte-

griteto oseb. Namesto da  kot 
nekaj običajnega sprejmemo in-

terpretacije, da so žrtve »izziva-

le« ali pa da trepljanje natakaric 
po zadnjici »spada k službi«, po-

trebujemo konsenzualni odgo-

vor, da sta vsako nadlegovanje in 
nasilje nad osebami nedopustna 
in da zanju ni opravičila.  

 Veliko dobrih namenov se 
je v preteklosti izrodilo v lov 
na čarovnice. Ste pripravljeni 
na to? 

 Ne želimo, da bi akcija #jaz-

tudi postala senzacionalistična, 
zapakirana v neke šokantne me-

dijske zgodbe. Vse podatke zato 
anonimiziramo, predvsem pa 
delamo s širšim ciljem - pokazati, 
da smo v trenutni družbi lahko 
prav vsi žrtve spolnega nadlego-

vanja in nasilja. Opozoriti želimo, 
kje, kdaj in na kakšne načine se 
to dogaja: bodisi kot samoumev-

ni vzorec vedenja bodisi kot pri-
krito nadlegovanje in nasilje ipd. 
Sicer pa se bolj bojimo tega, da 
je ta akcija povsem sprejemljiva 

na splošni ravni, vprašanje pa je, 
kako se bodo odzvali mediji in 
javnost, ko bo potrebno reagirati 

na konkretna ravnanja in posta-

vljati konkretne zahteve ...
 Akcijo ste zagnali 6. 

marca, na kakšen način va-

bite ženske k sodelovanju in 
kakšen je odziv?

 Moram poudariti, da je bil 
doslej večinski odziv medijev zelo 
korekten. Mediji so – in upam, 
da se bo to širilo tudi po lokalnih 
okoljih – podprli akcijo in opozar-
jali nanjo. Hkrati pa se je sprožil 
tudi val odzivov ljudi  – socialna 
omrežja omogočajo, da dose-

žemo vedno večje število ljudi. 
Prejeli smo zelo različne zgod-

be. Najmlajša ženska, ki nam je 
pisala, je stara sedemnajst let, 
najstarejša nekaj čez šestdeset, 
osebe, ki so nam zaupale svoje 
izkušnje, opravljajo najrazličnej-
še poklice in delujejo v najrazlič-

nejših sferah. Lahko rečem, da 
smo zajeli res široko populacijo. 

 Kaj kažejo prve ugotovi-
tve prejetih zgodb?

 Pričevanja so pokazala, da  
ni prostora, ki bi bil varen pred 
spolnim nasiljem ali nadlegova-

njem. Pokazalo se je, da so velik 
problem t.i. neme priče spolnega 
nasilja ali nadlegovanja, ki po-

gosto le zamahnejo z roko, se 
nasmehnejo in obrnejo stran, se 
naredijo, da ne opazijo ... S tem 
tovrstne vzorce nedopustnih 
ravnanj reproducirajo, namesto 
da bi jih ustavili. Iz zgodb je raz-

vidno, da se lahko tako odzivajo 
tudi najožji sorodniki, družina. V 
mnogih zapisih so  osebe spre-

govorile o tem, da so se z nadle-

govanjem ali nasiljem srečale v 

otroštvu, zgodnji mladosti, da 
se je to nadaljevalo vse do od-

raslosti. Tudi zato sta cilja akcije, 
da v družbi krepimo občutljivost 
do tovrstnih zlorab in da skuša-

mo spreminjati razmere v družbi, 
ki taka ravnanja dopuščajo ali 
strukturno celo »kličejo« po njih. 

 Takšne zgodbe je zelo 
težko deliti. Mislite, da je 
možnost anonimne deli-
tve dovolj oz. kako boste še 
spodbujali vse, ki so dožive-

li spolno nadlegovanje, da o 
tem spregovorijo? 

 Potem ko smo uvedli anoni-
mni obrazec, se je število prejetih 
pričevanj močno povečalo, se mi 
pa zdi pomembno izpostaviti, 
da prav vsak glas, vsaka oseba, 
ki zbere pogum in zapiše svojo 
zgodbo, s tem odpira možnost za 
boljši svet, v katerem ne bo take-

ga ravnanja. 
 Bi lahko izpostavili ključ-

ne napake, zaradi katerih 
premnogo takih zgodb osta-

ne skritih?
 Živimo v sistemu, v katerem 

se nasilje in podrejenost žensk 
normalizirata. To dokazuje tudi 

neodzivnost prič, o kateri sem 
govorila malo prej. Prav tako je 
posledica takšnega stanja ta, da 
za razliko od velikega dela zaho-

dnega sveta v Sloveniji gibanje 
#metoo ni doživelo nobenega 
spontanega odziva. In to ne za-

radi tega, ker do spolnega nasilja 
ali nadlegovanja ne prihaja, zapi-
si, ki jih zbiramo, na to opozarjajo 
več kot očitno.  V zadnjem času 
smo priča tudi številnim posku-

som, da bi se žensko ponovno 
postavilo ali pustilo tam, “kamor 
sodi”, recimo za štedilnik in v sfe-

ro zasebnosti. In pri tem sodelu-

jejo tudi najvišji državni funkcio-

narji. Spomnimo se le Pahorjevih 
»mišk« in  nedavne izjave varu-

hinje človekovih pravic o »moža-

čah«. Varuhinja, ki bi morala po 
funkciji skrbeti za varstvo člove-

kovih pravic in dostojanstvo prav 
vsake osebe, je s takim govorom 
delovala izključujoče na podlagi 
telesnega videza in tudi sama 
reproducirala neprimerne vzorce. 

Pri tem lahko omenim pri-
mer ženske, ki nima »tradici-
onalnega« videza, sama je 
navedla, da ima kratke lase 

in je videti bolj fantovsko, 
zato jo je šef na delovnem 
mestu zasmehoval, otipaval, 
spraševal, če bi jo lahko opa-

zoval z žensko, in podobno. 
Kako naj gre taka ženska k 
varuhinji človekovih pravic, 
ko pa jo je v enem od inter-

vjujev označila za možačo?
Vse to kaže, kako poteka 

reproduciranje in utrjevanje pa-

triarhalnih vzorcev, ki spolno na-

dlegovanje in  nasilje skrivajo in 
normalizirajo. Z zgodbami #jaz-

tudi poskušamo spreminjati javni 
diskurz in delovanje sistema, ki 
ga reproducira, in pri tem je po-

membna prav vsaka zgodba.
Večina prejetih zgodb je 

najbrž »ženskih«, nasilje pa 
doživljajo tudi drugi. Imate 
tudi take zgodbe? 

 Prejeli smo tudi zgodbe mo-

ških, transspolnih oseb in oseb, 
ki ne ustrezajo heteronormativ-

nim standardom. Kot sem poka-

zala na primeru, sta nekonvenci-
onalen spolni izraz in videz oseb 
lahko pogosto razlog za spolno 
nadlegovanje in tudi nasilje nad 
osebo.

 Kdaj in kaj sledi zbiranju 
zgodb na spletni strani? 

 Z raziskovalkami smo se 
odločile, da bomo pričevanja zbi-
rali še dva meseca. Zelo verjetno 
bomo pripravili tudi javna branja 
izpovedi, da bi se slišale. Bomo 
pa prejete zapise analizirali in 

ugotavljali, kje, v kakšni obliki in 
kakšni so razlogi za spolno nasi-
lje in nadlegovanje. Poskušamo 
torej pridobiti strukturni uvid, na 
podlagi katerega bo nato mogo-

če ukrepati. 
 #Jaztudi je samo eden 

izmed projektov Inštituta 
8. marec, kakšna je njegova 
vloga? 

 V inštitutu se lotevamo ak-

cij, s katerimi želimo prikazati 
feministično perspektivo kot boj 
za pravičnejši svet na vseh rav-

neh, tako na ravni vsakodnevne 
prakse kot na ravni teoretskega 

razmisleka in umeščanja tega 
vprašanja v širši družbeni kon-

tekst. Z letošnjim ciklom dogod-

kov “Zahtevamo pravice”  hoče-

mo na primer pred prihajajočimi 
volitvami od strank dobiti odgo-

vore o razumevanju delovanja 
družbe, enakosti, pravičnosti itn. 
ter preveriti njihov odnos do zelo 
konkretnih predlogov. Te odgo-

vore, njihove nekonsistentnosti 
in logiko nato javno analiziramo 

skupaj s strokovnjaki iz različnih 
področij. Na različne načine si to-

rej prizadevamo, da bi živeli v bolj 
pravični in enakopravnejši družbi. 

 Katera trditev vam je 
bliže ... da smo se ženske že 
tako identificirale z »mehkim 
patriarhatom« in nam je pre-

več komot, da bi izstopile,  ali 
da je ženske zelo lahko anga-

žirati, samo pristop mora biti 
pravi, kot pravi gospa Slap-

šak? 
 Absolutno se strinjam s Sve-

tlano Slapšak. Na Poljskem so se 
ženske vseh starosti in različnih 
družbenih položajev ob posku-

su dodatne omejitve pravice do 
splava oblekle v črno, se zgrinja-

le na ulice Krakowa in Waršave 
ter tako vzbudile solidarnost po 
celem svetu. Njihovo gibanje po-

trjuje, da lahko imamo zelo veliko 
družbeno moč, le naši koraki se 
morajo združiti. 

Svojo zgodbo lahko ano-

nimno delite na spletni strani: 
http://www.jaztudi.si/.

 Nataša Fajon
Foto: osebni arhiv
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Mračna plat

Matic Munc
psiholog, borec za pravice 

otrok in šibkih

Sedim v svoji pisarni in začu-

deno gledam študentko ene iz-

med humanističnih smeri. Govori 
mi o raziskavi, ki jo opravljajo s 

kolegi in kolegicami. Tematika je 
odzivnost slovenskih organizacij 
za pomoč na resnične probleme 
posameznikov v stiski. Tvegam, 
da mi ne boste verjeli, vendar mo-

ram zapisati: odzivnost je manjša 
od 10 odstotkov, kar pomeni, da 
se 90 odstotkov ljudi zavrne s ta-

kšnim ali drugačnim izgovorom. 
Veste, nismo mi pristojni, ne zna-

mo, ne zmoremo … Niso uradne 
ure … Sicer so uradne ure, vendar 
tiste, ki to dela, ni, ker je na (vsta-

vi poljubno) dopustu/porodniški/
študijskem dopustu/terenu … 
pokličite čez nekaj dni. Pogum, ki 
ga mora zbrati človek v težavah, 
sploh mlad človek, da res odtipka 
številko, mora biti velik. Težko si 
zamišljam, kako zelo uplahne za 
vedno ob takšnih odzivih. Tve-

gam, da mi ne boste verjeli, da je 
to res.  

Sedim za računalnikom in z 
navdušenjem spremljam odziv-

nost medijev na kampanjo Skriti 
escape room, ki ozavešča javnost 
o skritih spolnih zlorabah. Potem 
pa naredim tisto ključno mazo-

histično napako in grem prebirat 
komentarje. Brutalni nabor pri-
mitivnih in neumnih stavkov me 
zadane v glavo. 

Vse je pretirano, to ljudje 
samo iščejo pozornost. Kako 
vsaka peta ženska, vendar! In 
tako v nedogled. Pod nekatere 
opazke te vrste prilepim obsežno 
raziskavo o razširjenosti spolnih 

zlorab v Evropi, vendar več deset 
strani nihče ne prebere. 

Sedim zunaj na kavi, na son-

cu. Pogovor o vsakdanjih temah 
teče gladko, vreme smo dobili 
končno, kajne. Koliko bo dobil 
Dončič za igranje v Ameriki, kaj 
misliš? Si videl včeraj, kakšno 
sramoto si je naredil tisti pevec 
na odru? Na nosu imamo sonč-

na očala, noge sproščeno ste-

gnjene pod mizo in vrtimo jezike. 
Lahkotne teme. Za nas mračna 
plat ne obstaja, ker je ne želi-
mo videti. Sprašujem se, do kdaj 
bomo samo pasivno sedeli, se-

deli v nedogled in opazovali, kako 
se v prah sesuva vse okoli nas. 
Sedimo, srkamo kapučinčke in 
blebetamo neumnosti. Po-

gosto sedimo tudi ob gro-

zljivih zgodbah temne plati 
in obsedimo v šoku, sami 
nemočni.

Res ne vem več, ka-

kšno orodje naj uporabim za 
premik miselnosti. Mogoče 
mi ne verjamete, da fant iz 
prvega odstavka obstaja. 
Včeraj sem ga videl, vendar 
vas ne morem prepričati z 
besedami, da je to res. Kaj bi 
res moral iti tako daleč, da 
vam ga pripeljem domov, da 
ga boste spoznali. Se mora 
javno razgaliti v kakšnem medi-
ju, vendar boste potem rekli, da 
samo išče pozornost. Mogoče mi 
tudi ne verjamete, da v Sloveniji 
res nastaja raziskava, ki bo očitno 
znanstveno dokazala, da mnoge 
organizacije, katerih ime, uradno 
poslanstvo in namen izkazujejo 
pomoč in podporo ljudem, v veli-
ki meri vsega tega ne opravljajo, 

temveč se izogibajo delu. Mogoče 
tudi končne raziskave ne boste 
prebrali, ker bo obsežna. Mogoče 
ste tole kolumno nehali brati, ker 
vam ni bila več zanimiva ali vas je 
zmotilo nekaj drugega. 

Sedi mi nasproti. Roke mu počivajo na mizi tako, da mi kaže razbite členke. Ima samo 
20 let in razjedata ga jeza in nemoč. Ko si ne more pomagati drugače, brez prestanka udar-

ja v steno. Do krvi.  Oče je pijanec in nasilnež, mati prestrašena in šibka. Klasična zgodba 
iz učbenikov disfunkcionalnih družin. Pove, da zadnjih nekaj let ob vsaki možnosti pove, 
kaj se mu dogaja doma in kaj se dogaja v njem samem. Preslišijo ga ali pogovor zasukajo 
drugam. Saj bo, mu pravijo. Malo je potrebno tudi zdržati, saj veš. Samo šolo bi pa moral 
delati, saj pri teh letih še nimam srednje šole. Ob takšnih pogovorih stiska pesti in ob prvi 
priložnosti udarja ob steno. Do krvi.

Izkušnje in da, resne raziska-

ve, ki jih lahko poiščete z nekaj 
pojmi v spletnem iskalniku, ka-

žejo v smer, da je približno peti-
na mladih ljudi v resnih težavah. 
Štiri petine jih gre skozi življenje 
z blažjimi zapleti, njihovi vrstniki 
pa ne. Prva skupina, večja vse-

kakor, se zabava, napreduje v šoli 
in očka jim za polnoletnost kupi 
avto in vozniški izpit, recimo. V 
sredini dvajsetih let začnejo z de-

lom, si mogoče ustvarijo družino 
in živijo svoja življenja do smrti. 
Privoščim jim, vendar me ne zani-
majo. Zanima me tista petina, saj 
to že veste. Sprašujem se, kako 
bi vam oči obrnil v njihovo smer? 
Kako naj vas prosim, da v razredu 

vaših otrok postanete malo bolj 
pozorni na tiste tri ali štiri, ki se 
spopadajo z večjimi težavami. Saj 
se jih opazi, ne govorite! Prosim, 
ne žalite svoje in moje inteligen-

ce z izgovori, da bo že kdo drug 
poskrbel za njih. Dvignite svojo 
zadnjo plat s teh lahkotnih kavic 
in banalnih pogovorov in začnite 
že enkrat delovati, ljudje. Nobena 
velika zgodba ni potrebna, samo 
volja, nekaj poguma in osnovna 
medčloveška pomoč. Res je, po-

kukati boste morali na mračno 
plat, kar nas nekoliko plaši. Tam 
se plazijo demoni preteklosti, 

čakajo nas ugledni člani naše 
družbe, ki so pijanci, nasilneži, 
posiljevalci, tabletomani. Mogoče 
tudi kak vaš znanec, ki je več let 
uspešno prodajal svojo podobo 
izbornega člana družbe. Vse to in 
več je na mračni plati. In ko nare-

dimo nekaj takšnega, kar je v de-

jansko pomoč sočloveku, se lah-

ko usedemo na tisto svojo kavo. 
Zaslužili smo si jo. Trdno sem se 
odločil, da se v svojem prostem 
času ne bom več družil z ljudmi, 
ki se strahopetno izogibajo svoji 
človeški dolžnosti. Njihove teme 
in resničnostne zabave me dol-
gočasijo. 

In tako gre h koncu še en 
zapis. Dvomim, da sem zapisal 

kaj revolucionarno novega. Moj 
pogled je omejen s tistim, kamor 
polagam svojo pozornost, in to 

so že vse znane teme. Tudi želje 
so znane – več aktivnosti nava-

dnega državljana, ker o politikih 
ne bom izgubljal besed. Včeraj 
sem bil na kavi z eno od deklet, 
ki je pred 12. leti skoraj usodno 
korakala po mračni plati tega 
našega bivanja. Postala je čudo-

vit človek, ki ne izgublja časa za 
banalnosti. Vredno je. 

Matic Munc
Foto: Nataša Fajon

Krivec za vse množičnejši pojav oljčne muhe?

Ekološki oljkarji v Sloveniji 
nimajo velikega nabora insekti-
cidov, ki jih lahko uporabljajo za 
zaščito oljk pred oljčno muho 
(Bactrocera oleae). Od samih 
začetkov formaliziranega eko-

loškega oljkarstva pa vse do 
danes, je edini registriran insek-

ticid za zaščito pred oljčno muho 
spinosad, ki se trži pod blagovno 
znamko »GF-120«1. Pripravek 
vsebuje še atraktant iz protein-

skega hidrolizata.
Spinosad je učinkovina, ki je 

sestavni del različnih produktov, 
ki so bili razviti s strani podjetja 
Dow AgroSciences, podružnice 
multinacionalke »The Dow Che-

mical Company«. Sestavljen je iz 
mešanice spinozina A in spinozi-
na D, ki sta naravna metabolita 

talnih bakterij Saccharopoly-

spora spinosa. Insekticid že v 
majhnih koncentracijah deluje 
na različne insekte kontaktno, 
še učinkovitejši pa je njegov uči-
nek preko želodca2.

Sredstvo GF-120, ki je regi-
strirano pri nas, vsebuje 0,24 g/l 
spinosada (0,024 %). Po priporo-

čilih javne svetovalne službe, je 
potrebno del krošnje poškropiti 
s pripravkom GF-120 v odmerku 
1-1,2 l/ha, pri porabi škropilne 
brozg 30 l/ha3. V samih navodilih 
uvoznika in distributerja priprav-

ka GF-120 je sicer navedeno, da 
je poraba škropilne brozge od 
10-30 l/ha4, vendar se je pri nas 
večinoma uveljavila praksa, da 
1 l pripravka GF-120 zmešamo 
s 30 l vode, ki jih nato porabimo 
na 1 ha oljčnika. In ravno v tej 
praksi je srž problema, ki se z 
veliko verjetnostjo kaže kot vse 
množičnejši pojav oljčne muhe v 
zadnjih letih.

Ob pregledu specifikacij in 
navodil za uporabo produkta 
GF-120 in sorodnih produktov v 
tujini, opazimo pomembno raz-

liko. Razmerje med GF-120 in 
vodo v škropilni brozgi je od 1:1,5 
do največ 1:55,6,7. V Sloveniji pa 
pripravljamo škropilno brozgo, 
ki ima razmerje med GF-120 in 
vodo 1:30, torej od 6 do 20-krat 
bolj razredčeno kot v tujini. Ko-

liko manjša je učinkovitost spi-
nosada pri taki redčitvi je težko 

reči, ker referenčnih študij ni, je 
pa zagotovo preveliko redčenje 
eden izmed pomembnih faktor-
jev pri razvoju rezistence na do-

ločen insekticid5,8. Več raziskav 
je tudi potrdilo pojav odpornosti 
oljčne muhe na spinosad9,10, z 

nepravilno aplikacijo spinosada 
pa pojav rezistence samo še po-

tenciramo.
Dodatno težavo pri aplikaciji 

spinosada (GF-120) predstavlja 
tudi priporočilo, da je potreb-

no škropiti južne dele krošnje4. 
Južni deli krošnj so namreč naj-
bolj osončeni deli krošenj, spi-
nosad pa se na sončni svetlobi 
zelo hitro razgradi. Razpolovni 
čas vodne raztopine spinosada 
na soncu je 22,3 h za spinozin 

A in 19,7 h za spinozin D11. Po 
navodilih, ki se jih drži večina 
ekoloških oljkarjev, imamo torej 
v 24 urah do 40-krat manj spino-

sada na oljkah, kot je priporoče-

no. Navodila za uporabo GF-120 
v tujini priporočajo aplikacijo 

na čim bolj zasenčeni, notranji 
strani krošenj, kjer je hkrati tudi 
manjše število plodov5,6.

Ta prispevek je bil napisan z 
namenom obveščanja uporabni-
kov o pravilni uporabi spinosada 
(GF-120). Vsi oljkarji želimo na-

mreč čim bolj omejiti pojav oljč-

ne muhe, ne pa vzgojiti »super 
muhe«, ki bo množično napa-

dala naše oljčnike in povzročala 
ogromno škodo. Upajmo, da ni-
smo že prepozni.

dr. Danijel Stojkovic 
Kukulin

AgroMedica d.o.o.

Ne prezrite

Dragemu Jožetu Možini
želimo ob nedavnem 
srečanju z Abrahamom 
vse dobro.
Da bi ostal pokončen
in veder.
Bog Te živi!

Vsi tvoji

Marko Rovtar 
je aprila v Skriljah praznoval 40 let.
Želimo Ti veliko zdravja, smeha 
in optimizma.

Sorodniki iz Skrilj in 
Stomaža

Zaželite vse najboljše vašim najdražjim tudi vi. Za objavo vaših voščil nas lahko kontaktirate po e-pošti: 
voscila@vipavska.info.

Voščila



26 27

pavskaV pavskaVZdravje

uničeni zgornji čeljustnici lah-
ko vstavimo štiri zigomatične 
vsadke ter s tem osebi, ki je 
že izgubila vsakršno upanje, v 
nekaj urah po tem, ko je sedla 
na zobozdravniški stol, zago-
tovimo fiksne zobe,« je pojasnil 

dr. Zdenko Trampuš, DDS.   

Ortoimplant Dental Spa 
koncept – brez bolečin in 
oteklin

Poleg tega, da prvi na Hrva-

škem opravlja zahtevno tehniko 
vstavljanja Zygoma vsadkov, 
je dr. Trampuš tudi avtor no-

vega pogleda na zobozdra-

vstvo - integriranega koncepta 

zdravljenja Ortoimplant Dental 
Spa, edinstvenega v tem delu 
Evrope, ki z nebolečimi posegi, 
udobjem, sproščenostjo in po-

stoperativnimi terapijami, zago-

tavlja hitro okrevanje, celjenje in 
vrnitev pacienta k svojim vsako-

dnevnim aktivnostim.
Vsak operativni zoboz-

dravstveni poseg v zobozdra-

vstveni ordinaciji dr. Trampuša 
se začne z limfno drenažo, ki 
vsem bolnikom omogoča, da se 
po zapletenih posegih čim hitre-

je vrnejo v normalno življenje. 
Sledi premedikacija z antibio-

tiki in zdravili proti oteklinam 
za preventivo pred morebitnimi 

infekcijami, pa tudi pred nepri-
jetnimi bolečinami in oteklinami 
na obrazu. 

Po operativnem posegu 
pacienta izpostavijo vdihavanju 
kisika in najnovejši metodi - bio-

magnetni resonanci. NiTe 50G je 
sodobna naprava za biomagne-

tno resonančno terapijo, ki je 
rezultat dolgoletnih raziskav na 
področju delovanja elektroma-

gnetnega polja na človeško telo. 
Bioresonančna terapija ustvarja 
v telesu harmonijo in skladnost 
vseh funkcij telesa, s čimer mu 
vrne ravnotežje in zdravje. Ta 
napredna tehnologija zmanjšuje 

vse vibracije, ki nas bremenijo, 
odstranjuje strupe in s tem po-

večuje odpornost ter spodbuja 
mehanizem samozdravljenja. 
Na koncu samega posega je pa-

cient deležen še ozonoterapije z 
napravo Bozon. Glavna naloga 
naprave je oskrba celic s kisi-
kom, kar omogoča do osemkrat 
hitrejše celjenje pooperativnih 
ran. 

Pri edinstvenem pristopu 
koncepta Dental Spa ni bolečin 
in oteklin, nelagodje je povsem 
zmanjšano, bolnikov obraz pa v 
rekordnem času znova krasi nje-

gov novi, čudovit nasmeh.

O dr. Zdenku Trampušu, DDS
Dr. Zdenko Trampuš, DDS, je diplomiral na Stomatološki 

fakulteti Univerze v Zagrebu, leta 2008 pa je opravil še do-

datno izobraževanje na področju implantologije na univerzi 
UCLA (University of California Los Angeles, ZDA).

Leta 1993 je odprl zasebno zobozdravstveno ordinacijo, 
leta 2006 pa zdravstveno ustanovo s petimi ordinacijami, zo-

botehničnim laboratorijem in 19 zaposlenimi. Na Hrvaškem je 
dr. Trampuš znan po svojem neprestanem iskanju ter pred-

stavljanju in uvajanju vrhunskih zobozdravstvenih tehnologij 
v zobozdravstveno prakso. 

Svoje klinične veščine nenehno izpopolnjuje. Tako je v kli-
ničnem centru Malo v Lizboni (Portugalska) zaključil koncept 
vsadka All-on-4, končuje magistrski študij estetske rehabili-
tacije na Inštitutu ACE v Italiji ter magistrski študij na italijan-

ski Akademiji za piezokirurgijo. O njegovi izvrstni spretnosti in 
znanju priča več kot 300 implantoloških posegov letno ter več 
kot 200 uporabljenih kirurških konceptov All-on-4 in Zygoma 
All-on-4 pri reševanju brezzobosti. 

Trampuš je tudi avtor povsem novega pogleda na zo-

bozdravstvo - integriranega koncepta Ortoimplant Dental 
Spa, edinstvenega v tem delu Evrope, ki z nebolečimi posegi, 
udobjem, sproščenostjo in postoperativnimi terapijami za-

gotavlja hitro okrevanje, celjenje in vrnitev pacienta k svojim 
vsakodnevnim aktivnostim.

Informacije in naročila:

info@ortoimplant.hr  00385 1 3703 498 00385 95 537 4954

Zdravje

mesti digitalno oblikovana zob-

na vrsta.  
Zaradi računalniško vodene 

vstavitve najbolj kakovostnih 
zobnih vsadkov na trgu po naj-
sodobnejšem terapevtskem 
konceptu keystone dental je 
poseg hiter in neboleč, tehnika 
vstavitve Flapless pa omogoča 
izvedbo brez rezov, oteklin in 
bolečin. Pacientu v dveh urah 
vstavijo začasen prototip zoba, 
trajna rešitev pa sledi v dveh 
mesecih in pol. Rezultat je fi-

ksno protetično delo, ki se po 

videzu ne razlikuje od naravnih 
zob.

All-on-4 Zygoma
Čeprav je  vsta-

vljanje zobnih vsadkov 
neprekosljiv postopek 

reševanja brezzobosti, 
je največjo oviro za vsta-

vljanje zobnih vsadkov 
do sedaj predstavljalo 
pomanjkanje kosti, v katero se 

vsadki vstavljajo. Zaradi dolgo-

ročnega pomanjkanja korenin, 
na mestu, kjer manjka zob, pri-

haja do izgube kosti, kar se je 
doslej reševalo s postopkom 
njene nadgradnje – z dolgotraj-
nim in včasih neprijetnim proce-

som. Ta ovira je zdaj za vedno 
odpravljena, saj se lahko v zgor-
njo čeljustnico vstavijo zigoma-

tični zobni vsadki.
»O tehnologiji Zygoma 

All-On-4 lahko povem, da ni 
več pacienta, ki že po enem 
samem obisku ne bi zapustil 
ordinacije brez čudovitega 
nasmeha. Kot prvi, ki je na Hr-
vaškem začel vstavljati zobne 
vsadke Zygoma, lahko potr-
dim, da so resnično spreme-
nili stomatologijo,« je dejal dr. 
Zdenko Trampuš, DDS.

»Revolucionarni zobni 
vsadki, ki so lahko dolgi tudi 
do 55 mm, odpravljajo potrebo 
po presaditvi kosti ali dvigu si-
nusnega dna, saj se vstavljajo 
neposredno v ličnične kosti, 
kjer je zanje dovolj opore. Ti 
vsadki najbolje nadomeščajo 
proces povečanja (avgmenta-
cije) kosti, ki je bil nekoč edi-
na rešitev za osebe z izgubo 
zgornje čeljustnice. Zigoma-
tični zobni vsadki zmanjšujejo 
kirurško travmo na minimum 
in zagotavljajo hitro celjenje, 

poleg tega pa računalniško 
vodena vstavitev zagotavlja 
skoraj stoodstotno uspe-
šnost. Tudi pri popolnoma 

ORTOIMPLANT: Nasmeh je vedno v modi

All-on-4
Danes se lahko pacienti s 

popolno izgubo zob za vedno 
poslovijo od svoje stare proteze 
in rečejo zbogom brezzobosti. 
Rešitev ponuja revolucionarna 
zobozdravstvena tehnologija 
tretjega tisočletja All-on-4, s 
katero lahko že v dveh urah do-

bite svoje »tretje«, popolnoma 
funkcionalne in izjemno privlač-

ne zobe. 
Gre za hitro rešitev, pri kate-

ri v  obe čeljustnici vstavijo štiri 
zobne vsadke, na katere se na-

Vsi se strinjamo, da je čudovit nasmeh, poln samozavesti, vedno v modi. Vaš sijoč 
nasmeh vzbuja pozitivne odzive, pravijo celo, da odpira tudi železna vrata. Ko se iskre-

no in od srca nasmehnemo, se v telesu sproščajo endorfini, hormoni sreče, ki zmanj-
šujejo stres in imajo lastnosti naravnih analgetikov. Ko se smejimo, se počutimo bo-

lje, postanemo privlačnejši, naš obraz pa zažari z nekim novim sijajem. Ker so zobje 
najpomembnejši del vašega nasmeha, je včasih za njegovo popolnost potreben kakšen 
zobozdravniški poseg. 
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Erik Toth

Paul Kersey se maščuje

Paul Kersey se prvič pojavi v 
pri nas ne toliko (po)znanem ro-

manu z naslovom Želja po smr-
ti Briana Garfielda, v katerem 
predstavi nepričakovani odziv 
povprečnega Newyorčana na 
grozni napad na njegovo družino 
(žena umorjena, hčerka posilje-

na) - krvavi pohod po newyor-
ških ulicah. 

Kultna pa je filmska verzija 
romana iz leta 1974, z naslo-

vom Death Wish (pri nas je film 
izšel z naslovom Paul Kersey ne 
oprošča), kjer Kerseya upodobi 
legendarni Charles Bronson. V 
filmski različici se tematike lotijo 
na bolj surov način, scene so ek-

splicitne in so bile v tistem času 
tarča precejšnjih ostrih kritik. 

A film  se je vendarle pojavil 
v času klavrnih izidov vietnam-

ske vojne in vedno bolj narašča-

jočega kriminala v svetovni me-

tropoli, New Yorku. V naslednjih 
dvajsetih letih so sledila štiri 
nadaljevanja, ki pa niso vredna 
omembe oziroma niso nikoli do-

segla (kultnega) nivoja prvega. 
Danes smo deležni rimejka pod 
režisersko taktirko Elija Rotha, 
ki je na Bronsonovo mesto po-

stavil drugo ikono akcijskih fil-
mov, Brucea Willisa. 

V letošnjem rimejku zgodbe 
se Roth loti režiranja precizno, 

scene z nasiljem niso pretira-

ne, kot bi lahko dejansko bile, 
a kljub vsemu močne in izrazi-
te. V brutalnosti ga še vedno 
prehiteva predhodnik, a vselej 
je Krvavo maščevanje nekoliko 
bolj zvesto vprašanju o upravi-
čenosti maščevanja in jemanja 
zakona v svoje roke. 

Eli Roth ostaja zvest tudi 
svojim, lahko bi rekli meto-

dam ublažitve težkih in krvavih 
zgodb z vnašanjem nekaterih 
komičnih insertov - konkretno 
v filmu, ko kar naenkrat razdeli 
platno na dve polovici in hkrati 

sledimo glavnemu liku, ko se-

stavlja pištolo, na drugi strani 
pa, ko operira pacienta. Slednji 
absurdni eksces je eden izmed 
faktov, ki odmika gledalca od 
resnobnosti pripovedi in same 

tematike filma. Poleg tega je 
potrebno poudariti, da Bruce 
Willis v vlogi kirurga predstavlja 
totalno izgubo zaupanja. 

V romanu in obeh filmskih 
verzijah je precej razlik: v pri-
povedi, predstavitvi junaka (v 
romanu je Paul Kersey računo-

vodja, v prvi filmski verziji arhi-
tekt, Willis pa upodobi Kerseya 
kot zdravnika), uprizaranju na-

silja itn. 
Skupna je pojavnost ob 

pravem času, saj roman in prva 
filmska različica dejansko iz-

ideta v obdobju, ko New York 

beleži trenutek hude finančne 
krize in posledično izjemno na-

raščanje kriminala. Na nek na-

čin vse ostaja 'lokalno', znotraj 
ameriške realnosti - morbidna 
senzacija, ki v ZDA sproži veliko 

debato o tem, ali lahko posa-

meznik 'ureja zadeve na lastno 
pest'? Kaj naj potlej z represiv-

nimi organi in iskanjem ameri-

škega sna?
 Najaktualnejša verzija, 

Krvavo maščevanje, nadaljuje 
problematiko na lokalnem ni-
voju v ZDA, vendar na področju 
množičnih streljanj in nošenja 
orožja. ZDA so še vedno prežete 
s previsokim številom streljanj 
na javnih mestih, ne več samo 
v šolah, po celotni državi, zato 
je vprašanje oboroževanja ljudi 
(predvsem učiteljev po šolah) 
na dnevnem redu. 

Ravno zato je diskusija o po-

javnosti t.i. vigilanteja, uličnega 
maščevalca, pereča in pred-

vsem sporna. Tovrstni osebki 
naj se ne bi smeli pojavljati, ker 
rušijo vzpostavljen red in delo-

vanje družbe oziroma države. 
Žal pa ljudstvo na drugi 

strani izgublja potrpljenje, strah 
se povečuje in v kriznih časih se 
velikokrat poseže po najbolj ne-

ustreznih rešitvah.

Erik Toth

Nekateri (najbrž manjšina) se morda še spomnite lite-

rarno-filmskega lika/moža izpred 40 let, Paula Kerseya, ki 
je vzel stvari v svoje roke in pustošil po ulicah New Yorka, 
da bi opravil s kriminalom v mestu. Nekateri pa se boste 
s konceptom lika srečali sedaj, v filmski priredbi Želja po 
maščevanju, z Bruceom Willisom v glavni vlogi. Film je že 
prisoten v slovenskih kinematografih.

Nič ne jem, a se vseeno redim … ali se res 
lahko redimo »od zraka«? 

Vendar pri vseh ljudeh to 
ne deluje. Poznamo namreč več 
vrst debelosti, ki so odraz raznih 
težav, katerih ni vselej lahko ob-

vladovati – še več, dokazano je, 
da se nekateri ljudje lahko od-

rekajo hrani in pridno telova-

dijo, pa se jih bodo kljub temu 
držali odvečni kilogrami in 
bodo zelo težko shujšali. Kako 
je to mogoče? Gre za čedalje bolj 
pogost pojav, ki je pogojen z bio-

loškim odzivom telesa na določe-

ne stresne situacije.
Živimo v družbi, v kateri je 

pogojenost z zunanjim izgledom 
zelo velika in pogosto že meji na 
obsesijo. Debelost je stigmatizi-
rana, prekomerne kilograme pa 

se celo enači s karakternimi hi-
bami, pomanjkanjem odločnosti, 
discipline in podobno. O tem je že 
veliko napisanega, zato tega tu-

kaj ne bom poglabljala. Razložiti 
nameravam, zakaj se nekate-

ri ljudje kljub striktnemu pre-

hranjevanju in gibanju redijo 
ali zelo težko shujšajo.

Obsedenost z zdravo pre-

hrano - ortoreksija se uvršča 
med prehranske motnje, ob bok 
anoreksiji in bulimiji. To pretirano 
prizadevanje po zdravem prehra-

njevanju za ohranjanje zdravja 
skriva v sebi globlji razlog. Strah. 

Strah pred izgubo zdravja, strah 

pred izgubo zanimanja par-
tnerja, strah pred izgubo nad-

zora, strah pred izgubo ugle-

da v družbi ali na delovnem 
mestu …

Ljudje, ki se preveč obre-

menjujejo s fizičnim izgledom, 
so pogosto žrtve samih sebe, 
svojih nerealnih pričakovanj 
in neizprosnih zahtev do 
sebe, pomanjkanja ljubezni 
do sebe, pogojenosti s priča-

kovanji okolice in z merili, ki 

nam jih vsakodnevno »servi-
rajo« mediji in družba. 

Zmernost, potrpe-

žljivost in sprejemanje sebe 
in življenja, takšnega kot je, 
kar je ključ do uravnoveše-

nosti in posledično dobrega 
počutja, je nadomestila ne-

realna težnja po popolnosti 
in obvladovanju vseh situacij, 
s katerimi se soočamo. To pa 
je nedosegljivo. Telo lahko naše 
neuravnovešenosti kompenzira 
le do določene mere, nato pa se 
začnejo pojavljati razne težave, 
med katerimi je tudi debelost, 
otekanje nog, slaba prebava, po-

višane vrednosti krvnega tlaka, 
holesterola, krvnega sladkorja, 
vrtoglavice, razne bolečine in dru-

go, kar so le na videz med seboj 
nepovezani simptomi, pogosto pa 

imajo skupni imenovalec. Spet 

smo pri strahu in občutku 
ogroženosti. Večina ljudi se tega 
strahu ne zaveda, saj se skriva 
pod raznimi maskami, ki jih ka-

žemo navzven: agresivnost, per-
fekcionizem, kriticizem, ciničnost, 
pretiran čut za odgovornost … 

Poglejmo, kakšno zvezo 
ima to z debelostjo. 

Večinoma se v življenju 
počutimo ogrožene, ko smo 
zapuščeni ali ko doživljamo 
eksistencialno težavo. To je 
lahko pomanjkanje podpore s 
strani bližnjih, nepričakovana 
premestitev v službi, izguba dela, 

Romina Salvi, naturopatinja

Naturopatski center Aureus – 
naturopatija in psihosomatska 

podpora

www.naturopatija.si
naturopatski.center@gmail.com

zapustitev partnerja ali prijatelja, 
izguba finančne sigurnosti in po-

dobno. Dokazano je, da ko se 
počutimo neljubljeni, prepu-

ščeni sami sebi, izolirani od 
ostalih, ko imamo občutek, 
da je naše življenje na kocki, 
da smo vse izgubili ipd., se 
organizem odzove tako, da 
začne zadrževati vodo. Gre za 
biološki odziv, ki izvira iz prazgo-

dovine, oz. za prirojen program 
zadrževanja vode, ki je bistvene-

ga pomena za preživetje, saj brez 
vode vsi metabolni procesi pre-

nehajo delovati. Iz tega razloga 
organizem v stanju ogroženosti 
zadržuje vodo, ki jo potrebuje za 
preživetje, dokler to stanje ogro-

ženosti ne mine. Ta mehanizem 
uravnavajo ledvice, ledvicam pa 
najbolj škodi čustvo strahu (to 
poznamo tudi iz tradicionalne ki-
tajske medicine). Zelo pomembno 
pri tem pa je vedeti tudi to, da 
življenjska ogroženost pomeni 
za vsakega nekaj drugega, saj 
situacija, ki za nekoga pred-

stavlja življenjski problem, 
lahko za nekoga drugega po-

meni le rahlo nevšečnost, ki ji 
bo zlahka kos.  

Občutek življenjske ogrože-

nosti lahko pomeni tudi naslednje 
razmišljanje: »Če ne bom dovolj 
suha, me ne bo nihče maral. Če 
ne bom shujšala, me bo zapustil 
partner …«, to pa ni nič drugega 
kot strah pred izolacijo in osamo 
oz. strah za preživetje, in količina 
zadržane vode v telesu je odvisna 
od intenzivnosti doživljanja opi-
sane stresne situacije.

 Tipični znaki zadrževanja 
vode so zabuhle oči, otekle roke, 
noge in gležnji in povečanje te-

lesne mase (1 liter zadržane 
vode pomeni približno 1 kg 
ali celo do 2 kg telesne teže!). 
Če občutek zapuščenosti in ek-

sistencialne krize trajata dolgo, 
lahko oseba kljub rednim vad-

bam, normalni prehrani ali 
celo postu pridobi veliko ki-
logramov! Zadržana voda se 
namreč skladišči pretežno v 
maščobnem tkivu, predvsem 
v predelu trebuha. Te vrste 

debelosti ne smemo ena-

čiti z debelostjo, ki nastane 
zaradi neravnovesja med ko-

ličino zaužite prehrane ter 
količino telesne aktivnosti ali 
zaradi motenj v metabolizmu 
sladkorja in maščob.

Če je zgornji mehanizem de-

lovanja razumljiv, lahko trdimo 
celo naslednje: bolj ko se obre-

menjujemo s kilogrami (tudi s 
celulitom) in bolj ko je to za 
nas pomembno, težje bomo 
hujšali! In tu je še ena zanimiva 
novica: velja tudi obratno – manj 
kot se obremenjujemo in bolj kot 
smo si všeč, laže bomo izgubili 
odvečne kilograme. Super, ne? 

Kako to težavo obravnava 
holistična naturopatija?

Na telesnem nivoju podpre-

mo delovanje ledvic pa tudi drugih 
organov (vse je povezano!), kar 
dosežemo s pravilno prehrano in 
z dodajanjem mikrohranil, ki jih 
v telesu primanjkuje, ter s spod-

bujanjem drenaže in prečiščeva-

nja organizma. A če želimo priti 
težavi do dna, to ne zadostuje. 
Naturopati delamo na vzro-

kih težav, zato se posvetimo 
tudi in predvsem doživljanju 
osebne stiske in ozaveščanju 
težav, ki so povod za nastalo 
situacijo ter osebi pomagamo 
pri iskanju in uvajanju novih ve-

denjskih oz. življenjskih vzorcev. 
Ljudje pripadamo štirim 

osnovnim telesnim konstitucijam 
in povsem nerealno je stremeti 

k temu, da bi bili vsi enaki. Po-

membno je, da znamo sebe 
sprejeti kot edinstveno, po-

sebno in neponovljivo osebo z 
dobrimi in slabimi lastnostmi, 
ki jih imamo vsi – brez izjeme. 
Negotovosti, napake in ranljivost 
so del vseh nas, medtem ko nas 
perfekcionizem in previsoka pri-

čakovanja neizbežno privedejo do 
razočaranja in tudi do depresije, 
zato uživajte v svoji edinstveno-

sti, zdaj.

Vsi smo že kdaj slišali zgornji stavek, tako kot tudi 
razne opazke na račun debelih ljudi. Predvsem ženske 
smo lahko hitro tarča takšnih in drugačnih namigovanj, 
kot na primer »če bi res manj jedla, že ne bi imela toliko 
kilogramov …« 

Zdravje
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Telefon marketing: 070/161-919
Navodila in pravila: Za točnost podatkov v 
rubrikah in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji 
oz. naročniki. Avtor nepodpisanih prispevkov 
je odgovorni urednik. Uporabljene fotografije: 
Arhiv časopisa Primorski odmevi, avtorji. Ne-

naročenih prispevkov in fotografij ne honori-
ramo. Stališča, izražena v kolumnah in drugih 
prispevkih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva. Oglasna sporočila so od 
člankov ločena s črto oz. so navedena kot ogla-

sna/promocijska sporočila. Časopis Primorski 

odmevi - Vipavska je brezplačen. Prejemajo ga 
gospodinjstva v občinah Ajdovščina in Vipava 
(izjema so lahko gospodinjstva, katerih nabi-
ralniki so opremljeni z AKOS nalepko).
Distribucija: kombinacija Pošte Slovenije in 
lastne distribucije. 
Fizične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti ali e-pošti. Plačajo stroške distribucije, 
ki znašajo za eno leto oz. 11 številk 33 EUR za 
naslovnike v Sloveniji ter 58 EUR za naslovnike 
v tujini. Pravilnik o nagradnih igrah v časopisu 
se nahaja na sedežu uredništva.

Osmrtnice, zahvale, mali oglasi Nagradna križanka

GESLO: _____________________________________________________________________________________________________

Rešitev (geslo) nagradne križanke nam pošljite na naslov ČASOPIS PRIMORSKI ODMEVI - Vipavska, Prešernova 53, 6310 Izola. Izmed prispelih rešitev bomo 
izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli simbolične nagrade. Pri žrebanju bomo upoštevali pravilne odgovore, ki bodo na naš naslov prispeli do 22. 05. 2018.

OSMRTNICE 

AJDOVŠČINA
V 83. letu starosti je umrl Andrej Goršič, 
Vilharjeva ulica 28B, Ajdovščina. Žarni 
pogreb je bil 11. maja v Ajdovščini.
MALE ŽABLJE
V 88. letu starosti je umrla Marija 
Brataševec, Male Žablje 32. Žarni po-

greb je bil 9. maja v Vipavskem Križu.
ČRNIČE
V 89. letu satarosti je umrl Franc Ušaj, 
Črniče 23. Žarni pogreb je bil 9. maja v 
Črničah.
OTLICA
V 96. letu starosti je umrl Bogomir 
Bizjak, Predmeja 95. Žarni pogreb je bil 
6. maja na Otlici.
ŠMARJE
V 86. letu starosti je umrl Avrelij Verč, 
Šmarje 54. Pogreb je bil 5. maja v 
Šmarjah.
PODNANOS
V 70. letu starosti je umrl Marijan Furlan, 
Poreče 16. Žarni pogreb je bil 5. maja v 
Podnanosu.
COL
V 92. letu starosti je umrla Bernarda 
Praček, Col 53. Žarni pogreb je bil 3. maja 
na Colu.
VIPAVA
V 80. letu starosti je umrl Ivan Rodman, 
ulica Milana Bajca 18, Vipava. Pogreb je 
bil 2. maja v Vipavi. 
DOBRAVLJE
V 62. letu starosti je umrl Andrija Sikora, 
Dobravlje 31. Žarni pogreb je bil 2. maja 
v Dobravljah.

MALE ŽABLJE
V 92. letu starosti je umrla Sonja Krapež, 
Male Žablje 84. Pogreb je bil 30. aprila v 
Vipavskem Križu. 
AJDOVŠČINA
V 70. letu starosti je umrla Vlasta Groff, 
Šibeniška ulica 15, Ajdovščina. Žarni po-

greb je bil 24. aprila v Ajdovščini.
VIPAVA
V 74. letu starosti je umrl Jožef Marc, 
Goriška cesta 8, Vipava. Žarni pogreb je 
bil 22. aprila v Vipavi.
PLAČE
V 88. letu starosti je umrla Kristina 
Vrtovec, Plače 41. Žarni pogreb je bil 20. 
aprila v Vipavskem Križu. 
AJDOVŠČINA
V 91. letu starosti je umrla Jožefa Kobal, 
Cebejeva ulica 24, Ajdovščina. Žarni po-

greb je bil 18. aprila v Ajdovščini.
PODKRAJ
V 78. letu starosti je umrla Štefanija 
Plesničar, Podkraj 99. Žarni pogreb je bil 
17. aprila v Podkraju. 
SLAP

V 88. letu starosti je umrla Frančiška 
Malik, Slap 9. Žarni pogreb je bil 17. apri-
la na Slapu.
OTLICA
V 79. letu starosti je umrl Stanislav 
Likar, Otlica 49. Žarni pogreb je bil 15. 
aprila na Otlici. 
AJDOVŠČINA
V 93. letu starosti je umrla Rastislava 
Mihalič, Goriška cesta 18, Ajdovščina. 
Pogreb je bil 14. aprila v Ajdovščini. 

ZAHVALE

Naročila za objavo osmrtnic in zahval sprejemamo po elektronski pošti zahvale@vipavska.info ali na naslov Časopis Primorski odmevi, 
Prešernova 53, 6310 Izola.
Pri oddaji zahval ali osmrtnic potrebujemo:TEKST, FOTOGRAFIJO (če želite objavo fotografije), NASLOV NAROČNIKA OBJAVE, DAVČNO 
ŠTEVILKO ALI EMŠO PLAČNIKA, KONTAKTNI TELEFON
Cena objave v dimenziji 1/6 strani znaša 85 EUR.
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AJDOVŠČINA
V 80. letu starosti je umrla Marija 
Štrancar, Lavričeva cesta 8, Ajdovščina. 
Žarni pogreb je bil 13. aprila v Ajdovščini. 
AJDOVŠČINA
V 68. letu starosti je umrl Tomaž Batič, 
Gradišče 33, Ajdovščina. Pogreb je bil 12. 
aprila v Ajdovščini. 
SLAP

V 87. letu starosti je umrla Jožefa 
Žvokelj, Slap 85. Žarni pogreb je bil 12. 
aprila na Slapu.
VIPAVA
V 71. letu starosti je umrl Jožef Božič, 
Kreljeva ulica 6, Vipava. Pogreb je bil 11. 
aprila v Vipavi. 
AJDOVŠČINA
V 66. Letu starosti je umrla Draga Rehar, 
Bevkova ulica 3, Ajdovščina. Žarni po-

greb je bil 10. aprila v Vipavi.
PLANINA
V 71. Letu starosti je umrla Irena Furlan, 
Planina 57. Pogreb je bil 6. aprila na 
Planini.
AJDOVŠČINA
V 80. letu starosti je umrl Aleksander 
Rener - Sander, Pot v Žapuže 2, 
Ajdovščina. Žarni pogreb je bil 6. aprila v 
Ajdovščini.
PODNANOS
V 70. letu starosti je umrla Vika Furlan, 
Poreče 16. Žarni pogreb je bil 6. aprila v 
Podnanosu. 
VRHPOLJE
V 17. letu starosti je umrla Hana 
Lavrenčič, Vrhpolje 1G. Pogreb je bil 2. 
aprila v Vrhpolju. 
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Skrilje so zelo staro naselje, 
veliko pomembnejše, kot se zdi 
danes. Prvič so bile v virih ome-

njene leta 1063 (ali 1064), nato 
leta 1086, 1177 in 1185. Za pri-
merjavo: Ljubljana je bila prvič 
omenjena leta 1146, središče Vi-
pavske, Sv. Križ (danes preime-

novan v Vipavski križ), pa okoli 
leta 1200. Do lani je veljalo, da 
je bila prva omemba leta 1086, 
potem pa je odkritje izpred nekaj 
let bilo prvič na veliko objavljeno 
v knjigi, zgodovinskemu vodniku 
Stomaž in Skrilje. Druga zanimi-
vost za vas, ki ni nikoli imela la-

stne župnije, pa je, da v poznem 
srednjem veku sedež župnije 
Kamnje ni bil v Kamnjah, ampak 
v Skriljah. 

Nova arheološka izkopava-

nja sredi vasi ob cerkvi je izvedlo 
podjetje Avgusta. Šlo je za dela, 
ki so morala biti opravljena ob 
posegu v obstoječi cerkveni tlak 
v skladu s kulturno-varstvenimi 
pogoji novogoriškega Zavoda 
za kulturno dediščino. Cerkve 
namreč nima oltarja, obrnjene-

ga proti ljudstvu, zato so se v 
župniji odločili, da postavijo nova 
kamnita oltar in ambon. Prezbi-
terij pa bo po novem malce širši. 
Pod tlakom so arheologi našli 
vogal starejše cerkve. Drugih 
najdb pa ni bilo. »Raziskava v 
cerkvi je zaključena, odkrit je bil 
temelj starejše cerkve, kar pa v 
bistvu ni pretirano presenetljivo, 
ker je znano, da se je starejša 
cerkev prenovila oz. na novo 
zgradila med leti 1928 in 1935. 
Žal ni bilo v okoliških sedimentih 

odkritih nobenih starejših najdb 
ali struktur,« je povedala arheo-

loginja Barbara Brezigar iz Nove 
Gorice. Ker so bile Skrilje pose-

ljene že v rimskih časih, so arhe-

ologi pozorni tudi na morebitne 
rimske najdbe. »Ob kaki nasle-

dnji priliki pa mogoče odkrijemo 
še kaj iz rimskega obdobja ali 
zgodnjega srednjega veka,« se 
posmeje Brezigarjeva.

V Kamnjah, kjer je sedaj 
sedež župnije pa je ob birmi in 
obisku koprskega škofa Jurija 
Bizjaka zagledala luč sveta vse-

binsko in oblikovno bogata knji-
ga o celotni župniji. Obsega kar 7 
avtorskih pol, 250 fotografij, 234 
opomb, izčrpen spisek virov in 
literature, kakor tudi slovarček 
strokovnih izrazov. Tudi naslov 
knjige je dolg: Župnija sv. Miha-

ela v Kamnjah na Vipavskem in 
njene cerkve.

Njen avtor, pisatelj in teolog 
Pavel Peter Bratina pravi: »Če-

prav gre za razširjeno in oboga-

teno drugo izdajo knjižice iz Sa-

kralnih spomenikov Primorske, 
to delo presega prvotni namen 
in pomen.« In kaj je s tem mislil? 

Z župnikom Rafkom Kle-

menčičem knjigo priporočata 
vsaki družini, vsaki hiši, vsem, 
ki želijo ohraniti stike s prete-

klostjo, ki jih je rodila: »Lepo bi 
bilo, za župnijo pa koristno, če bi 
jo botri priskrbeli svojim birman-

cem, stari starši in starši svojim 
otrokom, sorodniki tistim, ki so 
odšli po svetu, celo člani brato-

vščine sv. Pavla zaradi himne, 
denimo…« 

Knjiga ni naprodaj. In je zato 
ne prodajajo. Bratina pojasni: 
»Prosimo pa vse, da v zameno 
zanjo darujejo za cerkev, kon-

kretno za obnovo cerkve sv. Mi-
haela, pred katero je letos velik 
finančni zalogaj, 48.000 evrov. 
In ker so bili materialni stroški 
za knjigo precejšnji, naj bi bil vaš 
dar za obnovo cerkve ob tej pri-
ložnosti – 20 evrov.« In pristavi, 
da seveda višina denarnega 
daru navzgor ni omejena.

V knjigi so natančno pred-

stavljene vse cerkve župnije. V 

zadnjih letih se je namreč na-

bralo nekaj zanimivih ugotovitev 
zgodovinarjev, za katere prej 
nismo vedeli, oziroma je zanje 
vedel le ozek krog strokovnja-

kov. Knjiga Pavla Petra Bratine, 
ki kamenjski arhiv proučuje že 
desetletja in je celo prepisal več 
najstarejših matičnih in davčnih 
knjig, je dragocen prispevek za 
zgodovino, kulturo in za ohra-

nitev krščanstva v krajih pod 
Čavnom.

Marina Bratina

V Skriljah so arheologi ob cerkvi sv. Marjete našli te-

melj stare cerkve, ki je iz 17. mogoče pa celo iz 16. stole-

tja. S tem so dokazali, da so podatki iz starih dokumentov 
resnični. 

S knjigo obnavljajo cerkev

Novo zgodovinsko odkritje

Skrivska cerkev sv. Marjete

Želite tudi vi oglaševati v časopisu Primorski odmevi - Vipavska?

Postanite vidni! Pokličite 070/16-19-19

Časopis Primorski odmevi - Vipavska izhaja v nakladi 10.000 izvodov in ga prejmejo
vsa gospodinjstva v občinah Ajdovščina in Vipava.

Odkritje


