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triglav.siVse bo v redu.

Dodatno zavarovanje 

za hude bolezni

Življenje je 
bojevitost.
Zavarujte ga.

Finančna pomoč 
tudi v primeru 
raka, možganske 
kapi, multiple 
skleroze ali 
duševne bolezni.

Delno izplačilo 
za lažje oblike 
bolezni.
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T
ranzicija se v Sloveniji po 30 letih samostojno-
sti še ni zaključila. Pa bi se morala že zdavnaj. 
Nekoč smo bili najbolj obetavna postsociali-
stična država. Kljub vsem naravnim danostim 

Slovenije in izjemnim ljudem pa v treh desetletjih žal 
nismo izkoristili svojih potencialov.

Z žalostjo spoznavamo, kako ljudje iz ozadja še 
danes skrbijo, da vsakih nekaj let nastajajo »novi poli-
tični obrazi«, t. i. rešitelji. To so predvsem šibki igralci 
– dejansko upravljanje države pa poteka v ozadju, skrito 
pred očmi javnosti. Njihov glavni cilj je plenjenje javne-
ga denarja. Trenutna vlada jih je čisto malo ogrozila, pa 
je že vse narobe. Zavedati se moramo, da je covid kriza 
svetovna zdravstvena kriza in ne lokalno-politična. 

Kakšna bo prihodnost naših otrok? Preveč mladih 
beži v države, kjer imajo nižje davke, kjer imajo mož-
nost boljšega zaslužka, razvoja in boljše prihodnosti. 
V Sloveniji pa smo iz leta v leto ustvarili več zakonov 
in predpisov, ki podjetnim posameznikom, malim 
ljudem in kmetom onemogočajo delo in ustvarjanje 
novih priložnosti in novih delovnih mest z veliko do-
dano vrednostjo. Vse, kar potrebuje delaven človek, je 
manj birokracije in manj davkov. Le tako bomo vsi imeli 
dostojnejše in ustvarjalnejše življenje.

Leta 1991 smo imeli 909 podzakonskih predpisov, 
danes (31.12.2020) jih imamo že nepredstavljivih 
20.508! V takem okolju je nemogoče delati.

SOODGOVORNOST MEDIJEV
Glavni mediji v Sloveniji so izrazito propagandni. Od-
visni so od ljudi iz ozadja in ne služijo ljudem, ki pot-
rebujemo uravnoteženo poročanje in jasno besedo, 
predvsem pa resnico. Zato glavni mediji ne pripomore-
jo, da bi Slovenci izšli iz kroga stalnega prepiranja, da 
bi se soočili z našo bolečo preteklostjo in odgovorili na 
izzive prihodnosti.

Če kdaj, je v tem trenutku čas za nove medije, ki te-
meljijo na tradicionalnih vrednotah, a so obenem odpr-
ti v našo skupno prihodnost. Medij, ki zagovarja gospo-
daren, podjeten in liberalen pristop do dela. Zasnovali 
smo ga pred petimi leti in ga poimenovali Domovina. 
Dostopen je na www.domovina.je. Danes ga obišče med 
140.000 in 200.000 ljudi mesečno. Dokazali smo, da 

lahko z majhno in ustvarjalno ekipo dosežemo veliko. 
Pred nami pa je nov mejnik, močan pospešek spletne 
Domovine in rojstvo tednika. To pa lahko naredimo le z 
Vašo pomočjo oz. s podporno naročnino.

VAREN IN DOMAČ PROSTOR 
Marsikdo pomisli, da je domovina nazadnjaška 
beseda. Pa je daleč od tega. Če beseda v nas povzroči 
nelagodje, je to lahko znak, da nam je danes težko 
živeti v Sloveniji. Da smo z državo, ki jih pripadamo, 
izgubili srčni stik.

Domovina je daleč od nacionalizma, ki ne spoštuje 
drugih in drugačnih. Domovina je daleč od tega, da bi 
igrala na čustva »nacionalnega interesa«, ki so ga v letih 
samostojne Slovenije nekateri tako pritlehno izrabili za 
svoje lastne koristi.

Domovina je prostor, ki se zaveda svojih korenin, a 
sprejema in spoštuje drugačnost ter se uči iz dragocene 
izkušnje tujine. Domovina izhaja iz besede dom. Dom 
pa je prostor, kjer se počutimo varno. Kjer je poskrblje-
no za naše temeljne potrebe, tudi ko sami še ne moremo 
poskrbeti zanje. Kjer imamo možnost zdravega razvoja. 
In kjer se učimo živeti skupaj, tudi ko je boleče ali se v 
mišljenjih razhajamo.

8,25 EVRA MESEČNO ZA 
SPREMEMBE V MEDIJIH

Kjer je naš denar, tam je naše srce. Premalo se zave-
damo, da lahko s svojim denarjem, tudi z relativno zelo 
majhnimi zneski, dosežemo velike spremembe na bolje.

Zavod Iskreni ni muha enodnevnica, saj delujemo 
že več kot 16 let. Toliko časa tudi izdajamo spletni me-
dij Iskreni.net. Aktivni smo na področju preventivnih 
in kurativnih programov za zakonce in družine. Že vsa 
leta živimo le od tega, kar sami ustvarimo in zberemo. 
Zelo redko prejmemo javna sredstva, za vse svoje stori-
tve pa izdajamo račune in plačujemo davke. Delujemo 
profesionalno in ves presežek vlagamo v krepitev izpol-
njevanja svojega poslanstva.

Urednik portala www.domovina.je Rok Čakš je v 
minulih petih letih dokazal, da je medij lahko uravno-
težen in objektiven. Kritičen in konstruktiven. Portal 
bo sedaj dobil svoj »podaljšek«, svoje novo medijsko 
okno, tednik na 64 straneh. Urednik tednika Domo-
vina bo Tino Mamić, ki bo gradil na svojih dolgoletnih 
novinarskih in uredniških izkušnjah doma in v tujini.

Danes, 30 let po osamosvojitvi države in zmagi v 
domovinski vojni, je čas, da domovino vrnemo vsem 
državljanom Slovenije. S pomočjo portala in tednika 
Domovina lahko pomagamo k razvoju naše države, 
naše skupne domovine.

POSTANITE USTANOVNI 
NAROČNIK DOMOVINE. 

Obrazec je na straneh 9 in 31.  

KAJ DOMOVINA ŽELI 

Pomagajte ustvarjati DOMOVINO

Piše: IGOR VOVK,  
direktor Zavoda 
ISKRENI
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S
lovenski mediji, ne sicer vsi, so pred tride-
setimi leti odigrali izjemno pomembno vlo-
go. Leta 1988 so pomagali pri vsesplošnem 
ljudskem odporu ob aretaciji četverice JBTZ 

(Janša, Borštnar, Tasić, Zavrl), ki je sprožil proces 
demokratizacije. Nenadomestljivo vlogo pa so ime-
li, ko je bila nova demokratična država Slovenija 
zahrbtno napadena s strani jugoslovanske armade 
(JLA). Brez medijev bi v vojni s premočnim agresor-
jem veliko težje obranili državno neodvisnost. Brez 
medijev vojna ne bi imela tako malo žrtev in sloven-
ska vojaška zmaga ne bi bila tako čista in bleščeča.

Danes, tri desetletja po teh prelomnih dogod-
kih, se zdi, kot da se kolo zgodovine obrača v na-
sprotno smer. Večina medijev, tudi državnih, ki 
morajo po zakonu poročati enako tako o levih kot 
o desnih, je politično pristranskih. Novinarji nas 
prepričujejo, da je svet črno-bel, da je vse, kar na-
redi vlada, slabo, vse, kar naredi opozicija, pa dob-
ro. A to ne more ustrezati resnici. Noben človek ni 
svetnik. Tudi v najslabšem človeku lahko najdemo 
nekaj dobrega. Tudi politiki so boljši in slabši. Tudi 
najboljši politik dela napake. Tudi najslabši politik 
naredi kaj dobrega.

Državljani nismo tako neumni, da bi nas mediji 
morali podučevati, katerega politika moramo voli-
ti. Dolžnost medijev je, da nas obveščajo, ne, da nas 
prepričujejo in nam vsiljujejo svoje politično mne-
nje.

Večina slovenskih medijev nas skuša prepričati, 
da je svobodno tržno gospodarstvo neučinkovito 
in da izkorišča navadnega delavca. Zagovarjajo, da 
morajo biti uslužbenci javnega sektorja bolje pla-
čani kot delavci v gospodarstvu. Zavračajo vsako 
sproščanje gospodarstva iz primeža birokracije in 
visokih davkov. Spodbujajo proteste in protestnike 
v času epidemije, čeprav se 
demonstracije velikokrat 
sprevržejo v nasilje. Veči-
ni slovenskih medijev je 
normalno, da ljudje kršijo 
zakon in ob tem žalijo nič-
-krive-nič-dolžne policis-
te, ki opravljajo svoje delo.

Polovica Slovencev je 
naklonjena levici, polo-
vica desnici. S tem ni nič 
narobe. Nenazadnje je po-
dobno v vsaki državi. Ni 
pa prav, da je 90 odstotkov 
medijev in več kot 90 od-
stotkov novinarjev naklo-
njenih levici. Na to opozarja Zduženje novinarjev 
in publicistov, konkretne številke pa najdemo v 
mnogih študijah. Raziskava največjih spletnih por-
talov, denimo, je pokazala, da je večina vsebin pro-
tivladnih ali kvečjemu nevtralnih. Provladnih sko-
rajda ni. »Na portalih 24ur.com, Rtvslo.si in Svet24.
si ni bilo mogoče zaznati enega samega prispevka, 
napisanega s pozicije, ki bi jo lahko označili za des-

no,« so ugotovili strokovnjaki Fakultete za medije. 
To ni normalno. 

Slovenski mediji so cokla razvoja Slovenije. V 
svoji okostenelosti in političnem agitatorstvu bodo 
celotno državo še naprej držali v šahu. Dokler se 
mediji ne bodo spremenili, nas bodo še naprej v 
razvoju prehitevale druge nekdanje komunistične 
države. Pred tridesetimi leti se je v Ljubljani izraz 
»Čeh« uporabljal za revnega turista, »češko« pa je 
bil opis izdelkov nesodobnega, socialističnega di-
zajna. Čehi so nas po kupni moči prehiteli že malo 
po prelomu tisočletja. Sedaj pa na evropski lestvici 
zaslužka ne gledamo v hrbet le Čehov, ampak tudi 
Poljake, Litovce in Slovake. Še leta 2008, ob koncu 
prve Janševe vlade, je bila Slovenija po bruto nacio-
nalnem dohodku na 91 odstotkih evropskega pov-
prečja. Takrat smo na lestvici prehiteli nekoč veliko 
bogatejše od nas, Malto in Portugalsko. A sledila 
je gospodarska kriza, Sloveniji pa je zavladala ne-
učinkovita levičarska vlada Boruta Pahorja. Nekaj 
zaporednih levičarskih vlad je Slovenijo še bolj po-
rinilo v živo blato birokracije. V dvanajstih letih so 
nas leve vlade na evropski lestvici BDP spravile na 
samo 77 odstotkov evropskega povprečja. Tega ve-
čina slovenskih medijev sploh ne opazi in si na vso 
moč prizadeva, da bi na oblast vrnili še eno levičar-
sko vlado. 

Če bomo pustili, da gredo stvari tako naprej kot 
doslej, je vprašanje, kaj bo v naslednjih desetletjih 
ostalo od sedanje Slovenije, demokracije, naše kul-
ture, evropske civilizacije in slovenstva. Ali bomo 
samo čakali, da pred našimi očmi propada vse, kar 
je naše in kar imamo radi? 

Slehernik si misli, da se tega ne da spremeniti. 
A isto so govorili leta 1988, ko 
si še o demokraciji, kaj šele ne-
odvisnosti, nihče ni upal niti 
razmišljati. Pa se je vendarle 
vse spremenilo. Zato se je dob-
ro vprašati, kaj lahko sam sto-
rim danes za boljšo Slovenijo 
jutri. Nekaj je treba storiti. 

Medijsko pohabljenost 
lahko popravimo z novimi 
demokratičnimi mediji. Zato 
smo vse svoje moči združili v 
novem medijskem projektu, 
tedniku Domovina. Prva šte-
vilka izide v četrtek, 27. maja. 
Čeprav sem osebno prepričan 

v uspeh, bodo zadnjo besedo o tem imeli – naročni-
ki. Lahko pa v imenu vsakega sodelavca Domovine 
zatrdim, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da 
se Slovenija spremeni. Domovini lahko pomagate 
tudi vi, ki to berete. Konkretno tako, da namenite 
Domovini dva evra tedensko. Eno kavo. Obrazec je 
na straneh 9 in 31.

Skupaj, samo skupaj nam bo uspelo.  

Nekaj je treba storiti

Medijsko pohabljenost 
lahko popravimo z 

novimi demokratičnimi 
mediji. Skupaj nam  

bo uspelo.

Piše: TINO MAMIĆ,  
Odgovorni urednik  
tednika Domovina
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ZNANSTVENIK  
IN PODJETNIK DR. ALEŠ ŠTRANCAR

Korupcija in kraja sta  
postali slovenski nacionalni hobi 
Doktor biotehnologije Aleš Štrancar je ustanovil podjetje BIA Separations, ki je 
bilo nedavno prodano za 360 milijonov. Je oče petih otrok in zaveden Slovenec, 
ki brez dlake na jeziku v javnosti nastopa proti korupciji in gospodarskim 
monopolom. Z besedami: “Le trdo in pošteno delo ti daje resnično zadovoljstvo 
ob doseženem dobrem rezultatu”.

Piše: TADEJA KREČ
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Ajdovski BIA Separations je eno 
vodilnih biotehnoloških podjetij na 
svojem področju na svetu, sodeluje 
pa tudi v postopkih proizvodnje cepiv 
proti covidu-19. Kako kot strokovnjak 
odgovarjate na pomisleke ljudi, ki so 
skeptični do cepljenja?

Prav je, da se sprašujemo o kakovo-
sti in učinkovitosti proizvodov. Po drugi 
strani pa moramo zaupati strokovnjakom. 
Kdo ve več, tisti, ki 30 let študira in deluje 
na področju cepiv, ali »influencer«, ki ne 
obvlada niti osnov biokemije? Smo v dobi, 
ko bedaki govorijo, pametni pa molčijo oz. 
so utišani. Pred oči mi prihaja prispodoba 
o babilonskem stolpu.

Kdor pozna osnove proizvodnje zdra-
vil, ve, da pri tem sodeluje stotisoče zapo-
slenih in bi bilo dodajanje kakih čipov v 
cepiva takoj opaženo in bi tudi šlo v jav-
nost. 

In če govorimo o cepivih, premalo po-
udarjamo kakovost cepiv. Vemo – ko se 
cepimo proti gripi, nas morajo vprašati, 
če smo alergični na kurja jajca. Če smo, 
nas ne smejo cepiti. Tudi pri drugih cepi-
vih poznamo stranske učinke. Ali so vsi 
ti stranski učinki res posledica cepiva ali 
je slučajno prišlo do več faktorjev skupaj 
in je bilo cepivo zgolj eden od faktorjev, je 
področje, kjer imata znanost in industrija 
še precej dela. Torej, da se skuša bolj ovre-
dnotiti cepiva tudi na podlagi potencial-
nih stranskih učinkov. Po vseh letih upo-
rabe nekaterih cepiv mislim, da bi tudi 
stroka morala imeti več odgovorov, zakaj 
je določeno cepivo bolj ali manj varno.

A v času pandemije je potrebno raz-
mišljati tudi o alternativah – torej, ali se 
bomo cepili in nekako to pandemijo zaje-
zili ali pa bomo imeli kaos. Ko se zelo hitro 
poruši ravnotežje v svetovni populaciji, 
se to ne odraža samo na manjšem številu 
ljudi na svetu, ampak v vseh segmentih. 
Lahko sklenemo, da bomo brez cepljenja 
pustili 10 odstotkov ljudi umreti, ampak 
to lahko pripelje do številnih uničujočih 
posledic. Zgodovina nas uči, da ko ni bilo 
na voljo cepiv, so se dogajali pravi masak-
ri, tako gospodarski kot množična umrlji-
vost.

Napovedali ste, da s potrditvijo 
uporabe genske terapije vstopamo v 
revolucijo na področju biofarmacije, ki 
bo v naslednjih dveh desetletjih omo-
gočala zdravljenje večine bolezni od 
raka, slepote, gluhote, hemofilije do 
sladkornih in srčnih bolezni. Kakšna 
je pri tem vloga ajdovskih znanstve-
nikov?

Tukaj smo vedno le v vlogi nekoga, ki 
razvija proizvodne postopke čiščenja teh 

novih generacij zdravilnih učinkovin, ki 
jim ne moremo reči zdravila, saj opravlja-
jo korektivno funkcijo v našem organiz-
mu. Naloga genske terapije je, da proizve-
de in izolira gen ter najde način, kako ta 
gen spraviti v tiste celice organizma, ki 
proizvajajo potrebni/manjkajoči protein.

Glede na to, da se sedaj že dobro poz-
na veliko vrst raka in njihove lastnosti, 
lahko ustvarimo učinkovine, ki bodo te 
rakave celice uničevale. To substanco oz. 
njeno sintezo omogočimo v rakavem in 
samo v rakavem tkivu, na način, da dova-
jamo v organizem učinkovino na podlagi 
genske terapije. 

Prodaja BIA Separations je odnesla dva 
člana uprave in nadzornika v SDH; po-
tem ko je postalo jasno, da bi od prodaje 
tudi Slovenija lahko veliko imela, pa so 
državni delež v BIA na hitro predčasno 
prodali. Kako to komentirate? 

Mislim, da sem celo nekje zapisal, da 
je to greh. Počasi bi se morali davkopla-
čevalci začeti spraševati, kdo so glavni 
krivci za tako veliko trošenje davkopla-
čevalskega denarja. Korupcija in kraja sta 
postali slovenska nacionalna hobija. In 
mogoče bi odkrili, da niso nujno del tega 
samo politiki, ampak je to birokratski 
aparat, ki je narasel čez vse možne meje.

Da ima poslanec trikrat nižjo plačo kot 
direktor tiskovne agencije, to so anomali-
je. Podobno je tukaj; odletela sta dva, ki sta 
bila politično nastavljena, ampak problem 
ostaja. Problem so ljudje, ki so to izpeljali. 
Ne verjamem, da sta ta dva, ki sta odlete-
la, o tej zadevi kaj dosti vedela. Če pa sta, 
sta vedela samo tisto, kar so jima servi-
rali zaposleni na tej agenciji. Ti so vedeli 
o tem poslu vse – kaj se prodaja, koliko je 
potencialnih kupcev in kakšna je številka, 
pod katero se firma ne bo prodajala. Kljub 
temu so naredili pogodbo, kot so jo.

Premier Janez Janša govori o globoki 
državi, na drugi strani levi politiki 
in mediji pravijo, da ta ne obstaja. 

Kakšne pa so vaše izkušnje? 

Gotovo je tukaj ostanek aparata iz 
bivšega sistema, ki sloni na politično-
-gospodarskih povezavah. Je izjemno 
močan. Najbolj se čuti pri paradržavnih 
podjetjih, obvladuje tudi večino medijev 
in svoje kontrole ne bo kar tako izpus-
til iz rok. Edino zdravilo za to je čim več 
podjetij, ki bodo v glavnem izvažala, torej 
bodo neodvisna od nezdrave notranje go-
spodarske in politične konkurence, pred-
vsem pa od birokratskega aparata, ki ne 
funkcionira, ker so stvari tako zapletene, 
da se zakoni med seboj tepejo in se s tem 
omogoča tudi elitizem določenih pravnih 
oz. odvetniških skupin, da lahko ribarijo 
v kalnem. 

Mislim, da bo treba počakati še 10 
do 20 let, da se to sesuje. Na dolgi rok se 
vse stvari, ki ne temeljijo na sposobnosti 
in poštenem delu, sesujejo. Seveda bo pa 
slovenski narod tudi v prihodnosti plače-
val ceno, tako kot jo je že do sedaj. 

Kako gledate na nenehne poskuse opo-
zicije in medijev, da bi porušili vlado?

Vsaka vlada mora imeti pravico, da 
dela. Prav je, da se jo kritizira. Ni pa prav, 
da se jo napade z vsemi topovi, še preden 
začne vladati. To se je zgodilo pri nas 
lani. V normalnem svetu ima vsaka vla-
da najprej 100 dni miru, kar je bilo tudi v 
Sloveniji nenapisano pravilo, a so ga lani 
prekršili. Zame so vsi, ki hočejo to vlado 
na vsak način sesuti, kriminalci, trop 
sestradanih volkov. Politiki in novinarji, 
ki imajo vsaj minimalno osebno integri-
teto, tega ne bi počenjali. 

Veljate za domoljuba. Kaj potrebuje 
Slovenija danes, 30 let po osamosvo-
jitvi? 

Najprej to, da znamo ceniti svoj narod 
in svoj rod, da se zavemo svojega doma. 
Če domovino izgubiš, je ne boš nikoli več 
dobil. Če hočeš svojo domovino obdrža-
ti, moraš zanjo tudi nekaj narediti. Torej 
ne samo od domovine nekaj pričakovati, 
ampak predvsem za domovino nekaj na-
rediti. Tudi na splošno v družbi; vsak od 
nas mora družbi najprej nekaj dati, šele 
potem pričakovati, da bo nekaj dobil, na 
vseh ravneh. 

Sicer pa sem zaveden Slovenec, še bolj 
zaveden Primorec in upam, da bo sloven-
ski človek spoznal, da je eden najbolj 
inteligentnih in delovnih na svetu in da 
ima bistvene prednosti pred marsikate-
rim drugim narodom – pa ne, da karkoli 
slabega mislim o drugih narodih. In da 
se enkrat zave vseh svojih sposobnosti in 
jih začne uporabljati v pozitivni smeri, za 
ustvarjalnost in pomoč drugemu. 

INTERVJU

 “Le trdo in pošteno 
delo ti daje resnično 

zadovoljstvo ob 
doseženem dobrem 

rezultatu”
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Kakšne so vaše izkušnje z različnimi 
slovenskimi mediji? 

Pred 30 leti je bil The New York Times 
neodvisen, danes mislim, da ni več, am-
pak za njim stojijo velefinančne multina-
cionalke, katerih cilj je denar in proti ka-
terim je Bill Gates revež. Te prodirajo tudi 
k nam, že od leta 1941. 

V Sloveniji je predhodna oblast, ki ima 
še vedno v rokah večino gospodarstva in 
paragospodarstva, v prednosti. Preko njih 
prihaja denar, ki ga ti velecentri zahteva-
jo, in temu primerno so tudi mediji pokor-
jeni oz. pod vplivom politike in dejanj teh 
centrov. V zgodovini sta ekstremna levica 
in ekstremna desnica vedno šli z roko v 
roki z velefinančnimi centri, kar je bil na-
čin, kako so ti poskušali odtujiti sredstva 
in premoženje delovnim in sposobnim lju-
dem. Velekapitalski centri v raznih zgodo-
vinskih trenutkih pripeljejo na oblast tudi 
bolne ljudi. Od Lenina, Stalina do Hitlerja. 

Imate pet otrok in delate od zgodnjega 
jutra do poznega večera – kako uskla-
jujete delo in družino? 

Imam odlično ženo. 

Iz Slovenije letno odhaja na tisoče 
mladih. Kako bi to spremenili? 

Edino tako, da se mladi odločijo, da 
bodo ostali v Sloveniji in skušali tukaj 
nekaj narediti. Pred 30 leti sem imel cilj, 
da bom dokazal, da se tudi v Sloveniji da 
uspeti. Trajalo je 30 let, a to sem dokazal. 
Upam, da bo to koga spodbudilo, da raje 
ostane v domovini. Tukaj nima država 
nič. Ovire so lahko visoke, a ljudje, ki 
verjamejo v svoj cilj, lahko naredijo vse. 
Dokler so meje odprte, je tudi tukaj mož-

no vse, če bi pa meje zopet zaprli, potem 
pa najbrž tudi mene ne bi bilo več tukaj. 

Slovenija je pravzaprav še vedno raj 
na Zemlji v primerjavi z večino drugih 
držav. Zrak in narava, tudi hrana, da o 
vinu ne govorim ... so tukaj daleč najbolj-
ši. Ne vem, zakaj bi se moral seliti nekam 
drugam. To je moja domovina. 

Je pa res; če je moj edini cilj, da dobim 
maksimalno plačo, potem te v Sloveniji ni 

– ko bom pa začel računati, koliko moram 
pri tej maksimalni plači porabiti, potem 
se pa stvari začnejo obračati drugače. 
Eno je, koliko dobiš, drugo pa, koliko ti 
ostane. In v Sloveniji ti precej ostane, 
kljub temu, da nimaš super plače. Če greš 
v Švico, kjer moraš samo za stanovanje 
plačati 7.000 evrov na mesec, je pa to 
drugačna muzika.  

Slovenija je pravzaprav 
še vedno raj na Zemlji 
v primerjavi z večino 
drugih držav. Zrak in 

narava, tudi hrana, da 
o vinu ne govorim ... so 
tukaj daleč najboljši. Ne 
vem, zakaj bi se moral 

seliti nekam drugam. To 
je moja domovina.



Pridružite se ustanovnim 
naročnikom novega 
tiskanega tednika Domovina.

Bodite z nami od začetka.

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi pogoji naročniškega razmerja, kot so opredeljeni v nadaljevanju te naročilnice in Splošnih pogojih Zavoda Iskreni za naročanje tiskanih in elektronskih edicij za fizične in pravne osebe (»Splošni pogoji 
naročanja«).: 1. Znesek naročnine vključuje poštnino za revijo in 5-odstotni DDV. Položnico za plačilo naročnine boste prejeli po pošti. Naročnik začne prejemati revijo na naslov, ki ga je kot prejemni naslov navedel v naročilnici, in sicer s prvo številko naročene revije, 
ki izide najmanj tri dni po izdajateljevem prejemu plačila položnice. 2. Naročilo na revijo velja do vašega preklica. 3. Ob naročilu bomo potrebovali vašo davčno številko (za potrebe Zakona o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti nagrade). Darilo prejme vsak, ki bo 
postal naročnik do torka 25.5.2021. 4. Darilo vam bomo poslali po plačilu naročnine in po prejemu od dobavitelja (predvidoma junija 2021). Strošek poštnine za darilo (3,00 EUR) plača Zavod Iskreni in je za vas brezplačna. 5. Če bi želeli prekiniti naročniško razmerje, 
je treba pisno, po e-mailu ali po telefonu obvestiti naročniško službo vsaj štirinajst (14) dni pred iztekom plačane naročnine. 6. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem - to je Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 
1000 Ljubljana, po telefonski številki 0590 20 000, 080 35 15, 064 135 136, epoštni naslov: info@iskreni.net. 7. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije. Vaše pritožbe v zvezi naročilom in dostavo revije lahko posredujete na sedež naročniške službe, ki vam bo 
najkasneje v osmih (8) dneh posredovala odgovor. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova: info@iskreni.net. Naročnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu prvega izvoda revije brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe. Za uveljavitev pravice do 
odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti Zavod Iskreni, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na https://domovina.je/narocnine-odjava. Odstop od pogodbe 
sporoči na e-poštni naslov: info@iskreni.net ali pisno na naslov Zavoda Iskreni, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana. Naročnik vrne revijo na naslov Zavoda Iskreni, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je obvestil 
zavod o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo, da odstopa od pogodbe, oziroma vrne revijo zavodu pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu Zavod Iskreni, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa 
najpozneje v štirinajstih (14) dneh od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik. 8. Splošni pogoji naročanja 
so objavljeni na www.domovina.je. Vsakokratni Splošni pogoji naročanja so sestavni del pogodbenega (naročniškega) razmerja, ki se vzpostavi med naročnikom (kupcem) in prodajalcem (izdajateljem) Zavod Iskreni z dnem, ko izdajatelj prejme s strani naročnika 
podpisano to naročilnico. V primeru neskladja med določili iz te Naročilnice in Splošnih pogojev naročanja veljajo določila vsakokratnih Splošnih pogojev naročanja. Izraz prodajalec iz te naročilnice pomeni isto osebo kot izraz Izdajatelj v Splošnih pogojih naročanja.

Postanite ustanovni naročnik Domovine in si izberite darilo

Svojim otrokom starši želimo vse najboljše. 
Starši želimo otroke naučiti čim več za življenje 
uporabnih veščin. Sedaj imate priložnost otroku 
pokazati, kako delujejo podjetja. S pomočjo 
namizne družabne igre se otroci naučijo voditi 
podjetje in znajo sami sprejemati pomembne 
poslovne odločitve.

Originalni švicarski žepni noži izjemne kvalitete  
z doživljenjsko garancijo.  
Kar 12 možnosti: 1. veliko rezilo, 2. malo rezilo,  
3. odpirač za buteljke, 4. odpirač za konzerve,  
5. Izvijač 3 mm, 6. odpirač za steklenice 7. Izvijač 
5 mm, 8. lupilec žic, 9. šilo, 10. obroč za ključe,  
11. pinceta, 12. zobotrebec

Brezžične naglavne slušalke Philips TAUH202WT 
se lahko pohvalijo z izjemno lahko zasnovo, ki 
skrbi za udobje tudi pri dolgotrajni uporabi. Z 
enim polnjenjem nudijo do 10 ur pogovora in do 
15 ur predvajanja glasbe. Uporabljate jih lahko s 
telefonom ali računalnikom, ki ima tehnologijo 
Bluetooth 4.2.

Edinstvena 
podjetniška, 
družinska namizna 
igra FIRMA KIDS
Vrednost izdelka 25 EUR

Original "švicarski 
nož" Victorinox 
(1.3603 Spartan - rdeč)
Vrednost izdelka 23,88 EUR

Vrhunske brezžične 
slušalke Philips  
(TAUH202WT)
Vrednost izdelka 39,89 EUR

*Slušalke lahko izberete le ob 

sklenitvi letne naročnine.

Ne splača se vam odlašati, 
darilna ponudba velja SAMO 48 ur.

Kako postanete naročnik 
novega tednika?

info@iskreni.net
PIŠITE

Zavod Iskreni
Nazorjeva ulica 1
1000 Ljubljana

c POŠLJITE

www.domovina.je

OBIŠČITE

059 020 000
(vsak dan od 8.00 do 22.00)

POKLIČITE

SKENIRAJTE  
QR KODO 

in izpolnite  
elektronsko  
naročilnico

Izberite način, ki vam je najlažji.

DA, računajte name, naročam tednik Domovina  
(ustrezno označite)

Poštnino za tednik in za vaše darilo plača Domovina.

6-mesečna naročnina
(24 številk za samo 59 €)

12-mesečna naročnina
(48 številk za samo 99 €)

Domovina

Želim prejeti edinstveno namizno igro "FIRMA KIDS"

Želim prejeti originalen švicarski nož Victorinox

Želim prejeti vrhunske brezžične slušalke Philips*

*Slušalke lahko izberete le ob sklenitvi letne naročnine.

Ime in priimek:

Ulica in hišna št.:

Poštna št. in kraj:

Davčna št.:

S podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji naročniškega razmerja.

Podpis:

Podatki za plačilo naročnine: Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
Številka TRR: SI56 2900 0005 1138 645
Namen: Naročnina na tednik Domovina
Sklic: 00 2021-2145 • Koda: SUBS • Koda banke: BACXSI22
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Digitalizaciji taksi storitev  
stojijo na poti zasebni interesi

Nov vladni zakonski predlog, ki bi omogočil naročanje in plačevanje taksi 
storitev s pomočjo pametnih naprav, je izzval ogorčen odziv vpletenih. Stvari 

so zavrele do te mere, da je poleg vse pogostejših protestov taksistov prišlo 
tudi do groženj prek družbenih omrežij ministru Jerneju Vrtovcu in novinarju 

Bojanu Požarju. Gre res za napad na eksistenco vseh v tej panogi ali so v igri 
morebitni drugačni interesi? 

Piše: BLAŽ ČERMELJ

N
e vidimo namreč vsak dan, da bi neki za-
konski predlog, ki zadeva precej neureje-
no področje, sprožil takšen vihar. Zakon-
ski predlog bi ukinil podeljevanje taksi 

licenc na nacionalni ravni ter obvezno uporabo ta-
ksimetrov. Plačevanje storitev bi bilo mogoče zgolj 
z uporabo mobilne aplikacije. Kljub temu pa zakon 
v nasprotju z ljudskim prepričanjem ne prinaša uki-
nitve vseh administrativnih ovir za opravljanje ta-
ksi prevozov. Še vedno jih bodo namreč lahko opravljali le tisti, 
ki imajo koncesijo za opravljanje storitev v določeni občini. Prav 
tako pa bo voznik za opravljanje storitve moral biti v ustreznem 
delovnem razmerju.

Za tovrstni zakon so si v preteklosti prizadevale različne vla-
de. Zgodba o prihodu multinacionalke Uber (platforme za najem 
avtomobila z voznikom) v Slovenijo ima že dolgo brado. Da je 

prihod le še vprašanje časa, je bilo moč zaznati že 
septembra 2016, ko je tedanji minister Boris Kopriv-
nikar v ZDA podpisal pismo o nameri med ministr-
stvom za javno upravo in podjetjem Uber.

Minila so že štiri leta, vmes pa so propadli že 
najmanj trije zakonski predlogi, ki bi omogočili, da 
se v Sloveniji uveljavijo tudi takšne platforme. Na-
red je tudi četrti predlog, ki ga je tokrat pripravilo 
ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom Jerneja 
Vrtovca. Glavni namen zakona sicer ni prihod tuje 

multinacionalke, temveč predvsem poenostaviti uporabo taksi 
storitev ter jih digitalizirati.

ZADOVOLJNE STRANKE SO KLJUČNE
Da slabe izkušnje s slovenskimi taksisti niso le mit, priča anketa 
podjetja Valicon. Iz nje je razvidno, da več kot polovica vprašanih 
(52 odstotkov) meni, da pogosto prihaja do preplačila storitev, 57 
odstotkov pa se strinja s trditvijo, da se turistom in tujcem po-
gosto zaračunavajo višje cene. 40 odstotkov vprašanih ocenjuje, 
da pogosto prihaja do situacij, ko jih voznik pelje po daljši poti, 31 
odstotkov pa, da se vožnja pogosto konča brez računa.

Glede na rezultate ankete so spremembe na področju taksi 
prevozov nedvomno potrebne. Prav nobenemu cehu namreč ne 
more biti v ponos, da se je polovica njihovih strank že kdaj čuti-
la opeharjene. Mobilne aplikacije bi na to področje prinesle pre-
cejšnjo transparentnost. Potniku bi bilo namreč že pred priho-
dom avtomobila jasno, s kom se bo peljal in koliko bo za to vožnjo 
plačal. Vse morebitne poskuse goljufanja z izbiro daljših poti pa 
aplikacija zabeleži in v primeru goljufij lahko stranka dobi povr-
njen denar.

PREKARNOST TUDI MED TAKSISTI
Obenem je veliko taksistov že danes podvrženih prekarnim obli-
kam dela. Pri delu namreč uporabljajo svoj avto, za delo imajo od-
prt s. p., delo pa si zagotavljajo s tem, da najemajo storitve dispe-
čerskega centra, ki mu morajo za to vsak mesec odšteti določen 
znesek.

Za te taksiste prihod multinacionalke Uber ne bi predstavljal 
nobene grožnje. Posredovanje dela prek aplikacije je nenazadnje 
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precej cenejše in preglednejše od klicnih 
centrov. Prav zato bi bili ti centri najverje-
tneje prvi, ki bi ob prihodu tujih platform 
začeli izgubljati prihodke in stranke.

Ob tem je treba poudariti, da bi morali 
po predlaganem zakonu vsi Uberjevi voz-
niki imeti sklenjeno delovno razmerje po 
delovno-pravni zakonodaji z vsemi dovo-
ljenji, kar izključuje delo na črno. Enako 
velja tudi za vse druge digitalne platforme 
tako domačih kot tujih ponudnikov, za ka-
tere bi na trgu veljala enaka pravila.

Ne gre pa tajiti, da bi bil prihod pod-
jetja Uber resna grožnja tudi večjim taksi 
službam z lastnimi dispečerskimi centri, 
ki bi se morale na prihod takšnega tek-
meca prilagoditi. Pri tem pa ni mišljena le 
cena, ampak tudi ponujanje bolj kakovo-
stnih storitev.

Občine pa so v boju z lobiji taksistov 
precej nemočne. Celo Mestna občina Lju-
bljana več let ni ukrepala proti taksistom, 

ki so tarife, predvsem tujcem, nastavljali, 
kot se jim je zljubilo, čeprav je za to imela 
vse zakonske pristojnosti.

DVOJNA IGRA  
DEJANA JEFIMA
Kako veliko si upajo slovenski taksisti, 
nam v tem trenutku zgovorno prikaže 
predsednik sindikata taksistov pri Sin-
dikatu delavcev prometa in zvez Slove-
nije (SDPZ) Dejan Jefim, ki je hkrati tudi 
direktor podjetja NET Informatika. To 
pa se ukvarja prav s prodajo digitalnih 
produktov slovenskim taksistom. Prihod 
multinacionalke bi močno načel njegove 
prihodke. Prav te dni je sicer podjetje NET 
Informatika izdalo aplikacijo Platforma, 
ki omogoča digitalno naročanje taksi pre-
vozov, kmalu pa naj bi omogočila tudi kar-
tično plačevanje računov. Digitalizacija 

torej da, a ne na prostem trgu.
Aktivno sodelovanje sindikatov v pri-

merih, ko se sprejemajo takšne spremem-
be, je seveda zaželeno in nujno. Vendar pa 
se v tem primeru ni mogoče rešiti suma, 
da glavni sindikalist z napovedovanjem 
in organiziranjem protestnih shodov bolj 
kot za interese ljudi, ki jih predstavlja, 
skrbi za interese lastnega podjetja. Kar pa 
poraja močne dvome v etičnost njegovega 
početja.

Za kakšne pritiske gre pri poseganju 
na to področje, pričajo tudi grožnje pri-
stojnemu ministru Vrtovcu ter novinarju 
Bojanu Požarju, ki piše o motivih igralcev 
v ozadju slovenskega taksi trga. 

A minister Vrtovec vztraja pri spre-
membah. Vlada pa medtem nadaljuje v 
smeri digitalizacije zbirokratizirane slo-
venske družbe. V ta namen je ustanovila 
Strateški svet za digitalizacijo.  

Komentar uredništva

Zakon, ki razbija monopol

Novi zakon o taksijih, ki ga je pred-
lagal minister za infrastrukturo Jernej 
Vrtovec (NSi), odpira pot digitalizaciji 
tudi na področju prevozov. Podobno 
imajo zakonodajo urejene mnoge razvite 
države, kjer platforme za prevoze uspešno 
delujejo že vrsto let.

Zakon daje vsem ponudnikom na trgu 
enake pogoje. Spremembe podpira tudi 
podjetje GoOpti, ki ga Slovenci uporablja-
jo za prevoze do letališč.

Slovenija je turistična država. Prvi vtis 
turista o gostoljubnosti države naredijo 
prav prevozi. Zaradi zastarele zakono-
daje nismo v koraku s časom in drugimi 
evropskimi državami, opozarjajo pri 
podjetju GoOpti: »Pozdravljamo načrte za 
modernizacijo zakonodaje, ki bo tudi na 
področju prevoza v cestnem prometu od-
prla pot za digitalizacijo. To je nujen korak 
za številne mobilne storitve, ki bodo pri-
spevale k učinkovitejšemu prometu. Je pa 
zelo pomembno biti pozoren na podrob-
nosti, da bodo s spremembo zakonodaje 
doseženi cilji zelene mobilnosti.«

Vsak, ki bo v Sloveniji opravljal službo 
prevoza v cestnem prometu, bo moral 
imeti sklenjeno pogodbo z delodajalcem 
po eni izmed oblik delovno-pravne zako-
nodaje. Torej ne bo možnosti za delo na 
črno. Obenem bo moral imeti vsa druga 
dovoljenja, da lahko opravlja prevoz, 

vključno s potrdilom o poznavanju mesta, 
licenco, zavarovanjem. Z morebitnim 
vstopom novih ponudnikov, kot so Uber 
ali druge storitve, ki temeljijo na digital-
nih rešitvah, bodo delavci dobili večjo 
možnost izbire delodajalcev.

In sprememb si glede na zadnjo Vali-
conovo javnomnenjsko raziskavo Slovenci 
vsekakor želijo, saj več kot očitno niso 
zadovoljni s kakovostjo trenutne ponudbe 
prevozov. 52 % vprašanih meni, da sto-
ritev prevoza preplača, 91 % želi vnaprej 
poznati ceno in čas prihoda, 83 % pa želi 
za določanje cene uporabiti aplikacijo. 
Kar 69 % vprašanih je mnenja, da so spre-
membe zakona o taksijih nujne.

Sindikati in taksisti ministrstvu za 
infrastrukturo sicer oporekajo na več 
točkah. Pravijo, da bo prihod aplikacij, 
kot je Uber, poskrbel za deregulacijo cen 
in za nelojalno konkurenco ter še povečal 
prekarnost v že tako s prekarnostjo 
prepojeni panogi. A sprememba zakona 
ne prinaša nelojalne konkurence, saj bodo 
pogoji za delovanje na trgu za vse enaki. 
Konkurente na trgu bo to gnalo k ponudbi 
boljše storitve, kar je v končni fazi odlično 
za stranke.

Govori se tudi, da bodo tuje korpo-
racije iz Slovenije zgolj črpale denar. A 
dejstvo je, da bodo vsi ponudniki aplikacij 
oz. storitev prevozov davke plačevali 
v Sloveniji. Če se bo praksa tovrstnih 

prevozov razširila, bodo iz naslova davkov 
pobrali celo več denarja kot prej.

Trditve, da zakon spodbuja prekar-
nost, so po svoje nesmiselne zaradi dej-
stva, da je področje taksi prevozov že zdaj 
eno najbolj prekariziranih, če k prekariza-
ciji štejemo delovno obliko samostojnega 
podjetništva, ki se pri tem najpogosteje 
uporablja. Dotični zakon postavlja zgolj 
osnovo in pogoje za delo ponudnikov na 
področju prevozov v Sloveniji in ne ureja 
delovnih razmerij ter delovno-pravne 
zakonodaje. Tako imenovano prekarnost 
se, če je to potrebno, mora reševati v 
okviru slednje.

Res je tudi, da bo določen odstotek 
za pridobitev stranke pobral digitalni po-
nudnik storitve. A taksisti klasičnim po-
nudnikom taksi prevozov to plačujejo že 
zdaj. S konkurenco digitalnih ponudnikov 
se razbije monopol, kar pa lahko benefite 
prinese tudi voznikom.

Prva tarča kritik, ko gre za digitalne 
ponudnike storitev, je podjetje Uber. Oči-
tek, da je izgubljal na sodiščih in zapustil 
trg, ko razmere niso bile več primerne za 
»izkoriščanje« delavcev, do neke mere 
drži. Na ministrstvu trdijo, da ima zakon 
zato vgrajene varovalke s pogoji za delo 
prevoznikov v Sloveniji, ki bodo enaki za 
vse. V Sloveniji imamo že sedaj zakonoda-
jo, ki varuje pred izkoriščanjem digitalnih 
platform v prometu.
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INFEKTOLOG FEDERICO POTOČNIK

Zdravstveni sistem  
ovira najboljše in daje  
potuho nesposobnim 
Epidemija korone je razgalila probleme zdravstva. O tem govori zdravnik 
iz prve bojne vrste, Federico V. Potočnik, specializant infektologije iz celjske 
bolnišnice. Njegove spletne objave so zelo odmevne, saj govori o stiski 
zdravnikov in bolnih. 

Piše: PETER MERŠE



13

 | 20. MAJ 2021 INTERVJU

Pred več kot letom dni se je začela epi-
demija covida. Vas je bilo kot zdravni-
ka strah, da se boste okužili? 

Seveda me je bilo strah. Mi smo v ne-
kem trenutku ob začetku epidemije imeli 
zaščitne opreme za en dan in pol. Pomis-
lite, za en dan in pol! Tesnobo je zamenjal 
strah pred očitno nevarnostjo, ki je priha-
jala. Tukaj je jasna krivda takrat odhajajo-
če vlade Marjana Šarca, ki nam je pustila 
prazna skladišča. Ta problem so nekateri 
hitro zaznali, angažirali so se nekateri 
zdravniki, ki so imeli možnost dobiti opre-
mo iz tujine preko prijateljskih vezi. Čeprav 
so imeli dobre namene in so želeli v dobri 
veri pomagati, se je na mnoge spravila me-
dijska mašinerija. Naslednjič, ko jih bomo 
potrebovali, jih ne bo ...

Ogromno izkušenj imate z oddelka 
s covidnimi bolniki. Kaj vas najbolj 
pretrese? 

Najbolj me je pretresla človeška sti-
ska. Ne pozabite, da v tem času na covid 
oddelkih nismo imeli obiskov. Ljudje, ki 
so prišli na oddelek, so bili sami. Če so na 
oddelku umrli, so umrli sami. Mi smo bili 
njihov zadnji stik. Naše orokavičene roke 
so bile zadnje roke, ki so jih prijele. To je 
velika teža.

Še vedno pa so nekateri prepričani, 
da je virus zarota mednarodnih elit, 
da bi nas pokorili, da so poročila o 
njem prirejena in da v resnici sploh ne 
obstaja?

Včasih sem mislil, da v to verjamejo le 
vaški posebneži. Danes me preseneča, da 
teh ni tako zelo malo. Ampak bistvo je v 
resnici drugje: gre za ljudi, ki čutijo potre-
bo po tem, da se jih prepozna, da se jih vidi. 
Želijo biti del nečesa večjega od njih samih. 
In ko dobijo informacije, ki naj bi jih vsi 
infektologi tega sveta spregledali in so jih 
oni s svojim vztrajnim guglanjem le našli, 
se počutijo pomembne, vredne. Mnogi tako 
zdravijo svoje manjvrednostne komplekse. 
Tudi med zdravstvenimi delavci se jih ne-
kaj najde.

Sam sem prepričan, da bi vsi zdravstve-
ni delavci morali biti cepljeni. Pri delu z 
bolniki je ključno načelo, da najprej ne 
škodujemo drugim –primum non nocere. 
Če nismo cepljeni, smo lahko svojim paci-
entom nevarni. Kdor se noče cepiti, pač ne 
more opravljati poklica v zdravstvu.

Kako bi ocenili vlogo medijev v tem 
času? 

Vloga medijev je bila različna. Nekate-
ri so se trudili ljudi ozaveščati, drugi pa so 
sodelovali v političnem boju. Potrebovali 
smo pomoč, da bi bilo stanje v bolnišni-

cah in v državi pošteno skomunicirano, 
da bi kot skupnost šli skupaj skozi težke 
čase. V praksi pa smo hodili razdeljeni in 
v različne smeri, kar se je odražalo v viso-
kem številu obolelih in mrtvih.

Podatek, da je vsak peti zdravnik 
na robu izgorelosti, ste pospremili s 
komentarjem, da preostalih štirih pač 
nihče ni vprašal?

Ob nastopu službe vsak zdravnik pod-
piše soglasje, da je pripravljen delati več kot 
48 ur na teden. To je postalo standard. Ko 
zdravniki grozimo s stavko, v praksi gro-
zimo s tem, da bomo soglasja umaknili in 
delali »le« 48 ur na teden. Ali ni to noro?

Danes je torej normalno, da zdravnik 
v štirih tednih opravi dela za šest tednov. 
To se vleče iz meseca v mesec. Nekaj časa 
to še gre, a slej ko prej se človek izčrpa. Zdaj 
pa na te pregorele ljudi dodajte še epidemi-
jo. Srhljivo je, koliko je izčrpanih mladih 
zdravnikov, ki že iščejo poti ven iz medici-
ne ali iz Slovenije. Ravno ko bi morali biti 
polni energije in veselja do poklica in kari-
ernega razvoja, jih sistem tako obremeni, 
da pregorijo. Poklic zdravnika je zelo lep, 
toda zdravniška služba v Sloveniji kriči po 
reformi.

Kakšno reformo imate v mislih?
Nujna je sprememba sistema, ki bo 

dala več svobode zdravnikom in medicin-
skim sestram, da bi lažje oblikovali svoj 
delovni okoliš. Da ne bomo sužnji držav-
nega zdravstva. Zdravstveni sistem, ki ga 
imamo, je bil ustvarjen v prejšnjemu stole-
tju v nedemokratični državi in ustreza sta-
rim standardom. Ko pride človek v bolni-
šnico, nima izbire, kdo ga bo zdravil. Kot da 
bi bili vsi enaki – pa nismo. Tudi bolnišnice 
med seboj niso enake. Zakaj se ne objavijo 
številke zapletov po posegih? V Sloveniji 
se bojimo primerjav, ker bi se potem lah-
ko pokazalo, da nekdo dela boljše in nekdo 
slabše. Se spomnite lestvice uspešnosti gi-
mnazij? Kaj je hujšega v egalitarni družbi, 

kot da je nekdo boljši od drugega! Če želimo 
izboljšati kakovost, moramo dovoliti kon-
kurenco med zdravstvenimi ustanovami. 
Dovoliti moramo, da se neki zavod samos-
tojno razvija in konkurira z drugimi, da 
sami določajo plačno politiko, da pridobijo 
najboljše kadre, kupijo najboljše aparature 
in se trudijo, da bi oskrbovali več pacientov 
in bolj kakovostno. Nesprejemljivo je, da 
direktor bolnišnice nima vpliva na to, koli-
ko denarja dobi, kakšne plače imajo njegovi 
zaposleni in brez odobritve ministrstva ne 
more niti izvajati investicij.

To je plansko gospodarstvo. Ta sis-
tem je morda ustrezal Sovjetski zvezi pred 
stoletjem, v 21. stoletju pa nas dela nekon-
kurenčne; ovira odlične in daje potuho 
nesposobnim. Zaradi tega imamo slabše 
zdravstvo, kot si ga zaslužimo.

Eden glavnih krivcev je monopol ZZZS. 
Jaz kot pacient nimam na izbiro druge za-
varovalnice kot ZZZS. Naj razložim na pri-
meru: če se zaletim z avtom, grem naslednji 
dan k mehaniku, da mi popravi avto. Če mi 
bo mehanik rekel, naj pridem čez šest me-
secev, bom rekel: »Ne, hvala,« in šel k dru-
gemu mehaniku. Zakaj potem čakamo dve 
leti na magnetno resonanco kolena? Morali 
bi imeti več zavarovalnic, ki bi tekmovale 
med seboj, kdo boljše in hitreje poskrbi za 
pacienta. V zahodni Evropi to gladko delu-
je, pri nas pa bi to odrezalo precej »bizni-
sov«.

Zakaj ima privatizacija zdravstva 
skorajda zlovešč prizvok? Zakaj je 
tak odpor do sprememb?

Politiki si domišljajo privatizacijo kot 
obvod za slabo delujoče državno zdravstvo. 
V resnici bi sistem moral biti zelo preprost. 
Bolnik, ki potrebuje zdravstveno oskrbo, 
gre k izvajalcu, zavarovalnica pa izvajal-
cu storitev oz. posega plača. Če pa imamo 
državni sistem, kjer določene stvari niso 
krite in določeni izvajalci niso v sistemu, 
se posledično ustvari paralelni sistem, ki 
mu pravimo zasebno zdravstvo. Ampak to 
je nepošteno, ker ljudje plačujejo prispevke 
in davke zato, da bi cel sistem deloval. Tako 
pa plačajo dvakrat.

Bi lahko to pandemijo premagali tudi 
brez cepljenja? Za kakšno ceno?

Seveda bi lahko. Skoraj vsako bolezen 
lahko premagamo brez medicine. Samo 
cena je ustrezno višja. Pri covidu bi to po-
menilo ogromno smrti, kakšnih 10 odstot-
kov bi nas umrlo. Živimo pa v družbi, ki 
toliko ceni življenje, da je vse ostale vidike 
javnega življenja pripravljena podrediti re-
ševanju življenj. Če na tej poti vztrajamo, so 
koraki zelo jasni: spoštovanje ukrepov in 
cepljenje.  

Če želimo 
izboljšati kakovost, 

moramo dovoliti 
konkurenco med 

zdravstvenimi 
ustanovami.
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Terapija z    
otroki in mladostniki
Veliko otrok in mladostnikov doživlja različne stiske, ki so se z  
epidemijo covida le še poglobile. Starši morajo predvsem razumeti, da 
otrokovo neprimerno ali neobičajno vedenje ni znak otrokove ali starševske 
neprimernosti, temveč govori o globljih otrokovih potrebah ali stiskah, ki jih ne 
zna ubesediti.

Piše: URŠKA PETAČ

G
re za terapijo, kjer se poleg varnega odnosa, razumevanja, 
sočutja in polne prisotnosti uporablja STRUKTURIRANA 
IGRA. V Zavodu Iskreni v proces terapije z otroki in mla-
dostniki vključujejo tudi očete in mame oz. skrbnike. Iz 

prakse so spoznali, da je ključnega pomena sočasno opolnomočiti 
tako otroke kot starše.

Igra je bistveni primarni jezik otrok. Ker veliko otrok bolj živi 
z desno kot z levo hemisfero, z besedami težko opišejo, kaj se jim 
dogaja, kaj občutijo ali kako so doživeli neko travmatično izku-
šnjo. Zato svoja občutja projicirajo na igračke, lutke, risalni list … 
in tako pridejo v stik s svojim telesom, čutenji in izkušnjami. Preko 
kreativnih projekcij aktivirajo notranjo moč, pridejo v stik s sabo 
in se soočijo z življenjskimi situacijami in težavami ter jih v tera-
pevtskem odnosu predelajo. Pri tem jim pomaga strokovno uspo-
sobljen terapevt.

OTROCI IN NAJSTNIKI SE  
IZRAŽAJO PREKO RAZLIČNIH TEHNIK:
• z risanjem in slikanjem (barvice, flomastri, krede, tempere, 

prstne barve),
• s sliko (projekcijske fotografije, igralne karte),
• z ustvarjalnimi tehnikami,
• z lutkami (ročnimi, naprsnimi),
• s peskovnikom in postavljanjem figuric (suhi in mokri peskovnik),
• z glino,
• z gibanjem,
• z glasbili.

TERAPIJA JE NAMENJENA OTROKOM 
IN MLADOSTNIKOM, KI IMAJO:
• vedenjske težave: se neprimerno vedejo, so agresivni, hiperak-

tivni, grizejo druge, jezikajo, brcajo, razbijajo …,
• težave z izražanjem čustev: jeze, strahu, žalosti, groze, sramu, 

se počutijo nemočne, doživljajo močne občutke krivde ali 
osamljenosti, jih mučijo tesnoba, stres ali fobije (ne želi v vrtec, 
šolo …),

• težave na socialnem področju: so večkrat v konfliktu z drugimi 
otroki ali odraslimi, težko navežejo stik z drugimi, težko najde-
jo prijatelje, so osamljeni, zaprti vase ali nesrečni, se izogibajo 
igri, ne sprejemajo sebe ali lastnih omejitev,

• težave v šoli: ustrahujejo druge ali so sami ustrahovani, imajo 

občutek nekompetentnosti, imajo razvojne motnje in primanj-
kljaje na določenih učnih področjih …,

• psihosomatske težave: glavobole, slabosti, bolečine v trebušč-
ku, močenje postelje, neješčost, motnje spanja ali nočne more, 
torej težave, ki nimajo zdravniško potrjenega somatskega 
vzroka.

NAMENJENA JE TUDI OTROKOM, KI:
• so utrpeli izgube ali so v procesu žalovanja,
• so doživeli psihično, telesno in spolno nasilje ali drugo travma-

tično izkušnjo,
• trpijo zaradi ločitve staršev,
• izražajo stiske zaradi prihoda novega člana družine,
• so posvojeni ali v rejništvu ali pa to še bodo,
• so kronično bolni, kažejo znake avtizma ali so otroci s posebni-

mi potrebami.  

Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana, info@iskreni.net, 
0590 20 000
https://www.iskreni.net/programi/terapija-z-otroki-in-
mladostniki/ 

PRIJAVE IN INFORMACIJE



15

 | 20. MAJ 2021 ZDRAVJE

Kontracepcijske tabletke so 
tisočkrat nevarnejše od cepljenja

Cepljenje z AstraZeneco v nekaj primerih na milijon cepljenih povzroči pojav 
krvnih strdkov. Pri kontracepcijskih tabletah pa se na milijon uporabnic tablet 

pojavi kar 1100 venskih tromboz. 

Piše: TADEJA KREČ

K
rvni strdki so »zelo redek stranski pojav« cep-
ljenja s cepivom AstraZeneca, koristi cepiva 
pa so večje od tveganj, je sporočila Evropska 
agencija za zdravila. Profesor Borut Štrukelj z 

ljubljanske fakultete za farmacijo je ob tem dejal, da je 
omenjeno cepivo »tisočkrat varnejše kot neke običajne 
kontracepcijske tablete«. Številne države so ob sko-
raj tisočkrat manjši možnosti za pojav krvnih strdkov 
prekinile cepljenje s cepivom AstraZeneca – zakaj ne prenehajo tudi 
z uporabo kontracepcije? Odgovor na to vprašanje je moč najti v inte-
resih farmacevtske industrije, družbenem pritisku in še kje.

ODKRITO O VPLIVIH 
Kot je dejal Štrukelj, je ob cepljenju nekaj primerov krvnih strdkov na 
milijon cepljenih, medtem ko se pri kontracepcijskih tabletah pojavi 
1100 venskih tromboz na milijon uporabnic 
teh tabletk. Pa vendar jih ves svet uporablja 
že leta. Pa bi jih še, če bi odkrito javno govori-
li o njihovih vplivih na zdravje?

Povezava med hormonsko kontracepci-
jo in krvnimi strdki je sicer že dolgo znana. 
Estrogen v hormonski kontracepciji poveča 
tveganje za nastanek krvnih strdkov. Kon-
tracepcijske tabletke, ki so najpogosteje 
predpisana metoda kontracepcije, to verje-
tnost povečajo za približno trikrat. Povečano 
tveganje za nastanek krvnih strdkov ima si-
cer vsaka ženska, ki uporablja kombinirano 
hormonsko kontracepcijo, kot so že omenje-
ne tabletke, kontracepcijski obliž ali vaginal-
ni obroč. Večja kot je vrednost estrogena v 
kontracepciji, večje je tveganje.

Številke Združenih narodov kažejo, da 
hormonsko kontracepcijo uporablja prib-
ližno 842 milijonov žensk. Statistično so od 
tega najpogosteje predpisane kontracepcij-
ske tabletke. V Združenem kraljestvu jih po 
tamkajšnjih podatkih predpišejo devetim 
od desetih žensk, ki se s svojim ginekologom 
pogovarjajo o kontracepciji.

Poleg povečanega tveganja za nastanek 
krvnih strdkov so uporabnice kontracep-
cijskih tabletk izpostavljene tudi večjemu 
tveganju za srčni infarkt in embolije, večje-

mu tveganju za trajno povišanje krvnega tlaka, za rak 
materničnega vratu, dojk in jeter. Poleg tega so stranski 
učinki kontracepcijskih tabletk tudi povečanje telesne 
teže, akne, spremembe razpoloženja, glavoboli in mi-
grene, tudi depresivnost in celo samomorilnost.

Povzročajo tudi spremembe možganov ter vplivajo 
na to, kakšnega partnerja ženske izberejo, kako ga vi-
dijo, kako doživljajo odnos in kako spolnost. Prav tako 

kontracepcijske tabletke zmanjšujejo sposobnost ženske, da se soo-
ča s stresom. Spremenjene vrednosti spolnih hormonov v telesu pa 
vplivajo tudi na celotno delovanje telesa – spolni hormoni namreč ne 
vplivajo le na menstrualni ciklus in (ne)zanositev.

Seveda je negativnih učinkov kontracepcijske tabletke še več, ne 
le zdravstvenih, tudi družbenih, kot so porast nezvestobe, neodgo-
vorne spolnosti, spolno prenosljivih bolezni, vpliv na okolje in moške, 

enakopravnost, spoštovanje do žensk. Poleg 
tega pa so tu tudi etični zadržki (abortivnost).

ALTERNATIVA
Pri večini zdravstvenih težav (kar nenačr-
tovana nosečnost ni), ki jih sedaj zdravijo s 
kontracepcijskimi tabletkami, se da poma-
gati ali jih odpraviti tudi na drugačne načine.

Vsaka ženska, ki si želi na zdrav in nara-
ven način nadzorovati svojo plodnost, pa se 
lahko odloči za katero od metod naravnega 
načrtovanja družine (NND). Te so ob pravil-
ni uporabi pri nadzoru rojstev zanesljive kot 
metode kontracepcije (razen sterilizacije), 
hkrati pa so popolnoma varne, saj nikakor ne 
škodijo telesu, nimajo neželenih zdravstve-
nih učinkov in pozitivno vplivajo na par-
tnerske odnose. Gre za metode, ki jih usvojite 
enkrat za vselej in z njimi potem vse življe-
nje nimate več nobenih stroškov, hkrati pa 
ženske z njihovo pomočjo lahko mnogo bolje 
spoznajo delovanje svojega telesa. Z njihovo 
pomočjo je preko poznavanja vzrokov zanjo 
mogoče tudi uspešno zdraviti neplodnost.

Ob vsem navedenem pa si mora ženska 
sama odgovoriti na temeljno vprašanje, za 
kaj se bo odločila ter ali bo pri tem tvegala 
življenje in zdravje sebe in svojih otrok.  

Poleg povečanega 
tveganja za nastanek 

krvnih strdkov 
so uporabnice 

kontracepcijskih 
tabletk izpostavljene 

tudi večjemu 
tveganju za srčni 

infarkt in embolije, 
večjemu tveganju 

za trajno povišanje 
krvnega tlaka, za rak 
materničnega vratu, 

dojk in jeter.
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Glavni problem STA je - pluralnost
Slovenski mediji z vidika pluralizma in profesionalizma še nikoli niso bili v taki 
krizi. V vseh 30 letih demokracije doslej še niso bili podvrženi tolikim zlorabam 

v politične namene. To je težava tudi Slovenske tiskovne agencije (STA).

Piše: UREDNIŠTVO

P
rav je, da se ne ustavimo samo pri enem me-
diju, ampak pogledamo širše. Združenje no-
vinarjev in publicistov (ZNP) je na svetovni 
dan medijske svobode opozorilo, da z vidika 

pluralizma in profesionalizma slovenski mediji še 
niso bili v taki krizi ter podvrženi tolikim zlorabam 
v politične namene, kot so danes. 

Odkar je 1. maja Društvo novinarjev Slovenije 
(DNS) sprožilo kampanjo, s katero se je začelo zbi-
ranje donacij za Slovensko tiskovno agencijo (STA), na družab-
nih omrežjih spremljamo posnetke zaslonov, ki kažejo na mnoge 
donacije STA. Donirali so opozicijski politiki, novinarji in javne 
osebnosti. Nekateri pa so sporočili, da agenciji ne bodo namenili 
niti evra.

A zakaj so »reševanje« STA izenačili z reševanjem bolnega ot-
roka, z zbiranjem sredstev za ljudi v stiski ali po naravnih nesre-
čah? Del odgovornosti za pot v insolventnost je tudi na strani STA.

Trenutno tako premier Janez Janša kot tudi direktor Ukoma 

Uroš Urbanija trdita, da so vse obveznosti do STA 
poravnane. Vlada je namreč plačala opravljanje jav-
ne službe za čas, ko je imela z STA sklenjeno pogodbo 
za opravljanje javne službe, torej do konca lanskega 
leta.

Kljub temu na Ukom še vedno prihajajo računi za 
opravljanje javne službe STA. To agencija trenutno 
opravlja brez pogodbe z vlado in brez plačila z njene 
strani. STA se pri tem poleg zakona, ki določa, da je 

dolžnost ustanovitelja med drugim zagotoviti »primerno finan-
ciranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi 
letnega Poslovnega načrta STA«, opira tudi na 66. člen sedmega 
protikoronskega zakona, ki je za letos uredil financiranje javne 
službe STA v višini, ki jo določa Poslovni načrt STA, ne glede na 
to, ali bo STA z vlado (oz. Ukomom) podpisala pogodbo za opra-
vljanje javne službe ali ne. Za letošnje leto to pomeni dobra dva 
milijona evrov javnega denarja. Da vprašanje financiranja STA še 
ni rešeno, pa jezi tudi predsednika države.
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(NE)DOSTAVLJENI 
DOKUMENTI O 
POSLOVANJU STA
Pri tem večina večjih medijev danes in si-
cer večkrat pozablja na pomemben del za-
pleta okrog financiranja STA, ki je vezan 
na dokumentacijo o poslovanju STA. To bi 
morala agencija oz. njen direktor že od lani 
dostaviti svojemu edinemu družbeniku. A 
potem, ko jo je agencija končno poslala, jo 
je poslala vladi in ne Ukomu.

Gre za dokumente, na podlagi katerih 
bi vlada oz. Ukom lahko preverila tran-
sparentnost poslovanja STA in določila 
kriterije, ki bi jasno določali porabo davko-
plačevalskega denarja za opravljanje javne 
službe STA.

Ob tem, da STA že dlje časa izpostavlja, 
da so sredstva financiranja javne službe 
prenizka in mora strošek njenega zago-
tavljanja kriti tudi s tržno dejavnostjo, 
agencija ob sklicevanju na zakon o STA ne 
bi pristala na nič manjši obseg financira-
nja, kot ga je opredelil Poslovni načrt, ker 
bi bilo to zopet v nasprotju z Zakonom o 
STA. To utegne biti naslednji zaplet uredi-
tve financiranja STA. Agencija torej zahte-
va svobodo do proračunskega financiranja, 
kot ga določa sama.

Komentar uredništva

Resnično svobodni

Po vključitvi tujih medijev, medna-
rodnih in evropskih institucij, se struna 
spora med STA in Ukomom še nekoliko 
bolj napenja. 

Akcija, ki jo je razumeti predvsem 
kot pritisk na vlado, presega kampanjo 
za preživetje družin novinarjev, ki so 
zaposleni na STA. Vse bolj je namreč tudi 
simbol boja proti aktualni vladi, s čimer 
STA počne prav to, na kar opozarja Zdru-
ženje novinarjev in publicistov (ZNP):  
zavzema politično agendo in se pridru-
žuje drugim večjim (levim) medijem, ki 
enako počnejo že ves mandat trenutne 
vlade. In čeprav še vedno ni rešeno vpra-
šanje transparentnosti poslovanja STA, 
utegne ob usklajeni kampanji vseh večjih 
osrednjih medijev krajšo potegniti vlada.

Čeprav je STA poleg javne službe 
že sedaj deloma nastopala na trgu, se 
z donacijsko kampanjo prvič postavlja 
pred ljudi in preverja, kakšna je njena 
sposobnost preživetja na način, na kate-

rega nekateri mediji živimo že dlje časa 
– s pomočjo donacij ljudi. Bralcev.

Prav zaradi pritiska doma in v 
tujini je ob dejstvu, da je pred vrati 
predsedovanje EU, pričakovati, da se 
bo spor pri vprašanju financiranja STA 
prej ali slej rešil in bo agencija na tak ali 
drugačen način kot doslej vsaj deloma 
financirana s strani države. A dejstvo je, 
da je celosten vstop na medijski trg pot 
prave svobode in neodvisnosti, tudi od 
vsakršnega političnega vpliva. 

Hkrati pa je ravno to prava pot res-
nične odgovornosti in medijske plural-
nosti, ki bi slovensko medijsko krajino 
lahko peljala v smer večje odgovornosti 
do ljudi.

Na portalu Domovina.je bi se ob 
tej priložnosti radi zahvalili vsem, ki 
podpirate naše delo in nam omogočate 
svobodo. 

Komentarji bralcev

Če je pogodba potekla in se ni sklenila 
nova, potem ne vidim problema. Naj se 
financirajo sami. Pa enako naj bo še za 
RTV ter bo zadeva hitro postala trans-
parentna. Levičarji bodo z donacijami 
nekaj časa financirali oba medija, ker 
sta evidentno politično njihova. Ostali 
državljani pa bomo podpirali, kar bomo 
želeli. Zadeva rešena.
Slovencsm
To sprenevedanje Veselinoviča je 
skrajno žaljivo, ne le za vlado, za vse 
davkoplačevalce. Brez pogodb ni nič. 
Ne hajzl papirja, ne novih železniških 
tras, ne državne pomoči mikro podje-
tju, ne financiranja STA, nič. Da mediji 
Veselinoviču tako nasedajo je ali plod 
totalne pokvarjenosti ali nevednosti, 
da nimajo osnovnih znanj o tem, kako 
poteka financiranje državnega prora-
čuna. Hudo se bojim, da je na delu kar 
oboje. Veselinovič krepko meša meglo 
in očitno novinarji s svojim delom do-
volj dobro skrbijo za njegove izjemne 
mesečne dohodke, sami pa medtem 
ostajajo brez plač, delajo zastonj, da 
je njemu dobro in lahko on medtem 
nemoteno ruši vlado JJ.
Ula
Smo obSTAjali pred Janšo in bomo 
obSTAjali tudi po Janši! Sem že doniral 
STA 5.
Igor
Pomembno vprašanje: Kateremu od 
medijev v tej državi sploh verjeti?!?
Jakob

DIREKTORJEVA 
PLAČA JE VIŠJA OD 
PREDSEDNIKOVE
Javnost je te dni poleg tega zmotila tudi 
nagrada direktorju agencije, ki bi znašala 
dve direktorjevi plači, okoli 16.000 evrov. 
Direktor STA Bojan Veselinovič je najprej 
izplačilo nagrade prestavil na čas, ko se 
bo STA finančno konsolidirala. Nekaj ur 
kasneje, ko so se mediji razpisali o izjemno 
nizkih plačah novinarjev STA in visoki pla-
či direktorja, pa se ji je javno povsem odpo-
vedal. Kljub temu je mnoge začudilo, da je 
nadzorni svet direktorju družbe, ki zaradi 
polzenja v insolventnost sedaj zbira dona-
cije, sploh odobril nagrado.

Hkrati so mnogo nižje – po besedah di-
rektorja Ukoma Uroša Urbanije kar 53-krat 
nižje – nagrade prejeli zaposleni. V Združe-
nju novinarjev in publicistov menijo, da je 
»posebej zavržno«, da direktor STA Bojan 
Veselinovič, ki novinarje slabo plačuje, sam 
pa ima večjo plačo kot predsednik države, 
politizira STA, »namesto da bi podpisni-
ku pogodbe o sofinanciranju javne službe 
brez sklicevanja na nerazumne formaliz-
me, s katerimi le podaljšuje spor, preprosto 
posredoval podatke, ki jih vlada kot edini 
družbenik STA upravičeno zahteva«.

A vsekakor je poleg že dlje časa odpr-
tega vprašanja financiranja STA nov način 

zbiranja sredstev za agencijo odprl tudi 
premislek o tem, ali bi se STA lahko finan-
cirala tudi drugače.

»Stanje slovenskih medijev z vidika 
pluralizma in profesionalizma nikoli po 
letu 1990 ni bilo v taki krizi in podvrženo 
tako številnim zlorabam v politične na-
mene, kot smo temu priča zdaj,« so ob sve-
tovnem dnevu svobode medijev zapisali v 
Združenju novinarjev in publicistov.

Izpostavili so dejstvo, da je več kot 90 
odstotkov najvplivnejših slovenskih medi-
jev nazorsko bliže slovenski politični levici 
ter opozorili na profesionalne zdrse tudi 
največjih medijev, ki »povsem odkrito, gro-
bo in nekritično zlorabljajo in uporabljajo 
svoj medijski vpliv v podporo politični levi-
ci – v skupni želji, da spet prevzame oblast 
v državi«, tudi za ceno smrtnih žrtev v času 
pandemije covida-19.  
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Za Levico je postala kamen 
spotike celo - narodna noša
Lahko bi bil čisto običajen diplomatski dogodek. Vendar je povsem  
rutinska predaja poverilnih pisem, ki jih je slovenska veleposlanica v Romuniji 
in Moldaviji, oblečena v narodno nošo, predala predsednici Republike Moldavije 
Maii Sandu, prerasla v eno večjih »afer« na Twitterju v zadnjem času.  

Piše: BLAŽ ČERMELJ • Foto: MZZ

L
evica si je ob tridesetletnici države 
očitno zadala, da iz slovenske kul-
ture izžene čisto vse, kar bi dišalo 
po nacionalizmu. Pa čeprav so spre-

jemi tako oblečenih diplomatov prej pravi-
lo kot izjema. 

Zakaj sploh gre? Slovenska veleposlani-
ca v Romuniji Lea Stančič je 14. aprila prev-
zela tudi nerezidenčno mesto veleposlani-
ce v Republiki Moldaviji. Ob tej priložnosti 
navadno poteka tudi sprejem pri predse-
dniku države ter vodji državne diplomacije. 
Dogodek bi šel mimo povsem neopažen, če 
slovenska veleposlanica ne bi prišla v naro-
dni noši. Ter s tem razjezila predvsem levi 
del Twitterja na čelu s poslancem Levice, 
Boštjanom Koražijo.

Morda je bila slovenska veleposlanica 
ob tem sicer nekoliko nedosledna, saj nima 
nadetega pokrivala, ki je najrazkošnejši 
prikaz znanja slovenskih šivilj. Vsekakor 
lepa gesta, ki bi bila v devetdesetih bržkone 
deležna pohval tako z leve kot desne. Ven-
dar pa so ti časi, kot kaže, minili.

SLOVENSKI  
NACIONALNI SIMBOL
Začetek fenomena slovenske narodne noše 
sodi v čas pojava taborskih gibanj in sloven-
ske nacionalne države. Svoj višek je nošnja 
narodnih noš dosegla že pred prvo svetovno 
vojno, zlasti po drugi pa je ta fenomen pričel 
drseti v pozabo. Kljub temu so narodne noše 
ostale kot eden ključnih nacionalnih simbo-
lov, ne le v osrednjem delu Slovenije, temveč 
tudi v drugih pokrajinah.

Podobno vlogo so ohranile tudi v šte-
vilnih drugih evropskih deželah. Pogosto 
jih oblečejo diplomati, med katerimi velja, 
da je njen status ob različnih sprejemih 
povsem enakovreden poslovni obleki, ozi-
roma celo višji.

NAMESTO  
POHVAL ZGRAŽANJE
Vsem tem zgodovinskim okoliščinam 
navkljub veleposlaničina gesta ni bila de-
ležna pohval, temveč prej nasprotno. Ne-

katerim namreč mnogo preveč diši po nek-
danji Avstriji in Avstro-Ogrski monarhiji. 
Obujanje takšnih običajev pa jim je v druž-
bi, ki bi morala po njihovo težiti k temu, da 
se razlike med narodi čim bolj zabrišejo, 
nesprejemljivo.

Je torej vizija slovenske levice popolno 
iztrebljenje slovenskih šeg iz javnega življe-
nja? Smejo biti te prisotne le še na pustnih 
povorkah in folklornih druženjih?

Družba, ki se boji takšne domačnosti 
vsakdanjega življenja, prav gotovo ni člo-
veku prijazna.                                                       

Komentarji bralcev

Pohvala veleposlanici, da se predstavi 
v narodni noši. To so narodnjaki, 
domoljubi, ki jih je premalo v naši 
domovini.
Kraševka
Slovenska noša ni nacionalizem, 
ampak spoštovanje naše pozitivne 
preteklosti in naših prednikov. Pomeni 
spoštovanje naše kulturne identitete! 
Naš pozitiven odnos do slovenske 
noše je odsev naše civilizirane kulturne 
biti.
ozavestiti
Bilo mi je kakšnih 10 let, ko sem bila 
prvič in edinikrat v življenju oblečena v 
slovensko narodno nošo. Kako sem bila 
ponosna! Najbolj mi je bila všeč avba z 
biserčki. Počutila sem se kot kraljična. 
Slovenci, bodimo ponosni na našo kul-
turno dediščino. Če ne bi bilo kulture 
in zavednih Slovencev, kot narod ne bi 
več obstajali!
Natalija
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Razkrivamo, kje so  
res lansirali non-paper 
Konstrukcija, montaža, podtikanja in laži: afera non-paper je nastala v  
sarajevsko-ljubljanski kuhinji. Čeprav je Milan Kučan že vsaj dvakrat  
spreminjal BiH, ni takrat nihče niti pisnil.

Piše: BOJAN POŽAR, POZAREPORT.SI

O
b najnovejši samo-da-ni-Janša 
aferi »non-paper za Balkan« lah-
ko ugotovimo in zapišemo naj-
manj naslednje: strahotno nemo-

ralno je, da se zgodovinske in celo tragične 
težave neke druge države, v tem primeru 
Bosne in Hercegovine, izkoriščajo za poli-
tično obračunavanje znotraj Slovenije.

Skorajda teoretično ni možno, da bi se 
– če sploh obstaja – avtentičen non-paper, 
ki ga menda išče cel Balkan in ga – menda 
– nimajo niti v Washingtonu ali Bruslju, 
nenadoma pojavil na slovenskem portalu 
Necenzurirano, kjer dokazano ne ločijo 
med Bakirjem Izetbegovićem in Šefikom 

Džaferovićem.
Ali drugače, verjetni ponaredek 

takšnega non-paperja se lahko pojavi zgolj 
na Necenzurirano, portalu z nepregledno 
lastniško strukturo, nejasnimi viri financi-
ranja ter znanem po tem, da tam objavljajo 
naročene in dostavljene tekste, portalu, 
ki ga sicer obvladuje politično in medijsko 
podzemlje tranzicijske levice, drugače pa 
direktno in časovno ustanovljenem zaradi 
političnega spopada z Janševo vlado. No ja, 
pri Necenzurirano za vsak primer še poro-
čajo, da naj bi bili vsaj trije non-paperji.

Da gre pri aferi non-paper za klasično 
politično operacijo, znotraj Slovenije na-
menjeno zgolj in samo napadu na Janševo 
vlado, pa dokazuje, ne boste verjeli, prav 
Milan Kučan. Nekdanji predsednik države 
je namreč že vsaj dvakrat začel spreminjati 
meje BiH.

MILAN KUČAN  
ZA RAZPAD BOSNE
Prvič leta 2010 in 2011, ko ga je tedanji pred-
sednik vlade Borut Pahor, da bi se ga malo 
znebil na Erjavčevi, k(j)er je Kučan vsak dan 
zahajal v prostore predsednika republike, 
poslal v BiH kot posebnega odposlanca. Ku-
čan pa je tam, po bratenju z Miloradom Do-

dikom, liderjem Republike Srpske (Srbske), 
napisal poročilo za Evropsko unijo, kjer je 
posredno podprl pravico Srbov do referen-
duma in posledično odhoda iz BiH. Nihče iz 
Slovenije o tem takrat ni niti pisnil (še naj-
manj pa kakšna Tanja Fajon, novinar Blaž 
Zgaga ali portal Necenzurirano), kaj šele, 
da bi to dramatiziral in politično ali kako 
drugače problematiziral, ravno nasprotno, 
mediji so celo uslužno pohvalili Kučanovo 
poročilo, ki je potem zaprašeno obležalo 
nekje v pisarnah Evropske komisije.

Drugič pa je Milan Kučan dregnil v not-
ranja razmerja in meje BiH, ko je za portal 
Dnevnik.ba februarja lani javno povedal, 
da ni dobro, da Hrvati znotraj Bosne in Her-
cegovine nimajo svoje entitete.

Pa spet nič, nobene politične ali kakšne 
druge drame. Sicer pa ima Kučan glede tega 
morda celo prav, saj si Hrvati verjetno res 
zaslužijo svojo identiteto, pa ne samo zara-
di tamkajšnje zgodovine, ampak tudi zato, 
da se znebijo svojih političnih predstavni-
kov, kot je na primer Željko Komšić, član 
predsedstva BiH, ki jim ga izvolijo Bošnjaki.

POREKLO NON-PAPERJA
Non-paper, objavljen na Necenzurirano, 
vključno z nekakšnim zemljevidom no-
vega Balkana, ki so ga sicer prvi objavili 
severnomakedonski tabloidi, je tako naj-
verjetneje nastal znotraj bošnjaških ob-
veščevalnih struktur, potem pa so ga prek 
slovenskih navez (tukaj se omenjata novi-
nar obveščevalec Avdo Avdić, sicer stalni 
sodelavec Pop TV, in Drago Kos, ki ima med 
drugim dobre povezave z nekaterimi vidni-
mi sarajevskimi obveščevalci) za slovenske 
potrebe uvozili na tukajšnje politično in 
medijsko ozemlje.

Po mnenju boljših političnih poznaval-
cev je šlo oziroma gre za »win-win« situaci-
jo. Določene sarajevske oziroma bošnjaške 
strukture dobijo svojo politično zgodbo, 
slovenska opozicija pa novo afero proti Ja-
nezu Janši ... Vemo, tudi znameniti dayton-
ski sporazum velja za začasni dokument, 
sicer pa »politično Sarajevo uporablja vsa 
razpoložljiva sredstva in kanale, da ustvar-
ja podobo žrtve, pri tem pa se sploh ne obo-
tavlja, da ne bi prevaral – celo – iskrenega 
prijatelja BiH, slovenskega predsednika 
Boruta Pahorja, saj nenehno iščejo tarče 
in napadajo ‘velike igralce’, da bi pritegni-
li pozornost«. Tako trdi Darko Mršić za 
Dnevnik.ba.

Darko Mršić ta(k) scenarij potrjuje kot 
novinar in nekdanji vidni politik stranke 
SD, občasni komentator oddaje Faktor na 
TV3, sicer pa vrhunski poznavalec razmer 
v BiH in na Balkanu. V intervjuju navaja, 
da so v Slovenijo uvožene bosanske afere 
Socialnih demokratov in Liste Marjana 
Šarca uporabne ne le kot orožje proti Janši, 
ampak jih z bošnjaško politično elito pove-
zujejo tudi interesi in različne naveze.     

Po mnenju poznavalcev 
gre za »win-win« 

situacijo. Določene 
bošnjaške strukture 
dobijo svojo politično 

zgodbo, slovenska 
opozicija pa novo afero 

proti Janezu Janši ...



20

 | 20. MAJ 202130 LET NEODVISNOSTI 

Na Roški cesti v Ljubljani so se po aretaciji četverice JBTZ začele zbirati množice.  
S tem se je začela slovenska zgodba o uspehu. Foto: Nace Bizilj, hrani MNZS.

Zborovanje za demokracijo in razgla-
sitev druge majniške deklaracije maja 
1989. Foto: Nace Bizilj, hrani MNZS.

Slovenija, zgodba o uspehu
Pred manj kot eno generacijo je Slovenija kot zvezna enota v revni  

komunistični diktaturi stopila na novo pot. V dobrih tridesetih letih je dosegla, 
kar se je takrat zdelo dobesedno nemogoče. 

Piše: TINO MAMIĆ

S
lovenija je bila v Jugoslaviji (1918–
1991) resda najbogatejša »sociali-
stična republika«, a še vedno bistve-
no revnejša od Italije. Čeprav je bila 

Slovenija pred drugo svetovno vojno po 
razvoju malce nižje od Avstrije, pa je Slo-
venec leta 1990 zaslužil polovico manj od 
Avstrijca. V trgovinah je vladalo pomanj-
kanje, zato so državljani hodili v sosednje 
države, kjer so si kupovali kavo, kavbojke, 
olje, banane, pralni prašek ... Na državni 
meji, strogo zastraženi, je bilo treba kuplje-
ni zavitek kave skrivati, saj bi sicer plačali 
carino. Ljudje so si zato oblačili nove hlače 
kar čez stare in tako našemljeni trepeta-
li v večurnih vrstah za prehod meje. Mejo 

je stražila vojska, ki je uporabljala orožje. 
Spomladi 1990 so pod streli graničarjev 
padle zadnje žrtve, azijski begunci. Če si v 
gostilni povedal šalo na račun politike, si 
lahko končal v zaporu. Kdor je v javnosti 
rekel kaj kritičnega o diktaturi, pa je lahko 
končal na Golem otoku, najhujšem evrop-
skem zaporu, ki je nastal kot koncentracij-
sko taborišče.

PREOBRAT, JBTZ
Vsemu temu je naredil konec slovenski 
upor po aretaciji novinarjev Janeza Janše, 
Francija Zavrla in Davida Tasića ter voja-
škega častnika Ivana Borštnerja (JBTZ). 
Afera JBTZ je prerasla v politično vrenje, 
ljudski pritisk na vladajočo Zvezo komu-
nistov Slovenije pod vodstvom Milana Ku-
čana, da je le-ta dovolila svobodne demo-
kratične volitve aprila 1990. Tako kot v vsej 
srednji Evropi so se namreč tudi slovenski 
komunisti ustrašili oborožene vstaje. Na 

volitvah je zmagala združena koalicija des-
no-sredinskih in levo-sredinskih strank, 
ki je s prvo slovensko vlado pod vodstvom 
premierja Lojzeta Peterleta uvedla demo-
kracijo. 

Zaradi odklanjanja vsake ideje o kon-
federaciji s strani zvezne vlade v Beogradu 
in Srbije je tudi slovenska politična levica 
podprla referendum o neodvisnosti. De-
cembra 1990 je 95 odstotkov volilcev gla-
sovalo za samostojnost. Pol leta kasneje, 
25. junija 1991, je parlament razglasil neod-
visnost in nekaj ur zatem je jugoslovanska 
vojska poslala tanke na ulice. Splošni odpor 
in učinkovita slovenska vojska sta eno od 
največjih evropskih armad tako preseneti-
la, da je bila poražena v pičlih desetih dneh. 

Demosova vlada je v štirinajstih me-
secih uvedla demokracijo, osamosvojila 
državo in zmagala v vojni. Ključne dogod-
ke tistega ključnega in najpomembnejšega 
obdobja slovenske zgodovine objavljamo 
na fotografijah Naceta Bizilja. Izbrala jih je 
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Prve volitve v Sloveniji po dolgih 51 letih: 8. april 1990. Foto: Nace Bizilj, hrani MNZS.

Prva slovenska vlada je nastala 16. maja 1990. Formalno in zgodovinsko gledano je to druga, saj je bila prva slovenska vlada razglašena 
leta 1918, a je vladala le nekaj tednov. Foto: Nace Bizilj, hrani MNZS.

Slovesna razglasitev neodvisnosti Re-
publike Slovenije 26. junija 1991. Foto: 
Nace Bizilj, hrani Muzej novejše zgo-
dovine Slovenije (MNZS).

zgodovinarka Irena Uršič, višja kustosinja 
Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Trideset let kasneje je Slovenija povsem 
drugačna. Seveda je danes v državi tudi ve-
liko slabega in gnilega. A vendar je to v pri-
merjavi z napredkom malenkostno. 

PONOSNI 
Življenjska doba se je v tridesetih letih po-
daljšala za deset (10) let. Slovenija je članica 
Nata, najmočnejše vojaške zveze na svetu. 
Število prebivalcev je preseglo dva milijona. 
Več Slovencev je doseglo svetovni sloves: 
od ameriške prve dame in šefa evropske 
nogometne zveze do serije svetovnih prva-

kov v športu. Mozaike slikarja Marka Ivana 
Rupnika v Vatikanu, Lurdu in Fatimi vidi 
vsako leto več milijonov ljudi. Milijoni so 
navdušeni tudi nad misijonarjem Pedrom 
Opeko. Slovenija je članica Evropske unije, 
najmočnejše zveze držav na svetu, in ima 
denarno valuto, ki je na planetu druga naj-
pomembnejša. Slovenščina je uradni jezik 
Evropske unije. Slovenija se je po zaslužku 
povzpela na 34. mesto na svetu. Sedem mi-
lijard Zemljanov živi slabše kot Slovenci. 
Slovenija je članica OECD, zveze 37 najbo-
gatejših držav sveta.

Slovenija je v tridesetih letih postala 
zgodba o uspehu. In prav je, da smo na to 
ponosni.                                                      
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Politični analitiki:  
Vrtovec je najuspešnejši politik,  

Janševa vlada pa boljša od prejšnje 
Po neuspešni konstruktivni nezaupnici in seriji neuspešnih interpelacij 

politični analitiki opozarjajo na šibkosti vlade in ostro kritizirajo opozicijo.

Piše: Rok Čakš

P
olitični analitiki so že drugi mesec zapored 
najbolje ocenili ministra za infrastrukturo, 
Jerneja Vrtovca, na zadnjih mestih, med naj-
manj uspešnimi politiki, pa sta se Tanja Fajon 

in Marjan Šarec zgolj zamenjala.
Poznavalci domače politične scene so v Domo-

vininem projektu – ocenjevanje uspešnosti politič-
nega delovanja slovenskih politikov – ocenili delo 
politikov v prejšnjem mesecu. V anketi so sodelovali 
dr. Miro Haček, Igor Vovk, Ivan Puc, dr. Žiga Turk, Aljuš Pertinač, 
Luka Lisjak Gabrijelčič, Sebastjan Jeretič, dr. Matevž Tomšič, Sašo 
Ornik, Bojan Požar, Marko Pavličič in Marko Balažic.

Povprečna ocena uspešnosti delovanja političnih strank sicer 
že nekaj mesecev pada, a na vrhu ostaja Nova Slovenija, uspešnost 
delovanja katere sodelujoči analitiki praviloma ocenjujejo zelo pri-
zanesljivo, kljub temu da ji resnega preboja pri javnomnenjski pod-

pori še vedno ne uspe doseči. Glavna vladna stranka 
SDS ostaja druga, SNS pa tretja. A SLS je, glede na 
marec, prehitela Levica, kljub porazu na ustavnem 
sodišču glede referenduma o investicijah v Sloven-
sko vojsko in padanju rejtingov v anketah. Na dnu, z 
najnižjima povprečnima ocenama, kot mesec poprej 
ostajata LMŠ in DeSUS.

»Razmerja med političnimi strankami so precej 
zabetonirana, vključno z javnomnenjskimi tren-

di,« opaža Bojan Požar. In hkrati opozarja na dejstvo, da se SDS, 
ob vsem, kar se na sceni dogaja, dejansko zelo dobro drži. »Rahel 
vzpon NSi, rahla utrditev SD na vrhu opozicije ter vedno več jav-
nomnenjske podpore posameznim strankam znotraj projekta Po-
vežimo Slovenijo, zlasti Zelenih, čeprav nisem ravno prepričan, da 
ljudje ob tem konkretno pomislijo na Andreja Čuša,« pravi Požar. 
In dodaja, da si lahko večjo strankarsko dinamiko zagotovo spet 

Mesečna ocena uspešnosti delovanja vlade s strani političnih analitikov (2020, 2021)
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obetamo po junijskem kongresu DeSUS-a.
»Politika kot celota v glavnem ne daje 

vtisa, da dela za ljudi, ampak se bolj prička 
med sabo. Vlada ne more spregledati pro-
testov, hkrati pa je čedalje bolj jasno, da je 
protesti ne ogrožajo,« pravi Marko Pavlišič.

Dr. Žiga Turk izpostavlja, da se zadeve 
ponavljajo. »Opozicija maje pozicijo, ulica 
maje pozicijo, pozicija ne popušča … Odpa-
de pa vsake toliko kak poslanec pozicije … 
tudi zato, ker se včasih zdi, da je delu vlade 
glede tega vseeno.«

Aljuš Pertinač pa opozarja, da ima od 
vseh strank, parlamentarnih ali neparla-
mentarnih, edino SDS stabilno podporo in 
je odporna oziroma neobčutljiva na aktu-
alno dnevno politično dogajanje oziroma 
nihanja v preferencah volilnega telesa.

VRNITEV  
MATEJA TONINA
Lestvici najbolj in najmanj uspešnih poli-
tikov meseca izgledata precej podobno kot 
mesec poprej, z nekaj razlikami. V oči bode 
ponovna vrnitev predsednika NSi Mateja 
Tonina, ki ga sodelujoči poznavalci politike 
zadnje mesece niso ravno pogosto omenjali 

– niti v pozitivnem, niti v negativnem smis-
lu. Zdaj se Tonin vrača na krilih uspeha na 
ustavnem sodišču, ki je preprečilo refe-
rendum o investicijah v Slovensko vojsko, 
kar je nedvomno velika Toninova politič-
na zmaga. Hkrati pa poraz Levice in Luke 
Mesca, ki se je, tudi zaradi tega, znašel na 
lestvici neuspešnih politikov meseca. Tudi 
njega namreč, kot Tonina, prejšnje mesece 
ni bilo ne med uspešneži ne med neuspe-
šneži.

Na vrhu lestvice uspešnih pa, sicer 
drugi mesec zapored, ostaja minister za 
infrastrukturo Jernej Vrtovec. Pri neuspe-
šnežih sta na prvih dveh mestih Tanja Fa-
jon in Marjan Šarec le zamenjala mesti. Je 
pa tokrat med neuspešneže naplavilo kar 
nekaj novincev, na neuspešnost delovanja 
katerih so praviloma opozorili posamezni 
komentatorji, ki so jim dodelili po 5 točk.

Ponovno je zanimivih tudi nekaj kon-
tradiktornih ocen. Igor Zorčič, ki je branil 
pozicijo predsednika državnega zbora, je 
denimo od sodelujočih analitikov dobil 14 
točk za uspešnost, a hkrati tudi 11 negativ-
nih točk – torej za neuspešnost. Podobno 
Zdravko Počivalšek, ki je dobil enako šte-
vilo točk za uspešnost kot za neuspešnost, 
kar se je nevtraliziralo. Predsednik vlade 

Janez Janša pa je denimo ob 11 točkah za 
uspešnost dobil tudi 5 točk za neuspešnost.

»Minister Vrtovec nadaljuje delo in 
dobro komunikacijo, Janša pa ne glede na 
vse krmari vlado proti predsedovanju EU in 
rednim volitvam. Hkrati ne moremo spre-
gledati zmede glede mature in cepljenja. 
Čoklova in Desusova kalvarija govorijo kar 
sami zase,« je ocena Marka Pavlišiča.

Kot pravi Bojan Požar, je Tonina kot 
uspešnega ovrednotil predvsem zaradi 
dosežka pri financiranju Slovenske vojske 
in pri »nevtralizaciji« Ljudmile Novak ter 
njenih zrežiranih javnih napadov na vlado, 
motiviranih z njenimi naivnimi osebnimi 
ambicijami na prihodnjih predsedniških 
volitvah. Tanjo Fajon pa je kot neuspešno 
ocenil zaradi že skoraj dokazanega sode-
lovanja pri spletki, imenovani non-paper, 
kjer se pokaže, da celo ugled ter pozicija 
Slovenije oziroma lastne države v svetu ni 
pomembna, ko gre, pri nekaterih, za ozke 
politične interese in boj za oblast.

Aljuš Petinač pa poudarja, da so naju-
spešnejši politiki tisti, ki se jih nič ne prime 
in se uspejo obdržati na položaju. Najmanj 
uspešni politiki so tisti, ki se izjemno trudi-
jo, pa jim skoraj nič ne uspe.

VISOKE OCENE  
JANŠEVE VLADE
3. Janševa vlada je v začetku svojega manda-
ta pred letom dni za april prejela zelo visoko 
povprečno oceno, 3,71. Od takrat je, z nekaj 
nihanji, šlo v glavnem navzdol, do najnižje-
ga povprečja 2,62 za delo v minulem aprilu. 
A ta ocena je še vedno boljša od večine ocen, 
ki jih je za svoje delo od sodelujočih anali-
tikov prejemala Šarčeva vlada. Povprečna 
ocena dela te se je ob odstopu njenega prve-
ga človeka marca lani ustavila pri 1,21.

»Skupna ocena dobro, torej nekje sre-
dina,« pravi Bojan Požar. »Kot hud poraz 
vladne koalicije pa ocenjujem padec zako-
na o superagencijah v državnem zboru ter 
nezmožnost zaprtja zgodbe z STA, ki – po 
nepotrebnem, pač poznavajoč okoliščine – 
postaja ključna nit kritik Janše in te vlade v 
tujih medijih pa tudi nekaterih tujih insti-
tucijah, ne glede na upravičenost ali neu- 
pravičenost teh kritik.«

Aljuš Pertinač pa poudarja, da je vla-
da opravilno sposobna in deluje. »V dobro 
ji gre šteti, da nadaljuje s pripravami na 
predsedovanje EU in da ji epidemiološke 
številke, tako kot drugod po Evropi, gredo 
na roko. Po drugi strani je glasovanje ob za-
konskem predlogu za združitev nadzornih 
agencij pokazalo, da vlada nima trdne veči-
ne v parlamentu, kar bo bistveno zmanjša-
lo njeno zakonodajno moč in preprečilo ce-
lovito izvajanje njenega programa.«               

ANKETA

Ocena uspešnosti delovanja političnih strank v mesecu aprilu 2021
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Z
akonsko življenje je sestavljeno iz mnogih 
področij, o vseh pa se je treba pogovarjati. 
O nekaterih stvareh se je treba pogovoriti 
le enkrat in je to dovolj. Večina življenjskih 

vprašanj pa zahteva razčiščevanja in razjasnjevanja, 
razlage in prilagajanje, dobrohotnost in vnovične po-
govore. Spolnost gotovo spada v drugo kategorijo, o 
njej ni pogovorov nikoli dovolj in nikoli preveč. Spolni 
nagon je namreč eden najmočnejših, zato tudi spol-
nost predstavlja enega pomembnejših gradnikov odnosa. Torej se 
je vredno poglobiti vanjo in jo raziskovati. Ker pa je spolnost stvar 
dveh, brez medsebojnega sodelovanja ne gre.

Pri spolnosti ni v pomoč splošno mnenje, da je za dobro spol-
nost potrebna predvsem »prava kemija« in obilje pravih hormonov 
ob pravem času. Pravzaprav lahko takšna »splošna resnica« naredi 
več škode kot koristi.

KAKO SE LOTITI SPOLNOSTI
Spolnost ni samo spolni odnos. Mnogi pari pozabijo, na kakšne na-
čine so si pozornost in ljubezen izkazovali pred pričetkom spolne-
ga življenja. In čeprav je ljubljenje čudovito, se izkaže za napačno, 
če se nanj zanašamo kot na edini način izkazovanja naklonjeno-
sti. Težav, do katerih v vsakdanjem življenju zakoncev neizogibno 
pride, se namreč ne da v nedogled »reševati s seksom«. Težave se 
da zares reševati samo v vzdušju varnosti, predanosti, občutku ra-
zumljenosti, spoštovanja in resnične pozornosti na potrebe drug 
drugega, ne da bi pričakovali karkoli v zahvalo.

Spolni odnos torej ni le oblika sprostitve nakopičenega nagona, 
ampak predvsem posledica zapeljevanja in vsega lepega, kar si pre-
ko dneva izkazujeta partnerja. Bolj kot se trudita drug za drugega, 
boljši spolni odnos ju čaka. Poleg tega pa brez skrbne ljubezni spol-
nost izostane.

TEMELJ SPOLNOSTI  
JE POGOVOR
Najlažji, obenem pa najtežji način povezovanja dveh 
je pogovor. Najlažji je zato, ker ima vsak človek usta 
in ušesa. Zakaj torej tudi najtežji? Na to, koliko je po-
sameznik pripravljen ubesediti sebe in dogajanja v 
svoji notranjosti, imajo velik vpliv vzgoja, značaj, ne-

zavedni predsodki in pretekle izkušnje. Vse življenje bo potreben 
trud, da jih premostimo, četudi je na drugi strani še tako varno in 
pripravljeno uho. K sreči tudi tukaj vaja dela mojstra. Večkrat kot 
se v ljubezni prestopi svojo navidezno mejo, lažje je. In hitreje gre.

Dobrodošlo je tudi raziskovanje razlik med moško in žensko 
naravo. Večina nesporazumov v zakonskem življenju se zgodi zato, 
ker ljudje pozabijo, kako zelo različni so si med seboj. To velja tudi 
v spolnosti.

Pomemben del spolnega odnosa je igrivost. Z zabavnimi ideja-
mi ni treba počakati do večera. Če je dan naporen, čemeren, utrud- 
ljiv, bodo igrive ideje prej naletele na odpor, kot zanetile iskre. 
Priprava na naslednji spolni odnos se začne takoj po spolnem od-
nosu. Dobrodošle so iskrivost, nagajivost, igrivost.

ZUNANJE SPODBUDE
Kakor se s primerno obleko ljudje pripravijo na svečane dogodke 
in kakor se za praznike posebej lepo okrasi prostor bivanja, tako je 
prav, da se tudi za spolnost, ki je vendar najvišji dokaz in sad ljube- 
zni ter predanosti, partnerja potrudita po najboljših močeh. Vedno 
si je koristno podeliti, kaj komu veliko pomeni pri telesni higieni, 
urejenosti prostora in oblačil, pred samim spolnim odnosom. 

Pomemben je smisel ljubljenja. Bolj kot partnerja izpopolni-
ta resnično umetnost ljubezni in ljubljenja, bolj bosta povezana 
in ljubezen se bo širila navzven. Najprej na otroke, potem pa na 
vso okolico. Vse skupaj pa pripomore k večjemu pričevanju za 
Ljubezen.                                                                                                                    

SPOLNOST

Kako nama gre v spolnosti
Spolnost je stvar dveh, zato brez medsebojnega sodelovanja ne gre. Večina 

nesporazumov v zakonskem življenju se zgodi samo zato, ker ljudje pozabijo, 
kako zelo različni so si med seboj. To velja tudi v spolnosti.

Piše: MATEJA KROPEC ŠEGA

Priprava na naslednji spolni odnos  
se začne takoj po spolnem odnosu.
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USTANOVI IN
 VODI SVOJE PRVO PODJETJE

www.firmakids.com

Mami, oči,  
sedaj mi je točno jasno,  

kako delujejo podjetja!
25.000 Slovencev to namizno družabno igro že pozna in igra. Zanimivo, 

poučno, zabavno. Ker so znanja s področja podjetništva in financ za 

življenje nujna in koristna. 

Cena 25 evrov, naročila in več informacij na www.firmakids.si

Za vse, ki želite vedeti več. Za vse, ki se radi izobražujete. Za vas, ki želite 

razumeti, kako deluje podjetje. Za vas, ki želite v nekaj deset minutah razumeti 

poslovne bilance. Za vas, ki želite preživeti nekaj lepih trenutkov v družbi svojih 

otrok, prijateljev.

 

Firma Kids je namenjena vsem, ki želite svojim otrokom le najbolje. Vsem, ki želite 

z njimi preživeti čim več lepih, zabavnih, kakovostnih trenutkov. Za vas, ki želite 

slišati svojega otroka reči: »Aha, zdaj pa razumem. To je pa čist' izi!«

 

Tudi naročite čist' izi! Pokličite 080 15 09,  

pošljite mail na natalie@lisac-lisac.si ali  

naročite na www.firmakids.si.  

Naročite zdaj!
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P
ri prebijanju ledu za pogovor je lahko v pomoč knjiga Čudo-
vita princesa, ki pokriva vse teme spreminjanja dekliškega 
telesa. Izšla je pri Zavodu Iskreni, napisana pa je za deklice, 
stare med 9 in 12 let, ki ravno vstopajo v puberteto in se že 

srečujejo s prvimi spremembami na telesu.

KONKRETNI ODGOVORI,  
KONKRETNE ILUSTRACIJE

Čudovita princesa je dejansko čudovita knjiga. S tenkočutno izbi-
ro besed popelje zoreče deklice v svet pubertetniških sprememb 
tako, da bi jih sprejele kar se da z odprtim srcem. Opremljena pa 
je z ilustracijami, ki vse napisano tudi ponazorijo. Ob ilustracijah 
golih deklic, deklet in žensk bo mladi bralki morda sprva nekoliko 
nerodno. Vendar bo po drugi strani vsaka zelo rada poiskala, de-
nimo, kje na lestvici razvoja dojk in rasti sramnih dlak se trenutno 
nahaja.

Knjiga je tudi polna zelo uporabnih praktičnih nasvetov, kot 
so: kako skrbeti za svoje telo, za higieno ob menstruaciji, za britje, 
za aknasto kožo … Predvsem pa zelo srčno predstavi dragoceni dar 
ženske plodnosti, ki se v dekliškem telesu začne zbujati nekako v 
teh letih. S pomočjo te knjige bodo deklice svojo menstruacijo 
in ves cikel nasploh mnogo lažje videle in sprejele kot dar.

Praktično pri knjigi je tudi to, da je ni treba 
brati od začetka do konca, brez težav nekoli-
ko preskakujemo po njej – deklica lahko 
začne brati pri tistem poglavju, ki jo 
tisti hip najbolj zanima oz. vznemirja, 
in se k drugim vrne kasneje.

DODATNA VREDNOST –  
BRANJE SKUPAJ Z MAMO

Zelo lepo je, če si starši vzamejo čas in se s hčerko o tem, 
kar je prebrala, kasneje tudi pogovorijo. Ali pa, da ob veče-
rih mama kar bere skupaj s hčerjo. Sicer pa starši najbolje 
poznajo svojega otroka in vedo, kakšen pristop mu bolj 
ustreza. Dekle, ki ima zelo rado svojo zasebnost in mir, bo 
najbolj srečno, če ji knjigo starši le podarijo ali brez velikih 
besed pustijo nekje v njeni sobi. Knjiga je namreč koristna 
tudi za dekleta na pragu pubertete, če si z mamo o takšnih 
temah ne upajo ali ne želijo pogovarjati.                                                     

KNJIGA

Čudovita knjiga za deklice
Starši se s hčerjo težko pogovarjajo o telesnih spremembah, ki se 
v ženskem telesu dogajajo v puberteti. Vendar, če nam je všeč ali 
ne, o tem je slej ko prej treba spregovoriti. Naloga mame je, da spregovori prva.

Piše: LUCIJA ČAKŠ

Komentarji bralcev

Čudovita princesa je resnično 
dobrodošlo darilo vsem mladim 
deklicam, ki vstopajo v puberte-
to. Maja na sproščen in jasen, a 
hkrati spoštljiv način opisuje raz-
lične vidike telesnih sprememb, ki 
jih deklice takrat doživljajo.
Gita Mateja de Laat, avtorica 
knjige Kam pa ti hodiš v šolo

Knjiga je s številnimi praktičnimi 
nasveti mladim dekletom v po-
moč, da ne slepo sledijo nezdra-
vim modernim trendom. Obenem 
jim na zelo lep način posreduje 
veselje nad tem, da bodo lahko 
enkrat mame.
Milena Igličar, dr. med. spec. 
ginekologije

www.firmakids.com
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S
kavt Peter avtorja Frana Milčinske-
ga je bil do letošnjega 22. februarja, 
ko skavti praznujejo rojstni dan svo-
jega ustanovitelja Roberta Baden-

-Powella, edini roman s skavtsko vsebino. 
Založba Iskreni pa je izdala mladinski ro-
man izpod peresa Lucije Čakš. »Želela sem 
napisati knjigo, ki bi jo tudi sama z veseljem 
prebrala in jo z veseljem prebrala svojim ot-
rokom. Tako glede na kakovost kot po vse-
bin,« je povedala avtorica.

Gre za skavtski roman s krščanskimi 
vrednotami. V njem se ne bodo prepoznali 
le skavti, ampak tudi drugi fantje. Knjiga je 
sicer odlično napisana in jo je užitek brati, 
saj je namenjena vsem.

Avtorica Lucija Čakš je v romanu zdru-
žila prigodo petih fantov s pristnim skavt-
skim duhom, pronicljivimi medosebnimi 

odnosi, humorjem in pridihom pustolov-
ščine. 14-letni skavtski vodnik in štirje 
šestošolcev se s kolesi odpravijo na hajko v 
neznano.

Čeprav je knjiga prvenec, je napisana 
suvereno in nič na silo. Dogajanje je hkra-
ti dramatično in realistično. Bralca drži v 
napetosti in pozornosti. Knjiga je »skavtski 
roman«, kar pa ne pomeni, da je namenjen 
le skavtom. Sama nisem bila skavtinja in 
med branjem sem to začela kar malo obža-
lovati, pa me to pri branju ni niti najmanj 
motilo.   Še posebej cenimo, da se  Sviz-
ci  kljub očitnemu skavtsko-katoliškemu 
duhu ognejo moraliziranju. Namesto pri-
siljene učiteljske drže se bralec nezavedno 
poistoveti s fanti, ki so razpeti med vsakda-
nje dileme krščanske  mladine: ali je treba 
v nedeljo k maši, dati prednost ministrant-
skim vajam ali skavtom. Hkrati kaže, kako 
biti odgovoren in bratski do mlajših skav-
tov, ki so, resnici na ljubo, pogosto precej 
zahtevni.

Glavni junak, skavtski vodnik Anže, je 
kljub vsem človeškim napakam in realne-
mu karakterju lik, v kakršnega bi se sama 
pri 13-ih zaljubila.  In kakršnega si lahko 
želi vsaka mama, ki ima najstnika. Skratka 
– knjiga je polna dobrih zgledov, ki bralcu 
zlezejo pod kožo.

Bolj kot vprašanje, komu je knjiga 
namenjena, bi bilo primerno vprašanje, 
komu Svizci niso namenjeni. V knjigi bodo 
namreč uživali tako fantje kot dekleta, za 
skavte je knjiga itak obvezno branje. Ker 
so junaki v Svizcih stari med 11 in 14 let, je 
glavna ciljna publika nekje med 10 in 15 let. 
Knjiga je ličen izdelek in jo je veselje vzeti v 
roke, zato je tudi nadvse primerno darilo. 
Namig za vse, ki bi radi birmancu podarili 
nekaj, v čemer bo zares užival, in za vse, ki 
ne vedo, kaj podariti za god, rojstni dan ali 
nemara celo za skavtske obljube.

Anže in njegova druščina  Svizcev  kar 
kličejo po nadaljevanju skavtskih prigod. 
Kot bralka in mama si želim, da  bi roman 
Potem pa Svizci zavijejo … postal prvi v se-

riji mladinskih skavtskih romanov. Tabor-
niki z  Zvestimi prijatelji  Bogdana Novaka 
že imajo svojo. Morda je čas, da jo dobi tudi 
slovenska katoliška mladina.                     

KNJIGA

Skavtski roman,  
ki ni le za skavte
Na letošnji Dan spomina, skavtski praznik je luč sveta ugledal skavtski 
roman Potem pa Svizci zavijejo. Več kot 60 letih je minilo od prvega (obenem  
pa tudi zadnjega) skavtskega romana v slovenščini. 

Piše: EVA MARKOVIČ

Komentarji bralcev

 »Zgodba je vrhunska, prav skavtska! 
Na hitro sem jo želel prelistati ob 
enajstih zvečer, utrujen, ker sem pač 
moral. Mislil sem, da bom malo pogle-
dal, potem pa sem padel noter in bral 
do dveh zjutraj, dokler nisem prebral 
vsega! Upam, da knjigakmalu postane 
obvezno mladinsko branje!«
Nejc Kurbus, načelnik Združenja slo-
venskih katoliških skavtinj in skavtov
 »Zanimivo napisan realen mladinski 
roman, ker pripoveduje o dogodkih, ki 
bi se lahko zgodili vsem.«
Filip
»Všeč mi je bilo, kako je podobno 
dejanskemu dogajanju v četi, veliko je 
bilo takega, da se lahko poistovetim.«
Zala
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S sodelovanjem v nagradnem žrebanju se strinjate z objavo imena, priimka in kraja bivanja v tedniku Domovina in s pravili 
nagradne igre, objavljenimi na  https://www.domovina.je/pravilnik-o-nagradnih-igrah-zavoda-iskreni/. Zavod Iskreni bo 

varoval vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
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1. NAGRADA:
knjiga Potem pa  
Svizci zavijejo …

3. NAGRADA:
knjiga  
Zlom

Geslo križanke napišite na dopisnico in ga z vašim imenom, priimkom, naslovom in telefonsko 
številko pošljite do 28. maja 2021 na naslov Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana ali po 

elektronski pošti na naslov krizanka@domovina.je.

2. NAGRADA:
knjiga Čudovita 

princesa
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SEJALEC (Ivan Grohar)
Piše: GREGOR ČUŠIN

S
ejalec je šel sejat.

Na poti do njive je srečal slikar-
ja. Ni vedel, kakšne sorte žival je 
umetnik, zato se ga ni nič bal.

»Dobro jutro,« ga je prijazno pozdravil.
»Dobro jutro,« je odzdravil slikar. »Kam 

pa kam?«
»Na njivo. Sejat.«
»Kaj pa imaš v košarici?«
»Seme. Kaj pa naj drugega nosim, če 

grem sejat?! Menda ne potice in vina kot 
kakšna Rdeča kapica!« mu je podrobil se-
jalec in stopal dalje. Ni imel časa za klepet. 
Nenazadnje je bil kmet in kot tak plačan po 
učinku in ne na uro. Učinek kmeta – pri-

delek torej – pa je v veliki meri odvisen od 
zemlje in vremena, dveh reči, ki sta že od 
nekdaj v Božji domeni in ga ni sindikata ne 
kmečke zveze, ki bi lahko to spremenila.

Slikar se je napotil za kmetom. Morda je 
bil lačen in ni čisto do konca verjel, da je v 
košari res zgolj seme, morda pa je že ugledal 
motiv.

Sejalec je torej sejal. In ko je sejal, ga 
je umetnik opazoval. V nekem trenutku je 
poprosil kmeta, če mu lahko pozira. Kmet 
je, malo iz utrujenosti, malo pa iz radove-
dnosti, pristal in zdaj je on počival, slikar 
pa delal. 

Za razliko od kmeta je bil slikar sicer 

včlanjen v sindikat, ki so si ga umetniki de-
lili še s šolniki in raziskovalci, a kake silne 
koristi od članstva ni imel. Zadnja leta je 
dobival zgolj še vabila na prvomajske pi-
knike in proteste pred kulturnim ministr-
stvom. Tudi on ni bil plačan na uro, ampak 
po učinku, s tem da je bil njegov učinek – 
slika oziroma umetniško ustvarjanje – od-
visen od njegovega navdiha, ki pa že dolgo 
ni bil več pod domeno Božjega. In pa: kmet 
je lahko svoj učinek – pridelek torej – če ga 
ni prodal, vsaj pojedel, medtem ko je slikar 
s svojim neprodanim učinkom lahko le 
podkuril.

Kmetu je bilo kmalu dovolj počitka, za-
radi čudne poze, v katero ga je slikar posta-
vil, ga je bolelo v vratu in je – gluh za ume-
tnikovo mnenje, da je poziranje tudi delo 
– nadaljeval s sejanjem. Ko pa ga je brazda 
pripeljala mimo »štafelaja«, ga je radove-
dnost vendarle premagala in je poškilil na 
platno.

»Tristo kosmatih in dva krščena!« je za-
robantil. »Kaj pa je to?«

»Se mar ne vidi?« se je čudil umetnik.
»Komaj kaj! Zakaj pa je vse tako megle-

no?«
»No,« je bil užaljen slikar, »kar poglej na 

Wikipedijo. Tam lepo piše, da gre za prikaz 
kmeta, ki seje semena na zorano njivo na 
zgodnje megleno jutro.«

»Ti pljuvaš po mojem delu. Na sliki se 
prav nič ne vidi, da bi bilo kaj zorano. Iz-
gleda, kot da sejem na cesti in da me muči 
išias! A se res tako držim?!«

»No, gre za impresijo,« se je branil sli-
kar, »za moj vtis, ne pa za realno stanje.«

»Te bom jaz pritisnil!« se je razburjal 
portretiranec, »poglej žulje na mojih rokah. 
Ti so od pravega dela, ne le od ustvarjanja 
vtisa!«

»Vsak gledalec si bo pač ustvaril svoje 
mnenje!«

»Ja, če spustiš dovolj megle, lahko res 
vsak vidi kaj svojega! In zakaj si naslikal še 
kozolec? Ta je že na sosednji parceli. Kaj na 
moji sliki dela sosedov kozolec?!«

Kmet je besen odvrgel košaro s seme-
nom, odvihral z njive in slike ter se po stari 
slovenski navadi šel skregat s sosedom.

Umetnik je pospravil barve in stojalo 
ter odnesel svojo sliko v Narodno galerijo.

Odvrženo seme, ki je obležalo ob poti 
ali ob njivi, odvisno od vašega vtisa, kaj vi-
dite na sliki, pa so pozobale ptice.             

»Sejalec je impresionistična slika, delo Ivana Groharja, ki jo je ta ustvaril leta 1907. 
Gre za prikaz kmeta, ki seje semena na zorano njivo na zgodnje megleno jutro. V ozadju 
stoji kozolec, ki je značilen za slovenske pokrajine, še dlje pa je možno opaziti kamenje 
majhnega hriba Kamnitnik v bližini Škofje Loke. Slika je metafora Slovencev v 19. stole-
tju, pred katerimi je nejasna prihodnost, simbol za slovenski narod, ki seje, da bi lahko 
prideloval, ter prikaz človeške medsebojne povezanosti z naravo. Prav tako gre za odsev 
slovenskega prehoda iz podeželske v urbano kulturo,« piše Wikipedija. 



Pridružite se ustanovnim 
naročnikom novega 
tiskanega tednika Domovina.

Bodite z nami od začetka.

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi pogoji naročniškega razmerja, kot so opredeljeni v nadaljevanju te naročilnice in Splošnih pogojih Zavoda Iskreni za naročanje tiskanih in elektronskih edicij za fizične in pravne osebe (»Splošni pogoji 
naročanja«).: 1. Znesek naročnine vključuje poštnino za revijo in 5-odstotni DDV. Položnico za plačilo naročnine boste prejeli po pošti. Naročnik začne prejemati revijo na naslov, ki ga je kot prejemni naslov navedel v naročilnici, in sicer s prvo številko naročene revije, 
ki izide najmanj tri dni po izdajateljevem prejemu plačila položnice. 2. Naročilo na revijo velja do vašega preklica. 3. Ob naročilu bomo potrebovali vašo davčno številko (za potrebe Zakona o dohodnini, ki zahteva prijavo vrednosti nagrade). Darilo prejme vsak, ki bo 
postal naročnik do torka 25.5.2021. 4. Darilo vam bomo poslali po plačilu naročnine in po prejemu od dobavitelja (predvidoma junija 2021). Strošek poštnine za darilo (3,00 EUR) plača Zavod Iskreni in je za vas brezplačna. 5. Če bi želeli prekiniti naročniško razmerje, 
je treba pisno, po e-mailu ali po telefonu obvestiti naročniško službo vsaj štirinajst (14) dni pred iztekom plačane naročnine. 6. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem - to je Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 
1000 Ljubljana, po telefonski številki 0590 20 000, 080 35 15, 064 135 136, epoštni naslov: info@iskreni.net. 7. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije. Vaše pritožbe v zvezi naročilom in dostavo revije lahko posredujete na sedež naročniške službe, ki vam bo 
najkasneje v osmih (8) dneh posredovala odgovor. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova: info@iskreni.net. Naročnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prejemu prvega izvoda revije brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe. Za uveljavitev pravice do 
odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti Zavod Iskreni, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je dostopen na https://domovina.je/narocnine-odjava. Odstop od pogodbe 
sporoči na e-poštni naslov: info@iskreni.net ali pisno na naslov Zavoda Iskreni, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana. Naročnik vrne revijo na naslov Zavoda Iskreni, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je obvestil 
zavod o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo, da odstopa od pogodbe, oziroma vrne revijo zavodu pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu Zavod Iskreni, brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa 
najpozneje v štirinajstih (14) dneh od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik. 8. Splošni pogoji naročanja 
so objavljeni na www.domovina.je. Vsakokratni Splošni pogoji naročanja so sestavni del pogodbenega (naročniškega) razmerja, ki se vzpostavi med naročnikom (kupcem) in prodajalcem (izdajateljem) Zavod Iskreni z dnem, ko izdajatelj prejme s strani naročnika 
podpisano to naročilnico. V primeru neskladja med določili iz te Naročilnice in Splošnih pogojev naročanja veljajo določila vsakokratnih Splošnih pogojev naročanja. Izraz prodajalec iz te naročilnice pomeni isto osebo kot izraz Izdajatelj v Splošnih pogojih naročanja.

Postanite ustanovni naročnik Domovine in si izberite darilo

Svojim otrokom starši želimo vse najboljše. 
Starši želimo otroke naučiti čim več za življenje 
uporabnih veščin. Sedaj imate priložnost otroku 
pokazati, kako delujejo podjetja. S pomočjo 
namizne družabne igre se otroci naučijo voditi 
podjetje in znajo sami sprejemati pomembne 
poslovne odločitve.

Originalni švicarski žepni noži izjemne kvalitete  
z doživljenjsko garancijo.  
Kar 12 možnosti: 1. veliko rezilo, 2. malo rezilo,  
3. odpirač za buteljke, 4. odpirač za konzerve,  
5. Izvijač 3 mm, 6. odpirač za steklenice 7. Izvijač 
5 mm, 8. lupilec žic, 9. šilo, 10. obroč za ključe,  
11. pinceta, 12. zobotrebec

Brezžične naglavne slušalke Philips TAUH202WT 
se lahko pohvalijo z izjemno lahko zasnovo, ki 
skrbi za udobje tudi pri dolgotrajni uporabi. Z 
enim polnjenjem nudijo do 10 ur pogovora in do 
15 ur predvajanja glasbe. Uporabljate jih lahko s 
telefonom ali računalnikom, ki ima tehnologijo 
Bluetooth 4.2.

Edinstvena 
podjetniška, 
družinska namizna 
igra FIRMA KIDS
Vrednost izdelka 25 EUR

Original "švicarski 
nož" Victorinox 
(1.3603 Spartan - rdeč)
Vrednost izdelka 23,88 EUR

Vrhunske brezžične 
slušalke Philips  
(TAUH202WT)
Vrednost izdelka 39,89 EUR

*Slušalke lahko izberete le ob 

sklenitvi letne naročnine.

Ne splača se vam odlašati, 
darilna ponudba velja SAMO 48 ur.

Kako postanete naročnik 
novega tednika?

info@iskreni.net
PIŠITE

Zavod Iskreni
Nazorjeva ulica 1
1000 Ljubljana

c POŠLJITE

www.domovina.je

OBIŠČITE

059 020 000
(vsak dan od 8.00 do 22.00)

POKLIČITE

SKENIRAJTE  
QR KODO 

in izpolnite  
elektronsko  
naročilnico

Izberite način, ki vam je najlažji.

DA, računajte name, naročam tednik Domovina  
(ustrezno označite)

Poštnino za tednik in za vaše darilo plača Domovina.

6-mesečna naročnina
(24 številk za samo 59 €)

12-mesečna naročnina
(48 številk za samo 99 €)

Domovina

Želim prejeti edinstveno namizno igro "FIRMA KIDS"

Želim prejeti originalen švicarski nož Victorinox

Želim prejeti vrhunske brezžične slušalke Philips*

*Slušalke lahko izberete le ob sklenitvi letne naročnine.

Ime in priimek:

Ulica in hišna št.:

Poštna št. in kraj:

Davčna št.:

S podpisom potrjujem, da se strinjam s pogoji naročniškega razmerja.

Podpis:

Podatki za plačilo naročnine: Zavod Iskreni, Nazorjeva 1, 1000 Ljubljana
Številka TRR: SI56 2900 0005 1138 645
Namen: Naročnina na tednik Domovina
Sklic: 00 2021-2145 • Koda: SUBS • Koda banke: BACXSI22




