
VLADA NA VLJUDNOSTNEM OBISKU

Ministrovo nespodobno 
povabilo

Obiski so posebne vrste obredi. Spodobi 
se, da gostitelj gosta sprejme kar se le da 
vljudno. Spodobi se tudi nasprotno, de je 
do gostitelja vljuden tudi gost. Spodobi se 
tudi, da gost v goste ne pride praznih rok, 
pa tudi, da ko odide, ne gre domov pra-
znih rok, da dobi kaj za po poti.
Prejšnji teden je prišla v goste v jugo-
vzhodno Slovenijo slovenska vlada s 
predsednikom vlade in z večino mini-
strov na čelu. S seboj ni prinesla veliko 
daril in tudi domov je šla bolj kot ne pra-
znih rok, pa vendar se lahko stvar izteče 
tudi drugače. Tretja razvojna os je bila 
ena pomembnejših tem v pogovoru vla-
de s predstavniki lokalnih skupnosti in 
lokalnega gospodarstva. Slabe prometne 
povezave so cokla gospodarskega 
razvoja precejšnjega dela regije in 
eden ključnih vzrokov za odselje-
vanje mladih iz regije, kljub grad-
benemu dovoljenju za prvi odsek 
pa gradnja zaradi možnosti, da se 
nanj civilna iniciativa pritoži, še 
vedno visi v zraku. 
Leta 1993 je Adrian Lyne z Ro-
bertom Redfordom, Demi Moore 
in z Woodyjem Harrelsonom po-
snel film Nespodobno povabilo, v kate-
rem milijarder John Gage v igralnici, v 
kateri skušata Diana in David Murphy 
priigrati denar za poplačilo kredita za 
hišo, a ostaneta brez vsega, obupanima 
mladima zakoncema ponudi milijon do-
larjev za eno noč z Diano. Film je doživel 
pogrom pri kritikih in odličen obisk v ki-
nodvoranah ter resne premisleke o polo-
žaju žensk v družbi. Johnovo vabilo pač 
ni bilo le nespodobno.
Nespodobno povabilo pa si je ob koncu 
obiska vlade v Novem mestu privoščil 
tudi infrastrukturni minister Jernej Vr-
tovec, ki je prisotne v Trdinovi dvorani 
povabil, da naj se pridružijo prizadeva-
njem Darsa in vlade k čimprejšnjemu 
začetku gradnje tretje razvojne osi ter 

posredujejo pri predstavnikih civilne 
iniciative, da se na izdano gradbeno do-
voljenje ne bi pritožili. Če bi dobil kako 
obljubo, se ne bi vrnil domov čisto pra-
znih rok. Take obljube ni dobil, vsaj jav-
no je ni nihče izrekel.
Zadeva s sporno traso prvega odseka tre-
tje razvojne osi od avtoceste do Osredka 
se vleče že leta in v tem času se je zame-
njalo že kar nekaj vlad, nobena vlada 
pa se ni bila sposobna s predstavniki 
civilne iniciative usesti za skupno mizo, 
resno prisluhniti njihovim zahtevam in 
predlogom ter premisliti o možnostih 
drugačne izpeljave trase spornega dela 
tretje razvojne osi. Zato je ministrov na-
mig najmanj nespodoben, če ne še kaj 
hujšega. 
Da se v ozadju mogoče dogajajo precej 
resnejše stvari od nespodobnih povabil, 
je kar nekaj znakov. Predstavnica civilne 
iniciative si namreč že nekaj časa ne upa 
komunicirati z novinarji, na vprašanje, 

ali je civilna iniciativa dobila 
gradbeno dovoljenje, ki je bilo 
izdano Darsu za gradnjo odseka 
tretje razvojne osi od avtocestne-
ga priključka Novo mesto vzhod 
do Osredka, pa je odgovorila, da 
zaradi varnostnih razlogov na 
vprašanja v povezavi s tem ne od-
govarja. Kaj se dogaja v ozadju, si 
lahko le mislimo. Po eni strani gre 
za potrebo po boljših prometnih 

povezavah dobršnega dela regije, ki jo je 
prejšnji teden obiskala vlada, po drugi 
za milijonske posle gradbenih podjetij, 
vmes pa stoji zahteva krajanov na čelu s 
civilno iniciativo 3ROS-jug, ki ne dovoli-
jo gradnje skozi naselje, ampak vztrajajo 
na varianti, ki jo je vlada potrdila leta 
2009, ki ne bi posegla v obstoječi avtoce-
stni priključek Novo mesto vzhod in ne bi 
potekala skozi stanovanjska naselja, a ni 
obveljala. Da s tem ni bilo vse, kot bi mo-
ralo biti, so odločili v Evropski komisiji, 
ki je v povezavi s tem Sloveniji izrekla 
opomin, v katerem je izrazila pričakova-
nje, da bo naša država v sodelovanju z 
javnostjo sama odpravila napake in pri-
pravila ustrezen DPN, kar pa se ni zgodi-
lo, vsaj ne tako, kot bi se moralo. 

Kako torej razumeti ministrov namig k 
vplivanju na civilno iniciativo? Je to res 
le prošnja k pomoči pri prepričevanju 
nekoga, da naj v splošno družbeno do-
bro malo popusti? Kaj pa, če je mišljeno 
drugače, kaj če bo to nekdo razumel kot 
poziv k resnejšim pritiskom, lomljenju 
rok, pukanju nohtov, natezanju na nate-
zalnici …? Te stvari se ne dogajajo le v 
ameriških filmih in ne bi se zgodilo prvič, 
tudi pri nas ne.
Igor Vidmar

KARIKATURA TEDNA

V PRIMEŽU EPIDEMIJE

Zavračanje 
ukrepov kot 
upor
Ponovno smo se znašli v močnem prime-
žu koronavirusa, ki nam greni življenje. 
V zadnjem obdobju dnevno beležimo 
več tisoč okužb, kar nas glede na število 
prebivalcev po nekaterih podatkih uvr-
šča celo v sam svetovni vrh! Vse več ljudi 
potrebuje bolnišnično zdravljenje in vse 
več ljudi se bori za življenje na intenziv-
nih oddelkih. Bolnišnice opozarjajo, da 
je zdravstveni sistem tik pred zlomom, 
na pomoč v zdravstvenih vrstah so v 
boju z epidemijo priskočili tudi tisti, ki se 
za ta poklic šele izobražujejo.
Razmere so zelo kritične, zato čudi, da 
tisti, ki odločajo o ukrepih, niso sprejeli 
še strožjih omejitev. Ob takšnih števil-
kah lani bi že zdavnaj zaprli državo. A 
letos stavimo na cepivo in precepljenost 
prebivalstva. Vendar delež cepljenih ni 
takšen, kot bi si želeli, zato stroka na 
vsakem koraku poziva, da se cepimo, 
saj cepljenje rešuje življenja. Cepiva, ki 
jih imamo na voljo, so učinkovita. Po 
podatkih iz številnih držav za desetkrat 
zmanjšajo verjetnost hujšega poteka 
bolezni in zelo redko povzročajo resne 
neugodne stranske učinke.
Da bi zajezili epidemijo, so bili sprejeti 
ukrepi podobni kot v drugih evropskih 
državah. A pri nas se zdi, da nič ne delu-
je. Čeprav imamo skupnega sovražnika, 
ki se ne ozira na spol in starost, se proti 
njemu ne borimo povezani, temveč raz-
klani kot pobita vojska. Zakaj je tako, se 
verjetno mnogi sprašujemo.
Odgovor je zapleten, eden od razlogov 
je zagotovo tudi ta, da ljudje epidemijo 
povezujejo z obstoječo oblastjo. Marsik-
do misli, da je neupoštevanje ukrepov 
na neki način upor proti trenutni vladi. 
Takšno obnašanje je deloma razumljivo, 
saj so nekateri povsem izgubili zaupanje 
v politiko, a zavedati se je treba, da smo 
vsi v isti ladji in plujemo v istem toku. 
Neupoštevanje ukrepov posameznika 
čuti celotna družba.
Pred dnevi sem se udeležil seje občin-
skega sveta ene od dolenjskih občin. 
Podana so bila natančna navodila, pod 

kakšnimi pogoji bo seja potekala. Zbrali 
smo se v veliki dvorani, vsi smo bili do-
volj oddaljeni drug od drugega, ker smo 
bili v zaprtem prostoru smo nosili tudi 
zaščitne maske, da ne bi slučajno prišlo 
do morebitnega širjenja okužb. A prese-
netilo me je, da si ena od svetnic vseeno 
ni nadela zaščitne maske, ki jo stroka v 
takšnih primerih priporoča. Zagotovo ni 
imela zdravstvenih zadržkov, da si je ne 
bi poveznila čez nos in usta za nekaj ur. 
Nekateri jo dnevno v službi nosijo več ur 
in jim ni prijetno, a spoštujejo preven-
tivne ukrepe. To so majhna dejanja, ki 
pa lahko veliko pripomorejo k temu, da 
bomo lahko kmalu vsi normalno živeli. 
Nekateri mislijo, da izpadejo kul, če si 
upajo po trgovskem centru sprehajati 
brez maske. Če bi takrat pomislili na 
utrujene in izčrpane medicinske sestre 
in drugo zdravstveno osebje, ki se v teh 
težkih časih že več tednov po najboljši 
močeh borijo za covidne bolnike, bi se 
verjetno zamislili nad sabo. Vsi bi se 
morali prizadevati, da kar se da zmanj-
šamo širjenje okužbe. Predvsem pa bi 
morali biti tisti, ki so na položajih, pa 
naj bodo to politiki, direktorji podjetij, 
lokalni veljaki ali drugi vplivneži iz sveta 
zabave, s svojimi dejanji za zgled vsem 
drugim.
Imamo krizo v družbi, a žal nimamo 
magičnega gumba za reset, s katerimi bi 
se lahko vrnili nazaj, da bi sprejeli boljše 
odločitve oziroma poteze. Še zdaleč ni 
bilo vse idealno, zato pa se moramo vsi 
še toliko bolj prizadevati, da se stanje 
izboljša. Pred nami so težki tedni, a opti-
mizem vpliva na napoved, ki temelji na 
matematičnem modelu, da bi se epide-
mija lahko končala februarja ali marca. 
Tega si zagotovo vsi želimo.
Rok Nose

FOTOGRAFIJA TEDNA

Od začetka tega tedna je obvezna zimska oprema, zato imajo v teh dneh veliko dela vulkanizerji. (Foto: L. Markelj)
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