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A li kdo morda ve, 
zakaj je policija v 
petek v Ljubljani 
naštela 5500 
kolesarjev, vsi drugi 

pa več kot 10.000? Priznati 
moramo, da so policaji prijazni 
in nam vedno takoj odštejejo pol 
greha. Uštel se je tudi Janezov 
Ivan, ki pravi, da so kolesarili 
samo ekstremni levičarji in da so 
jih organizirali titoisti, tisti, ki so 
pobijali uboge naciste in rasiste. 
Janša je širokogruden. Toliko 
levičarjev nimamo niti v sanjah. 
Kako nesposobni so levičarji, 
pa vidimo že pri vlaganju 
interpelacij. Take polente ne bi 
nikoli spravile skupaj 10.000 
kolesarjev.

Naši ugledni epidemiologi 
in mikrobiologi so se pohvalili 
z raziskavo o razširjenosti 
covida-19. In kaj zdaj? Delali 
so jo zato, da bodo vedeli, kako 
ukrepati. Se vam zdi, da vedo?

Raziskava je pokazala, da nas 
je okuženih 45-krat več, torej zelo 
veliko. V isti sapi pa so dodali, 
da nas je bilo okuženih zelo 
malo, »le« 3 odstotke. In da je to 
zasluga naše vlade. To je menda 
zelo dobro. Ali bi torej zdaj lahko 
preklicali vse ukrepe? Saj jih 
odpravljajo celo v bistveno manj 
uspešnih okoljih?

To pa ne. Vse kaže, da bomo 
vsem uspehom navkljub vseeno 
še nasrkali in bomo gor plačali 
šele novembra, ko nas čakajo 
obresti na obresti. (Virusi se 
menda šolajo pri bankirjih ...) In 
kaj nam pomagajo analize, če ne 
vemo, ali so okuženi res imuni ali 
niso. In kaj, če ta cov-2 medtem 
preskoči z netopirjev na zajce, 
z zajcev na tigraste komarje in 
dobimo jeseni tigraste cov-2? Za 
vsak primer bi bilo zdaj bolje 
sprejeti ukrepe na zalogo, kot 
predplačilo, vnaprej. To bi šele 
zmedlo viruse.

Tako, kot so koalicijski 
poslanci vnaprej začeli 
preiskovati sami sebe, samo da bi 
dokazali, kako učinkovitejši so od 
opozicije. Ne zato, da bi morda 
po nepotrebnem jemali funkcijo 
opoziciji ali da bi lažje ponaredili 

nedolžnost. Kje pa! Janševa vlada 
hoče s tem zelo jasno dokazati, 
da opozicije ne rabimo, ker lahko 
koalicija z levo roko opravlja 
tudi opozicijske naloge in sama 
sebi piše interpelacije. To je 
pravzaprav dosežek svetovnega 
formata, politični in družbeni 
napredek in racionalizacija dela 
v državnem zboru, saj bo vlada 
dokazala, da bi s 50 poslanci 
lahko še natančneje, hitreje in 
kakovostneje demokratizirali 
trmoglavce. Lahko bi prevzeli 
tudi delo državnega sveta, kar 
bi pomenilo racionalizacijo še 
dodatnih 40 svetniških mest. 
V naslednjih stotih dneh pa bi 
lahko spremenili ustavo in se 
zmenili, da bi v državnem zboru 
delali samo vodje poslanskih 
skupin SDS, NSi, SZP (Stranke 
Zdravka Počivalška), Desusa in 
madžarski manjšinec. Saj drugi 

tako in tako samo dvigujejo 
roko! Toliko bi privarčevali, da bi 
potem lahko pristali tudi na Luni.

Epidemija je dokončno 
razgalila razliko med Primorci. 
Medtem ko se severni na vse 
kriplje trudijo in dosežejo, da se 
odpira meja z Italijo, se istrski 
župani njihovim pobudam 
nikakor niso pridružili. Saj niso 
neumni. Na jugu je lepo, če so 
meje zaprte. Še posebej z Italijo. 
Manj Italijanov pride, lepše je. 
Tržaški zamejci jih ne zanimajo, 
zato naj se preselijo na Goriško, 
če že hočejo imeti stik z matico. 
Goričani rotijo, da so zaradi 
epidemije najbolj prizadeti v 
državi. To za istrske občine ne 
velja. Nimajo igralnic, nimajo 
hotelov, nimajo ošterij, nimajo 
trgovin, nimajo sorodstvenih 
vezi čez mejo ... S Trstom nimajo 
nič. Župani Zadković, Markočič 
in Bržan skrbijo samo za svoje 
ovce. »Evo, zdaj razumete, kaj 
sem vam govoril,« je menda nekje 
zabrusil bivši župan Popo, ki ga 
vse močneje srbijo prsti, da bi 
se vrnil. In koprski župan Bržan 
tudi dela, da bi se Popo vrnil (kot 
so Šarčevi delali za Janeza).

Kateri začetnik verjame, da 
prepoved sončenja pomaga 
ustaviti virus? Če bi v Portorožu 
malce pogledali v zgodovino 
svojega termalnega turizma in 
na Bledu, kako je svoje paciente 
zdravil Arnold Rikli s sončnimi 
kopelmi, bi vsaj malce podvomili. 
Lahko gremo k frizerju, k 
zobozdravniku, lahko se peljemo 
z avtobusom, lahko gremo v 
cerkev, sedimo na stolu v gostilni, 
lovimo ribe, lahko sedimo 
prekrižanih nog in se gremo jogo 
na plaži, ne smemo pa se sončiti. 
Če bi morda kdo rekel, da se 
smemo usesti zgolj na brisačo 
ali da je sončenje nevarno za 
kožnega raka, bi še verjeli. Ker 
pa seveda ne gre za to, ampak 
za dresuro in eksperimente v 
psihologiji množic, potem je 
konec sveta že prišel. Ko nekdo 
človeku prepove sončenje in mu 
ta verjame, da to koristi pred 
virusi, potem si drugega niti ne 
zasluži.

Boris Šuligoj 
Satira o demokratizaci j i  trmoglavcev

Toliko levičarjev 
nimamo niti v sanjah. 
Te polente ne bi nikoli 
spravile skupaj 10.000 
kolesarjev!

Dosežki svetovnega formata

»Nikoli ni tako bilo, da ni nekak' bilo, 
pa tudi nikoli ne bo tako, da nekak' ne bo. 
(Nigdar ni tak bilo da ni nekak bilo, pak ni 
vezda ne bu da nam nekak ne bu.)«
Miroslav Krleža v Baladi Petrice Kerempu-
ha (1936) potolaži, da za vsakim dežjem 
posije sonce.

»Ne moremo reševati problemov z 
uporabo enakega načina razmišljanja, ki je 
privedel do teh problemov. (We can't solve 
problems by using the same kind of thin-
king we used when we created them.)«
Albert Einstein o potrebi po pametnejših 
pristopih k reševanju problemov.

Čas, v katerem živimo in 
delamo, je čas mnogo 
paradoksov. Prvi paradoks 
je paradoks med lokalnim 
in globalnim. V skrbi za 
zdravje se kar po vrsti zapi-
ramo v svoje državne meje, 

občine in domove. Obujamo ideje samo-
zadostnosti pri preskrbi s hrano, energijo 
in v infrastrukturnih dejavnostih. Po-
stavljamo si pomembna vprašanja, kako 
naprej. Hkrati vsi skupaj ugotavljamo, 
kako omejen in klavstrofobičen je svet, 
v katerem se zapiramo v vedno manjše 
škatle. Začenjamo se zavedati, kako ne-
ločljivo smo povezani, ko proizvodnja ne 
dobi sestavnih delov, ko izvozniki nimajo 
kam prodati, ko je virusu kaj malo mar 
za državne meje. Le intenzivno globalno 
sodelovanje med svetovno znanstveno, 
poslovno in institucionalno srenjo lahko 
z vztrajnim in sistematičnim delom poda 
odgovor na pereča vprašanja (recimo, 
kako do cepiva, kako poskrbeti za eko-
nomijo, kako za duševno zdravje in vmes 
ne pozabiti na okolje).

Drugi paradoks je tenzija med 
skupnim in individualnim. Družba bi 
se morala naučiti, kako pomembno je, 
da deluje, kar je skupnega in javnega. 
In kako nas vse boli, če so zdravstvo, 
šolstvo, znanost in drugi javni servisi 
podhranjeni. Naučili smo se, da družba 
ni lokomotiva in vagoni. Veliko primer-
nejša prispodoba je vrtiljak, kjer se vsak 
od nas in vsi skupaj vrtimo le, če kva-
litetno sodelujemo. Hkrati je to čas, ko 
smo se naučili, kako pomembno je, da se 
spremembe dogajajo tudi od spodaj nav-
zgor in je odgovornost posameznikov, 
organizacij in institucij, da smo aktivni in 
prispevamo po svojih najboljših močeh.

Tovrstnih paradoksov je še več in niso 
nič neobičajnega v časih sprememb. Ni 
pa zaradi tega spoprijemanje z njimi nič 
lažje. Pri zaznavanju paradoksov obču-
timo disonanco. Povzročajo negotovost 
v nas in med nami. Karte se delijo na 
novo. Porajajo se nevarnosti, ponujajo se 
priložnosti. To je čas za ljudi in organi-

zacije, ki se bodo najbolje znašli v tem 
paradoksalnem svetu in prišli iz krize kot 
zmagovalci. Kako pa, vprašate? Pomem-
ben del odgovora nam lahko da znanost 
o organizacijskem vedenju, vodenju 
sprememb in inovacij.

Karl Weick, legenda organizacijskih 
znanosti (med drugim avtor konceptov 
osmišljanja in čuječnosti), v svojih delih 
o vodenju nepričakovanega govori o 
težavnih, tudi »zafrknjenih« problemih 
(angl. wicked problems). Gre za izzive, ki 
se nanašajo »na skupino slabo formuli-
ranih problemov družbenih sistemov, za 
katere so značilne nejasne informacije, 
veliko deležnikov in odločevalcev tudi s 
konfliktnimi preferencami, in z občutno 
zmedenimi posledicami za celoten sis-
tem in znotraj njega«. Brez dvoma lahko 
med takšne kompleksne naloge, kjer 
učinki dejanj niso znani vnaprej in kjer 
se zahteva sodelovanje med eksperti zelo 
različnih disciplin, uvrstimo že prej ome-
njeno delo pri iskanju zdravil in cepiv za 
covid-19. Nikakor ne smemo pozabiti niti 
na nobenega od 17 ciljev trajnostnega 
razvoja Združenih narodov. Problemi 
univerzalnega zdravja, čiste energije in 
vode, preventivnega delovanja k podneb-
nim spremembam, zmanjševanje nee-
nakosti in dostojnega dela so še vedno 
z nami. Na ravni poslovnih organizacij 
se ti cilji kažejo tudi v ciljih trajnostne 
industrializacije in spodbujanja inovacij. 
V pogovorih z najbolj proaktivnimi in 
strateško naravnanimi organizacijami 
in na podlagi izsledkov prvih raziskav v 
teh časih opažam tudi to, da so nekateri 
trendi dobili v krizi precejšen pospešek. 
Digitalna transformacija je na steroidih, 

veliko več delamo od doma (in lahko 
upravičeno pričakujemo, da bo tudi v 
prihodnje veliko več hibridnih načinov 
dela), iz nuje in priložnosti nastajajo novi 
poslovni modeli, organizacijske kulture 
se spreminjajo hitreje kot prej.

Pri vsem naštetem nam je lahko v 
pomoč tudi znanje o inovativnih me-
todah dela in oblikovanju inovativnih 
poslovnih modelov. Kot pravi Einste-
in, drugačni časi zahtevajo drugačne 
rešitve. Če se lahko pri rutinskih nalogah 
zanašamo na klasične metode projek-
tnega dela, gantograme in mejnike, to 
pri kompleksnih nalogah ni idealno. 
Veliko bolj si lahko pomagamo z družino 
inovacijskih tehnik, od inovatorjeve 
metode, dizajnerskega razmišljanja, 
prek agilnih in vitkih metod, do kanvasa 
poslovnih modelov. Vseh tem metodam 
in tehnikam so skupne tri stvari. Prva, 
da startajo iz poglobljenega razumevanja 
potreb uporabnika. Ne gre za to, kaj si 
ekspert misli, da uporabnik potrebuje. 
Gre za to, da si odločevalec vzame dovolj 
časa, da potrebo tudi resnično razume. 
Druga značilnost je iterativnost. V bistvu 
vse sodobne metode dela, primerne 
za »zafrknjene« probleme, uporabljajo 

enako logiko, kot jo od vekomaj upora-
bljamo v znanosti. Startamo od manjšega 
k večjemu, od vzorca k populaciji in se 
pri tem zanašamo na preverjanje hipotez 
z najboljšimi orodji in metodami, ki so 
nam na voljo. Ko imamo dokaz, gremo 
naprej. Tretja značilnost je eksperimen-
talnost. Če ne vemo, ali naše ideje zdržijo 
presojo ali ne, moramo biti pripravljeni 
na učenje iz napak ter hitre obrate na 
podlagi naučenega.

Ko se kot družba in organizacije 
lotevamo največjih vprašanj, torej ni 
prostora za ego. Namesto tega potrebu-
jemo vodje, ki znajo aktivno vključevati 
in povezovati. Odgovorne, ki znajo dati 
v ospredje nalogo in tim ekspertov, sebe 
pa v ozadje. Napake »mačo« vodenja se 
danes žal štejejo v človeških življenjih, 
ideja postherojskega vodenja nikakor ni 
več samo akademska razprava.

Po drugi strani pomirja Krleževo 
sporočilo, ki je v življenju preživel še kaj 
hujšega. Tudi to bo minilo, vsak pretres 
do sedaj je na koncu izzvenel. Žal ne brez 
žrtev, zato se ne smemo pustiti uspavati. 
Ta kriza ima in bo imela zdravstvene, 
ekonomsko-poslovne, psihološke, soci-
ološke, tehnološke, okoljske in še katere 
druge posledice. Obenem na srečo ponu-
ja tudi morje novih priložnosti za najbolj 
prodorne, okretne in odporne. Čas je 
torej za akcijo in sodelovanje. Čas je za 
spremembe k pametnejšemu, humanej-
šemu in bolj trajnostno naravnanemu 
življenju in delu.

Čas mnogo 
paradoksov

Kriza na srečo 
ponuja tudi morje 
novih priložnosti za 
najbolj prodorne, 
okretne in odporne.

Miha Škerlavaj
doktor poslovnih ved, profesor vodenja in 
organizacijskega vedenja 
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Prispevek je mnenje avtorja  
in ne izraža nujno stališča uredništva.

Ali je univerza  
še avtonomna?
Dekan Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo (FGG) Univerze v Lju-
bljani g. Matjaž Mikoš je v Delovih 
pismih bralcev 5. maja odgovoril 
na moj prispevek z naslovom Ali je 
univerza še avtonomna?, ki je bil v 
pismih bralcev objavljen 30. aprila.

Mnenja dr. Žige Turka kot 
intervjuvanca nisem smatral 
kot stališča FGG in to sem jasno 
napisal. Dodal sem le, da bi ne-
poučeni gledalec intervjuja tako 
lahko mislil glede na dejstvo, da 
je snemanje potekalo na hodniku 
stavbe FGG, kjer je intervjuvanec 
izražal ne samo svojih strokovnih, 
pač pa tudi svoja politična mnenja 
in poglede.

Ta hodnik ni brezosebni inte-
rier fakultete, kot ga v odgovoru 
imenuje g. Mikoš. Na začetku 
intervjuja je bilo namreč jasno 
povedano, in tega ni bilo moč 
spregledati, da snemanje poteka v 
stavbi FGG, in v tem vsaj jaz vidim 
problem. Če lokacija pogovora ne 
bi bila posebej navedena, bi ta ho-
dnik ostal neprepoznaven in bi ga 
prepoznali morda le bivši slušatelji 
in študentje na FGG, tako pa ga 
je javno prepoznala vsa Slovenija 
in od tod naprej to ni več neki ne-
pomemben in anonimen hodnik, 
ampak hodnik neke natančno 
imenovane javne ustanove. Ne 
vem, zakaj je intervju, za katerega 
se je vnaprej vedelo, da bo tudi 
politične narave, sploh potekal v 
tej stavbi, saj so drugi intervjuji 
v režiji TV SLO lahko potekali v 
začasnih studiih ali neprepoznav-
nih prostorih ves čas epidemije 
koronavirusa.

Navedem naj še, da z mnenji dr. 
Žige Turka v prispevku 30. aprila 
sploh nisem polemiziral, kot mor-
da nakazuje g. Mikoš na koncu 
svojega odgovora. Od polemizira-
nja z njegovimi izjavami sem se 
v prispevku več kot jasno omejil 
in z ničimer ni mogoče iz mojega 
prispevka razbrati, da bi to počel.

In če to ni vprašanje avtono-
mije univerze, kot bi se dalo tudi 
razbrati iz odziva g. Mikoša, pa je 
to vsaj vprašanje etike in hišne 
(a)politične higiene. Ki pa tudi 
nekaj šteje. Težko si predstavljam, 
da bi tehnične fakultete lahko 
postale hkrati še prosti amfiteatri 
za izpričevanja osebnih političnih 
pogledov zaposlenih na njih. Velja 
tako za čase epidemij in ko jih ni.

Ker sem bil v svojih navedbah 
v mojem prvem prispevku dokaj 
jasen in besedno precizen, ne 
mislim več nadaljevati te tematike. 
Povedal sem o tem že vse.
Gorazd Humar,
Šempeter pri Gorici

Nakup kurilnega olja
K pisanju me je spodbudil članek 
o nakupu kurilnega olja 6. maja v 
Delu. Ker sem ga ravno 5. maja na-
ročil pri Petrolu, vam predstavim, 
kako poteka nakup.

Najprej se oglasi avtomat, 
da pritisnite številko 1, nato se 
naposlušate obvestila o snemanju 
nakupa, nakar sledijo reklame o 
nakupu zaščitnih mask (zanimive 
kot 15. ponovitev govora ministra 
Počivalška), nato sledi muzika s 
prekinitvijo vsakih nekaj minut, 
da so vsi operaterji že zasedeni 
(verjetno oba), to se ponavlja v 
neskončnost.

Ker sem moral oditi od doma, 
sem prekinil to zanimivost in 
popoldne ponovil mukotrpni 
dialog. Po okoli dvajsetih minutah 
se mi je le oglasil prijazen moški, 
kateremu sem zaupal svoj nakup 
1100 litrov kurilnega olja. Povedal 
mi je, da bo dobava verjetno konec 
meseca, ko pa je preveril v svojem 
računalniku, je ugotovil, da bo to 
šele 4. julija, to je v dveh mesecih, 
nekje med jutrom in večerom 
(po Delovem članku Novo mesto 
verjetno spada med zahojene kraje), 
ker pelje cisterna na Dolenjsko le 
trikrat na teden.

Ko sem prvič naročal kurilno 
olje v »svinčenih časih« daljnega 
leta 1975, je bila dostava v treh 
dneh, Petrol pa je imel takrat le 
enega direktorja s skromno plačo, 
3,5-krat večjo od delavske. Ko zdaj 
ves svet nima kam skladiščiti nafte, 
pa nam ti veleumi postavljajo take 
pogoje. Kaj bi šele bilo, če bi bilo 
svetovno pomanjkanje nafte.

Glede na padanje potrošnje 
nafte zaradi skromnih zim in do-
datnih izolacij objektov je takšno 
ravnanje s kupci katastrofalno.

Upam, da se ne bo prihodnje leto 
vse skupaj ponovilo!
Jože Malenšek,
Črmošnjice pri Stopičah

Berem, poslušam, gledam ...
V zadnjih treh tednih nam najvišji 
slovenski funkcionarji zagotavljajo, 
da niso počeli nič drugega, kot ne-
nehno reševali človeška življenja. 

Če bi vse rešene prešteli, bi Slove-
nija daj štela nekaj deset milijonov 
prebivalcev.

Jelka Godec (SDS) si je na vso 
moč prizadevala, da bi Slovenija 
pridobila nujno antivirusno opre-
mo. Delala je po 16 ur na dan, tri 
ure je spala, vprašanje je, kaj neki 
je počela preostalih pet ur!

Naša dva fanta, Borut in Janez 
Ivan, sta doživela veliko preobraz-
bo. Borut, ki rad gunca afne na 
instagramu, je postal militarist. 
Janez Ivan pa se je zmehčal do 
neprepoznavnosti, kadar nagovarja 
rojake Slovence.

Anton Pelko je v pismih bralcev 
opisal delo monterjev v socia-
lizmu. Ti monterji so veliko časa 
preždeli po bifejih in gostilnah. 
In še: mnogi med njimi so potem 
ustanovili svoja podjetja. Pa ne 
samo monterji – tudi akviziterji, 
inkasanti in podobni profili.

Menda največji goljuf in preva-
rant v ZDA Bernie Madoff je pred 
kratkim zaprosil za predčasni 
odpust iz 150-letnega zapora. Kljub 
dokaj visoki starosti in številnim 
boleznim – rak, embolija, oslabelo 
srce – ga niso odpustili domov. Pri 
nas podobni kalibri ne morejo v 
zapor, če niso popolnoma zdravi.
Jože Simčič, Novo mesto

Koronavirus:  
cepivo in kemoterapija
Na spletu sem v začetku maja 
prebral, da je EU dala pobudo za 
finančno pomoč pri zbiranju sred-
stev za uspešen razvoj cepiva proti 
novemu koronavirusu.

Mene je v novici posebej razve-
selilo, da se končno enakovredno 
omenja razvoj cepiva in razvoj ke-
mijskega zdravila, čemur pravimo 
kemoterapija proti novemu korona-
virusu. Še nadalje je pričakovati, da 
bodo s cepivom težave, in vprašanje 
je, četudi bodo razvili cepivo, ko-
liko bo to učinkovito pri zatiranju 
nove viroze, ki ogroža svet.

Jaz že od vsega začetka menim, 
da bo morda lažje priti do učin-
kovitega kemijskega zdravila za ta 
primer. Prav gotovo, da niso samo 
protitelesa tisto, kar ščiti človeški 
organizem pred to okužbo, veliko 
bolj neposredno bi bilo možno pri-
ti do kemičnega sredstva, na kate-
rega je novi virus gotovo občutljiv. 
Poleg tega so cepiva bolj učinkovita 
preventivno kot terapevtsko. Do-
slej se je k kemoterapiji pristopalo 
na napačnem koncu, začela so se 

priporočati nekatera zdravila, ki so 
bila svoj čas uporabna proti proto-
zoarnim okužbam pri ljudeh. Sam 
nisem več v aktivni fazi razisko-
vanja, imam pa določene izkušnje 
s kemoterapijo in zdravljenjem 
okužb pri živalih z antibiotiki.

Na viruse je možno vplivati prek 
blokade ali vsaj motenj pri vezavi 
na receptorna mesta pri vstopanju 
v celice gostitelja, pri prepisovanju 
genetskih informacij virusa na raz-
množevalni aparat celic gostitelja 
in pri dozorevanju in sproščanju 
novonastalega virusa. Ni vrag, da 
ga ne bi našli nekje na tej njegovi 
poti in mu s tem vsaj zmanjšali 
kužnost, če ga že ne bi dokončno 
uničili.
prof. dr. Valentin Skubic,
Ljubljana

Ne bodimo šleve
Brez dela ni jela. Govorimo samo 
o zagonu gospodarstva, o nujnih 
velikih investicijah pa nič več.

Pa imamo nujne velike investi-
cije. Karavanški predor in drugi 
tir sta prav gotovo nujna. Tudi 
koroška avtocesta je nujna. Ko bo 
gospodarstvo znova zaživelo, bo 
pomanjkanje prometnih rešitev 
spet glavna cokla našega gospodar-
skega razvoja. Zakaj ne bi zdaj o 
tem razmišljali in tudi ukrepali?

Še vedno nimamo rešenih niti 
deponij za odkopano zemljo, ki 
bo ostala pri načrtovani gradnji 
od drugega tira in karavanške-
ga predora: tam bo za eno goro 
deponij, bilo bi je tudi za en otok. 
Nekoč smo že razmišljali o deponiji 
za otok v našem morju. Politika 
takrat tega ni jemala resno. Tudi 
meje s Hrvaško ni jemala dovolj 
resno. Opazovali smo hrvaške po-
teze, mi pa nič, dokler nam sosedje 
niso poskušali zapreti izhoda v 
mednarodne vode. Naša poteza 
glede te problematike bi lahko bila, 
da bi ta umetni otok locirali daleč 
v odprto morje in si tako razširili 
naše teritorialne vode.

Imamo kaj kreatovnosti? Trubar, 
Valvasor in Maister pa še kdo so 
bili naši veliki ljudje. Imamo danes 
še katerega velikega Slovenca? 
Veliko smo že zapravili, kajti »buči 
morje Adrijansko« za nas več ne 
buči. Lahko bi tudi Cankarjev 
očitek o nas ovrgli in se mu odku-
pili. Ne bodimo šleve na svojem 
dvorišču.
Vinko Korošak, 
Šempeter pri Gorici

Pisma bralcev in odmevi  pisma@delo.si


