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Nenavadno je, da se novinar z intervjuvancem pogovarja prek skypea.
“Nenavadno je bilo. Do morda pred pol leta. Danes pa so službeni pogovori prek
skypea, zooma nekaj povsem običajnega,” meni Andrej Černigoj, poslanec iz vrst
NSi, občinski svetnik in predvsem - Primorec. Ki je Vipavsko dolino zamenjal za
Bistriško, kjer tudi aktivno deluje na številnih področjih.
Pravite, da si po koncu epidemije v Sloveniji največ pozornosti zaslužita
digitalizacija in spodbujanje k zelenemu?
“Če pogledamo, kam potujeta svet in Evropa, gre vsekakor za ta pomembna segmenta.
Covid-19 je prinesel prav to - odkrivanje zelenega v lokalnem okolju, in odkrivanje
digitalizacije. Še pred pol leta se nam je zdelo čudno in nesprejemljivo, da bi določena
dela opravljali od doma, prek skypea, zooma. Danes je to postalo nekaj povsem
običajnega. Mislim, da bo Slovenija na tem področju morala še veliko postoriti, da bo to
majhna, butična, zelena država, ki jo bo treba digitalizirati in s tem zagotoviti še več
delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Za to butičnost pa bo treba tudi skrbeti in jo
negovati. Sedaj imamo dobro podlago, ki pa jo lahko hitro izgubimo.”
“Mislim, da bo Slovenija majhna, butična, zelena država, ki jo bo treba digitalizirati in s tem
zagotoviti še več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.”

Za digitalizacijo se zavzemate tudi neposredno, v novem medijskem zakonu. A
zakona kot takega ne podpirate?
“V takšni obliki, kot si je zakon o medijih zamislil minister, za nas ni sprejemljiv. Dokler
se ne uspemo o njem dogovoriti, ostaja na stranskem tiru. Sem sicer mnenja, da zakon
o medijih potrebuje osvežitev, saj se v desetih letih praktično ni spreminjal, čeprav se je
na tem področju premaknilo ogromno stvari. Tako imamo zakon iz pradavnine, ki je
doživel konsenz, prav tako ga bomo morali doseči pri novem zakonu, saj bo treba z
njim rešiti nekaj ključnih težav, s katerimi se srečujejo mediji. Sam s spremembo 77.
člena želim tehnični problem rešiti s tehnično rešitvijo. V Sloveniji imamo devet lokalnih
radiev. Kot predsednik Kluba primorskih poslancev sem še posebno pozoren na dva od
teh, ki sta na Primorskem, Radio 94 ter Radio Robin. Ta dva primorska pa pokrivata
približno 50.000 poslušalcev.

“Če bi se lokalni radii prijavili za digitalne frekvence, bi izgubili status, saj se lahko prijavijo le tisti z
regionalnim statusom, posledično bi s tem izgubili sredstva. Kar pomeni, da bi Primorska verjetno
tudi izgubila dva radia.”
Delo ceni že od malih nog
Andrej Černigoj prihaja iz Vipavskega Križa, vendar že desetletje živi v Ilirski Bistrici, natančneje v
vasi Smrje, kamor ga je pripeljala ljubezen. Mož, oče hčerki in ljubitelj teka ter vinarstva, je z
letošnjim marcem postal poslanec NSi, izvoljen v ilirskobistriškem domačem okraju.
“Vsaka sprememba ni enostavna in sprememba stalnega prebivališča, oziroma iz Vipavca postati
Bistričan, je bil zame velik korak v življenju,” pravi Černigoj. Nekdanji evropski poslanec Lojze
Peterle, pri katerem je Černigoj kot stažist in kasneje asistent v Evropskem parlamentu začel svojo
politično pot, mu je svetoval, da je vsako težko odločitev potrebno ponotranjiti in začeti z njo živeti
ter prisluhniti sovaščanom.
Nasvet, ki se je obrestoval tako na državnozborskih volitvah, saj je bistriška občina po šestih letih
dobila poslanca in prvega iz vrst NSi, kot tudi na lokalnih volitvah, saj je NSi po osmih letih spet
zastopana v bistriškem občinskem svetu.
V lokalnem okolju je bil aktiven že kot dijak in študent, ki je končal smer analize politik in javne
uprave. Postal je predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov ter ob povezovanju s študentskimi
organizacijami opazil, kako slabo so med seboj povezani primorski dijaki in študentje v Ljubljani.
Zato so ustanovili Zvezo primorskih klubov Vstala Primorska. V Ajdovščini so z evropskimi in
občinskimi sredstvi izpeljali projekt Hiše mladih.
Po študiju je nekaj časa delal v Mercatorju. A ker ga je vedno vleklo v mednarodne vode, je svojo
profesionalno politično pot začel v Evropskem parlamentu. Devetletno pridobivanje znanja v tujini in
doma je v kampanji približal ljudem in postal peti poslanec iz ilirskobistriške občine. “Tudi Bistričani
so me zelo dobro sprejeli, veliko so mi pri kampanji pomagali in fantje iz Smrij mi še vedno.”
Sedanji predsednik Kluba primorskih poslancev tudi zelo ceni fizično delo. Starši v Vipavskem Križu
so namreč na noge postavili vinogradniško kmetijo. “Z delom se tako srečujem že od malih nog in ga
cenim, saj zelo dobro vem, koliko dela je treba vložiti v en evro izkupička in tudi, kako hitro ga je
mogoče porabiti.”

Digitalizacija je prinesla novo tehnologijo digitalnega omrežja DAB+. AKOS razpisuje
podelitev pravice vstopa v DAB+ omrežje. Če bi se omenjene radijske postaje prijavile
za te frekvence, bi izgubile status, saj se lahko prijavijo le tisti z regionalnim statusom,
posledično bi s tem izgubili sredstva. Kar pomeni, da bi Primorska verjetno tudi izgubila
dve radijski postaji. V tem delu sem zato predlagal spremembo zakona o medijih, ki je
nujna, saj se digitalne frekvence v prihodnosti verjetno ne bodo več podeljevale tako
kmalu. Sistem digitalnih frekvenc za lokalne radijske postaje prinaša veliko prednosti,
predvsem pa pomeni boljšo pokritost in jasen zvok. To bi potrebovali, da se domači
radii ne bi mešali z italijanskimi in hrvaškimi. Ko na poti iz vasi Smrje poslušam Radio 94,
do Pivke poslušam predvsem prekinitve v italijanščini, podobno je tudi z večjimi radii.
Digitalne frekvence omogočajo tudi prenos tekstovnih in glasovnih sporočil, kar je
dobrodošlo, denimo, v primeru nesreč. Najpomembnejše pa je, da bodo vsi radii, ki se
bodo prijavili za te frekvence, dobili večjo pokritost in bili slišani na polovici države in v
tunelih. Za spremembo 77. člena sem pridobil soglasje ministrstva za kulturo, da je ta
moj predlog pomemben, prav tako sem pridobil vseh 46 podpisov poslancev koalicije in
menim, da je ni stranke, ki bi temu nasprotovala.”

Vendar je eno tehnični vidik zakona, drugo pa politični. Če prav razumem, tega
vidika v zakonu vaša stranka ne podpira.
“Kar zadeva opozicijo, pa lahko na žalost povem, da takšnega odpora do vlade ni nikjer na svetu.”

“NSi ni podprla prve različice zakona. V vladi smo enakovreden partner, ve se, da brez
naših sedmih glasov zakon ne more priti skozi. Želimo in tako tudi kažemo javnosti, da
to ni vlada ene pač pa štirih strank. Kar se kaže tudi s tem, da bo medijski zakon, dokler
o njem ne bo konsenza, postavljen na stran.”
Za topove in za maslo
Pridobili pa ste dvotretjinsko podporo zakona o vojski. Država bo vojski tako v
prihodnjih šestih letih namenila 760 milijonov evrov. Kako odgovarjate na očitke
o tem, da bi bilo treba sedaj vlagati denar drugam, predvsem v zdravstvo?
“Rekli so mi: Andrej, ne sanjaj o avtocesti, ker je to zgodba, ki se vleče že 30 let in je ne boš nikoli
videl! Sedaj rečem lahko to, da zgodba o avtocesti ni več v oblakih. ”

“Sem podpredsednik odbora za obrambo in lahko popolnoma razjasnim sliko. Govori se
o 780 milijonih evrov v šestih letih. Zavedati se je treba, da se je vojski sredstva vedno
jemalo, njen proračun se je prepolovil. Vojska je v kriznih letih tudi do 80 odstotkov
denarja namenjala za plače, ostalo za naložbe. Šarčeva vlada ji je namenila 54 milijonov
evrov letno za naložbe, mi smo dodali še 50 milijonov letno in dodali poseben zakon,
da se tega denarja ne bi porabilo za druge namene niti v kriznih časih, da omejimo tudi
težnje nas samih. Tako da država matematično ne daje 780 milijonov evrov dodatnih
sredstev vojski, pač pa ji namenja 50 milijonov na leto več kot prejšnja vlada.
Druga zadeva pa je, da so vse prejšnje leve vlade mednarodni skupnosti dale mnogo
obvez. Zavedamo se, da vsega tega ne moremo uresničiti, saj bi v tem primeru
potrebovali približno tri milijarde evrov. Z zakonom o investicijah v Slovenski vojski smo
naredili minimum, ki ga naša vojska potrebuje. Zavezali smo se, da bomo opremili prvi
bataljon, kupili dva helikopterja z možnostjo dvonamenske uporabe za sistem zaščite in
reševanja, dodatno bomo kupili tudi transportno letalo, ki se je izkazalo za zelo
pomemben faktor prav v teh kriznih razmerah. Poleg vsega je NSi po dolgih letih
presekala gordijski vozel in v vojski rešila status vojakov po 45. letu. Naredili pa smo
tudi privlačnejši naborniški sistem za prostovoljce, tudi za mlade, ki se jim bo vojska
prilagodila, da bodo imeli možnost opravljanja usposabljanja med počitnicami.
Pomembno je, da bodo s stalno zaposlitvijo tudi mladi videli v vojski priložnost in
prihodnost. Veliko ljudi se v vojski ni videlo prav zato, ker so po 45. letu lahko pristali na
cesti.”
Se bo odločanje za vstop v vojaški poklic s tem okrepilo?
“Na žalost jih danes iz vojske več izstopi, kot jih vanjo vstopi. Mislim, da se bo to
spremenilo. Da bodo mladi izkoristili tudi možnost štipendiranja v vojski. Ocenjujem, da

se prav s tem zakonom Slovenski vojski ni treba bati za prihodnost, s tem smo njej in
vojakom ter vojakinjam vrnili dostojanstvo in ugled.”
Pa vendar. Bi bilo v tem času bolj smiselno vlagati v maslo kot v topove?
“Rešujemo vse podsisteme v državi. Z rebalansom proračuna smo tako vojski kot
zdravstvu zagotovili dodatna sredstva. Strinjamo se, da je zdravstvo zelo pomembno in
zato se tja tudi vlaga. Se pa obenem zavedamo, da se v državi ne more vlagati samo v
eno področje. Hišo je treba negovati v vseh štirih vogalih, kajti če krepiš samo enega, se
ostali lahko porušijo. Menim, da Levica nima celotnega vpogleda v sistem. Želijo več
denarja za zdravstvo, mi smo ta sredstva zagotovili. Prav tako rešujemo vse težave, ki se
pojavljajo v zdravstvu. Samo poglejte Univerzitetni klinični center, kjer se zdaj ureja za
1700 kvadratnih metrov dodatnih kapacitet.
Do sedaj se zadeva ni premaknila deset let. Takšnih težav je ogromno. Potrebno je malo
pozitivne volje in hitrega ukrepanja. Prav v teh časih se tudi ne bomo mogli zadovoljiti z
odgovorom, da se nečesa ne da. K stvarem bo treba pristopiti z načinom, kot ga je v
sloganu imel nekdanji ameriški predsednik Obama - 'Yes, we can' (Da, zmoremo). Poleg
tega pa se bo treba vprašati, kaj zdravstvo s temi veliki sredstvi, ki jih ima na voljo - gre
za 3,5 milijarde evrov - lahko naredi več in kaj boljše. Tukaj torej dileme, ali maslo ali
topovi, ni, saj nadgrajujemo in rešujemo obe težavi.”
Na drugi strani je o vojski v zadnjem času veliko slišati tudi na drugačen način. Z
aktivacijo 37 a. člena. Ali podpirate vojake na meji?
“Zavedati se je treba, da je vojska v manjši meri na mejah prisotna že sedaj. Ilirska
Bistrica je, denimo, druga največja občina v Sloveniji in je na še toliko bolj ključni
poziciji, saj večina poti migrantov, ki vodi do Italije, poteka prav prek njenega ozemlja.
Zato je aktivacija 37. a člena za nas, ki v teh koncih živimo, zelo pomembna. Po moji
oceni vojska sedaj nima zadostnih pristojnosti, lahko je samo prisotna poleg policistov,
ne more pa, denimo, ustaviti ali napotiti migrantov drugam. Ta člen ni nikakršen 'bavbav', njegova uresničitev pomeni, da bi imela vojska možnost opozarjati, napotiti
migrante, začasno omejevati gibanje oseb in sodelovati pri obvladovanju skupin in
množic. Ta aktivacija bi bila zelo pomembna z vidika razbremenitve policistov ob mejah,
ki bi se lahko vrnili v notranjost in opravljali druge naloge.
Sam sem veliko v stiku s policisti in vidim, da so preobremenjeni, dogajajo se tragedije,
obremenjene so njihove družine. Težave z migranti pa tudi ne bodo izginile čez noč. Z
aktivacijo omenjenega člena pa bi tudi ljudem ob meji vrnili občutek varnosti. Sedaj so
prisotni občutki strahu in nemoči. V Ilirski Bistrici, denimo, je bilo kar nekaj vdorov v
hiše, vikende, kraj avtomobilov … In mladi ljudje, predvsem matere z otroki, si ne upajo
na prosto. To ni demagogija. V poletnem času sem bil tudi sam veliko na terenu in tudi
iz prve roke srečal ljudi iz vasi, ki se bojijo iz hiš. Imam tudi lastno izkušnjo iz domačih
Smrij, ki so od meje oddaljene sedem kilometrov. Kar koli pustiš zunaj, naslednji dan

izgine. Zgodila se nam je celo utopitev migranta v bližnji reki Reki, našli smo tudi
človeka, ki je pozimi zmrznil. Tudi 95 odstotkov županov ob meji si želi prisotnosti
vojske na mejah, želijo si je obmejni prebivalci. Kljub temu dveh tretjin v parlamentu, ki
bi zagotovile sprejem zakona, še ni.”
Zakaj ne?
“Mislim, da opozicijske stranke vzpostavitve tega člena ne želijo, ker nočejo koaliciji
prepustiti te majhne zmage. Sprejetje tega zakona ni zmaga za koalicijo, ampak
podpora lokalnemu prebivalstvu. Drugega razloga ne vidim. Menim, da se vse politične
stranke zavedajo, da je stanje na terenu porazno, da bi bila potrebna večja pristojnost
vojske. In žalosti me, da se ne znamo poenotiti, tako kot smo se poenotili za ureditev
statusa vojakov.”
Edinstvene razmere
Se vam zdi, da je v kriznih časih tvegano sprejemati zakone, ki razdvajajo ljudi, pa
njihovo sprejemanje ravno ta trenutek ni tako zelo nujno za delovanje države?
“Ne nameravam ovinkariti. NSi je bila dolgo časa v opoziciji, kot opozicija smo ogromno
zakonov tudi predlagali, pa jih koalicija ni sprejela. Sedaj imamo ogromno zakonov v
predalih in veliko jih bo tam tudi ostalo, ker menimo, da za njihovo uveljavitev sedaj ni
pravi čas. Kar zadeva opozicijo, pa lahko na žalost povem, da takšnega odpora do vlade
ni nikjer na svetu. V takšni situaciji, kot smo sedaj, nismo bili še nikoli, o tem nimamo
napisanih učbenikov.
Kot vlada smo hitro pripravili večje število ukrepov, pripravlja se že šesti paket pomoči,
saj bi bilo z enim nemogoče vse zajeti, ker se marsikaj še učimo sproti. Tudi v tujini
delajo podobne ukrepe kot mi. Če pa nekdo prav želi v katerem koli zakonu najti nekaj,
kar ni v redu, bo pač našel. Vendar takšnega negativizma, kot ga doživljamo s strani
opozicije, v tujini ni. Poglejte si avstrijski časopis, ki je na naslovnici objavil vse
predsednike strank skupaj s predsednikom vlade. Pri nas vpraša medij predsednike
opozicijskih strank, če so si, denimo naložili aplikacijo Ostani zdrav, pa vsi odkimajo. Za
boj proti epidemiji potrebujemo tudi politično enotnost.”
Ampak po drugi strani pa morate priznati, da avstrijska in njej podobne vlade niti
v medijih niso soočene z zgodbami o potencialno koruptivnih dejanjih ali najmanj
neetičnih gestah, kot smo jim priča pri nas.
“Sem zato, da se pri vseh teh zgodbah zadeve raziščejo, če se ugotovijo nepravilnosti,
naj zanje tudi odgovarja. Če gledamo na zgodbe iz prvega vala epidemije, vam s prve
roke lahko povem, da je bilo v tem času pomanjkanje opreme zaznati po celem svetu.
Najbrž ste slišali, da je Nemčija maske, namenjene za drugo državo, celo zasegla. Nikjer
to delovanje ni bilo vzorno ...”

Ne gre le za zgodbe z maskami, gre za ostale zadeve, tudi način komunikacije
vlade z državljani.
“Strinjam se, da bi bila naša komunikacija lahko boljša. Seveda pa se je treba zavedati,
da so bili za državljane neugodni ukrepi tudi po ostalih državah. Imam prijatelje v Italiji
in tako drastičnih ukrepov, kot so jih imeli v sosednji državi, ko se niso smeli niti za več
kot 200 metrov oddaljiti od hiše, mi sploh nismo imeli.”
Vlada bo in je s petimi paketi že poskrbela za gospodarstvo in ljudi. Je zajela vse
segmente?
“Vlada je dokazala, da je blizu ljudem in to je tudi slogan NSi, ki se je izkazal za zelo
pomembnega v tej krizi. NSi je pomemben člen te vlade. In še nikoli v zgodovini
Slovenije ni nobena vlada v času gospodarskega krča zaradi epidemije nastopila s tako
obsežnim programom spodbud. V preteklosti smo imeli samo eno spodbudo, ta denar
je šel v banke, ker smo reševali bančni sistem. Mi pa smo dokazali, da znamo prisluhniti
ljudem in podjetjem, ko je to potrebno.
Država res ne more rešiti vsakega človeka in vsake težave, smo pa s temi paketi ukrepov
za omilitev posledic epidemije zajeli večje skupine ljudi. Statistični podatki kažejo, da
smo ohranili več kot 300.000 delovnih mest, številna podjetja, obvarovali družine in z
veliko ukrepi poskrbeli tudi za najranljivejše. V NSi pa verjamemo v potenciale vsakega
izmed nas, ljudje za razvoj svojih talentov potrebujemo prostor in svobodo in država v
to ne sme posegati. Mi vidimo državo kot subjekt, ki ga potrebujemo za varnost, kot
varnostno mrežo, v katero se ujamemo, če pademo, nato pa spet odskočimo. To je
naloga države.
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Zato smo pristali na tako široke programe spodbud. V tej krizi vidimo ključno vlogo
države, ki mora vsem ljudem zagotavljati učinkovito in delujočo varnostno mrežo. S
temi paketi smo skušali čim bolj široko nagovoriti gospodarstvo in posamezne ljudi, da
bo okrevanje kar najhitrejše. Tega, da mora država poskrbeti za čimprejšnji odboj, smo
se naučili že v opoziciji v prejšnji krizi. Če deluje gospodarstvo, je to pozitivno za vse
nas. Zato smo na strani ljudi in na strani uspešne in ustvarjalne Slovenije. V NSi smo
prepričani, da ljudem lahko povrnemo dostojanstvo le, če jim bomo omogočili delo in
zaposlitev. Naj bodo socialne pomoči še tako visoke, ljudem ne bomo vrnili
dostojanstva, ampak jih bomo naredili odvisne od socialnih transferjev.”
Premiki za avtocesto
Kako torej gledate na pobudo GZS, kot enega izmed socialnih partnerjev, ki je
državo zaprosila za nekajletno zamrznitev minimalne plače?
“V GZS vidimo zelo kredibilnega partnerja, predvsem pa vsem partnerjem znamo tudi
prisluhniti. Ekonomski svet po dolgem času spet deluje in zavedamo se, da bomo morali
v teh kriznih in zahtevnih časih vsi nekoliko popustiti. Pričakujemo še mnenje socialnih
partnerjev, nato bomo skušali zadevo uskladiti. Želja NSi je, da država ne posega veliko
v to področje, pač pa je platforma, da se delodajalci in delojemalci dogovorijo sami.”
Tudi epidemija bo minila, država pa je že pripravila projekte za ta čas. Med njimi
je tudi dolgo pričakovan avtocestni odsek Jelšane-Postojna, za katerega
uresničitev navijate tudi vi.

“Ko sem se preselil v Ilirsko Bistrico, sem se srečal s težavo, saj sem iz Ajdovščine v
Ljubljano potreboval 40 minut, iz Ilirske Bistrice pa uro in deset minut. Kar pomeni, da
se ogromno mladih, ki dobijo službo v Ljubljani in ostalih občinah, posledično izseli iz
bistriške občine. Ko sem iskal rešitve, sem ugotovil, da je projekt omenjene avtoceste
pred osmimi leti končal v predalih. Moja naloga je bila, da ta projekt ponovno obudim
in ga vrnem v vladno odločanje, kar mi je uspelo. Zelo sem vesel, da se je vmes zgodila
tudi druga pomembna zadeva. Da so se župani Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice, ki se jih
avtocesta dotika, prvič v zgodovini uspeli dogovoriti, kje približno bo potekala trasa. To
je zadevo zelo olajšalo, saj smo enotno nastopali pri ministru za infrastrukturo. Sedaj
smo prišli tako daleč, kot v zgodovini tega projekta še nismo bili. Imamo datum, da bo v
roku sedmih let ta avtocesta narejena. Tudi če bo v roku devetih let, bom še vedno zelo
zadovoljen.”
Se ne bojite, denimo, naravovarstvenikov ali iniciativ, ki bi temu nasprotovali?
Nenazadnje imajo na Bistriškem izkušnje z (ne)umestitvijo velikega projekta
vetrnih elektrarn na Volovji rebri.
“Gre v bistvu za dve cesti - od Staroda do Kozine in od Jelšan do Pivke oziroma Divače.
Te ceste so zelo obremenjene, samo po cesti Starod-Kozina pelje mesečno 22.000
tovornjakov. Med Jelšanami in Postojno še dodatnih 7000. To je za lokalne in državne
ceste preveč. Zato menim, da vsi razumejo, da je za Ilirsko Bistrico avtocesta zelo
potrebna.

(foto: Žiga
Živulovič jr./BOBO)

Tudi za državo, saj ta izgublja delež denarja iz naslova cestnin. S takšnim številom
tranzitnega prometa bi namreč lahko brez težav plačevali gradnjo avtoceste. Smo pa
Slovenci takšni, da vsakemu projektu radi nasprotujemo. Primorci lahko dokažemo, da
bo pri nas drugače. Sem človek dialoga in se bom z vsemi temi ljudmi skušal dogovoriti

in poiskati skupno rešitev. Sem tudi človek, ki ne verjame, da stvari niso možne. Rekli so
mi: Andrej, ne sanjaj o avtocesti, ker je to zgodba, ki se vleče že 30 let in je ne boš nikoli
videl! Sedaj rečem lahko to, da zgodba o avtocesti ni več v oblakih. Dars bo tudi
namenil sredstva za umestitev avtoceste, denar je že rezerviran, torej zadeve
premikamo.”
Temu delu regije naj bi država namenila tudi kar nekaj dodatnih sredstev za
infrastrukturo?
“Na žalost je bila Ilirska Bistrica v preteklosti nekoliko pozabljena, ker ni imela poslanca.
Postavil sem jo na zemljevid cest v Sloveniji, pa ne le njo, pač pa tudi okoliške občine.
Ministrstvo za infrastrukturo je v rebalansu proračuna dobilo v letošnjem letu 30
dodatnih milijonov evrov. Kar znaten del tega denarja bo vložen na Bistriško ali pa je že
bil. Prvič je sodelovanje med poslancem in županom obrodilo sadove v številu
projektov.”
Odkrili smo naravo
Projekt vaše stranke je bilo tudi nedeljsko zapiranje trgovin, ki pa je kljub
referendumu o zaprtju trgovin zaživelo šele letos, po dobrem desetletju. Verjetno
je še prezgodaj za ocene, a vseeno - kako se nedeljsko zapiranje obnese?
“Naša stranka je bila pred desetletjem pobudnica referenduma o zapiranju trgovin ob
nedeljah, a se volje ljudstva ni upoštevalo. Danes pa je to zelo dober pokazatelj, da
koalicija podpre tudi dobre predloge opozicije. Mislim, da je zaprtje velikih trgovskih
centrov ob nedeljah dobro, da so družine lahko skupaj in menim, da to tudi ne bo
prineslo hujših gospodarskih posledic. Ljudje se bomo prilagodili in bomo večino
nakupov opravili ob petkih in sobotah. Pomembno se mi zdi, da so ljudje kljub ali prav
zaradi epidemije odkrili naravo. In s tem, ko bodo imele družine v nedeljah čas zase, jih
bo še bolj povezalo.”
To odkritje narave je očitno ena dobra stvar, ki smo se je naučili med epidemijo.
Obstaja še kakšna?
“Toliko ljudi, kot videvam v naravi, toliko objav narave na socialnih omrežjih - to je
nekaj, kar me resnično zelo veseli. Majhen narod, kot je Slovenija, je odkrival ves svet,
lastne države pa nismo poznali, ne do te mere, da bi poznali lepo znamenitost kilometer
od naše hiše. Mislim, da bomo še bolj odkrili lokalno pridelano hrano, ki jo bomo znali
spoštovati in ceniti. Epidemija je prinesla ogromno težkih zgodb in preizkušenj za
običajne ljudi, ne smemo pa prezreti pozitivnega sporočila, ki ga prinaša. Želim si, da
zopet odkrijemo naše vrednote in tisto, kar v življenju zares šteje - prijateljstvo, družina,
sodelovanje in solidarnost.”
andrej černigoj

https://www.primorske.si/plus/7-val/rekli-so-mi-andrej-ne-sanjaj-o-avtocesti

