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Grafična	tehnologija

Grafične	preiskave,	Grafična	dodelava

GRAFIČNI	MATERIALI

Ekologija	v	grafiki,	Tiskovne	forme,
Tisk	2,	Tiskarski	postopki	2,	3D	tehnologije

TISK

Embalaža	1,	Embalaža	2,	Načrtovanje	ekološke	embalaže

EMBALAŽA

Vodenje	kakovosti,	Načrtovanje	grafične	proizvodnje,
Grafični	inženiring,	Poslovni	informacijski	sistemi	
in Poslovne	informacijske	aplikacije,	Podjetništvo

PROIZVODNJA	IN	PODJETNIŠTVO



GRAFIČNE	PREISKAVE

Diana	Gregor	Svetec	
Klemen	Možina 6	ECTS	|	GMT2	in	GMT3

Seznanitev
s	preskuševalnimi	
metodami	
in	lastnostmi	grafičnih	
ter	embalažnih	
materialov.

Projektno	delo:	
povezava	vaj,	
seminarja
in	drugih	oblik	dela.

Embalaža	1,	Tisk	2,	
Grafična	dodelava



EMBALAŽA	1

Diana	Gregor	Svetec	
Urška	Vrabič	Brodnjak 4	ECTS	|	GMT2	in	GIK2



EMBALAŽA	2

Diana	Gregor	Svetec	
Urška	Vrabič	Brodnjak 4	ECTS	|	GMT3	in	GIK3

Aktivna	embalaža
Inteligentna	embalaža
Trajnost
Zakonodaja



Jasmina	AjdiniJanja	Cerar,	Patricija	SeličKristina	Sojer,	Patricija	PevecAleša	Istenič,	Eva	Štirn

NAČRTOVANJE	EKOLOŠKE	EMBALAŽE

Diana	Gregor	Svetec,	Klementina	Možina
Gregor	Franken 6	ECTS	|	GIK3

Življenjski	krog	embalaže,	trajnostni	embalažni	materiali	in	
biopolimeri,	postopek	načrtovanja	embalaže	z	upoštevanjem	
smernic	trajnostnega	razvoja,	ekološko	grafično	oblikovanje.

Praktični	primeri	ekološkega	oblikovanja.



GRAFIČNA	DODELAVA

Urška	Vrabič	Brodnjak	
Klemen	Možina 4	ECTS	|	GIK3



Urška	Vrabič	Brodnjak	
Klemen	Možina 4 ECTS | GIK3

GRAFIČNA	DODELAVA



EKOLOGIJA	V	GRAFIKI

Maja	Klančnik	
Barbara	Blaznik

vpliv	grafične
industrije	na	okolje

okoljevarstvene	rešitve

6	ECTS	|	GIK3



TISKOVNE	FORME

Maja	Klančnik	
Matej	Pivar 4	ECTS	|	GMT2

tiskovne	forme	po	posameznih	tehnikah	tiska

vrste	tiskarskih	plošč	in	tehnologija	izdelave	tiskovne	forme

klasični	in	digitalni	(CtP)	postopki	izdelave	tiskovne	forme

kemijske	reakcije	in	fizikalno-kemijske	spremembe
v	posameznih	fazah	izdelave	tiskovne	forme



TISK	2	IN	TISKARSKI	POSTOPKI	2

Deja	Muck	
Matej	Pivar 6	ECTS	|	GMT2	in	GIK3

predavanja,	vaje	in	projektno	delo

Povezljivost:	Grafična	dodelava,
Tiskovne	forme,	Embalaža	1

Konvencionalni	tisk
fleksotisk,	sitotisk,	tampotisk

Hibridni	tisk

Funkcionalni	
tisk

Tiskana	
elektronika

Industrijski	tisk

Digitalni	tisk
elektrofotografija,	kapljični	tisk



3D	TEHNOLOGIJE

Deja	Muck	
Matej	Pivar 4	ECTS	|	GMT3	in	GIK3

predavanja,	vaje	
in	projektno	delo

Povezljivost:	
3D	modeliranje

Zajem	predmeta
3D	skeniranje,	fotogrametrija	...

Priprava	modela Reproduciranje
3D	tisk,	vizualizacija,	animacija,	VR,	OR,	XR



VODENJE	KAKOVOSTI

Andrej	Demšar,	Marica	Starešinič,	Klemen	Možina 6	ECTS	|	GMT3	in	GIK3

Opredelitev	sodobnega	
pojmovanja	kakovosti
in	sistemov	vodenja	kakovosti.

Razvijanje	zavesti
o	pomenu	kakovosti.

Razumevanje	sodobnih
konceptov	sistemov	vodenja	
kakovosti,	njihovega	presojanja
in	certificiranja.

Kritična	analiza	sistemov
in	orodij	za	vodenje	kakovosti.



NAČRTOVANJE	GRAFIČNE	PROIZVODNJE

Urška	Stanković	Elesini	
Andrej	Demšar 6	ECTS	|	GMT3

OPREDELITEV	USPEŠNEGA	PODJETJA

Človek	v	delovnem	procesu
Organizacijska	kultura
Vrednote,	poslanstvo	in	vizija	podjetja
Kakovost
Etika	v	poslovnem	svetu

Organizacijske	strukture
Poslovne	funkcije	in	njihova	povezljivost

Procesi
Pretok	materiala	in	delovne	dokumentacije
Študij	dela	in	časa
Organiziranost	poslovnih	procesovm

PAMETNA	TOVARNA

ČAS
SPREMEMB

NAČRTOVANJE

ORGANIZACIJA



GRAFIČNI	INŽENIRING

Urška	Stanković	Elesini 4	ECTS	|	GIK3

...obsega	metode	in	izkušnje
pri	analiziranju	in	oblikovanju	
kompleksnih	procesov	v	podjetju,	
katerih	namen	je	povečati	
gospodarnost	poslovanja.
Rešuje	racionalizacijske	naloge,
ki	zadevajo	več	oddelkov
v	podjetju	in	ne	le	enega.

Delovni	
sistemi

Študij	dela
in	časa
izkoristek	
procesov,	
resursov,
ozka	grla,	
pretočni	časi,	
produktivnost

Ergonomija
položaji	pri	delu,	
vpliv	parametrov	
okolja
(hrup,	vibracije,	
temperatura	itd.)

Oblikovanje	dela
ter	določanje	zastojev	
in	izgub	pri	delu
MTO,	SDD	...

USPEŠNA,	
STABILNA	IN	
VZDRŽNA	
RAST	

PODJETIJ



POSLOVNI	INFORMACIJSKI	SISTEMI	IN	POSLOVNE	INFORMACIJSKE	APLIKACIJE

Raša	Urbas,	Urška	Stanković	Elesini 6	ECTS	|	GMT3	in	GIK2,	GIK3

ODLOČANJEPODATKI INFORMACIJE ZNANJE NAČRTOVANJE



4	ECTS	|	GMT3	in	GIK3

Potrebno	v	vsakem
poslu,	tudi	obstoječem,
kjer	lahko	vpeljemo
nove	proizvode,
storitve,	uporabimo
nove	materiale	ali	nove,
boljše	načine	dela.

Zakaj	podjetništvo?
Iskanje	in	razvijanje	
priložnosti.

PODJETNIŠTVO

Blaž	Zupan
Ekonomska	fakulteta



PODJETNIŠTVO

Blaž	Zupan
Ekonomska	fakulteta

Pri	tem	predmetu	vas	bomo
naučili	uporabe	orodij
za	razvoj	poslovnih	priložnosti.

Pri	tem	boste	razvijali	veščine,
ki	jih	podjetja	cenijo	in	potrebujejo

in/ali	če	je	to	vaš	cilj,

vam	pomagali	na
vaši	podjetniški	poti.

4	ECTS	|	GMT3	in	GIK3
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Informacijska	tehnologija
in	oblikovanje	medijev
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Informacijska	tehnologija	in	oblikovanje	medijev

Informacijski	viri,	Interaktivni	mediji	1,
Interaktivni	sistemi	1,	Strukture	in	prenos	podatkov

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

Osnove 3D modeliranja, Video

3D IN VIDEO

Načrtovanje pisav, Oblikovanje informacij,
Oblikovanje medijev, Medijske vizualizacije

OBLIKOVANJE

Oblikovanje embalaže (in Načrtovanje ekološke embalaže)

EMBALAŽA



Informacijske kompetence

Iz velike množice zajeti 
zanesljive in uporabne 
informacije.
Iz informacij ustvariti
nova znanja.

INFORMACIJSKI	VIRI

Bojana	Boh	Podgornik	
Danica	Dolničar 4	ECTS	|	GMT3

Viri informacij
Primarni dokumenti
Bibliografski slogi
Reference

Podatkovne zbirke
Bibliografske in faktografske
Napredne tehnike iskanja
Vrednotenje informacij

Intelektualna lastnina
Pravice avtorjev,
licence, znamke,
modeli, patenti

Sinteza informacij v znanje
Metodologija
Strukture
Vizualizacija



INTERAKTIVNI	MEDIJI	1

Aleš	Hladnik
Mihael	Lazar 6	ECTS	|	GMT2

Python – osnove

sintaksa in semantika, 
spremenljivke, izrazi, operatorji, 
funkcije, zanke (IF) in iteracije 
(OR), nizi, seznami, urejeni 
seznami, datoteke, slovarji

Parsing

Dostopanje do spletnih portalov 
in njihovo razčlenjevanje.
Analiza podatkov (Big data)

Interaktivne računalniške igre



INTERAKTIVNI	SISTEMI	1

Mihael	Lazar
Danica	Dolničar 6	ECTS	|	GMT3

Razvoj interaktivnosti in komunikacije človek–stroj.

Trenutni obseg interaktivnih sistemov:
računalniki, mobilne in hišne naprave, roboti...

Razlike in stične točke med človekom in računalnikom.
Sistem kot vsota ljudi, dejavnosti, okolja in tehnologij.

Načrtovanje interaktivnosti na podlagi oseb in scenarijev.

Pregled osnovnih tehnologij za interaktivnost v spletu.

Dostopnost, uporabnost, sprejemljivost.

Bodočnost interaktivnosti:
sistemi za daljinsko prisotnost, holografski vmesnik, 
razpoznavanje gibov, povezava možgani–stroj,
možgani–možgani, VR, AR, UI, napredna robotika.



NAČRTOVANJE	UPORABNIŠKIH	VMESNIKOV

Dejana	Javoršek
Primož	Weingerl 4	ECTS	|	GIK2“STRUKTURE	IN	PRENOS	PODATKOV”

Metoda UCD:	načrtovanje	usmerjeno	v	uporabnika;	postopki	načrtovanja	spletnih	mest	in	aplikacij
§ raziskava	trga	(analiza	obstoječih	UV),	anketiranje,	intervjuji	in	segmentacija
§ izdelava	person,	načrt	uporabniške	izkušnje,	informacijska	arhitektura,	žični	modeli
§ vizualna	podoba	in	prototipiranje,	testiranje	uporabnosti,	testiranje	uporabniške	izkušnje



NAČRTOVANJE	UPORABNIŠKIH	VMESNIKOV

Dejana	Javoršek
Primož	Weingerl 4	ECTS	|	GIK2“STRUKTURE	IN	PRENOS	PODATKOV”

Metoda UCD:	načrtovanje	usmerjeno	v	uporabnika;	postopki	načrtovanja	spletnih	mest	in	aplikacij
§ raziskava	trga	(analiza	obstoječih	UV),	anketiranje,	intervjuji	in	segmentacija
§ izdelava	person,	načrt	uporabniške	izkušnje,	informacijska	arhitektura,	žični	modeli
§ vizualna	podoba	in	prototipiranje,	testiranje	uporabnosti,	testiranje	uporabniške	izkušnje



RAZVIJANJE	UPORABNIŠKIH	VMESNIKOV

Dejana	Javoršek
Primož	Weingerl 4	ECTS	|	GIK3

Seznanitev s področjem razvijanja 
uporabniških vmesnikov

Pregled različnih razvijalskih okolij in tehnologij 
(spletna mesta, spletne aplikacije, 
mobilne aplikacije itd.).

Seznanitev s spletnimi tehnologijami, 
terminologijo in trendi

Tradicionalne, več-stranske aplikacije (MPA) 
in eno-stranske aplikacije (SPA), statične 
(jamstack) in dinamične spletne strani 
(CMS – sistemi za upravljanje vsebine) itd. 



6	ECTS	|	GMT2	in	GIK2

OSNOVE	3D	MODELIRANJA

Helena	Gabrijelčič	Tomc
Andrej	Iskra

teksturiranje upodabljanje

osvetljevanje modeliranje



4	ECTS	|	GMT3	in	GIK3

OSNOVE	3D	ANIMACIJ	IN	SIMULACIJ

Helena	Gabrijelčič	Tomc	in	Tanja	Nuša	Kočevar
Andrej	Iskra

§ produkcijske faze in cevovod 3D animacij

§ osnovne animacijske tehnike

§ animiranje tehničnih objektov   

§ animiranje likov
§ simulacije skupine objektov

§ simulacije dinamičnih objektov 

§ simulacije naravnih pojavov



6	ECTS	|	GMT3	in	GIK2

VIDEO

Helena	Gabrijelčič	Tomc
Andrej	Učakar

forma,
scena, 
naracija, 
kader, 
kompozicija, 
animacija,
post 
produkcija



NAČRTOVANJE	PISAV

Nace	Pušnik 6	ECTS	|	GIK3



OBLIKOVANJE	INFORMACIJ

Nace	Pušnik
Gregor	Franken 6	ECTS	|	GIK2



OBLIKOVANJE	MEDIJEV

Maja	Gspan
Gregor	Franken 4	ECTS	|	GMT3

Združevanje tipografije, 
fotografije in animacije.

Predstavitev informacij za 
različne grafične izdelke in 
različne medije.

Prepletanje vsebin in priprava
le-teh za medije z visoko 
sporočilno vrednostjo.

ignoranca

NEODLOČNOST

frustracija



Skrivnost na gori

Pred skoraj stoletjem sta Sandy Irvine in 
njegov soplezalec George Mallory izginila na 
grebenu malo pod vrhom Mount Everesta.

OBLIKOVANJE	MEDIJEV

Maja	Gspan
Gregor	Franken 4	ECTS	|	GMT3

Z branjem otrok razvija številne spretnosti, ki so v življenju ključne in zaradi 
katerih je dobesedno v prednosti pred vrstniki, ki ne berejo. Ključ za 
oblikovanje bralnih navad pri otrocih in bodočih odraslih pa je predvsem 
družinsko branje, je prepričan poznavalec založništva, knjig in branja ter avtor 
knjige Berem, da se poberem dr. Miha Kovač.

Branje je krepitev vezi
Pri branju otrokom ne gre samo za to, da pred spanjem slišijo pravljico. Če bi 
šlo samo za to, bi zadoščal pametni telefon. Ko zvečer otroku beremo, se 
skupaj z njim umirimo in odklopimo od dnevnih tegob in vseprisotnih 
zaslonov. Gre torej tudi za to, da skozi tovrstno večerno branje vzpostavimo 
vez z otrokom, ki je dovolj močna, da vzdrži ne glede na vse, kar se nam v 
življenju pozneje zgodi. Poleg tega si skozi branje otrok krepi besedni zaklad, 
srečuje se z besednimi zvezami, ki v vsakdanjem govoru ne obstajajo, uči se 
vživljati v knjižne junake in razmišljati skozi oči drugih … Vse to pa je za zanj 
neprecenljiv trening za empatijo in mišljenje.

Če otroku beremo, ga učimo misliti
Ena večjih zablod našega časa je, da se otrokom ni treba ničesar učiti na 
pamet, ker je tako ali tako vse znanje na spletu. Toda če ne znamo misliti, nam 
podatki in informacije na spletu ne pomagajo kaj dosti, saj jih nismo sposobni 
razumeti. Zato je treba znanje ponotranjiti, to pa lahko storimo le tako, da 
usvojimo širok in globok besedni zaklad, s katerim znamo logično, analitično 
in kritično razmišljati. Kot pravi dr. Miha Kovač: »Če to obvladam, postane 
splet ojačevalec moje pameti; če mi pri tem spodleti, postane splet ojačevalec 
moje neumnosti.«
 
Spodbujajmo otroke k branju
Za skupno listanje knjig in branje z otrokom ni nikoli prezgodaj. Sprva malčku 
ponudimo knjige za igranje – iz blaga, lesa, kartona. Poimenujmo stvari na 
slikah, skupaj glejmo ilustracije, sprva le pripovedujmo, potem berimo. Branje 
naj postane sestavni del družinskega vsakdanjika – obred oziroma dobra 
navada kot umivanje zob. Pomembno je, da otroku beremo kar se da 
raznolike knjige – tako bo spoznaval različne svetove, kulture, junake, 
tematike, sloge, žanre in postopoma odkrival svoje interese. Bodimo 
potrpežljivi – tudi če otroku pozornost pade ali če moramo že petnajstič 
prebrati isto knjigo. 

Tudi ko otrok že samostojno bere, ohranjajmo navado skupnega branja. 
Berimo otroku, dokler želi. Preberimo mu kak odlomek iz knjige, ki jo beremo 
sami. Ponudimo mu stripe, knjige, po katerih so posneti filmi ali serije, 
starejšemu šolarju tudi že kakšno knjigo za odrasle. Morda ga bo bolj kot 
mladinski roman pritegnila kriminalka Agathe Christie. Podarimo kdaj otroku 
vrednostni bon za knjigarno – lov za pravo knjigo je pravi lov na zaklad. 

Vse več raziskav potrjuje, kako zelo pomembno je (skupno) 
branje za razvoj otroka ter njegovo uspešnost v šoli in življenju.

Otroci, ki berejo,    so v prednosti

U n i o r
Downhill CUP
2 0 2 1    C e r k n o

7. & 8. AVGUST 2021BIKE & FUN PARK CERKNO

PETEK
Koncert skupine
Elvis Jackson SOBOTA

Trening
10:00 - 18:00

NEDELJA
Polfinale 12:00
Finale 14:30

PROGA
DOLŽINA PROGE: 1700 m
VIŠINSKA RAZLIKA: 340 m
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Sobota 7. 8. in nedelja 8. 8. 2021
Bike and fun park Cerkno

Proga bolj razrita kot lani
Dolžina proge 1700 m
Višinska razlika 340 m 

6. 8. - koncert Elvis Jackson
        7. 8. - trening 10:00 do 18:00
                8. 8. - polfinale 12:00, finale 14:30

Unior Downhill
Cup 2021 Cerkno

Bike and fun park Cerkno

7. in 8. avgust
dol!ina proge: 1700 m vi"inska razlika: 340 m

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

koncert skupine 
Elvis Jackson

trening 
10:00 - 18:00

polfinale 12.00
finale 14:30

28 DNI POD MORJEM
Laurent Ballesta in še trije raziskovalci so mesec dni preživeli v 
majhni kapsuli in se potapljali na dno sredozemskega morja. Tam so 
odkrili prelestno življenje - in znamenja človekovega vpliva na po-
krajino.

ODRAŠČAL SEM ob sredozemski obali, na jugu 
Francije. Na Azurni obali sem se naučil plavati in 
se potapljati z dihalko in jeklenkami. Čez čas je 
Sredozemlje postalo izhodišče za moje poklicno 
delovanje, med katerim sem spremljal, kako sta 
množični turizem in nebrzdana gradnja opusto-
šila obalo – a v globini 50 metrov in več sem 
videl svetove, ki so se zdeli še vedno nedota-
knjeni. Toda do pred kratkim sem si jih lahko 
ogledoval le bežno. Če se potapljaš z jeklenka-
mi, traja štiri do šest ur, da se vrneš iz takih 
globin; počasi moraš opraviti dekompresijo, 
sicer lahko umreš zaradi potapljaške bolezni.

Zato je čas, ki ga preživiš na dnu, neprijetno 
omejen. Julija 2019 pa smo se tega lotili druga-
če. Štirje člani ekipe smo 28 dni preživeli v tesni 
tlačni kapsuli na vleku v Sredozemskem morju, 
dihali smo mešanico helija in kisika pod visokim 
tlakom in se vsak dan spuščali na dno v potap-
ljaškem zvonu. Nadeli smo si opremo s potaplja-
škimi jeklenkami in aparatom z zaprtim dihalnim 
krogom, ki filtrira izdihani ogljikov dioksid. To je 
pomenilo, da smo lahko dno raziskovali prosto – 
po več ur skupaj, ne samo nekaj minut.

Ker je bil v obeh, potapljaškem zvonu in kapsuli 
(ter v kopalnici med njima), tlak enak, kot je na 
morskem dnu – kar 13krat višji kakor na gladini 
– nam ni bilo treba opraviti dekompresije pri 
vsakem dvigu iz globin. Namesto tega smo jo 
opravili samo enkrat, na koncu odprave.

Med tem prvim potopom, v globini približno 70 
metrov, smo ves čas ohranjali vidni stik z 
njim.Ljudje so tisočletja pluli po dolgem in 
počez po Sredozemskem morju, toda njegovo 
dno je svet, o katerem vemo manj kot o naši 
dobro raziskani Luni – in drugače od njenega 
površja je poln življenja. Počasi, brez naglice 
smo pohajali po narodnem parku Calanques, 
kjer sta Jacques Cousteau in Louis Malle v 50. 
letih posnela Tihi svet, film, ki je pod- 

-morsko življenje predstavil celotni generaciji. 
Med tistim prvim potopom smo opazili žival, ki 
sem jo prej videl samo enkrat, pred desetletjem 
in le za hip: marogastega lignja. Dva sta se 
parila tik pred našimi očmi. Samec se je spustil 
pod samico in njune lovke so se prepletle. 
Samec je potem potisnil spodnjo lovko, v kateri 
so semenčice, pod samičin plašč. Nekaj sekund 
zatem je samica odplavala v majhno jamo in na 
strop obesila dolge sprimke oplojenih jajčec.

Kolikor vem, tega vedenja prej še ni nihče 
opisal. To se je zdelo dobro znamenje za prvi 
dan. V 60. LETIH prejšnjega stoletja je Cousteau 
ob isti obali prvi uporabil tlačne komore in po 
več tednov živel na morskem dnu. Toda imeli 
smo veliko prednost pred njim. Nismo bili vezani 
na en sam kraj. V 28 dneh je naš vlek, ki ga je 
počasi vlekel vlačilec, prepotoval več kot 550 
kilometrov, od Marseilla do Monaka in nazaj. 
Potapljali smo se na 21 krajih. V pet kvadratnih 
metrov veliki kapsuli smo bili štirje prostovoljni 
zaporniki – Yanick Gentil, Thibault Rauby, Anto-
nin Guilbert in jaz.

Vsak dan smo doživljali silovita nasprotja: od 
zadušljive vročine v jeklenem zaboju, v katerega 
smo bili stlačeni, do mraza, ki te prezebe do 
kosti v neznanski širjavi globin, od lenobne 
otopelosti do mrzlične dejavnosti, od obupava-
nja in depresije do zamaknjenosti in navduše-
nja. Vsak dan smo bili nazadnje povsem izčrpa-
ni. A smo komaj čakali, da spet vse ponovimo. 

7

Besedilo: Laurent Ballesta
Vir: National Geographic

Pogovarjal sem se z njim in drugimi njemu podobnimi. Čeprav prihajajo iz najrazličnejših 
okolij, nosijo podobno, neznosno težko breme: obsojeni so bili na smrt zaradi zločinov, ki 
jih niso storili.Vsakodnevno življenje nekdanjih zapornikov, ki so že čakali na izvršitev 
smrtne kazni, je prav tako tesnobno, strašljivo in zmedeno kot breme zavesti, da so bili 
po nedolžnem obsojeni na smrt. Posttravmatski stres po krivici obsojenega, ki je v zapo-
ru čakal na usmrtitev, ne izzveni preprosto s tem, da ga država izpusti na prostost, se mu 
opraviči ali mu celo nameni denarno odškodnino – čeprav se to slednje zgodi le redko.

Spoznanje, ki sem si ga pridobil med pogovori s temi ljudmi, je jasno kot beli dan: najteht-
neje utemelji nasprotovanje ravnanju, ki ga tudi številni v ZDA občutijo kot nemoralno in 
barbarsko – izvajanju smrtne kazni – prav nedolžen človek, obsojen na smrt.Lekcija je še 
toliko bolj boleča, ker govorimo o državi, kjer usmrtijo več ljudi kot v večini drugih držav 
na svetu in v kateri na verjetnost nepravične obsodbe – in z njo tudi usmrtitve – vplivajo de-
javniki, kot so rasa obdolženca oziroma žrtve, revščina in nezmožnost postaviti se po robu 
preveliki vnemi policistov in tožilcev. Rasa je očitno še posebej pomemben dejavnik, saj je 
bilo aprila 2020 med zaporniki, ki so čakali na izvršitev smrtne kazni, več kot 41 odstotkov 
temnopoltih, čeprav ti sestavljajo le 13,4 odstotka ameriškega prebivalstva.

63-letni Kwame Ajamu živi nedaleč od mene v predmestju Clevelanda 
v ameriški zvezni državi Ohio. Leta 1975 so ga obsodili na smrt zaradi 
umora Harolda Franksa, finančnega posrednika iz vzhodnega dela mesta. 
Ajamu je bil star 17 let.

PO KRIVEM OBSOJENI 

Takrat se je imenoval še Ronnie Bridgeman, za krivega pa so ga spoznali predvsem zara-
di pričanja 13-letnega dečka, ki naj bi bil videl, kako je skupaj z nekim drugim mlajšim 
moškim na uličnem vogalu napadel Franksa. Z umorom ga ni povezoval niti najmanjši 
forenzični ali materialni dokaz. Prav tako v preteklosti ni bil nikoli obsojen zaradi kaznive-
ga dejanja. Neka druga priča je celo izpovedala, da takrat, ko je bil ubit Franks, Bridgemana 
ni bilo na tistem vogalu. A navzlic vsemu so srednješolcu že nekaj mesecev po aretaciji 
izrekli smrtno kazen.Devetintrideset let pozneje je prišlo na dan, da je deček, ki je pričal 
proti njemu, želel kmalu za tem preklicati izjavo. A kakor je pozneje pričal na sodišču, so 
mu clevelandski preiskovalci zagrozili, da bodo, če si premisli, zaprli njegove starše in jih 
obtožili krive izpovedbe. Po 27 letih, ki jih je Ajamu preživel v zaporu, so ga leta 2003 
pogojno izpustili. A zvezna država Ohio ga je za nedolžnega razglasila šele skoraj 12 let 
pozneje, potem ko sta v nekem povezanem sodnem postopku prišla na dan dečkovo krivo 
pričanje in neustrezno ravnanje policije.
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