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Modelarstvo je
kot bolezen, ne
rešiš se ga kmalu
panorama

Četrtek, 20. avgusta 2015

cena 1,35 EUR, 12 HRK

Bo botanična
policija rešila
biotsko pestrost?
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aktualno

leto 57 / št. 192

odgovorna urednica: Mateja Babič Stermecki

Coe: Drugi
najpomembnejši
trenutek v življenju
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šport

uredništvo: 01/47 37 100

Zadržanje podpisa ukaza
o imenovanju novih
veleposlanikov še vedno
odmeva. O tem se bosta še ta
teden pogovarjala predsednik
republike in zunanji minister, ki
se danes vrača z dopusta.

ljubljana – Mladi že več leta
poslušajo obljube, da pridno
učenje zagotovi službo, na pogovorih za službo pa so prisiljeni skrivati izobrazbo, saj so
razpisi za delovna mesta, na
katera se prijavi tudi po več sto
kandidatov, pogosto le formalnost, pri kateri je izbranec znan
že vnaprej.

Kotarjev imperij
v razsulu

Lastnik trboveljske STTIM Peter
Kotar, ki mu banke očitno
nočejo več pomagati, je končal
še med davčnimi neplačniki.
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Od tajkuna do
osebnega stečaja

sandra Hanžič
tilen Čebašek

Zenko Pavček, nekdanji
predsednik uprave in večinski
lastnik Skupine Viator & Vektor,
živi od minimalne pokojnine.
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gospodarstvo

ljubljana
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Nered na jezeru
Na blejski občini pojasnjujejo,
da številnih kopalcev ne
morejo preganjati, čeprav se
kopajo zunaj urejenih kopališč,
oddajanje plastičnih čolnov pa
so ustavili in kršitelje oglobili.

slovenija

11

Foto Valnoir

Kupca ni bilo
Mol prodaja približno hektar
veliki kompleks na elitni lokaciji
ob Večni poti. Izklicna cena je
3,27 milijona evrov. Toda na
torkovi dražbi kupca ni bilo.

Subverzija Laibacha v severnokorejskem Pjongjangu
»Kakšno publiko smo imeli!
Diplomate in ambasadorje, a
tudi korejsko elito in običajne
ljudi,« se je slišal glas Ivana
Novaka, ki smo ga v gledališče
Pongua poklicali takoj po prvem
razprodanem koncertu. »Vstali
so in ploskali. Sklepčno,« se je
smejal, »kar pa ni nič posebnega,
ker je to zanje normalen ritual.«

Nemškemu novinarju, dopisniku
iz Kitajske in korejskega polotoka za Süddeutsche Zeitung,
so viri iz diplomatskih krogov v
Pjongjangu zatrdili, da je bil koncert najbolj subverzivna stvar, ki
se je do zdaj zgodila v Severni
Koreji. »Korejci se tega sploh ne
zavedajo, zahodnjaki pa razmer
tu sploh ne razumejo,« je dodal.

Ker so severnokorejski cenzorji
Laibachom razsekali program in
jim pustili le devet komadov, so
dvakrat, na začetku in koncu,
odigrali komad The Whistleblowers o žvižgačih, ki v javnost
spravljajo varovane skrivnosti.
Komad je opremljen s projiciranim portretom pevca Milana
Frasa, kar je za Severnokorejce

– tako je komentiral nemški
dopisnik – še večja subverzija,
saj razen Kim Il Sunga in Kim
Džong Ila ne poznajo nikogar, ki
bi ga bilo vredno dati na steno.
maja megla

dosje

zgod.be/laibach

★

Bundestag za tretji paket pomoči Atenam
nemčija »Naš cilj je, da se Grčija čim prej postavi na svoje noge!« – Koalicijo prepričal paket reform
berlin – Številni poslanci CDU/CSU kanclerke Angele
Merkel še vedno nasprotujejo
tretjemu reševanju Grčije, a se
Nemčija tudi z glasovi konservativno-socialdemokratske koalicije Nemčija strinja z novimi
varščinami za Grčijo in reformnimi obvezami grške vlade.
barbara kramžar, dopisnica
Šestinosemdeset milijard težki
paket so pred tem blagoslovili v
Avstriji, Estoniji, Španiji, Latviji,
Litvi in na Finskem, odločajo se
tudi na Nizozemskem.
V ogenj v sredo razprave v bundestagu, ki je prekinil poletne počitnice, je krščanskodemokratska
kanclerka poslala svojega finančnega ministra Wolfganga Schäubleja, ki je še pred nekaj tedni
predlagal izstop Grčije iz evrskega
območja. Tudi nekateri dvomljiv-

Kanclerka Angela Merkel že pričakuje jesensko odločitev IMF za nadaljnje sodelovanje pri reševanju Grčije. Foto AFP

Neprimerno vabilo na plakatu
za koncert »bobnov miru«
nesporazum Huda kri pred koncertom mladih glasbenikov
portorož – Napoved nocojšnjega koncerta Bobni miru
(Tamburi di pace), na katerem
bo v portoroškem avditoriju igralo 67 mladih simfonikov
iz 21 evropskih držav, je povzročila veliko hude krvi. Tržaški
avtorji so mednarodni projekt
sicer zasnovali kot sporočilo
miru, a napis na plakatih »Ob
stoletnici vstopa Italije v prvo
svetovno vojno« tega po besedah mnogih ne sporoča.
dejan karba
Darko Štrajn iz Alternativne akademije opozarja celo na hujskaštvo,
Božo Novak iz Civilne iniciative
za Primorsko pa meni, da neofašističnega zborovanja, kakršno je
bilo pred tremi meseci v italijanski
Gorici, kjer so v znamenje protesta
še istega dne shod organizirali tudi
člani antifašističnih gibanj iz Italije

www.delo.si

mladi na trgu dela Med tistimi, ki se
izselijo zaradi krize, je tretjina mladih

2

aktualno

naročnine: 080 11 99

Kruta tekma
za prvo zaposlitev

Pahorjeva
nezaupnica
Erjavcu

aktualno

urednistvo@delo.si
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in Slovenije, ni mogoče primerjati
z nocojšnjim koncertom. A napis,
s katerim tržaško kulturno društvo Scuola per giovani musicisti
vabi na dogodek, se mu zdi povsem
neprimeren: »Italijanska stran je
dovolj izurjena, da nam posredno,
skozi kulturo, ponuja svoja politič-

Dirigent Igor Coretti Kuret in pisatelj Paolo Rumiz imata s projektom Bobni miru plemenit namen,
pravi organizator: svetu hočeta
poslati sporočilo miru in sprožiti
kritični razmislek o tem, kako sta
nesposobnost komunikacije in
igra velikih kapitalskih interesov
celotno celino pahnila v morijo. S tem, da
se odvija »manifestacija, katere namen je
spominjanje na vojne
grozote«, se strinja tudi
tržaški zgodovinar Jože
Pirjevec, »nikakor pa
ne privolim v spominjanje vstopa v
to morijo. Da se je na plakatih pojavil ta zapis, je tako neprimerno, kot
bi bilo neprimerno koncept proslavljanja, še posebno na slovenskem
ozemlju, postaviti v obeleževanje
vstopa Italije v vojno.« Kljub temu
pa ni treba iz muhe delati slona,
pravi Pirjevec.

Dirigent Igor Coretti Kuret
in pisatelj Paolo Rumiz
imata s projektom Bobni
miru plemenit namen.
na videnja in hotenja«. Medtem ko
je vodstvo portoroškega Avditorija,
ki organizatorju daje koncertni prostor, po Novakovem posredovanju
sporni zapis že pred časom umaknilo s spletnega vabila, plakati po
Primorski na dogodek, ki ga poleg
predsedstva evropskega parlamenta in drugih podpira tudi slovensko
veleposlaništvo v Rimu, še vedno
vabijo s spornim zapisom.
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ci so zato prisluhnili njegovi oceni, da po Irski, Portugalski, Španiji
in Cipru tudi Grčija lahko izvede
gospodarski preobrat, če bo vlada
v Atenah uresničila obljubljene
obsežne reforme državne uprave,
trga delovne sile, pokojninskega
in davčnega sistema ter drugega.
Schäuble je opomnil, da je Grčija s takšno politiko že lani dosegala rast in številne druge uspehe
ter jih bo lahko tudi v prihodnosti,
skupaj s kanclerko Angelo Merkel
pa pričakuje jesensko odločitev
IMF za nadaljnje sodelovanje pri
reševanju Grčije. Grške reforme
bodo preverjali že oktobra, je za
vsak primer poudaril politik, ki
mu celo odslovljeni grški finančni
minister Janis Varufakis priznava
točenje čistega vina.
Skrajno levi politiki, med njimi tudi odhajajoči voditelj Levice Gregor Gysi, pa solidarnost z
Grčijo vidijo drugače in še vedno
predlagajo odpis dolgov ter ob-

sežne investicije. Številne konservativce in socialdemokrate je
prepričal paket reform, s katerimi
se je morala v zameno za obstanek v evrskem območju strinjati
skrajno leva grška vlada. Ne gre
le za varčevanje in privatizacijo,
celo nekateri konservativni politiki so izražali osuplost nad velikimi slabostmi grškega socialnega
varstva, kjer so socialno varnost
do zdaj uživali predvsem državni
uradniki, vsem drugim pa je ob
izgubi zaposlitve grozilo pomanjkanje osnovnih sredstev za preživetje in izguba zdravstvenega
zavarovanja.
»Naš cilj je, da se Grčija čim prej
postavi na svoje noge!« je poudaril
Schäuble. Še vedno je prepričan,
da je solidna proračunska politika
nujna za članstvo v skupni evropski valuti.
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Dobro jutro

Šla bi na Triglav
Neka »gdč« je pred časom na
forumu spraševala za nasvet pod
zgornjim naslovom. Zanimalo jo je,
kje naj starta, da bo pot najkrajša,
kondicije da ima nekaj, vsako soboto hodi na Šmarno goro. Preverjala
je tudi za hotel in jo je zanimalo,
ali je na poti na Triglav kakšen OK.
Zmotilo jo je, da Kredarica nima
tople vode, saj se vendar želi umiti
kot človek, in da so ležišča skupinska, kajti kot zadnje na svetu si želi
tam spati s kakšnim prešvicanim
hribolazcem. Potem so prišle na
vrsto malenkosti. Je kje kakšna trgovina, slišala je za Spar, poskusila
je tudi gorske čevlje, ampak so težki
in neugledni. »Saj snega sredi julija
ni, ali pač«?
Tudi jaz sem si to poletje rekla
enako kot »gdč«. Skoraj dvajsetletni
spomini na flanelaste srajce, pumparice, težke gojzarje in planinsko
pesem v Vodnikovi koči so bili še
živi, pot do tja ista, a kljub temu
nič ni več enako. Najprej sem tri
dni strmela v tablico in različne
vremenske aplikacije, ki so mi
napovedovale na uro podrobno
dogajanje na mikrolokaciji. Ob 7.00

bo 63-odstotna možnost padavin,
ob 12.00 se bo zjasnilo, ob 14. uri
bodo že mogoče nevihte. Pohodniška obleko in obutev sem izbrala
po merilu trpežnosti, raztegljivosti,
lahkotnosti in predvsem hitrega
sušenja, hrana že zdavnaj niso več
sardine in čokolade, ampak izotonični napitki in ogljikovi hidrati v
suhi obliki. Seveda sem v nahrbtnik zložila čelno svetilko, pohodne palice, trikrat za preobleč in
najobveznejši pripomoček: mobitel
z gps. In potem sem se postavila v
dolgo kolono tujcev, ki so na Triglav
priplezali iz Nizozemske, Velike
Britanije in Češke. V koči je igral
dalmatinski melos, na vrhu me je
pričakal »Triglav shop« s konzervami pijače in diplomo za en evro.
A 2864 metrov je še vedno enako
napornih in lepih. In zlahka rečem,
da ga ni čez selfija, ki ga narediš na
vrhu, obkrožen z ljudmi, ki pozabijo
na vsakdanji cinizem, se objemajo
in poljubljajo in ogrinjajo v slovensko zastavo. Prinese jo popolnoma
izmučen debelušen Ribničan, ki
je do zdaj hodil samo na »murje«.

tanja jaklič

Ni res, da do službe težko pridejo
samo družboslovci – z enakimi težavami se srečujejo tudi tisti, ki so
se odločili za študij naravoslovnih
smeri in se ukvarjajo z nečim tako
osnovnim, kot je, denimo, hrana.
Krute razmere na trgu dela je, kot
večina njenih vrstnikov, doživela
tudi 31-letna Manca Knap, ena od
naših treh sogovornikov. Njena
zgodba se, predvsem zaradi njene
marljivosti, obrača na bolje, a izkušnje in spomini iz bolj negotovih
časov ostajajo. »Zdi se mi, da v preteklosti, če si pokazal voljo in bil
delaven, dela ni bilo težko dobiti.
Zdaj je drugače. Preprosto, prostih
delovnih mest je premalo.«
Uroš Vesenjak, 25-letni diplomant ortotetike in protetike, je
našel službo za določen čas in je
tako kot številni mladi v negotovem položaju, ki ga je prinesla
fleksibilizacija trga dela. Maruša
Andrejašič, 32-letna prevajalka, ki
poprime za vsako delo in ima tudi
evropske izkušnje, na svojo prilo-

žnost še vedno čaka. Oba sta, ker
tu nista našla službe, razmišljala
tudi o odhodu v tujino, kamor sicer odhaja vse več slovenskih mladih. Gospodarska kriza je namreč
nadpovprečno prizadela prav njih,
zato je bilo lani med izseljenci največ mladih, skoraj tretjina. Največ,
1210, se jih je izselilo v starosti od
25 do 29 let. Število izseljenih se je
od leta 2008 kar podvojilo.

Velik problem
tudi fiktivna zaposlenost

Rešitev za uspešno iskanje zaposlitve mladi vidijo predvsem v sodelovanju z morebitnimi delodajalci,
tudi med šolanjem, recimo pri praksi, pripravništvu, študentskem
delu. To obojim omogoča, da se
dobro spoznajo in mogoče celo dogovorijo za nadaljnje sodelovanje.
Vendar imajo fleksibilne oblike
dela številne pasti; ena izmed njih
je gotovo negotovost. Nekatera področja omogočajo tudi samozaposlitev in razvijanje lastnega podjetja, kjer pa imajo prednost starejši
in izkušenejši med tekmovalci na
trgu, običajno z močnim (kapitalskim) zaledjem. Pretirano državno
podpiranje samozaposlovanja je
namreč prineslo prej nasprotno –
revne mlade, ki so fiktivno zaposleni in jih statistika brezposelnih
niti ne zabeleži. Število mladih
brezposelnih se je sicer nekoliko
zmanjšalo; v primerjavi z junijem
lani jih je bilo letos, v starostni
skupini med 15 in 29 let, 1,8 odstotne točke manj brezposelnih.
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Tema dneva

Nemška popotnica
barbara kramžar

T

udi nemška skrajna levica v reševanju Grčije vidi
predvsem reševanje bank, skrajna desnica propadlo
državo, ki še najraje zapravlja denar drugih. Sredinska
politika pa hoče verjeti v zavezanost Aleksisa Ciprasa
razvoju družbe, ki bo tesno povezan z gospodarskim razvojem.
Nemci se zdaj strinjajo z globokimi reformami grške državne
uprave, obračunom z zgodnjim upokojevanjem in davčnimi
odpustki za premožne ter privatizacijskim skladom za
spodbujanje konkurenčnosti, kar je v tretjem reševalnem paketu
za Grčijo vse lepo povezano
Cipras ima
z 86 milijardami evrov za
ohranitev likvidnosti države.
priložnost postati
Prosto po Ronaldu Reaganu bo
egejski Henry
tudi nemška vlada vztrajala
pri »Zaupaj, a preverjaj!« in v
Kissinger.
Berlinu so prepričani, da bo EU
in evropski centralni banki pri tem stal ob strani mednarodni
denarni sklad. Če bo Grčija sodelovala, tudi v Nemčiji ne
izključujejo novih prijemov za zmanjšanje grškega dolžniškega
bremena, čeprav tega vsaj za zdaj še nočejo imenovati odpis.
Grški premier ima zdaj priložnost, da se v zgodovino vpiše
kot egejski Henry Kissinger na Kitajskem: kot predstavnik
ene skrajne politične opcije v objemu nekdanje ideološke
nasprotnice, da na koncu lahko zmaga politični realizem.
Za Nemce, ki so se sami dvakrat po drugi svetovni vojni z
reformami dvignili z gospodarske bolniške postelje, je to dobra
uprava vseh vidikov države, tudi socialnega varstva. Verjamejo,
da je Grčiji spet lahko zgled njihova država, ki poskuša vzorno
poskrbeti za svoje reveže brez oviranja gospodarskega razvoja.
Vroče ideološke razprave se bodo gotovo nadaljevale, številni
nemški politiki pa so zadovoljni, da se je »Grčija odločila za
obstanek v evrski skupnosti ter iskanje rešitev v njej«, kot je dejal
krščanskodemokratski parlamentarni prvak Volker Kauder, ki
hkrati opozarja pred prihodnjimi težkimi izzivi za Evropo. Ti
bodo morda presegli celo pretrese, za katere je do zdaj skrbela
Grčija, in dobro je, da se območje skupne valute in skupnih
vrednot uri v iskanju skupnega nastopa.

Skrb za evropskega orla

Karikatura Marko Kočevar

