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Čudo na Jadranu

S koraj ni več dvoma, da smo pred še eno zelo dobro 
turistično sezono. Letošnji indeksi rasti ne bodo tako 
impresivni, kot so bili lanski. A že vsak dodaten odstotek 
na lanske dosežke bo zmaga. Še posebno so lahko veseli v 

navtičnem turizmu, ki je bil vsaj šest let po finančni krizi najbolj 
plaha poslovna ptica in se je le počasi vrnil v stare kolesnice.

Dobrim napovedim in množicam turistov rade sledijo visoke 
cene. Podražitve so povsem logična posledica tržne ekonomije. 
Ni pa jasno, kako si, denimo, v hrvaškem turizmu brez velikih 
zadržkov omislijo dvojno, trojno in celo petkratno rast cene. 
Nikomur v Evropi se plače niso podvojile. Ravnanje Hrvatov je 

zato samo delno 
razumljivo. Če na 
Visu za dnevni privez 
srednje velike jadrnice 
lahko računajo 
170 evrov, pomeni, 
da gredo na lov za 

»velikimi ribami«. Prav na Visu, Hvaru, v Dubrovniku, Trogirju, 
na Kornatih in še kje smo bili pogosto priče gnečam, ki so presegle 
vsako mero dobrega okusa in dobrega dopusta. V trenutku, ko bo 
gostinec hotel kos kruha prodati za (pretiravamo) sto evrov, se bo 
posel ustavil.

V turizmu še posebno velja pravilo, da kdor visoko leta, lahko 
hitro tudi nizko pade. Posebno če visoka cena nima vsebine. 
Pretirana gneča na Hvaru, v Dubrovniku ... tako kot v Benetkah 
zahteva določen poseg. Ali se je zato smiselno jeziti na visoke 
cene v prenaseljenih krajih ali v nagnetenih marinah? Na svetu 
je več tisoč priložnosti. V tem je čar turizma: možnost izbire po 
svojem okusu. Včeraj je bil, denimo, idealen dan za brezplačno 
poležavanje na slovenski obali, a je bilo na njej le sto ali dvesto 
ljudi. Zato pa se jih bo 15. avgusta tam gnetlo daleč preveč. In 
nobena cena ne bo previsoka. Očitno bo ob spremenjenih (vse bolj 
ofenzivnih) turističnih strategijah treba spremeniti tudi turistične 
vzorce nas samih. Ofenzivne strategije so zato, da spremenijo 
turistične vzorce.

Kdor visoko leta ...

V trenutku, ko bo 
gostinec hotel kos kruha 
prodati za sto evrov,  
se bo posel ustavil.

Boris Šuligoj

Ljubezen gre tudi skozi želodec, 
celo če ne kuhamo sami. Otro-
ke vprašamo, kaj so danes jedli, 
veliki so že in živijo na svojem, 
zato si morajo sami pripravljati 
hrano. A če se le malo potrudijo, 
v kuhinji pričarajo kaj več od 
vrečke s »študentsko hrano« in 
jih potem vsi občudujemo. Naš 
študent je vesel, ker je v trgovini 
našel popoln zrezek in si ga je 
pripravil z ratatujem, študentka 
božanske riževe rezance s pestom 
in piščanca. Mi pa se bomo danes 
hvalili z juho iz paprike in potico, 
poslikali smo ju že z vseh kotov, 
in ko bomo na spletna omrežja 
naložili fotografije, se bomo tudi 
mi zadovoljno smejali ob »oh« in 
»ah«. Sicer vemo, da je bila juha 
presoljena in potica premehka, a 
saj bo drugič bolje!
Ljubezen do hrane gre lepo skupaj 
z ljubeznijo do potovanj, radi se 
spomnimo dopustov v kulinarič-
nih velesilah, ko smo s spanjem 
v tesnih šotorčkih privarčevali za 
spodobno večerjo. Z nostalgijo se 
spominjamo italijanskih teste-
nin, ki jih kdo ve kako pripravijo 

desetkrat bolje kot kjerkoli drugje, 
angleškega »high tea«, kjer je čaj 
samo spremljava, kitajske poje-
dine brez meja, brandenburške 
prekajene ribe, japonskih slaščic, 
ciprskega mezeja, dekadentnih 
pogostitev v newyorškem Mo-
honku in še in še. Pogosto se ni 
treba niti preseliti v drugo mesto, 
da lahko uživamo dobrote drugih 
kultur, potem ko jih pojemo, pa 
se še sami z večjim ali manjšim 
uspehom preizkušamo v kuhinji. 
Če fotografije ne vzbudijo »oh« in 
»ah«, pa gotovo veliko smeha.
Hrana je lahko tudi resna stvar. Na 
skorajšnjem srečanju voditeljev 
Južne in Severne Koreje bo šlo za 
jedrske bombe, a je še pred njim 
izbruhnil spor zaradi – slaščice, 
ki jo nameravajo ponuditi na 
skupnem obedu. Jezni niso v Pjon-
gjangu ali Seulu, ampak v Tokiu, 
saj so na jedilnem listu zanjo nari-
sani otoki, o katerih Japonci trdijo, 
da so njihovi. Za mir na območju 
naj bi se korejski pogajalci odrekli 
mangovi kremi – dobro bo, če se 
bodo na koncu vsi lahko smejali. 
Barbara Kramžar

Popotovanja po okusih
Dobro jutro

Generacija, rojena 
po letu 1995, je 
manj srečna in 
depresivnejša od 
svoje milenijske 
predhodnice. 
A obenem 
pametnejša.

Depresivna 
in nesrečna 
i-generacija

▶ stran 5

Danes 
na proDajnih 
mestih 

v LjubLjani 
in okoLici

Dajnih 

Linhartov Matiček 
v ljubljanski  
Drami
Kultura 18

Priloga
Slaviša 

Stojanović 
Uničile so me 

kotne funkcije

Film
Pravila ne 

veljajo  
za filmske 

zvezde 

Uničile so me 
kotne funkcije

Lea Sirk

Brez strahu 

v Lizbono

1326 / tv programi od 28. 4. do 4. 5. 2018

Janković z vsemi 
silami nad Janšo
Ali se bo Zoran Janković podal 
na parlamentarne volitve, še ni 
znano. Napoveduje pa, da bo 
naredil vse, da prepreči zmago 
Janeza Janše.

aKtualno 2

Sirija in Libanon 
Eskalacija konflikta med Izraelom 
in Iranom bi lahko »zažgala« 
celotno regijo, svari politični  
analitik iz Bejruta  
dr.  Rabih Barakat.

svet 6

Pred prelomnim 
korejskim vrhom
Kaj si svet lahko obeta od 
srečanja med Severno in Južno 
Korejo, prvega srečanja na vrhu 
po letu 2007?

svet 7

Hidria v dogovor 
z bankami
Hidria se z bankami dogovarja o 
prehodu na običajno financiranje, 
snujejo reorganizacijo koncerna 
in izstop slabe banke.

gospodarstvo 8

Voščilo  
in obvestilo
Vsem bralkam in bralcem Dela 
čestitamo ob jutrišnjem dnevu boja 
proti okupatorju in vam želimo 
prijetno praznovanje. Obenem vas 
obveščamo, da bo Delo ponovno 
izšlo v soboto, 28. aprila.
uredništvo

trg dela  Gospodarska rast spodbuja zaposlenost in povpraševanje po delovni sili

Delu več časti, a daleč je še do oblasti 

Delojemalci v Sloveniji že dolgo 
niso bili v tako dobrem položaju 
kot lani. Tako lahko strnemo ugo-
tovitve statističnega urada (Surs) o 
razmerah na trgu dela v Sloveniji v 
lanskem letu. 

Številke slikajo vrtnice ...
Novih delovnih mest je bilo lani 
za skoraj tretjino več kot leto prej, 
nove delavce pa so najbolj potrebo-
vali v predelovalni industriji, grad-
beništvu, trgovini ter na področju 
vzdrževanja in popravil motornih 
vozil. Število delovno aktivnih se 
je povečalo za 3,2 odstotka na ne-

kaj več kot milijon. Lani je bilo za-
poslenih 819.000, to je 73.000 več 
kot leta 2014. Uspešna podjetja se 
pritožujejo, da se kadrovski bazen 
suši, ustrezno usposobljenih delav-
cev je premalo in med najboljšimi 
podjetji se vnema konkurenčni boj 
tudi na kadrovskem področju.

... delavci vidijo trnje
Čeprav je bilo delo lani povpreč-
no za 30 evrov več plačano, se nad 
razmerami na trgu dela težko nav-
dušita kar dve tretjini zaposlenih, 
ki prejemajo plačo, nižjo od pov-
prečnih 1066 evrov. Neto plača v 
Sloveniji kljub rasti namreč še ve-

dno ne dosega polovice avstrijske 
neto plače.

Kako se vidi prožnost trga 
skozi oči inšpektorjev
Tako kot je bilo lani rekordno leto 
za trg dela, bo z rekordnimi števil-
kami zapisano tudi v zgodovino 
inšpektorata za delo. Delovna in-
špekcija je lani prejela 6777 prijav, 
od tega kar 5573 o delovnih raz-
merjih. Kljub koncu gospodarske 
krize je prijav vsako leto več, raven 
spoštovanja delovnopravne zako-
nodaje v Sloveniji pa je še vedno 
skrb vzbujajoča in ni taka, kot bi 
si jo želeli, opozarjajo na inšpekto-
ratu. Ni več toliko neizplačil plač, 
kot je zamujanja pri izplačilu plače 
in drugih pravic, kot je regres, opo-
zarjajo na inšpektoratu. Seznam 
dejavnosti, v katerih je največ pov-
praševanja po delavcih, se večino-
ma ujema s seznamom dejavnosti, 
v katerih inšpektorji ugotavljajo 
največ nepravilnosti. C. r.

ljubljana – Minulo leto je 
bilo leto rekordov za udeležen-
ce na trgu dela. Kar 65.300 raz-
pisanih novih delovnih mest, 
brezposelnost na najnižji ravni 
v zadnjih osmih letih in rahlo 
zvišanje plač so glavne ugoto-
vitve državnega statističnega 
urada.
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Hrvaška napihuje cene v turizmu

Vstopnina v nacionalni park Pli-
tvice se je letos že podražila s 180 
na 250 kun (34 evrov), podobne 
podražitve in druge omejitve so 
napovedane tudi za vstop v druge 
med turisti priljubljene nacional-
ne parke ob hrvaški obali.   
Ker Hrvaška sodi med bolj pri-
ljubljene destinacije milijonov 
evropskih navtičnih turistov, je 
pravi vihar povzročilo zvišanje 
cen privezov v hrvaških marinah. 
Zaradi podražitev privezov in 
drugih pristojbin se lastniki plovil 
že ozirajo po dopustu v drugih 
sredozemskih državah.
Navtična industrija je še eden od 
pokazateljev, da je gospodarska 
kriza preteklost. Lani je v Evropi 
delovalo 32.000 navtičnih družb 
s 300.000 zaposlenimi, ocenjuje 
Jure Korenc, oče portoroškega 
navtičnega sejma Internautica. 
Evropska navtična industrija 
obrne od 20 do 23 milijard evrov 
prihodkov na leto. 
Na letošnji Internautici med 17. in 
20. majem Korenc pričakuje pol 
milijona gostov. V ospredju bodo 
energetsko učinkovita plovila in 
ekološki projekti. Med dogodki pa 
bo izstopala akcija proti plastiki v 
morju. C. r.

podražitve  Seriji rekordnih turističnih sezon na Hrvaškem ni videti konca, velikemu povpraševanju sledijo visoke cene
Dopust na hrvaški obali bo le-
tos spet dražji kot lani. De-
setodstotni sezonski dvig že 
tako dragih cestnin, sezon-
ske podražitve trajektov, 
tudi do petkratno zvišanje 
taks za lastnike čolnov, draž-
ji hoteli in gostinska ponud-
ba so le nekatere od številnih 
podražitev. 

Središče mesta Hvar in številna druga mesta ob jadranski obali se poleti spremenijo v prave človeške čebelnjake, iz katerih hotelirji in gostinci namesto medu pobirajo denar.  ▶ stran 4

Maturitetni esej
Bralne navade mladih so se 
tako spremenile, da sta že 
dve besedili maturitetnega 

branja velik zalogaj.
•

Zgodovina,  
Miti ,  ideologija

Številni slovenski prazniki 
so bolj kot razlog skupnega 
praznovanja še kar naprej 

predmet razdvajanja.
•

• Zorana Baković
Potrtet južnokorejskega 
voditelja Mun Dže Ina, 
graditelja miru

• Patricia Maličev
Pogovor z Nikom Škrle-
cem, igralcem, potaplja-
čem, žonglerjem, odličnja-
kom, voditeljem  ... 

Sašo Dolenc kolumna

V soboto v Delu

Bveč na  
www.delo.si
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Posebna priloga
 Primeri maturitetnih 

nalog z rešitvami
 MATEMATIKA ALI 
ANGLEŠČINA ALI 

SLOVENŠČINA

Ta teden v Nedelu

Razturi na maturi
Posebna priloga Nedela in Nedeljskih novic

Naloge in rešitve iz angleš ine

Dextro Energy je dekstroza in je prednostno gorivo za možgane. 

Gre neposredno v kri in podpira sposobnost koncentracije. 

Ne, Dextro Energy 
     ti ne da kril.
Pač pa požene tvoje 
              možgane v tek! 
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Za zdrav način življenja je pomembna 

raznolika in uravnotežena prehrana.

Razturi na maturiPosebna priloga Nedela in Nedeljskih novic

Naloge in rešitve iz slovenskega jezika

Delo d.o.o., Dunajska 5, SI 1509 Ljubljana

Pravila in pogoji so objavljeni na  http://www.onaplus.si/najucitelj

Spoštovane bralke in bralci, prosimo vas, da nam pomagate najti osebo, ki si zasluži pozornost in javno priznanje – naziv najboljše učiteljice ali učitelja v državi! 

IzbIramo najboljšo učIteljIco alI učIteljaŽe osmo leto zapored vas na uredništvu revije Ona skupaj s civilno iniciativo Kakšno šolo hočemo vabimo, da določite najboljšo osnovnošolsko učiteljico ali učitelja v Sloveniji.

SAMO  
na prodajnih 

mestih
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