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+ Posel in denar Po pomanjkanju imajo zdaj jeklarji presežek naročil • Razogljičenje energetike je še mogoče
Posel
in denar

Zhang Yiming, ustanovitelj in
glavni izvršni direktor družbe
ByteDance, je prejšnji teden
svoje sodelavce presenetil, ko
jim je sporočil, da se umika z
direktorskega mesta.

ponedeljek, 24. 5. 2021

Velika peterica na poti na Rožnik

Osemintridesetletnik, ki je
ustvaril tudi družabno platformo TikTok, meni, da mu
primanjkuje družabnih spretnosti, zato ne more biti idealen
menedžer. stran 8

Ev ro p s k i pa r la m en t

Za več okoljske
odgovornosti
podjetij

I z s i lj eva n j e

Podjetje Colonial
je plačalo hekerjem

Hekerjem, ki so pred kratkim ugrabili računalniški sistem največjega
cevovodnega omrežja na vzhodni
obali ZDA (upravlja ga družba Colonial), je podjetje plačalo 4,4 milijona
dolarjev, da so dobili kodo, s katero
so lahko obnovili preskrbo z bencinom, dizlom in kerozinom.
Glavni izvršni direktor Joseph
Blount je dejal, da so plačali, ker je
bilo to prav za državo, čeprav se zaveda, da je bila odločitev zelo kontroverzna. Zaradi prekinitve dobav
so imeli še večmilijonsko dodatno
škodo.
Napad so izvedli hekerji skupine
Darkside iz Rusije, ki jo je prejšnji
petek doletela podobna usoda, saj ji
je nekdo zaprl strežnike. P. D.

Snopič ureja
Damjan Viršek
pd@delo.si
naklada: 21.500

Od pomanjkanja
do presežka naročil

Foto Reuters

Evropski parlament zahteva izboljšave direktive o okoljski odgovornosti in direktive o kazenskopravnem varstvu okolja. Cilj je okrepiti
izvajanje in zaupanje državljank in
državljanov v pravila EU ter učinkovitejše preprečevanje in zmanjševanje okoljske škode.
Priporočila vključujejo prenovo in
spremembe direktive o okoljski odgovornosti v polno harmonizirano
uredbo, ki bi veljala za vsa podjetja,
delujoča v EU. Prav tako se zavzemajo za uskladitev direktive o okoljski
odgovornosti s preostalo zakonodajo EU s področja varstva okolja.
Zavzeli so se tudi za posodobitev direktive o kazenskopravnem
varstvu okolja na podlagi temeljite
ocene učinkov, s katero bi upoštevali nove vrste okoljskega kriminala.
Proučiti pa želijo tudi možnosti, da
bi evropska zakonodaja in diplomacija priznali tako imenovani ekocid.
P. D.

Jeklarska industrija Povpraševanje po jeklu je ponekod že večje od zmogljivosti
Maja Grgič
Jeklarska industrija se je pred letom
dni med prvim valom pandemije
koronavirusa spopadala s padcem
števila naročil in veliko negotovostjo
glede prihodnjega poslovanja. Evropsko združenje jeklarjev je omenjalo
celo kolaps evropskega jeklarskega
trga. A že letos je slika popolnoma
drugačna, saj je naročil marsikje več,
kot jih lahko zagotovijo.
Zdravstvena kriza in ukrepi za njeno omejitev so vplivali tudi na jeklar-

stvo, še posebno ker je pandemija prizadela tudi avtomobilsko industrijo.
Svetovna proizvodnja jekla se je lani
po dolgih letih rasti skrčila za slab odstotek in dosegla 1,8 milijarde ton. Kar
8,5 odstotka manj jekla so naredili slovenski jeklarji, kar je vplivalo tudi na
rezultat, saj sta naši največji družbi iz
te panoge – Skupina Sij in Štore Steel
– lansko leto končali z izgubo.

Odboj navzgor

Potem ko je lani jeseni na jeklarskem
trgu nastal nekakšen odboj navzgor,

je letošnje leto popolnoma drugačno. »Od oktobra imamo več naročil,
kot jih lahko dobavimo,« pravi glavni
direktor Štore Steela Jani Jurkošek.
Tudi v Siju od zadnjega četrtletja
preteklega leta opažajo pozitivne
napovedi o okrevanju jeklarske in
drugih industrij. »To se je odrazilo na
naročilih Skupine Sij, ki so že na ravni
pred krizo. Skupina ima tako za daljše
obdobje polno zasedene proizvodne
zmogljivosti,« sporočajo iz skupine.
Okrevanje jeklarske industrije
se kaže tudi na svetovni ravni, saj

Literarna nagrada Žirija je izbrala pet romanov, ki se potegujejo za 31. kresnika

so po podatkih Svetovnega združenja jeklarjev proizvajalci po svetu
v prvem četrtletju odlili za skoraj
pol milijarde ton jekla ali desetino
več kot v istem obdobju lani.
Vendar se tako kot druge industrije tudi jeklarji spopadajo s
problemom vse dražjih surovin,
logistike in tudi drugih vhodnih
stroškov. Prav skrb za morebitno
pomanjkanje surovin in tudi kadra
je trenutno eno ključnih tveganj v
tej industriji.

V peterici so dela
Pripovedovalec Mirane
Likar (Goga), Agni Boruta
Kraševca (LUD Šerpa),
Škrbine Gašperja Kralja
(*cf.), Na drugem koncu
sveta Vincenca Gotthardta
(Mohorjeva Celovec) in
Kurji pastir Ferija Lainščka
(Beletrina).

▶ strani 2–3

Razogljičenje energetike je še mogoče
Podnebje Okno je majhno in zaveze držav ne izpolnjujejo deklariranih ciljev

Borut Tavčar
Svet ima izvedljivo pot za ureditev
brezogljičnega energetskega sektorja
do leta 2050, vendar je ta pot ozka in
zahteva najobsežnejši prehod do zdaj,
pravi v novem poročilu Mednarodna
agencija za energijo (IEA). Spremembe so nujne povsod, tako pri proizvodnji energije kot pri prevozu in porabi energije. Zaveze držav so medtem
daleč od cilja pariškega podnebnega
dogovora, saj ne vodijo do ogljične
nevtralnosti energetike do leta 2050,
kar bi dalo vsaj majhno možnost za
omejitev segrevanja planeta za največ
1,5 stopinje Celzije.
V bližnji prihodnosti bodo države,
če želijo ustaviti segrevanje planeta,
morale zelo pospešiti naložbe v vse

razpoložljive čiste in učinkovite energetske tehnologije, hkrati pa močno
podpreti inovacije. Po analizi IEA bi
morala letna dodatna moč sončnih
elektrarn na svetu do leta 2030 doseči
630 gigavatov (GW), moč vetrnih elektrarn pa 390 GW. To pomeni štirikrat
več sončnih in vetrnih elektrarn na
leto kot v rekordnem letu 2020. Energetska učinkovitost pa bi se morala
povečevati za štiri odstotke na leto,
trikrat več kot v preteklih 20 letih.
Naložbe v energetiko bi se povečale
na pet bilijonov dolarjev do leta 2030,
kar bi k rasti svetovnega BDP dodalo
0,4 odstotka na leto. Naložbe pomenijo tudi milijone novih delovnih mest
in leta 2030 za štiri odstotke višji BDP
kot bi ga dosegli s sedanjimi načrti.

▶ strani 4–5

Bilijoni za zeleno prihodnost

nujna vlaganja v energetiko za uresničitev brezogljičnega scenarija,
v bilijonih dolarjev (2019)
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Suverenisti pozabili
na Ljubljansko
pobudo

Nina Gostiša
Mimi Podkrižnik, Anja Mrak,
Mateja Komel Snoj, Igor Divjak
in Igor Žunković so letos za
potrebe izbiranja najboljšega
romana preteklega leta
skupno prebrali okrog 150
del slovenskih avtorjev, kar je
približno 20 več kot lani. Bera
je žanrsko in zgodbeno pestra.
Kdo bo letošnji lavreat in
prejemnik nagrade, ki jo že več
kot 30 let podeljuje medijska
hiša Delo, bo znano 23. junija
na slovesnosti na Rožniku.
O njem bo žirija odločila
na zasedanju v Cankarjevi
spominski sobi in tako sklenila
svojo bralno odisejado. Vsak
od nominiranih romanov
je izšel pri drugi založbi, od
tega eden na avstrijskem
Koroškem. Dva, Agni in
Na drugem koncu sveta, sta
prvenca. Poleg njiju je to prva
nominacija za kresnika tudi
za Mirano Likar. Gašper Kralj
je bil leta 2017 že v peterici s
svojim prvencem Rok trajanja,
Feri Lainšček pa je tokrat
v njej že šestič. Kresnika je
doslej prejel že dvakrat, in
sicer za romana Namesto koga
roža cveti (1992) in Muriša
(2007). Finalisti so na srečanju
v Stari Ljubljani za Delo delili
svoje odzive na nominacijo za
Delovega kresnika.

V času slovenskega
predsedovanja vlada ne bo
promovirala Ljubljanske
pobude, ki so jo pripravili
Janševi akademski sopotniki.
AKTUALNO 2

Izredni vrh
v Bruslju
Iskanje odgovora na rusko
vprašanje, spopad za delitev
bremen pri podnebju, več
optimizma v premagovanju
pandemije.
AKTUALNO 3

Krajšajo repe in
pobirajo subvencije
Krajšanje repov pri pujskih je
prepovedano, največji rejci v
Sloveniji ga izvajajo in kljub
temu prejemajo subvencije za
dobrobit živali.
AKTUALNO 4

Vse bolj vroča
Arktika
Bo Arktika Moskvo in Washington zbližala ali povzročila še
večje zaostrovanje napetosti in
novo hladno vojno med njima?

▶ stran 8

Od leve proti desni: Borut Kraševec, Gašper Kralj, Mirana Likar, Feri Lainšček in Vincenc Gotthardt Foto Jože Suhadolnik

SVET 5

Od jezika do
enakopravnosti

+ INTE RVJ U

Tema dneva

Nemška upokojenka se je
odločila, da bo lastnoročno
spremenila nemški jezik
oziroma njegovo uporabo, ko
gre za spol.
SVET 6

BORUT
ŠUKLJE
o pragmatičnosti prvega med
Srbi v BiH, ki jasno razume
sporočila velikih

Andrej Predin
o položaju knjige
v Sloveniji

MNENJA 7

Mura odnesla
nogometno krono
Po zmagi proti Mariboru v
zadnjem kolu je NK Mura pod
vodstvom trenerja Anteja
Šimundže postala že sedmi
klub na seznamu državnih
prvakov.

Splet in družbena omrežja so plodišče mentalne nemoči Jerica Radež

N

a sporedu so
ponovno vsebine,
za katere je
veljalo, da
smo z njimi že
davno opravili.
Kdo bi si mislil,
da se bomo znova prisiljeni
boriti za pravico do splava,
za neodvisnost medijev, da
se bodo fašistična stališča
prikradla v vsakdanji diskurz
kot enakovreden partner. No,
če bi kdo v osemdesetih trdil,
da bodo v trgovinah prodajali
vodo v plastenkah, bi se mu
posmehovali. Enako bi veljalo
za vse korenjake, ki danes
vpijejo, da je Zemlja ploščata.
Gre za miselni zdrs, ki nas
vodi stoletja v preteklost in
utrjuje spoznanje, da ljudje ne
premoremo več orodij, da bi se

Osnovni problem je,
da je mladim zaradi
patološke sebičnosti
starejše generacije
onemogočen
prehod na literarno
prizorišče.

uprli slaboumju, ker premalo
beremo knjige in ne razvijamo
kritične misli.
Plodišče mentalne nemoči
so internet in družbeni mediji,
kjer se tarčno manipulira s
posamezniki, izkorišča se

ŠPORT 11

Dež bo zjutraj od zahoda zajel
vso državo. Ponekod bo pihal
vzhodnik, ob morju jugo.

Državna pomoč Vavčerje bi lahko
koristili tudi za druge storitve

VREME 18

Čeprav so na ministrstvu za gospodarstvo še pred kratkim zatrjevali, da novih turističnih bonov
ne bo, so si, kot kaže, premislili. V
predlogu interventnega zakona
za turizem in gospodarstvo zdaj
po naših neuradnih informacijah
menda predlagajo izdajo novih
bonov, ki pa bi jih bilo mogoče
porabiti tudi za druge storitve,
ne le za prenočitev z zajtrkom.

Iskrica
Če pes glasno laja,
še ne pomeni,
da je dober.
Kot ne pomeni,
da je dober človek,
ki je vešč besed.

Za naročila na tiskano
ali digitalno Delo

pokličite 080 11 99
pišite narocnine@delo.si
obiščite info.delo.si/etrafika

zgodba kadrovanj na Javni
agenciji za knjigo.
Lahko smo ponosni, ker se
pri nas pišejo vrhunske knjige,
v slovenskem jeziku nastaja
literatura, ki se brez sramu
postavi ob bok velikim narodom,
kar ponovno dokazujejo tudi
finalisti in finalistka kresnikove
nagrade. Letos se jim bodo na
svečani razglasitvi lavreata
23. junija na Rožniku prvič
pridružili tudi literati mlade
generacije, ki so sodelovali pri
projektu Mlado pero. Gre za
velik korak v pravo smer, saj je
slovenska knjiga prepotrebna
sveže energije in misli. Njen
osnovni problem danes je, da
je mladim zaradi patološke
sebičnosti starejše generacije
malone onemogočen prehod na
literarno prizorišče.

»Neenakost v dostopu
do psihoterapevtske
pomoči pri otrocih
in mladostnikih se
pogosto generacijsko
prenaša. Zato se je
treba o težavah z
duševnim zdravjem
začeti pogovarjati v
šolah.«
Jerica Radež, specializantka
klinične psihologije

▶ stran 10

Družina
Na mizi je predlog
novih turističnih bonov Šešok osvaja

12−21 °C

Zhuang Zi

človekov naravni ustroj, da se
nam podtikajo vsebine. Zavestne
laži in resnica so predstavljene
kot enake v procesu iskanja
prave odločitve, propagandna
trobila pa se pretvarjajo, da
so mediji. Ne preseneča, da se
je tja preselila komunikacija
politikov. Pri branju knjige je to
onemogočeno, saj gre za intimno
doživetje, do katerega ne sežejo
lepljivi prsti koristoljubnežev.
A branje je treba usvojiti, ga
privzgojiti, kar je čedalje težja
naloga v svetu, v katerem si je
forma pokorila vsebino. Pri nas
to poslanstvo z odliko opravlja
Bralna značka, ki prav letos
praznuje 60 let obstoja. Seveda
pa lahko oblastniki vplivajo
na to, katere knjige se berejo,
kakšne se pišejo in kdo jih
piše. Tu se začne in tudi konča

Maja Grgič

V Goriških brdih praznik kot v Dolomitih
Gostovanje 15. etape Gira d'Italia
v Sloveniji je bilo zadetek v polno.
V Goriških brdih in Novi Gorici
je več tisoč slovenskih navijačev
pripravilo pravi praznik. Največ
ljubiteljev kolesarstva se je zbralo

na vzponu na Gornje Cerovo, ki
so ga kolesarji prevozili trikrat,
vsakič pa jih je pričakalo vzdušje,
ki so ga vajeni na dolomitskih
vzponih. Po zmagi Belgijca Victorja Campenaertsa v Gorici se Giro

tudi odpravlja v Dolomite, na
Goriškem pa bodo čez tri tedne,
ko bo tam 4. etapa dirke po Sloveniji, navijali za Tadeja Pogačarja. M. H. Foto Jure Eržen

▶ stran 13

Na gospodarskem ministrstvu še
vedno odgovarjajo, da so predlogi
še v medresorskem usklajevanju in
da zato njihove vsebine še ne morejo sporočiti širši javnosti. Po neuradnih informacijah pa naj bi se
po medresorskem usklajevanju na
koncu le odločili za izdajo novih
bonov, za kar se je turistični sektor
zavzemal ves čas. S predlogom se
morata seveda strinjati še minister

za finance in vlada. Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, za zdaj ni znano,
omenja pa se, da naj bi bila ta vsota
nižja od lanske, ki je za polnoletne-

235

milijonov evrov je
vrednost še neporabljenih
bonov, ki jih je država
izdala lani
ga prebivalca države znašala 200
evrov, za mlajše od 18 let pa po 50
evrov. In kaj s turističnimi boni,
ki jih je država izdala lani in jih je
neporabljenih še za 235 milijonov
evrov? Ti naj bi ostali v veljavi, je
slišati neuradno.

▶ stran 2

Hrvaško

Prevzem Iskra kupila
zagrebško Elko
Dve leti je slovenska družba Iskra
pripravljala veliki prevzem zagrebškega proizvajalca kablov Elka. V
soboto je direktor in večinski lastnik skupine Iskra Dušan Šešok
podpisal pogodbo o nakupu stoodstotnega lastniškega deleža v družbi Elko. Z zdaj že nekdanjim lastnikom Miljenkom Hackom sta se
strinjala, da je ta posel pomembna
novica za gospodarstvi obeh držav.
Družina Šešok, ki je pred dvema
letoma prevzela uspešno Remontno ladjedelnico v Šibeniku, postaja velik delodajalec na sosednjem
Hrvaškem, v obeh podjetjih skupaj
dela več kot 380 ljudi, skupaj s kooperanti tako z Iskrinimi posli kruh
služi več kot 500 ljudi v sosednji
državi. Klemen Šešok nam je povedal, da si veliko obetajo od vlaganj
v obnovo električnega omrežja na
Hrvaškem in drugod v regiji.
N. M.
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