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Iskrica
Vsak je genij. Če pa 
ribo ocenjujete po 
njeni sposobnosti 
plezanja na drevo, 
bo vse življenje 
prepričana, da je 
neumna.
Albert Einstein

Evropska centralna banka ozi-
roma ureditev denarne politike 
v evrskem območju je še vedno 
edina ureditev, v kateri imamo 
skupno evropsko politiko, ne 
gre le za skupek politik posame-
znih članic, nam je povedal gu-
verner Banke Slovenije Boštjan 
Vasle. Zvišanja obrestnih mer 
ECB bodo po njegovem mnenju 
»še nujna, a manjša kot do zdaj. 
Približujemo se višini obrestne 
mere, ki bo dovolj restriktivna, 
da bo inflacijo vrnila na okoli 
dva odstotka.«

Miha Jenko

V primerjavi z drugimi centralni-
mi bankami je ECB s sedežem v 
Frankfurtu precej mlada instituci-
ja, ki te dni, 1. junija, praznuje 25 

let. Z Vasletom smo se pogovarjali, 
kako je (bila) kos izzivom svoje-
ga prvega četrt stoletja kot varuh 
evra. Ankete kažejo, da v evrskem 
območju osem od desetih vpraša-
nih prebivalcev zelo zaupa v sku-
pno valuto. Pri nas je ta delež še 
večji: devet od desetih vprašanih 
izkazuje visoko stopnjo 
zaupanja v evro. Slo-
venci smo torej med 
narodi, ki vidijo naj-
večje prednosti v 
skupni valuti.

Na vprašanje, kdo 
bo določal obrestne 
mere ali nadziral 
banke čez deset 
let – človek ali 
umetna inte-
ligenca – pa 
guverner 

odgovarja, da »nam bo razvoj na 
področju umetne inteligence v 
prihodnje lahko zelo pomagal pri 
razmišljanju in odločitvah. Pripo-
mogel bo k boljšim odločitvam in 
na koncu k boljšim rezultatom. 
Seveda pa bo kot na vseh drugih 
pomembnejših področjih treba za-

gotoviti ustrezen pravni okvir in 
ustrezen sistem nadzora. Tako 
bodo stvari še naprej skladne 
z demokratičnimi procesi, na 
katere smo v tem delu sveta 
tako navajeni in jih tudi tako 

cenimo.« 
Na Tobačni in Linhartovi so se 
včeraj na enournem protestnem 
zboru zbrali uslužbenci ljubljan-
ske upravne enote, ki od vlade 
zahtevajo predvsem zvišanje plač 
za sedem plačnih razredov in ize-

načitev nazivov na UE z nazivi na 
ministrstvih. »Uradnik s poobla-
stili nikjer v Evropi ni na minimal-
ni plači,« je zatrdil Frančišek Verk, 
predsednik Sindikata državnih 
organov Slovenije. »Če se vladna 

pogajalska skupina ne bo pre-
maknila k resnim pogajanjem, 
bomo aktivnosti stopnjevali,« 
je napovedal Dragan Stanković, 
predsednik sindikata zaposlenih 
na UE Ljubljana. M. Pu.

Uradniki na minimalnih plačah
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Dvigi obresti še, a manjši
Četrt stoletja ECB  Z guvernerjem BS Boštjanom Vasletom o 
dosežkih in prihodnjih izzivih skupne evropske denarne oblasti

Boštjan Vasle, gu-
verner Banke Slo-
venije, se zanaša 
na pomoč umetne 
inteligence.

Najbolj iskana delovna sila je inštruktor
Maj je za ponudnike inštrukcij 
kaotičen mesec. Številni šolarji 
poskušajo pred koncem leta po-
praviti, kar je še mogoče, ter se 
izogniti popravnim izpitom, a 
tudi ob strokovni pomoči v za-
dnjem trenutku, če jo sploh do-
bijo, uspeh ni zagotovljen, pou-
darjajo ponudniki inštrukcij.  

Saša Bojc

Med letom plačljivo učno pomoč 
najpogosteje iščejo dijaki prvih, 
tretjih in četrtih letnikov ter učen-
ci zadnjih razredov osnovne šole, 
na inštrukcije pa iz leta v leto pri-
hajajo mlajši, celo šestošolci, pri 
katerih se kaže, da potrebujejo ne-
koga ne le za učenje, temveč tudi 
za pogovor. Marsikateri dijak se k 
plačljivi učni pomoči vrne celo kot 
študent.

Pandemija je pustila luknje v 
znanju, pritrjujejo sogovorniki. 
Interna anketa ljubljanske Gimna-
zije Poljane je pokazala, da ima in-
štrukcije kar 41 odstotkov vpraša-
nih, deset odstotkov več kot pred 
pandemijo leta 2018. Po epidemiji 
se je povečal tudi obseg inštrui-
ranja na daljavo; v Učnem centru 
Horizont ugotavljajo, da je takšnih 
že od 40 do 50 odstotkov njihovega 
dela. Za takšno vrsto učne pomoči 
se zaradi pomanjkanja časa pogo-
sto odločajo celo otroci iz njihove 
neposredne bližine.

Inštrukcije imajo gimnazijci pri 
skoraj vseh predmetih, predvsem 
pa pri matematiki, �ziki, anglešči-
ni, kemiji, slovenščini, posamezni 
dijaki tudi pri latinščini, glasbi, 
likovni umetnosti, celo športni 
vzgoji. Nemalokrat, predvsem ti-
sti, ki pomoč inštruktorja poiščejo 
v zadnjem trenutku, potem pa ga 
krivijo za neuspeh. Za marsikoga 
so inštrukcije velik strošek: cena 
šolske ure (45 minut) znaša od 16 
do 25 evrov, nekoliko manj ob za-
kupu po deset ali dvajset ur.

Učna pomoč  Na šolah spodbujajo medsebojno pomoč v razredih in s tutorji, a se dijaki raje zatekajo k inštrukcijam

Občasno je pomoč inštruktorja smiselna, a morda bi šolar moral pozorneje spremljati razlago pri pouku, spremeniti organizacijo časa in dela za šolo ter preizkusiti drugačne učne strategije.

Dobro desetletje  
v senci strank 
novih obrazov
SD je pred odločitvijo,  
ali bo servis za vplivni kader 
ali pa bo uresničevala svojo 
politično vizijo.

AKTUALNO 2

Golob napovedal 
zvišanje pokojnin 
in zimski dodatek
S svežnjem ukrepov naj bi 
zagotovljena pokojnina 
dosegla 700 evrov.

AKTUALNO 3

Prepoved izdelkov, 
ki škodijo 
gozdovom
Svet Evropske unije je potrdil 
uredbo o proizvodih, ki ne 
povzročajo krčenja gozdov.

AKTUALNO 4

SDH in Kad  
se še odločata  
o razdolžitvi Save
Na dnevnem redu skupščine 
hotelske družbe bo tudi 
dokapitalizacija s stvarnim 
vložkom in v denarju.

GOSPODARSTVO 9

Umor priznal, 
nasilništvo  
pa zanikal
Janez Šesek, ki je z mačeto 
umoril nekdanjo taščo,  
je trdil, da mu je šlo le  
za stike z otrokoma.

KRONIKA 10

Zelenice  
in parkirišča 
propadajo
Postopki na okrajnem sodišču 
so dolgotrajni  
in zaradi številnih lastnikov 
tudi zapleteni.

LJUBLJANA 11

Snov, ki je, a nihče 
ne ve, kaj je
Brez temne snovi ne moremo 
razložiti lastnosti galaksij  
in jat galaksij.

ZNANOST 14

Sedanjost in 
prihodnost kultne 
britanske zasedbe
Mojstri metalskega rocka 
Iron Maiden bodo v nedeljo 
nastopili v ljubljanski dvorani 
Stožice.

KULTURA 16

Postopoma se bo delno zjasni-
lo, na Primorskem bo pihala 
šibka burja. Dan bo večinoma 
sončen.

22−27 °C

VREME 22

Za naročila na tiskano  
ali digitalno Delo

pokličite 080 11 99

pišite narocnine@delo.si

obiščite trgovina.delo.si

O
d leta 2007, torej 
skupaj 16 let, so 
bila prizadevanja 
odgovornih v 
ljubljanskem 
kliničnem centru 
usmerjena v to, da 

bi dobili vsaj enega domačega 
otroškega kardiokirurga. V 
teh letih prizadevanj je bilo 
narejenih tudi nekaj ključnih 
korakov vstran: izraelskemu 
kirurgu Davidu Mishalyju kljub 
obljubam v več letih ni uspelo 
izšolati našega kirurga, prednost 
so dajali enemu kandidatu, zato 
se je drugi umaknil v tujino, kjer 
se je razvil v vrhunskega kirurga.  

Ko je v igro vstopil Miha 
Weiss, je končno kazalo, da 
bodo otroci s prirojenimi 
srčnimi napakami lahko polno 
oskrbljeni doma. Weiss je iz leta 
v leto bolj suvereno vihtel skalpel 
in se vestno izobraževal. Danes 
je edini v Sloveniji sposoben 
samostojno izpeljati določene 
zapletene operativne postopke, 
ki rešujejo srca otrok. Vrhunski 

češki kirurg Roman Gebauer 
mu je predal znanje, a slabi 
odnosi v ljubljanskem kliničnem 
centru so očitno ponovno terjali 
svoj davek. Najprej je marca 
sodelovanje – kot klic k ureditvi 
razmer prekinil češki kirurg, 
v torek pa mu je z odpovedjo 
delovnega razmerja sledil Weiss.

Otroška srčna kirurgija je zelo 
kompleksno področje, v katero 
so vpeti strokovnjaki različnih 
specialnosti, ki morajo dihati 
kot eno. Če nekdo ne dela, kot je 
treba, ali se ne čuti vključenega, 
to izjemno, včasih celo 

nepopravljivo vpliva na vse člene 
v verigi. So kot urni mehanizem, 
v katerem šteje tudi najmanjše 
kolesce, bi rekli, če bi si izposodili 
izjavo dr. Božidarja Voljča na 
prvem forumu pri predsednici 
države o tem, kakšno mora 
biti sodelovanje v zdravstvu, če 
želimo, da je uspešno.

Del problema otroške srčne 
kirurgije je morda tudi to, da 
se nihče ne želi počutiti kot 
najmanjše kolesce in da se je 
izoblikovanim strokovnjakom 
težko prilagajati. V preteklosti 
smo se na programu otroške 
srčne kirurgije že nagledali trenj 
med glavnimi akterji, četudi bi si 
morali prizadevati le za stroko 
in skupni cilj: reševanje otroških 
življenj.

Včeraj so bile v kirurga Weissa 
usmerjene vse puščice vodstva 
ljubljanskega UKC, a v resnici 
to, kako jim ne uspe urediti 
odnosov znotraj hiše, javnosti 
ne zanima. Zanima jo zgolj to, 
kdo bo operiral otroka, ko bo ta 
potreboval srčno operacijo.

Po šestnajstih letih na točki nič

Urejanje odnosov 
znotraj UKC 
javnosti ne zanima. 
Zanima jo zgolj, kdo 
bo operiral otroka, 
ko bo ta potreboval 
operacijo.

Tema dneva

Brigite Ferlič Žgajnar
o otroškem  

kardiokirurškem  
programu

Na predstavitvi repertoarja za 
sezono 2023/2024 v ljubljanski 
Drami so ravnateljica Vesna Jurca 
Tadel, ministrica za kulturo Asta 
Vrečko in državni sekretar na mi-
nistrstvu za kulturo Matevž Čelik 
Vidmar spomnili, da bo ta zadnja v 
dotrajani zgodovinski stavbi. Nato 
bo nastopila celovita prenova. Pro-
jekt, vreden 58,5 milijona, je v fazi 
pridobivanja gradbenega dovolje-
nja. Večje spremembe bodo opa-
zne poleti na začetku arheoloških 
izkopavanj. Začetek prenove je 
predviden za sredino prihodnjega 
leta, končanje pa leta 2026. Po be-
sedah ministrice vse poteka glad-
ko, Čelik Vidmar pa je prepričan, 
da bo to »lep projekt, na katerega 
bomo na koncu vsi ponosni«. 
Ni. Go.
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Zgovorne 
odpadne vode

Drama v 
pričakovanju

Analize vod  Raziskovalci 
iščejo ostanke drog, 
zdravil, onesnaževal

»Neprečiščena odpadna voda 
predstavlja prstni odtis aktivnosti 
in zdravja populacije oziroma za-
pis vsega, kar je ta populacija zau-
žila in čemur je bila izpostavljena, 
denimo onesnaževalom, virusom 
ali bakterijam,« poudarja dr. Ester 
Heath z IJS. Raziskave o vplivih 
različnih organskih onesnaževal 
kažejo, da lahko škodljivo vplivajo 
na organizme v naravi. »Posplo-
šeno lahko rečemo, da so za člo-
veka nevarna onesnaževala, ki so 
genotoksična, in tista, ki delujejo 
kot motilci hormonov, za okoljske 
organizme pa predvsem druga.« 

S. S.

ANDREJA

GOMBOC

o nevarnostih trka asteroida 
ali kometa v Zemljo

MNENJA 7
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