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Usodna grožnja milijonom
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Postanite dilarji
HRANA

Pa pojejmo po francosko

Politika SDS protestno ni nominirala
predsednika komisije za nadzor
obveščevalcev – Kakšne so lahko posledice

Življenje se je pravkar začelo.

Intervju
Lucija
Ćirović
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Duhovna oskrba
med prednostnimi
nalogami
Vodstvo Policije meni,
da je duhovniški poklic med
pripadniki in pripadnicami
policijskih vrst nujen.
AKTUALNO 3

Veliko zanimanje
za poceni
počitniško varstvo
Prosta mesta so takoj
zasedena, MOL soﬁnancira
tudi plesne in gledališke
delavnice, košarko in spust
po reki.

Državni zbor ima dve nadzorni
komisiji. Vodi ju opozicija, ki ima
v njiju tudi večino. Prva je namenjena nadzoru javnih financ in
jo bo vodila NSi, druga pa nadzoruje varnostno-obveščevalne službe, a njenega vodenja
SDS protestno – skladno z razrezom zahtevajo še eno predsedniško mesto – ne želi prevzeti.
Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) zato
skladno z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in
varnostnih služb poslanci še niso
ustanovili.
Suzana Kos, Barbara Eržen
Parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je eden od
temeljnih atributov parlamentarne
demokracije, pravi nekdanji prvi
mož Sove in varnostni strokovnjak
Andrej Rupnik. Vloga komisije
je, opozarja, da nadzira, ali službe
delujejo uspešno in (ekonomsko)
učinkovito tako, da odločevalcem
posredujejo kakovostne, točne in
pravočasne informacije, potrebne
za sprejemanje pomembnih odločitev, hkrati pa morajo delovati
v okviru zakonskih pooblastil in
ne smejo brez zakonske podlage
vstopati v sfero ustavno zaščitenih
svoboščin in pravic državljanov ter
drugih oseb na ozemlju Slovenije.
Odsotnost ali nedelovanje komisije poveča določena tveganja.
Kakšne bodo posledice obstrukcije? Ob vseh dejavnikih varnostnega tveganja res ni potrebe,
da se mednje uvrsti še nedelujoči
Knovs, ocenjuje Rupnik in dodaja,
da nacionalna varnost s tem ne bo
ogrožena, bodo pa po njegovem
mnenju entitete, ki zanjo skrbijo,
ostale brez pomembnega vzvoda
družbenega nadzora ene veje oblasti nad drugo. Koliko časa bo Knovs neoperativen, še ni jasno. V SDS
namreč vztrajajo, da razrez poslovniško ni ustrezen. V NSi pa za zdaj
še niso sprejeli odločitve, ali so ga
pripravljeni vsaj začasno voditi.

▶ stran 2

Tako kot morajo dejavnosti Sove potekati kontinuirano, bi tako moral potekati tudi nadzor nad njo, a se je ob prenosu oblasti spet zataknilo. Foto Leon Vidic
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Usoda
ukrajinskega žita
je v ruskih rokah

+ VZGOJA OTROK

Tema dneva

Kremelj je napovedal odprtje
koridorja v Črnem morju,
a le pod svojimi pogoji.
SVET 6

ALOJZ
IHAN
o širjenju virusa opičjih koz
MNENJA 7

Borut Tavčar
o energetski preskrbi

Amﬁteater
kralja Arturja
Kritiki številnih urbanističnih
odločitev Eda Mihevca štejejo
Avditorij Portorož za eno
njegovih boljših del.
KULT 13

O slovenski
vizualni umetnosti
Ljubljana Art Weekend
je vozlišče umetnikov,
kuratorjev, galeristov
in kupcev.
KULTURA 16

23−31 °C
Precej sončno bo, popoldne
bodo nastale plohe in nevihte.

VREME 22

Iskrica
Kje je človeška
narava tako šibka
kot v knjigarni?
Henry Ward Beecher

Za naročila na tiskano
ali digitalno Delo

pokličite 080 11 99
pišite narocnine@delo.si
obiščite trgovina.delo.si

Marko Juhant,
specialni
pedagog

Samozadovoljstva v naši energetiki je konec

V

eč let smo
poslušali, da se
naša energetika
uvršča visoko po
stabilnosti in da
imamo krasno
mešanico virov
energije, še letos je bilo tako.
Vojna, visoke cene in zahteve
Evrope pa so vse vrgle s
puhastega oblačka na trda tla
s še kakšno dodatno bodico.
Po vlaganjih v obnovljive vire
smo zadnji v EU, prometa
se lotevamo po kapljicah,
nekaj oddiha pušča le nova
priljubljenost jedrske energije.
V energetiki in drugje
krivdo za razmere zvračajo na
birokracijo. Kako je mogoče, da
ob enaki evropski zakonodaji
v vseh sosednjih državah
brez večjih težav postavljajo

Uvažamo 65
odstotkov energentov,
že pri elektriki smo
kakšno uro kar
polovično uvozno
odvisni.
vetrnice, pri nas pa se noben
projekt ne izvaja? Podobno je z
zadnjo v verigi hidroelektrarn
na Savi in vsemi daljnovodi.
Nekateri projekti so bili v
Evropi zavrnjeni, ker Slovenija
ni ustrezno prenesla direktive
o habitatih. Nič ne pomaga,
nobena reorganizacija,
postopki so dolgotrajni.
Za sončne elektrarne na
podeželskih strehah je težava

omrežje, za večje sončne
elektrarne na kmetijskih tleh
ali na vodi pa kar zakonodaja.
Dvojna uporaba kmetijskih
zemljišč, ki se je v tujini
izkazala kot dvojno koristna,
je pri nas prepovedana,
akumulacij hidroelektrarn
pa ni dovoljeno delno pokriti
s sončnimi elektrarnami,
ki bi delovale učinkoviteje
kot na strehah in zagotovile
skrivališča vodnim živalim.
Železniške povezave za nove
vlake bi nujno potrebovali,
tudi za to bo EU namenila
zelo veliko denarja. A pri
mobilnosti se raje pogovarjamo
o regulaciji cen nafte. Kot se
pri energetiki raje prepiramo,
ali je za naše potrebe
primernejši terminal na Krku
ali v Rovigu. Nikogar v Evropi

ne skrbi negotova stabilnost
Alžirije in še katere druge
države, ki naj bi zamenjala
Rusijo.
Težava je namreč precej
večja, kot se zdi. Uvažamo
65 odstotkov energentov,
že pri elektriki smo kakšno
uro kar polovično uvozno
odvisni. Poraba elektrike
se bo še podvojila, da bomo
lahko učinkovitejši in bolj
zeleni. Zato bo treba vlagati
v sončne elektrarne čim bliže
porabnikom, da vložki v
omrežje ne bodo tako visoki,
toplotne črpalke za ogrevanje
energetsko prenovljenih
stavb, vetrnice, ki ne ubijajo
ptičev, še par hidroelektrarn
in verjetno še kakšno manjšo
jedrsko elektrarno, povezano v
daljinski sistem ogrevanja.

»Mnogi starši otroke
vzgajajo premehko in
jih ščitijo pred težjimi
preizkušnjami. V tem
se skriva vzrok za
povečanje primerov
anksioznosti, stisk
in depresije med
mladimi.«
▶ stran 11
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Višja obdavčitev najemnin
Davki Robert Golob izpostavlja davčne spremembe pri oddaji
premoženja v najem in v najvišjem dohodninskem razredu

Krediti za podjetja vseh
velikosti in zadruge

V SNG Maribor so včeraj razkrili
ime letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana. Prejel ga bo nekdanji član ansambla SNG Nova
Gorica Ivo Barišič. Tea Rogelj je v
utemeljitvi nominacije za Društvo
gledaliških kritikov in teatrologov (DGKTS) zapisala, da njegovo
ustvarjalnost najbolj zaznamujeta
predanost in odprtost. »Kot igralec
vseskozi posodablja način igre in
ohranja radovednost za nov, drugačen gledališki in filmski jezik,
zato z njim radi sodelujejo tako
izkušeni, uveljavljeni režiserji kot
ustvarjalci najmlajše generacije
in tisti, ki odstopajo od ustaljenih
teatrskih in filmskih praks.« Predstavili so tudi program 57. festivala Borštnikovo srečanje v novem
stalnem terminu. Tokrat bo med
30. majem in 12. junijem.
N. G.
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Nejc Gole
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Prstan za
Iva Barišiča
SNG Maribor Borštnikovo
srečanje bo od 30. maja
do 12. junija

Medtem ko je Robert Golob kot
ključne prioritete njegove vlade napovedal ukrepe za energetsko in živilsko draginjo, pripravo
na morebitni jesenski val covida-19 in ukvarjanje z zdravstvom,
bo med pomembnejšimi točkami
mandata tudi ukvarjanje z davčnimi spremembami.

Kakšni bodo davčni ukrepi, še ni
znano. Koalicijska pogodba sicer
predvideva, da bo nova vlada za
zagotavljanje javnofinančne stabilnosti z učinkom od 1. januarja
prihodnje leto razveljavila določbe
letošnje novele zakona o dohodnini, razen višine splošne dohodninske olajšave, ki bo ostala na zdaj
uveljavljeni višini. Robert Golob je
poudaril izničenje dveh ukrepov
iz letošnje novele dohodninskega
zakona, in sicer zvišanje davčne
stopnje za prihodke od najemnin
in zvišanje obdavčitve najvišjega
dohodninskega razreda.
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Financiranje
projektov, ki
prispevajo k
prehodu v
krožno
gospodarstvo
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Obdavčitev prihodkov iz oddajanja nepremičnin naj bi spet znašala
27,5 odstotka. Foto Jure Eržen
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Od 100.000 €
dalje in z
ročnostjo
do 20 let!

