Cenik oglasnega prostora 2018
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Opis revije.
1. Naklada in doseg.
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2. Mladinini paradnimi
bralci izstopajo
iz slovenskega
povprečja.
Med Mladininimi
konji
oz. najbolj branimi
rubrikami so redne kolumne in komentarji uglednih
domacih
in v definiran
svetu priznanih
piscev:segment
Marcelaprebivalstva. Iz slovenskega povprečja
Sodijo
in tržno zanimiv
Stefancica,
jr.,
Bernarda
Nezmaha,
Vlada
Miheljaka,
(10 do 75 let) bralci Mladine izstopajo po tem,
da:
Janka Lorencija, Bogomirja Kovaca, Heni Erceg,
Ivane Djilas, N`toka ...
zasedajo vodstvene položaje v podjetjih, četrtina jih je vodilnih delavcev (indeks 243),
Njihova peresa zagotavljajo konkurencno prednost
jih je štirikrat
neto osebnim
dohodkom (OD)
in ugled Mladine
tudiveč,
pri zobravnavi
gospodarskih
in višjim od 1.380 €, kot znaša delež
s tem dohodkom, imajo tudi
veliko kupno moč,
politicnihprebivalstva
tem.
so delovno aktivni , polovica jih je starih od 30 do 50 let (indeks 132),
so nadpovprečno izobraženi , več kot polovica jih ima končano višjo ali visoko šolo oz.
Osnovni podatki o reviji
se še šolajo (indeks 185),
četrtina Mladininih bralcev razmišlja o nakupu
novega avtomobila (indeks 135),
ODGOVORNI UREDNIK: Grega Repovž
niso aktivni le na delovnem mestu, ampak tudi v prostem času. Ljubijo šport, po rekreOBSEG: 72 do 112 strani (priloga)
aciji se med tednom radi udeležijo različnih kulturnih prireditev, za konec tedna pa se
sprostijo v wellness centru, savni ali z masažo. Dohodek radi potrošijo tudi na dopustu,
saj jim ni treba gledati na vsak cent.
M52 - 15.indd 2

Mere 3.
oglasov
Zanimive ciljne skupine.
MLADINA
% stolpec

Indeks

5,5 %

245

Moški 16 do 45 let

40,1 %

169

Trije avtomobili ali več v gospodinjstvu

19,3 %

150

3,4 %

119

Ženske z neto OD več kot 1.030 €

Ženske 30 do 50 let
Vir: Valicon, NRB 2008; SOZ, RPN 2008.

* Pri oglasih je potrebno upostevati dodatnih 5 mm za porezavo,
** Posebna postavitev: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na notranjih straneh
ustrezne dimenzije
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Cenik in ponudba oglasnih mest v MLADINI
OGLASNI PROSTOR MLADINA
Cena v €

Dimenzija v mm

Ovitek 4*

3.200

215 x 291

Ovitek 3*

2.600

215 x 291

Ovitek 2*

2.500

215 x 291

Ovitek z zavihkom*

6.000

636 x 291

Ovitek 2 + 1. notranja stran*

3.500

430 x 291

2/1 notranja stran*

3.300

430 x 291

1/1 notranja stran*

2.400

215 x 291

2/3 pokoncno

1.600

122 x 272

2/3 pokoncno (zivi rob)*

1.600

134 x 291

1/2 lezece

1.400

191 x 132

1/2 lezece (zivi rob)*

1.400

215 x 144

1/3 pokoncno

950

57 x 272

1/3 pokoncno (zivi rob)*

950

69 x 291

1/3 lezece

950

191 x 85

1/3 lezece (zivi rob)*

950

215 x 97

2/9 pokoncno

700

57 x 178

1/4 lezece

750

191 x 62

1/4 lezece (zivi rob)*

750

215 x 74

1/6 pokoncna

600

57 x 132

1/9 pokoncna

300

57 x 85

* Pri oglasih je potrebno upostevati dodatnih 5 mm za porezavo.
* Moznost paketnih zakupov po predhodni uskladitvi.
* Posebna postavitev: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na
notranjih straneh ustrezne dimenzije.

Cenik vlaganja v Mladini
Do 10 g

2.500 € + stroski postnine in vlaganja

Od 11 do 20 g

2.500 € + stroski postnine in vlaganja

Od 21 do 50 g

3.000 € + stroski postnine in vlaganja

Od 51 do 100 g

3.500 € + stroski postnine in vlaganja
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Paradni konji

Bralci berejo Mladino pozorno, poglobljeno in celovito, z njo se pocutijo povezani in ji
zaupajo, cemur pritrjuje tudi seznam ''zelo uspesnih rubrik'' in ''paradnih konjev'', kot jih
je pokazala nasa zadnja raziskava med Mladininimi bralci. V ta namen smo cenik dopolnili s
ponudbo zakupov oglasov v sklopu Mladininih najboljsih rubrik.

1. Pisma bralcev.Pisma kriticnih
bralcev so na dveh straneh, takoj za
uvodnikom.
A: 61 x 39 mm; 280 EUR
B: 126 x 39 mm; 380 EUR
C: 191 x 39 mm;

480 EUR
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ristični sezoni. Letno umre na cestah EU 41.000
ljudi. Vsak dan zasedejo nove ceste ali parkirna
mesta novih 10 hektarjev zemljišča. Na emisi
jah ogljikovih oksidov, ki so posledica delova
nja prometa, je cestni promet udeležen z 84%.
Evropska komisija je že 1995. leta izračunala t.i.
Bernard Nežmah v navedenem pamfletu trdi, da je »podjetje Ultra...
eksterne stroške prometa (stroške onesnaže
serijsko zmagovalo na natečajih občin ter državnih institucij«, češ da
vanja, prometnih zastojev, nesreč in hrupa) in
naj bi šlo za »izjemni položaj klasičnega privilegiranca«.
prišla do zajetne vsote 250 milijard ? na leto. Od
Ker gre za izmišljotino in notorično laž, gospoda Nežmaha prosimo, da to svojo
tega odpade 90% na cestni promet.
trditev argumentira z objavo vsaj ene »serije« natečajev vsaj treh občin ter vsaj
Če se v cestnem prometu vsaj nekateri proble
mi dajo omiliti z bolj varčnimi, tihimi in varnimi
treh državnih institucij (množina se začne pri treh, mar ne?), na katerih razpisih
vozili ter s spremembo pogonske energije, pa-ni
naj bi katerokoli podjetje iz skupine Ultra kadarkoli »serijsko zmagovalo«.
kakor ni rešljivo vprašanje velikega zavzemanja
Povedano drugače in lažje, gospoda Nežmaha sprašujemo, da našteje eno samo
serijo natečajev ene občine ali ene državne institucije, na kateri je podjetje Ultra prostora za potrebe cestnega prometa in kvarje
nja videza mest, trgov in tudi zelenih površin z
kadarkoli serijsko zmagovalo.
mirujočim prometom.
Ker niti za tako olajšano vprašanje ni odgovora, ki bi argumentiral Nežmahov
Tudi v novi koalicijski pogodbi obljubljajo pre
senzacionalistični populizem, od njega v prihodnje pričakujemo vsaj to, da bo
usmeritev blagovnih tokov s cest na železnico,
nehal širiti neresnice in natolcevanja o nas.
hiter, točen in udoben javni prevoz, omejevanje
osnaževanja s strani prometa na najmanjšo mo
— Gregor
Gregor Breznik,
Breznik, Direktor
Direktor Ultra
Ultra d.o.o.
d.o.o.
žno mero ter obremenitev tistega , ki v prometu
povzroča več stroškov. Hkrati je v koalicijski
pogodbi tudi zapisano, da bodo nadaljevali z
uresničitvijo programov izgradnje avtocest in
razvojnih osi. Nikjer pa ni razvidno kako misliin vodni promet, ter javni pred osebnim prome
Mladina, št. 24
- jo usposobiti infrastrukturo za prehod z ene na
tom. Že takrat so se v razvitih evropskih državah drugo prometno panogo, denimo v zvezi s preu
To ni to!
začele kazati negativne plati hitrega razvoja smerjanjem blagovnih tokov s cest na železnico.
Minister za razvoj Mitja Gaspari motorizacije. Mi se iz tega nismo naučili niče
- Niti ni razvidno s kakšnimi ukrepi misli država
je v parlamentu upravičeno opozoril, da se na sar. V praksi še vedno slepo sledimo takratnim vplivati na spreminjanje dosedanjih navad upo
področju prometa ne izvajajo dogovorjene stra
- trendom v razvitih državah. Nismo pa opazili, rabnikov prevoznih storitev. Seveda ima mini
tegije razvoja in izrazil zaskrbljenost, da »bomo da v nekaterih razvitih državah z ukrepi uspešno ster Vlačič prav, da nima smisla metati denarja v
imeli okoljske probleme, ki jih ne bomo znali re
- spreminjajo prevozne navade. Res je, da je drža
- javni prevoz, če je ta tako slabo izkoriščen. Nima
šiti in bomo zaradi tega plačevali penale v okviru va tudi pri nas obljubljala v različnih dokumen
- pa prav, ko misli, da mu ni treba z različnimi
politik, ki jih ima EU«.
tih drugačen razvoj. Že 1978 je bil eden od ciljev ukrepi vzpodbujati uporabo javnega prometa
Zakaj je za nas promet tako pomemben? Zato, v prometni politiki Jugoslavije »zmanjšanje ne
- in s tem zagotoviti rentabilnost vlaganja v javni
ker smo ljudje v velikih središčih praktično pod gativnega vpliva prometa na človekovo okolje promet. Dosedanja praksa, ki jo je vodila država,
stalnim vplivom prometa, tako takrat, ko smo na in ohranjanje naravnih in z delom pridobljenih da je s subvencioniranjem vzdrževala pri življe
nek način udeleženci v prometu, kot tudi takrat, vrednot človekovega okolja«. To smo prevzeli nju javni promet, se je pokazala kot nezadostna
ko smo doma, v službi ali na sprehodu po parku tudi v Sloveniji. Toda vsi prometni ministri v za zagotavljanje njegovega razvoja.
in poslušamo prometni hrup in vdihavamo od samostojni Sloveniji so se v glavnem ukvarjali Pričakovali bi, da minister za promet ne bo tako
prometa onesnažen zrak, oziroma, ko kot pe
- z izgradnjo avtocestnega križa, čeprav so bile zaskrbljen kako zagotoviti denar za programe
šci iščemo po ulicah prehode med parkiranimi sprejete v Državnem zboru tudi trdne zaveze izgradnje cest sprejetih v Državnem zboru,
- temveč, da si bo v tej finančni suši vzel več časa
- glede razvoja železnice. Tudi novega prometne
avtomobili. Tako se vedno bolj zavedamo ne
gativnih vplivov prometa in se tudi vedno bolj ga ministra je do sedaj že popolnoma okupirala za razmislek kako optimizirati prometno in- frastrukturo glede na cilje prometne politike in
branimo pred njim, toda v sedanji fazi zavesti še cestna problematika. Čeprav tudi Strategija go
nismo tako daleč, da bi se vprašali kaj sami lah
- spodarskega razvoja Slovenije iz leta 2001 ugo
- regionalni razvoj ter predlagal tudi spremembe
ko prispevamo k zmanjšanju negativnih vplivov tavlja, da je eden od problemov v sektorju tran
- programov razvoja prometne infrastrukture.
prometa kot udeleženci v prometu ali kot upo
- sporta »izrazita koncentracija prometnih tokov Na novo bi morali opredeliti prioritete, sicer se
rabniki prevozne storitve. Obsedeni smo z iska
- na ceste, kar je tesno povezano z nezadovoljivim bo ponovila sedanja praksa, da denar za ceste bo,
- za železnice pa ne.
njem učinkovitega prevoza, nismo pa opazili, da stanjem na področju prometne varnosti, soča
danes prevoz z osebnim avtomobilom marsikje sno pa predstavlja velik pritisk na okolje«, se je Za načrtovalce cest obstaja, izgleda vsaj tako, edini
stanje v tem času samo še poslabšalo.
ni več tako učinkovit, kot je bil nekoč.
kriterij pretočnost cest in sicer glede na število vo
In kakšno vlogo je pri tem igrala država? Evrop
- Evropska unija, ki ni brez greha za takšen razvoj, zil. Z boljšo cestno infrastrukturo samo vlečemo
ska konferenca ministrov za promet stoji že od sedaj skoraj panično opozarja, da je dosedanje na sebe še več cestnega prometa. Tisto kar je res
šestdesetih let preteklega stoletja na stališču, da razvojne trende treba spremeniti, ker so že sedaj nujno napraviti na bolj obremenjenih cestah so
naj ima največjo prednoost v razvoju železniški na mnogih cestah dnevni zastoji, ne samo v -tu obvoznice okoli naselij in korekcijo drugih slabih
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2. Teden. Tedenski pregled dogodkov
doma in po svetu.
1/9 strani, pokoncna, 390 EUR
2/9 strani, pokoncna, 910 EUR
1/6 strani, pokoncna, 780 EUR
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Naročnine in reklamacije
tel 01 230-65-30
e-mail narocnine@mladina.si

lahko uveljavljajo 15%
popust pri tromesečju.
Naročnina velja od tekoče
številke do pisnega preklica,
odpovedi pa veljajo od
začetka naslednjega
obračunskega obdobja.
Naročnina za tujino znaša
265 eur letno, z letalsko
dostavo pa 325 eur.

tel 01 230-65-30
e-mail prodaja@mladina.si
Oglasno trženje
tel 01 230-65-20
in 01 230-65-12
fax 01 230-65-10
e-mail oglasi@mladina.si
transakcijski račun
06000-0063490582, Banka
Celje d.d.

Naročniki (fizične osebe)
imajo popust za izbrano
naročniško obdobje: 10%
(tromesečje), 15% (polletje),
20% (leto). Študenti, dijaki,
upokojenci in brezposelni

Računovodstvo
tel 01 230-65-53
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Izdaja
Mladina Časopisno podjetje d.d.
Dunajska cesta 51,
1000 Ljub lja na
Predsednica uprave
Denis Tavčar

Evropsko prebivalstvo se stara, rodnost pa
še vedno ne dosega stopnje, ki bi omogočala
nadomeščanje populacije (2,1 otroka na
žensko). Pričakovana življenjska doba
povprečnega prebivalca EU ob rojstvu je bila
leta 2008 82,4 leta za ženske in 76,4 leta za
moške. Pričakovana življenjska doba se je
med letoma 1993 in 2009 podaljšala v vseh
državah EU, najbolj v Estoniji in Sloveniji.
Najdlje v povprečju živijo Francozinje (85,1)
in Švedi (79,4), najkrajše življenje pa imajo v
povprečju Romunke (77,4) in Litovci (67,5).
Kot še ugotavlja prejšnji teden objavljeno
poročilo o demografski sliki EU, je glede
rodnosti opaziti pozitiven trend. Od leta
2003, ko so ženske v EU v povprečju imele
1,47 otroka, se je do leta 2008 ta številka

Staranje in rojevanje
2,07
2
1,96
1,94
1,86

FLOP5
Latvija . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madžarska . . . . . . . . . . . . . . .
Portugalska . . . . . . . . . . . . . .
Nemčija . . . . . . . . . . . . . . . . .
Romunija . . . . . . . . . . . . . . . .

1,31
1,32
1,32
1,36
1,38

zvišala na 1,6. Največji skok v rodnosti med
letoma 2008 in 2009 je zabeležila Bolgarija
(z 1,23 na 1,57), drugi največji skok pa smo
zabeležili v Sloveniji (z 1,2 na 1,53).

Ukrep z
zamikom

4. Mladinin intervju. Jedro Mladine so
poglobljeni intervjuji z domacimi in
tujim uglednimi osebnostmi.
1/3 strani, pokoncna, 1.300 EUR
1/2 strani, lezeca, 1.800 EUR
2/3 strani, pokoncna, 2.080 EUR
Celostranski oglas, po zakljucku
intervjuja, 215 x 291 mm, 2.500 EUR

C
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TOP FLOP
Države EU po rodnosti (številu
otrok na žensko) v letu 2009
TOP5
Irska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velika Britanija . . . . . . . . . . . .
Švedska . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finska . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zožili pomursko avtocesto. Tudi njena širitev
bo bistveno dražja, kot bi bila, če bi takoj dogra
dili polno avtocesto z odstavnimi pasovi. Mini
ster Vlačič je pred časom pojasnil, da je bilo pri
drugem tiru veliko zamujenega, zato je treba
priprave pospešiti. Na novinarski konferenci
ministrstva za promet, ko je predstavil načrte
svojega dela, je zatrjeval, da Sloveniji zaradi
zamud pri gradnjah na petem koridorju grozi,
da bo izgubila pol milijarde evrov, ki jih ima na
voljo v evropskem proračunu, ker bodo žele
V tretje vendarle ne gre Rado, ampak
Egon / Foto Vojko Rotar / Primorska info
zniški del premaknili v Avstrijo. Zdaj pravi, da
se je z razpisom mudilo, ker bi nam sicer zapa
dlo 120 milijonov evrov evropskih sredstev. razrešil dekana Fakultete za management v
Takšno opravičevanje hitenja slovenskemu Kopru (FM) dr. Egona Žižmonda. V nasledavkoplačevalcu ne bo prav nič pomagalo, dnjih dneh bo začel tudi postopek odpo
če bo večina denarja iz Bruslja neupravičeno vedi njegovega delovnega razmerja. Bohinc
odtekla v žepe gradbenikov. Še posebej, če je se je za takšen ukrep odločil zato, ker se Žiž
res, da na direkciji za vodenje investicij v javno mond ni odzval na njegov dvotedenski ulti
železniško infrastrukturo niti investicijskih mat, naj sam odstopi s položaja. Rektor naše
stroškov še niso izračunali in primerjali raz- tretje javne univerze je torej izvedel eno
ličic projekta, kar je Dars pri Šentvidu menda ostrejših sankcij, kar smo jim bili v zadnjem
naredil. Po navedbah Dnevnika v javno dosto
- času priča v slovenskem visokošolskem pro
pnih gradivih ni mogoče najti študije o eko
- storu. A tudi Bohinc si je vzel pred ukrepa
nomski upravičenosti razširitve nove proge njem ogromno časa za premislek. Maja je
Divača-Koper in podatka, za koliko bo gradnja minilo že leto dni, odkar so nadzorniki, ki
dodatnega tira in z njim povezanih vsaj dveh jih je imenoval sam, ob pregledu dokumen
tacije ugotovili, da je na FM med letoma
novih predorskih cevi podražila projekt.
2005 in 2007 prišlo do vrste kršitev visokošolskih predpisov in akademskih standardov. Delovna skupina nadzornikov je v poro
čilu zapisala, da je FM vpisovala bistveno
več študentov, kot je bilo razpisanih mest,
da je stihijsko določala pogoje za vpis in pre
pis, da je kandidate vpisovala neposredno v
Rektor primorske univerze
absolventski staž, čeprav to ni bilo oprede
ljeno v zakonodaji, da je bilo ob prepisu do
je odstavil dekana Fakultete
univerzitetnega naslova mogoče priti z le
za management / Vanja Pirc
dvema izpitoma in da so nekateri kandidati
Rektor Univerze na Primorskem dr. diplomirali že po nekaj dneh študija. Čeprav
Rado Bohinc je v sredo zaradi kršitev pred- so bile ugotovitve skrb zbujajoče, javnost
pisov s področja visokega šolstva ter pov
- zanje takrat ni izvedela. Bohinc je poročilu
zročanja škode ugledu fakultete in univerze nadel oznako zaupno, ko je bilo septembra

3. Rolanje. Ilustrirana parodija, strip,
ki smesi in porogljivo sprevraca
najbolj odmevne dogodke z domacega
politicnega prizorisca.
1/3 strani, pokoncna, levo od Rolanja,
1.300 EUR
Celostranski oglas, desno ob Rolanju,
215 x 291 mm, 2.500 EUR

B

A
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Naredi sam
Diarea

delov
de lov je do voljen
vo ljen le s pi snim
pri volje
vo lje njem.
Naslovnica
Oblikovanje
Damjan Ilič
Fotografija
Borut Krajnc
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elementov trase. Ob tej veliki skrbi za pretočnost sonaravnega razvoja prometa? Vlačič bi ga mo
cestnega prometa ne bo prišlo do prerazporejanja ral mirno obvestiti, da bomo na trasi pirenske
prevoza blaga na železnico in osebnega prometa naavtoceste z lastnimi sredstvi lahko zgradili samo
javni promet. Po drugi strani pa, po izkušnjah, vidi
- obvoznice okoli naselij, ne pa kompletne avtoce
mo, da se vsako izboljšanje cestne infrastrukture ste.. Naj se potem komisar pogovarja z Avstrijci
takoj dopolni z dodatnim cestnim prometom.
in Hrvati zakaj ni avtoceste. Morali bi pa tudi
Posebno zanimiva je zamisel v koalicijski pogod
- izraziti pripravljenost, da v turistični sezoni orbi o izgradnji sistema lahke železnice v obroču ganiziramo turistične avtovlake, kot alternativo Najboljša diareja preteklega tedna
Svojo
rejo
slovu:
jo diare
jo izdelajte
delajte na spletnem naslo
vu:
30 km okoli Ljubljane. Istočasno je ljubljanski za nezadovoljneže z vinjetami. Hkrati bi morali Svo
- www.mladina.si/mladina_plus/diareja/naredi_sam/
mestni svet razgrnil načrte izgradnje avtoceste od njega zahtevati, da pospeši organizacijo bor
iz Medvod v Ljubljano in dodatnih obvoznic. ze tovornih prevozov za vse alpske države, da bi
Ob tem se postavlja kar nekaj vprašanj. Naj
- lahko določili letne kvote števila tovornjakov, ki
prej, kako se ta predvidena izgradnja gorenjske tranzitno prečkajo Slovenijo in ki nas izredno
vpadnice ujema z načelom sonaravnega razvoja okoljsko in prostorsko obremenjujejo.
prometa? Drugo, kdo se bo vozil z lahko železni
- Od prometa se pričakuje učinkovito premešča
co in drugimi javnimi prometnimi sredstvi, če se nje tovorov in potnikov po prostoru, ob spreje
z izgradnjo novih cest spodbuja uporaba oseb
- mljivih obratovalnih stroških in najmanjših mo- žnih neugodnih učinkih na človeka in njegovo
nega avtomobila? In ne nazadnje, če si bo seda
nja vlada upala zaračunati cestnemu prometu okolje, za sedanjo in bodoče generacije. Kako
vse stroške, ki jih povzroča, kar naj bi vplivalo modelirati prometno infrastrukturo in kakšne
na zmanjšanje cestnega prometa, kdo bo potem institucionalne pogoje ustvariti, kaj spodbujati,
uporabljal te razkošno zgrajene nove ceste?
kaj pa zavirati, kako spreminjati seDajanje skoraj izključne prednosti izgradnji avdanje navade v prometu ( pošiljatelj
tocestnega križa, ki ga seveda potrebujemo, ob
in prejemnik blaga imata odločilno
zanemarjanju posodabljanja ostale cestne mre
vlogo pri izbiri prevoznih sredstev
že, je spodbudilo proces koncentracije poselitve
in prevoznih poti) so samo nekate
v koridorjih prometnega križa ter razpršeno gra
- ra vprašanja na katera bo potrebno odgovoriti
dnjo naselij v širšem zaledju mest ob praznenju in to skupaj s prostorskim načrtovanjem. Ali bo
drugih področij. Zato k skladnejšemu regional
- minister Vlačič »kontinuiteta« dosedanjih pronemu razvoju lahko res prispeva samo ustrezno metnih ministrov, ali bo minister »sprememb«.
cestno omrežje, ne pa samo posamezne razvoj
- Žal je bil do sedaj »kontinuiteta«.
ne osi oz. koridorji. Zato ni čudno, da se občine,
ki ne ležijo ob predvidenih razvojnih oseh, čutijo — Dr. Rudi Kropivnik, bivši profesor ekonomike
zapostavljene.
prometa na FAGG
Glede razgovora o problemu vinjet med našim
ministrom Vlačičem in evropskim komisarjem
za transport, preseneča, da je govora samo o
Srdjana Dragojevića - v luči nikoli izpeljanega
vprašanju (ne)diskriminacije in vprašanju cene Mladina, št. 24
kritičnega soočanja s preteklostjo. Društvo Spovinjete.Najmanj kar je, bi morali komisarja spo
- Sveti Jurij ubija zmaja
menik, v katerem so umetniki in raziskovalci
mniti, da je zadolžen za izvajanje celostne pro
metne politike EU, katera naj bi težila k sonarav
- Ob pričakovanih navdušenih ocenah novega različnih generacij, je imelo 14. maja sestanek v
nemu razvoju.
filma Srdjana Dragojevića (Sveti Georgije ubiva Centru za kulturno dekontaminacijo v Beogra
Ali je osebni avto tako nedotakljiv, da je smatral aždahu, v slovenskem prevodu Sveti Juraj ubija du (vodi ga Borka Pavićević), na katerem so raz
za potrebno izvajati pritisk na nas, da olajšamo zmaja) menim, da je potrebno obvestiti tudi o pravljali kako umetniška produkcija »estetizira«
cestni prevoz z nižjimi cenami vinjet? Kakšno drugačnih mnenjih o tem filmu in sploh o žanru genocid. Osnova za razpravo sta bila teksta mlaj
vrednost ima potem sploh evropska politika vojnega filma danes v Srbiji, posebej pa o delu ših teoretikov, Pavla Levija »Kapo iz Omarske«
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Evropsko prebivalstvo se stara, rodnost pa
še vedno ne dosega stopnje, ki bi omogočala
nadomeščanje populacije (2,1 otroka na
žensko). Pričakovana življenjska doba
povprečnega prebivalca EU ob rojstvu je bila
leta 2008 82,4 leta za ženske in 76,4 leta za
moške. Pričakovana življenjska doba se je
med letoma 1993 in 2009 podaljšala v vseh
državah EU, najbolj v Estoniji in Sloveniji.
Najdlje v povprečju živijo Francozinje (85,1)
in Švedi (79,4), najkrajše življenje pa imajo v
povprečju Romunke (77,4) in Litovci (67,5).
Kot še ugotavlja prejšnji teden objavljeno
poročilo o demografski sliki EU, je glede
rodnosti opaziti pozitiven trend. Od leta
2003, ko so ženske v EU v povprečju imele
1,47 otroka, se je do leta 2008 ta številka

Države EU po rodnosti (številu
otrok na žensko) v letu 2009
TOP5
Irska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velika Britanija . . . . . . . . . . . .
Švedska . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finska . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,07
2
1,96
1,94
1,86

FLOP5
Latvija . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madžarska . . . . . . . . . . . . . . .
Portugalska . . . . . . . . . . . . . .
Nemčija . . . . . . . . . . . . . . . . .
Romunija . . . . . . . . . . . . . . . .

1,31
1,32
1,32
1,36
1,38

zvišala na 1,6. Največji skok v rodnosti med
letoma 2008 in 2009 je zabeležila Bolgarija
(z 1,23 na 1,57), drugi največji skok pa smo
zabeležili v Sloveniji (z 1,2 na 1,53).

zožili pomursko avtocesto. Tudi njena širitev
bo bistveno dražja, kot bi bila, če bi takoj dogra
dili polno avtocesto z odstavnimi pasovi. Mini
ster Vlačič je pred časom pojasnil, da je bilo pri
drugem tiru veliko zamujenega, zato je treba
priprave pospešiti. Na novinarski konferenci
ministrstva za promet, ko je predstavil načrte
svojega dela, je zatrjeval, da Sloveniji zaradi
zamud pri gradnjah na petem koridorju grozi,
da bo izgubila pol milijarde evrov, ki jih ima na
voljo v evropskem proračunu, ker bodo žele
V tretje vendarle ne gre Rado, ampak
Egon / Foto Vojko Rotar / Primorska info
zniški del premaknili v Avstrijo. Zdaj pravi, da
se je z razpisom mudilo, ker bi nam sicer zapa
dlo 120 milijonov evrov evropskih sredstev. razrešil dekana Fakultete za management v
Takšno opravičevanje hitenja slovenskemu Kopru (FM) dr. Egona Žižmonda. V nasledavkoplačevalcu ne bo prav nič pomagalo, dnjih dneh bo začel tudi postopek odpo
če bo večina denarja iz Bruslja neupravičeno vedi njegovega delovnega razmerja. Bohinc
odtekla v žepe gradbenikov. Še posebej, če je se je za takšen ukrep odločil zato, ker se Žiž
res, da na direkciji za vodenje investicij v javno mond ni odzval na njegov dvotedenski ulti
železniško infrastrukturo niti investicijskih mat, naj sam odstopi s položaja. Rektor naše
stroškov še niso izračunali in primerjali raz- tretje javne univerze je torej izvedel eno
ličic projekta, kar je Dars pri Šentvidu menda ostrejših sankcij, kar smo jim bili v zadnjem
naredil. Po navedbah Dnevnika v javno dosto
- času priča v slovenskem visokošolskem pro
pnih gradivih ni mogoče najti študije o eko
- storu. A tudi Bohinc si je vzel pred ukrepa
nomski upravičenosti razširitve nove proge njem ogromno časa za premislek. Maja je
Divača-Koper in podatka, za koliko bo gradnja minilo že leto dni, odkar so nadzorniki, ki
dodatnega tira in z njim povezanih vsaj dveh jih je imenoval sam, ob pregledu dokumen
tacije ugotovili, da je na FM med letoma
novih predorskih cevi podražila projekt.
2005 in 2007 prišlo do vrste kršitev visokošolskih predpisov in akademskih standardov. Delovna skupina nadzornikov je v poro
čilu zapisala, da je FM vpisovala bistveno
več študentov, kot je bilo razpisanih mest,
da je stihijsko določala pogoje za vpis in pre
pis, da je kandidate vpisovala neposredno v
Rektor primorske univerze
absolventski staž, čeprav to ni bilo oprede
ljeno v zakonodaji, da je bilo ob prepisu do
je odstavil dekana Fakultete
univerzitetnega naslova mogoče priti z le
za management / Vanja Pirc
dvema izpitoma in da so nekateri kandidati
Rektor Univerze na Primorskem dr. diplomirali že po nekaj dneh študija. Čeprav
Rado Bohinc je v sredo zaradi kršitev pred- so bile ugotovitve skrb zbujajoče, javnost
pisov s področja visokega šolstva ter pov
- zanje takrat ni izvedela. Bohinc je poročilu
zročanja škode ugledu fakultete in univerze nadel oznako zaupno, ko je bilo septembra

Ukrep z
zamikom
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Cukjati je Šturmu - Uhvati ritmu
očital širokosrčnost pri predlogu
štiriletnega roka za sodnike, ki bi radi postali odvetniki, saj za
kriminalce, tajkune in druge zajedavce ljudstva odvetniki sploh niso
potrebni in je treba odpraviti tudi že sedaj delujoče odvetnike! (Pukšič
poni že težko caka, da bo streljal na obsojence, ki jim bodo sodila
ljudska sodišca press)
Ehjavčeva kupcija z Rusi nikakor
ni slaba, saj smo za klirinški dolg
dobili topovnjaco in ostanke Kurska.
(potapljaci z blance že raziskujejo po
severnem morju press)

1/3

Vlada Generala Glanzkopfa bo na
mediteranski univerzi ustanovila
lingvisticno katedro, ki bo dokoncno
ugotovila pravi pomen besed:
pogovarjati, dogovarjati, nagovarjati in
ogovarjati. (ce bo cas, pa še preseravati
press)

Peter Božic Voščenka že štirinajst dni
hodi po prodajalnah cistil. (ne najde
detergenta, s katerim bi si ocedil roko
od grimsovega stiska na rtv slo press)
Zaposleni v Drogi Kolinski so ponosni,
ker so njihovi lastniki postali marksisti.
(naj živi proletarska revolucija press)

V Severni Koreji so se zanimali za
odkup copy righta za govor
Generala
Glanzkopfa na »tradicionalnem
pikniku« SDS v Postojni. (podobnega
bisera politicne retorike doslej ni
El Baiuco se je zaman učil slovenšcine. uspelo ustvariti niti pokojnemu
(tisto, kar govori na televiziji, bi bilo
velikemu vodjiKim IlI lSungu
Sungu niti
enako nezanimivo in nerazumljivo v
njegovemu sinu ljubljenemu vodji
Kim
njegovi materinšcini španšcini press)
Jong I lu press)

1/1

Zoran Janković se je znova izkazal kot pragmatik, saj bo parkirišce
pod tržnico multifunkcionalno. (tudi kot atomsko zaklonišče, saj je pod
domovanjem največje kepe obogatenega urana press)
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> je veljalo kar nekaj desetletij, da
Res
mora sodobna in progresivna družba spre
jeti kulturno raznolikost kot sestavino
družbenega zorenja in evolucije člove
štva. Zdaj, zdi se tako, je ta proces spod
jeden. Toda to, kar se dogaja, ni vrnitev
k modelom etnične homogenosti, ki so
morda veljali v začetku 20. stoletja. Vzorci
- razmišljanja ljudi so drugačni in iščejo
se poti, kako naprej. Celo tisti, ki so kritični do multikulturalizma - angleški pre> Je pa to zelo pomembno vprašanje. mier
Ne.
Popolnoma se strinjam, da je treba utrditi
solidarnost v času neoliberalizma, ki jo je
hudo načel. Nekateri menijo, da je soli
darnost lažje doseči v etnično homogenih
družbah. Nisem prepričan o tem. A tudi
če ta hipoteza drži, se je treba povprašati,
ali je v sodobnem svetu življenje v etnično
homogenih družbah, okrog nas pa je svet z
visoko stopnjo migracij, še sploh mogoče.
In zato je vprašanje, kako ustvarjati
potrebo po solidarnosti, če pa je vse manj
etnično homogenih družb, v družbah, ki so
etnično in kulturno heterogene. Nobenih
potrditev nimamo, da je državam, ki so asi
milirale manjšine, uspelo ustvariti občutek
in solidarnostno ravnanje na dolgi rok. Nič
bolj in nič manj kot državam in družbam, ki
so sprejele multikulturalizem. Ta namreč
nikjer ni spodjedel solidarnosti.

razmišljajo o novi »družbeni pogodbi«. Govor
je o novi solidarnosti, ki naj bi jo pokazali tudi
pripadniki manjšinskih in diasporičnih skupno
sti v družbi. Nekateri kritiki multikulturalizma
pravijo - takšna retorika je bila implicitno pri
sotna tudi v Nemčiji -, da sedanji model prav
z izobraževalnimi programi in podpiranjem
raznolikosti kultur ustvarja prepade znotraj
nacionalne družbe, kar onemogoča solidar
nost, ki bi bila potrebna za koherentno soci
alno politiko na dolgi rok. Ta teza drži?

-

-
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Gre torej za mit?

> Človek bi si mislil, da bi bilo bolje
Da.
imeli etnično homogeno družbo, toda v
realnosti imamo povsod opravka z etnič
nim pluralizmom. Grožnja solidarnosti
ne prihaja iz multikulturalizma, ampak jo
spodjedajo predsodki, stereotipi, omeje
nosti. Ustvarjanje solidarnosti v razmerah
etničnega pluralizma pa zahteva medse
bojno spoštovanje, medsebojno poznava
nje in multikulturalizem lahko pripomore
k takšnim odnosom.

Je potemtakem Nemčiji spodletelo prav v
tem in zdaj očitajo priseljencem pomanjkanje
solidarnosti?

> ampak zato, ker večina ni pokazala
Da,
prav veliko solidarnosti do njih. Socialna
pogodba mora biti poštena pogodba. Tri
deset ali petdeset let je Nemčija dopove
dovala Turkom, da ni država emigrantov
in da jih ni sprejela, da bi tam ostali. Skoraj
pol stoletja je govorila Turkom, da ne spa
dajo v Nemčijo, ampak v Turčijo. Nemci
so Turkom zatrjevali, da ne bodo zaradi
njih spreminjali koncepta svoje države, ker
niso država priseljevanja. Turki so slišali
sporočilo.

Zanimivo pa je, da države, ki že od druge polo
vice prejšnjega stoletja veljajo za zgled multi
kulturnosti - denimo Švedska, Nizozemska ali
Danska -, za sodobne in napredne pri uvelja
vljanju manjšinskih pravic, zdaj teh dosežkov
ne kujejo več v zvezde.

4

-
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5. Parada. Dvostranski kolaz tedenskih
fotografij s slovenske druzabne
scene.
Dvostranska pasica, neposredno pod
fotografijami,
430 x 43 mm, 810 EUR
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Gwen Hughes, Rožmarin,
Maribor / Foto Boris B. Voglar

Lindsay Vonn in Gorazd Elvič - Gogi (Čudežna
Polja), Zlata Lisica, Maribor / Foto Marko Pigac
Siddharta, Trg
Svobode, Maribor /
Foto Marko Pigac
Ines Juranović (levo) s spremljevalcem in lobist
Kristijan Magdič s spremljevalko, Popolna Poroka,
Hotel Radin, Radenci / Foto Marko Pigac
Vila Velha, Brazilija
/ Foto Caio Donato

/ Foto Sebastijan

Promocija kompilacije Chilli
Space 7, K4 / Foto Miha Fras

Medina Del Campo, Španija
/ Foto Urban Žajdela
New Riot, Gala Hala
Uroš Hočevar, fotoreporter in avtor knjige Estetika reportažne
fotografije, Galerija Fotografija / Foto Borut Peterlin
/ Foto Domen Repnik
Julian Asange doma v Avstraliji
/ Foto Denis In Matic

Ana Cigon, Galerija
Kapelica / Foto Miha Fras

6. Filmski dnevnik.Kateri film si velja
ogledati v kinu? Sveze recenzije
Marcela Stefancica, jr.
Manjsi oglas, 57 x 85 mm, 390 EUR

Kultura
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dobite Svetovno invazijo - Bitko Los Ange
les. Svet napadejo zunajzemeljska bitja,
kombinacija osmih potnikov, predatorjev
in tripodov iz Vojne svetov
- mi se kakopak
vključimo le v en teater te vojne svetov:
Los Angeles. In če pravim, da se »vključimo«, to res pomeni,
da izgleda tako, kot da
Ocenjuje:
se vključujemo v neposredni prenos, v breaMarcel Štefan king news:kaos, eksplocic, jr.
zije, opustošenje, uničenje, kakofonija, tropi
odvratnih zavojevalcev,
junaški marinci, ki jih vodi Aaron Eckhart,
in non-stop epileptično šejkanje kamere,
ki daje vtis apokaliptične urgentnosti.
Film, sicer hvalnica kolektivnemu multi-kulti duhu, ameriški izjemnosti in motivacijski moči vojaškega žargona, je tako
histeričen, kot da je Amerika tik pred propadom. Še huje: film je tako histeričen, kot
da so ga posneli v petdesetih letih prej
šnjega stoletja, na vrhuncu hladnovojne
paranoje. V resnici pa imamo tu le Ameri
čane, ki se počutijo kot ljudje, ki jih je napa
dla Amerika.

Zadnji dnevi
Bog, Amerika & drugi mučeniki

Filmski dnevnik 24

Ananas ekspresu
bežala pred dilerji, killerji,
Tam nekje
gangsterji in Pandoro, sta bila sodobna,
Somewhere, 2010
urbana zadetka - jasno, zadeta od trave,
Sofia Coppola
ki jima je radikalno upočasnila življenjski slog. V komedijiVitez in sitnež,ki jo je
Ocena: ZA +
posnel avtorAnanas ekspresa,
pa sta James
Hotel California.
Franco in Danny McBride srednjeveška
zadetka - princa, Črna gada, zadeta od trave, Johnny Marco (Stephen Dorff) izgleda kot
ki ju je tako upočasnila, da je okrog njiju vse desperado, ki v črnem ferrariju brezciljno
polno devic. Ameriško podzemlje zamenja blodi po Los Angelesu, ne da bi kam pri
zlobni čarovnik, ki ugrabi deviško nevesto šel. Štikel Desperado,ki so ga peli Eaglesi, bi
(Zooey Deschanel) - lenobni analni humor lahko govoril o njem. Toda Johnny Marco je
pa ostane, vključno s homofobijo in tiči, ki apatični, anemični h’woodski zvezdnik, ki
visijo daleč od »doma«.Vitez in sitnežje situ- se je izgubil v začaranem krogu slave, zato
acijska komedija v pravem pomenu tega se zdi, kot da o njem govori štikel
Hotel Caliizraza: vsi vici in vsi gagi so pač plod ekstre- fornia, ki so ga prav tako peli Eaglesi.Lahko
»
mne situacije, politično nekorektnega trka se odjaviš, toda ne moreš oditi
.« Johnny Marco
dveh kontekstov, dveh nezdružljivih kul
- govori le v filmih, če je res nujno, sicer pa v
tur - srednjeveške kulture in narkokulture. glavnem molči - med striptizom dvojčic, ki
En passant: tole pikareskno parodijo fantazijskih S & S filmov (Spopad Titanov, Rdeča
Sonja, Excalibur, Krull ipd.) so posneli že
pred časom, toda imeli so jo na hladnem
- očitno niso vedeli, kaj naj z njo počnejo.
Toda potem so se časi nenadoma spreme
nili: Natalie Portman, ki se pojavi v filmu (z
lokom!), je dobila Oskarja, James Franco pa
je dobil oskarjevsko nominacijo. In gremo!

73
si ju najame v Chateau Marmont, kjer živi
(tako kot nekoč Warren Beatty in kasneje
John Belushi, ki je tam tudi končal!), zaspi.
Tudi med seksom zaspi. Ljudi, ki ga poznajo,
ne pozna.New Kid in Town. Njegovo nezavedno ni strukturirano kot govorica, ampak
kot zen - kot nemi film, prežgan z estetiko
in tesnobo sedemdesetih. Prebudi ga šele
nenadni obisk 11-letne hčerke (Elle Fan
ning), ki jo je verjetno spočel, ko je spal - in
sanjal. In mala res izgleda kot »vrnitev potla
čenega«. Ne, Johnny Marco ni upornik ali
pa h’woodski disident, saj naredi vse, kar
mu studio, agenti in menedžerji rečejo, da
naj naredi. Točno, Johnny Marco ljudem
izpolni vse želje, ne da bi sam pri tem užival.
Menih, puščavnik, birokrat, medij, Zabriskie
Point, izgubljen v prevodu. Johnny Marco,
h’woodski mizantrop, ni za ljudi - in v tem

Zack in Miri
Mirisnemata
snematapornič
pornič
Vitez in sitnež

da odidejo? Če bi se prestrašili in odšli, bi
Your Highness, 2011
David Gordon Green
pokazali, da so izgubili vero v Boga - toda
Ocena: ZADRŽAN
kaj če Bog hoče, da odidejo? Kaj če jim hoče
Bog reči: pa saj sami dobro vidite, da so
Črni gad na tripu.
vaša življenja ogrožena, da vas bodo pobili
ipd.! A po drugi strani: če so njihova življe
- Vojna je morda nadaljevanje politike z
Kaj hoče Bog?
nja ogrožena, še ne pomeni, da Bog hoče,drugimi sredstvi, toda komedijaVitez in
Božji možje,posneti po resničnih dogod
- da odidejo. Kaj če jih le preizkuša? Kaj če sitnež je nadaljevanjeAnanas ekspresaz
kih, so počasni, toda pedantni in precizni, le preizkuša njihovo vero? Toda problem istimi sredstvi, pa četudi - in v tem je trik
srhljivo pedantni in precizni. Pedantni in je v resnici še globlji: če bodo ostali in jih - v drugi dobi, da ne rečem drugem tisoč
precizni pa niso le v prikazovanju deve
- bodo fundamentalisti pobili, bodo postali letju. James Franco in Seth Rogen, ki sta v
tih benevolentnih francoskih menihov mučeniki - ali Bog hoče, da postanejo
(Lambert Wilson, Michael Lonsdale itd.), mučeniki, ali pa to hočejo sami? Vpraša
ki živijo v Alžiriji, njihovih navad in oprav- nje je le: kaj če jih bo Bog prepustil kazni/
kov, njihovih obrednih ritualov in njiho
- smrti, ker so tako nečimrni, da hočejo
vega malega podjetja, pridelovanja medu, postati mučeniki, ker hočejo za svojo
njihovih debat in njihovih molitev, njiho
- vero plačilo, malo kompenzacijo (muče
vih besed in njihove tišine, njihove inte
- ništvo, slavo), ker torej njihova vera ni
rakcije z muslimansko skupnostjo in nji- čista? (Kinodvor)
hovega razdeljevanja medicinske pomoči,
ampak tudi v prikazovanju tega, kako zač
Svetovna invazija: Bitka Los
nejo k njim, v samostan, prihajati prvi takti
Angeles
islamskega fundamentalizma (žensko, ki
ni imela zakritega obraza, najdejo mrtvo,
Battle: Los Angeles, 2011
hrvaške delavce najdejo s prerezanimi
Jonathan Liebesman
goltanci ipd.), ki se začne zlagoma stego
Ocena: ZADRŽAN
vati tudi proti njim, tako da se jim zastavi
Zadnji dnevi Amerike.
vprašanje: naj ostanejo v samostanu ali pa
naj iz Alžirije odidejo, še toliko bolj, ker Predstavljajte si Sestreljenega črnega
islamisti v njih vidijo abstrakcijo vsega jastreba,toda ne v Somaliji, ampak v Los
sovražnega in protiislamskega (krščan- Angelesu. Ali pa še bolje: predstavljajte
stvo, francoski kolonializem, imperiali- si afganistansko vojno v Los Angelesu.
zem)? Naj torej vztrajajo ali zbežijo? Nji- Ali pa vietnamsko vojno v Los Angelesu.
hovo odločitev kakopak komplicira nji- In če naj bom povsem direkten: pred
hova vera: kaj hoče Bog? Da ostanejo ali stavljajte si Pošastnov Los Angelesu, pa
Božji možje
Des hommes et des dieux, 2010
Xavier Beauvois
Ocena: ZELO ZA

7. Knjige. Mladinini bralci so po
podatkih NRB pravi knjizni molji.
Taksni so tudi Mladinini recenzenti,
ki ocenjujejo aktualno literaturo, ki jo
ponuja slovensko knjigotrstvo.
Manjsi oglas, 69 x 78 mm, 480 EUR

8. Kretenckovi.Miselna premetanka
na izbrano temo (npr. poslovna
premetanka, kulturna premetanka…)
kjer vsak teden izberemo dva
nagrajenca.

Kultura
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Knjige

Ivan Klíma

Rio
Carlos Saldanha, 2011
Ocena: ZADRŽAN
Letimo tja!

Blu (Jesse Eisenberg), makao, zadnji med
papagaji svoje vrste, kariero začne v bom
bastični glasbeni točki, ki se odvrti v bra
zilskem deževnem gozdu - sodelujejo vse
džungelske živali. Na koncu se znajde v
bombastični glasbeni točki, ki se odvrti
na karnevalu v Riu - sodeluje vsa Brazi
lija. Kar je seveda napredek. Vmes ga pro
dajo v zakotno, ledeno Minnesoto, potem
ga vrnejo v deževni gozd, kjer naj bi oplo
dil Jewel (Anne Hathaway) in nadaljeval
svojo vrsto, potem ga ugrabijo prekup
čevalci z redkimi živalmi, potem zbeži
in tako dalje. Ali bolje rečeno: to, kar je
vmes, ni vredno izraza »dogodek leta«, s
katerim so propagirali to poskočno ani
macijo, sicer promocijo seksa v prokreativne namene. V starih h’woodskih mju
ziklih so zvezde pogosto odpele in odple
sale v Tretji svet, tudi v Rio, kjer so vsi
komaj čakali, da bi jih lahko občudovali
- vsi so le peli in plesali, o revščini ni bilo
ne duha ne sluha. VRiu pojejo, plešejo in
skačejo po favelah, toda o revežih in hudi
socialni razslojenosti spet ni ne duha ne
sluha. Logično: Brazilija je črka B iz akronima BRIC (»Brazil, Russia, India and
China«), rastoče gospodarstvo, ki je sprejelo neoliberalizem, tako da revščine in
družbenih protislovij ni več.
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Renata Salecl
Izbira
Cankarjeva založba,
Ljubljana 2011,
19,95 €

Ljubimčeve klopotače in druge ženske grozljivke

Prebral: Bernard Nežmah
Ocena: + + + + +

IIvan
van Klíma
Klíma // Foto tyden.cz

Česa se ženska boji?

kažejo na vdor čudežnega, nepojasnje
Klíma je eden bolj prevajanega, v tej čudni zmaknjeni mešanici
nih čeških pisateljev, eden tistih, za
Klíma malo cikne na Kleča, samo da ni
katere smo bili prepričani, da v celoti
tako začudeno naiven, malo je edwoo
sodijo med velika in uporna pisateljska imena iz časov samozaložb,
dovskih prizorov in razpletov, v zgodv tujini tiskanih avtorjev, pretihotabah je več bolezenskih zgodovin kot
absurda v smislu ruskega predvojnega
pljene literature, takšen je tudi njegov
PEN-ovski angažma ob srečevanjih
avantgardizma. Večinoma niso pose
na Bledu. Glede na stabej satirične, še najbolj
nje sodobne češke zvimogoče tista o metalki
Cankarjeva založba,
šane in popularne litekrogle,
katere
rezultati
zbirka Moderni klasiki,
rature sem podnaslov
po smrti očeta in treLjubljana 2009,
zbirke o 'ženskih gronerja obenem strmoglaPrevod Katja Peče
zljivkah' najprej razuvijo, zamenja prehrano,
Spremna beseda Nives
mel ironično, vendar
jasno, in si potem priVidrih
branje hitro pokaže, da
kličemo v spomin socigre morda res za poskus
alistične vizualno vme163 str.
snospolne težke atletiz žanrom in s presega22, 95 €
čarke z Vzhoda. Zgodbe
njem tega. Nekatere
pogosto delujejo kot
izpeljave zgodb, hitri
Prebral:
Matej Bogataj
hipna domislica, kot
preobrati in strašni in
razširjen vic, in pri razusodni sentimenti, ki
Ocena:
+++
širjanju je Klíma seveda
v njih nastopajo, se že
spreten, saj ima kilokažejo kot pretiravanje,
metrino, učinek pa ni vedno zado
kot žanrska nadgradnja, ženske želje,
voljiv. Glavni problem zbirke je verki zgodbe ženejo, so skoraj banalne,
jetno to, da je pisana s stališča nekje
potrošniške, gre za drobna sanjarjenja,
vmes. Hoče se izogniti kritiki in smeki se lahko prelevijo v usodne nespo
šenju prejšnjih časov, čeprav jih ikono
razume. Ženskam iz zgodb se zgodi
grafsko parazitira, delovati hoče kot iz
vse mogoče, pridejo v nakupovalni raj,
nekega vmesnega, tranzicijskega časa
sicer samo za devize, v katerem vlada
in morda se zaveda svojega morebi
šantavi možak s kozjo brado, preko
tnega anahronizma, hkrati še ni čisto
merno se zaljubijo in postanejo ubi
zasidrana v današnji hipermarketski
jalsko posesivne, požrejo nekaj staposttranziciji, ki je bila očitno avtorju
rih mam, da bi ostale v športni kondi
nepregledna in skoraj tuja, ko je zbirko
ciji, zaznajo sovražno sevanje skladapred dvema letoma zaključeval. Če se
teljevega kipa, takšne stvari, vendar
pa imamo občutek, da zgodbe, v zbirki
Viwegh norčuje in piše 'roman za žen
ske' in spreobrača newage naperjenost
jih je šestnajst, ostajajo nekje vmes. Da
na angele, mu to uspeva tudi zato, ker
niso poantirane niti kot groteskne ali
dobro pozna šund produkcijo, Klimi
fantastične, čeprav nekateri razpleti

Kretenčkovi
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Privoščljiva premetanka
Premečite rdeče odtisnjene črke in
dobili boste drugo ime za čelništvo
opozicije. Za boljše zadetke pred
gramiranjem M prebarvajte v A.

Sociološko-filozofski aspekti izbiranja.
Avtorica je izbrala osrednjo obsesijo sodobnosti, v kateri se
nam kaže kot poslednji smisel bivanja - možnost izbire.Naj si
bo filma, sira, partnerja, počitniškega kraja, steklenice vina,
srajcealičesarkoli.OistitemijenapisalpronicljivoknjigoBarry
Schwartz »The Paradox of Choice«, v kateri je analiziral
proces izbiranja in prišel do zaključka, da se z večjo izbiro
drastično zmanjša narava izbiranja, saj objektov nismo
več v stanju kompetentno primerjati ter tako na koncu
izberemo brez uvida, bolj ali manj na slepo. Saleclova gre
v drugo smer, zakaj knjige ne piše kot priročnik, ampak
kot analizo zahodnjaških praktik vsakdanjega življenja,
ki jih vodi kapitalistični motiv produkcije dobrin. Skratka,
sistem deluje po načelu: izbiram (kupujem), torej sem.
Samo delo fascinira s širokim poznavanjem najrazličnejših
odtenkov področij izbire in s poglobljenimi interpretacijami.
Bralca lahko sicer zmoti apriorni pristop, ki bolj dokazuje
uporabnost lacanovskega konceptualnega aparata pri fe
nomenu izbire,kot pa prinaša spoznanje o stvari sami.Toda
to ne ovira branja,ki napeljuje na nadaljnja razmišljanja.Ne
le z bogatim seznamom literature, ampak s premisleki, ki
zajedajo v lahkotnost bivanja. Denimo vladajoča floskula,
da sodobni človek verjame, da resda ni dovolj dober, da pa
ima vedno možnost, da spremeni samega sebe. Posledično
tako sploh ne zaživi, saj se od dela več ne odmakne - po
službi se intenzivno ukvarja še s samim seboj.
Če religije in ekozofija skozi »deep ecology« ponujajo
preusmeritev k Bogu oziroma k bivanju narave, Saleclova
ne podaja napotkov, kot odgovor prinaša namreč ve
dnost, uvid v mehanizme zaslepljenosti, ki nam obetajo,
da prav skozi izbiro doživimo poslednji užitek.

ana

-

-
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Za ZMANJŠANJE vladnega vpliva
naša stranka res ni nič kriva.

Srečneža iz 23. številke:
ŠPELA
RAJGELJ, Pot v Bitnje 48, 4000 Kranj
(DVD) in FRANC PAJNIČ, Polanškova
16, 1231 Ljubljana (strip).

-

Rešitve:
KRIŽANKA: Issa, Zug, znoj, ora, Rom,
Alor, najboljši, v Evropi, Nb, Liege,
SA, Sloan, Dra, Pil, pograd, Omersa,
emocija, Imati, Vomer, pajesen, Nela,
Erazem, Toto, ani, Atar, asanacija, Ita,
košeninar, Nin, Avi, Olint, akt; GESLO:
Nogometaši Barcelone najboljši v
Evropi.
PREMETANKA: Lojze Peterle;
SUDOKU: 297 584 136
NAVODILA ZA UPORABO:
Rešitev premetanke, sudokuja ali
s fotko povezano geslo iz križanke
prepišite na dopisnico in nam jo pošljite do 3. julija . Ne pozabite davčne
številke. Prvi izžrebanec bo prejel
Mladinin DVD, drugi pa strip MAT &
FOTR & MULC & PES & PC.

1/4 strani, neposredno pod rubriko,
191 x 62 mm, 975 EUR
www.sudoku.com

9. Konzum.Gurmanski vodnik po
restavracijah, ki jih s svojo druscino
obiskuje in ocenjuje Bostjan Napotnik
(»odlicno«, »fajn«, »ne tako fajn«)
Manjsa pasica, neposredno pod
rubriko, 53 x 32 mm, 340 EUR
Celostranski oglas, desno od rubrike,
2.500 EUR
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Gostilna Kimovec

Zgornji Hotič
C esta svobode 12
Tel: 04 555 1864
www.borboncica.si

Pri odmrli brbončici

Piše:

Boštjan Napotnik

Objekt / Foto Pastirica

N

eštetokrat smo se peljali
mimo in enkrat se je bilo
treba ustaviti. V eni vidnejših
oštarij na tozadevno ne ravno boga
tem litijskem koncu, pri Kimovcu, ki
se ukvarja z vsakdanjo in nedeljsko
kuhinjo in v svojih sobanah brez težav
pogosti dve srednje razkošni poroki.
Ampak Ilovarjev trio je debelo zamu
dil glavni nedeljski val, hitro ocenil,
da utegne somrak, ki je vladal v notra
njosti, škoditi apetitu in kmalu veselo
žgal smotke ter prebiral jedilni list na
veliko intimnejši, miniaturni terasi. Bi
nas morali določeni izrazi, v jedilnem
listu omenjenegobiceoziroma šampinjoni, na litijskem nepojmljivi oziroma
pri Pečjaku kupljeni njoki, orade in
hobotnice in brancini opomniti, kam
smo prišli? Morda. Kljub temu smo
hitro ugotovili, da v jedilniku oglaše
vani suhi klobasi pravi domačaedinole njen avtor Strašek in da namazu
iz prekajene postrvi ne manjka majo
neze. Trio se je še prebil čez slabo
tno govejo, s šampinjoni zgoščeno,
masleno gobovo juho in kljub tujero
dnim izparinam opravil z malo telečjo
obaro, potem pa obstal. Če bi vprašali
službenega psa, je bila to pojedina leta,
če bi vprašali jedce, pa revija neokusa.
Prejkone povprečna, z ostro moko
oprhana, ocvrta postrv in smokavc iz

Tipično kosilo /

Foto Pastirica

blitve in krompirja s konjskim odmer-

kom muškatnega oreščka; krasen,
sočen, dvonadstropni, po vseh pravilih
pečen biftek, brez vonja in okusa, pod
ložena šnita iz friteze, solidni sirovi
štruklji; tipično nedeljsko kosilo suha svinjska pečenka, tenak puranov
dunajski, restanc, bofrost zelenjava,
krhelj pomaranče in limone, solata iz
supermarketa in fižol iz piksne. So Ilovarjevim kolektivno odmrle brbončice
ali pa jedem pri Kimovcu kronično primanjkuje značilnega okusa? Je kriva
obdelava v kuhinji ali politika oštarije,
seganje po najbolj cenenih in najlaže
dostopnih surovinah, češ, še nikoli ni
šel noben lačen od hiše? No. Karkoli je
že na stvari, bo kljub priljudni in prijazni strežbi vabilo le najbolj hvaležne
jedce, take, ki se ob kremšniti ne spra
šujejo, ali bi jo rezali, žagali ali uporabili za temelj protipotresne gradnje,
take, ki potežkajo podvozje, odpnejo

Hotič leži med Ljubljano in Litijo,
težko se boste peljali mimo, ne da bi
zaznali Kimovca, kjer se ubadajo z
gosti od desetih zjutraj do desetih
zvečer, ob ponedeljkih pa uživajo
zasluženi počitek. Telefon: 01 89 89
028.
Specialitete:
telečja obara, sirovi štruklji, dunajski
šniceljni in restan krompir.
Vina:
pest dolenjskih, štajerskih, primorskih
odprtih vin, pozor, trhla Korenika!
Še tako utrjenemu žganjeljubu se
zatakne tukajšnja inačica slivovke.
Pri Kimovcu smo zračili brbončice za
nekaj čez 20 € na osebo.

vrhunsko

10. Mladinamit. Po odstotkih najvecji paradni konj revije in prepricljiv razlog, zakaj je
vredno oglasevati na ovitku 3. Dimenzija in cena sta opredeljeni v osnovnem ceniku.
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Cenik prilog in ponudba oglasnih mest v prilogah ter posebnih izdajah Mladine.

OGLASNI PROSTOR MLADINA
Cena v €

Dimenzija v mm

2/1 dvostranski oglas v prilogi*

3.000 €

430x291

1/1 celostranski oglas v prilogi *

2.100 €

215x291

1/2 polstranski oglas v prilogi

1.200 €

191x132

650 €

191x62

1/4 cetrtstranski oglas v prilogi

* Pri oglasih je potrebno upostevati dodatnih 5 mm za porezavo.
* Moznost paketnih zakupov po predhodni uskladitvi.
* Posebna postavitev: + 30 % osnovne cene oglasnega prostora na
notranjih straneh ustrezne dimenzije.

7

OSNOVNI PODATKI
IN KONTAKT
Izid Mladine: vsak petek.
Rezervacija oglasnega prostora: najmanj 10 dni pred objavo, pisno ali po e-posti.
Oddaja oglasnega gradiva: torek pred petkovim izidom na elektronski naslov
oglasi@mladina.si .
Za vse nase medije veljajo enaki splosni in tehnicni pogoji.

Predvideni izidi prilog in posebnih izdaj:
- JANUAR POSEBNA IZDAJA (PUTIN)
- 2. februar ZNANJE
- MAREC POSEBNA IZDAJA (HOLOKAVST)
- 2. marec BIVANJE
- 20. april BIVANJE
- MAJ POSEBNA IZDAJA (ALTERNATIVE PRED VOLITVAMI)
- 22. junij BIVANJE
- JULIJ INTERVJU
- 24. avgust ZNANJE
- SEPTEMBER POSEBNA IZDAJA (KRSCANSTVO)
- 21. september BIVANJE
- NOVEMBER POSEBNA IZDAJA (KARDELJ)

Rezervacija oglasnega prostora: najmanj 14 dni pred objavo, pisno ali po e-posti.
Oddaja oglasnega gradiva: teden pred izidom na elektronski naslov oglasi@mladina.si .

Kontakti za narocanje (MLADINA, PRILOGE in DRUGE POSEBNE IZDAJE):
Ines Markovcic, ines.markovcic@mladina.si , +386 (0)1 2306 533
Viktorija Fabjan Kovac, viktorija.kovac@mladina.si , +386 (0)1 2306 518
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SPLOŠNI IN TEHNICNI POGOJI
1. Cene.
Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za objavo pravocasno oddanega oglasa, pripravljenega za tisk. Podlaga za
izstavitev racuna je cenik oglasnega prostora, veljaven na dan objave narocnikovega oglasa v tiskanih medijih
zaloznika. Zaloznik bo narocnika sproti obvescal o spremembah cenika najmanj 14 dni pred uveljavitvijo
sprememb.
2. Podlaga za objavo oglasa je pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo.
Pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo mora biti v pisni ali elektronski obliki. Narocnik mora ob narocilu
navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.
3. Odpoved narocila.
Odpoved narocila je za tednik Mladina mogoca najmanj 7 dni pred predvideno objavo, za priloge in druge
posebne izdaje je mogoce objavo preklicati do zadnjega dneva za sprejem narocil. Za poznejse odpovedi
zaracunavamo 50 % polne cene oglasa.
4. Placilni rok.
Placilni rok je praviloma 15 dni, zaloznik pa si pridrzuje pravico zahtevati po svoji presoji predplacilo ali
zavarovanje placila.
5. Narocnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.
Narocnik v celoti odgovarja za resnicnost in tocnost navedb, avtorske pravice, upostevanje veljavne
zakonodaje in oglasevalskega kodeksa. Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske
znacilnosti medija in tiska. Medij si pridrzuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniskimi
naceli revije, ne objavi.
6. Oglas mora biti v pravilnem slovenskem jeziku.
Izjemoma je lahko manjsi del oglasa tudi v tujem jeziku, ce ima to poseben pomen. Oglas mora vsebovati ime in
naslov narocnika.
7. Besedilni oglasi.
Besedilni oglasi in vse tiste oglase, ki jih je na prvi pogled tezko lociti od clankov, bo zaloznik opremil tako, da
bo jasno razvidno, da gre za oglasevalsko vsebino.
8. Oglasi z narocilnicami.
Oglase z narocilnicami in drugimi elementi, predvidenimi za rezanje iz revije, bo zaloznik postavil po svoji
presoji in na nacin, na katerega ne bo posegal v integriteto vsebine revije.
9. Reklamacijski rok.
Reklamacijski rok je 8 dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajocih se objavah se uposteva le, ce narocnik
na napako opozori takoj po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali prepozno sporocenih
popravkov, je odgovoren narocnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po izteku roka za oddajo
gradiva pri posameznem mediju, ter za oglase, oddane na elektronskem nosilcu brez poskusnega odtisa
(match printa), reklamacij ne upostevamo.
10. Poskusni odtis (match print).
Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske znacilnosti revije in tiska. Brez
poskusnega odtisa zaloznik ne odgovarja za reprodukcijo barv in za napake, ki bi nastale zaradi neustrezne
predloge ali prepozno oddanega gradiva.
11. Elektronska oblika oglasov
Oglase sprejemamo v elektronski obliki in sicer kot pdf ali bitne slike v formatu (tiff, jpg) in v separaciji CMYK
ter pri locljivosti vsaj 300 dpi.
12. Mediji prenosa
Oglase sprejemamo po elektronski posti oglasi@mladina.si in/ali na ftp streznik: ftp://ftp.mladina.si.
13. Tehnicni pogoji za izdelavo spletnih bannerjev
Oglasi so lahko v formatih: fotografija/slika - (.jpg, .gif, .png), tekst (preprosto golo besedilo), “tretja
stranka” - third party (javascript ali druga programska koda/skripta), HTML ali flash (.swf). Slednjega ne
priporocamo, saj format flash na mobilnih platformah (telefon in tablice) ni podprt, zato je doseg takega
oglasa ustrezno manjsi. Tehnicna navodila za pripravo oglasov v Flash tehnologiji so sicer naslednja: Animacijo
je potrebno izvoziti v razlicici Flash 6 (.swf). Poleg Flash razlicice je zazelena tudi nadomestna razlicica oglasa
(GIF oz. JPEG). Flash oglasi potrebujejo ukaz getURL v action scriptu, ki mora biti dodan na neviden gumb:
on (release) {getURL(_root.clickTAG, “_blank”);}
Cene veljajo od 01. 01. 2018.
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