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Zadnji teden v septembru je že osmič potekal
dan slovenskih lekarn, tokrat na temo Zdravila
in kronični bolniki. Pred lekarnami so bile postavljene stojnice, kjer so farmacevti svetovali
in delili knjižice o varni uporabi zdravil. Iz Mariborskih lekarn sporočajo, da zdravila dosežejo
svoj namen šele, ko jih pravilno uporabljamo,
zato so pripravili tudi sklop predavanj, ki jih je
izvajala Aleksanda Čajić, magistra farmacije.
Ob tej priložnosti so udeležencem brezplačno
merili vrednost glukoze, holesterola in trigliceridov v krvi.
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Podjetje AJM okna-vrata-senčila, d. o. o. je to poletje uspešno končalo svoj prvi gradbeni projekt, stanovanjsko naselje Habakuk, v vrednosti 5,8 milijona evrov. Energetsko varčna gradnja obsega dva stanovanjska objekta z 39 stanovanji, 15 jih je že dobilo svoje lastnike. Osrednje arhitekturne prednosti so velike steklene površine, tlorisna zasnova s kakovostno razporeditvijo prostorov, stanovanja brez zaprtih hodnikov in nadstandardno velike terase s pogledom na Pohorje. Pri gradnji so uporabljeni materiali višjega kakovostnega razreda, inovativna arhitektura pa ustreza potrebam družin in posameznikov. Zaradi finančne krize in propada gradbenih podjetij, ki so objekt gradila, je bilo treba angažirati lastne strokovnjake iz
podjetja in zaposliti usposobljen kader gradbene stroke, da so projekt lahko uspešno izpeljali do konca. »Vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri tem projektu, se zahvaljujem za ves njihov trud,« je povedal lastnik podjetja AJM Janez Ajlec. Vodstvo podjetja med svojimi načrti
ne izključuje novih gradbenih poslov.

Nadzorni svet Nove KBM se je 3. oktobra na seji seznanil z akcijskim
načrtom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke. Banka v
oteženih gospodarskih razmerah posluje normalno, je solventna in likvidna ter krepi svoje odnose s komitenti. Njeni prednostni cilji ostajajo dvig zaupanja v banko, okrepitev ugleda in izboljšanje poslovanja, izpolnjuje pa jih s pripravo nove strategije in uresničevanjem racionalizacije, reorganizacije in drugih ukrepov na vseh poslovnih področjih. Aleš
Hauc, predsednik uprave, je pojasnil: »Akcijski načrt izboljšanja kapitalske ustreznosti banke predvideva kombinacijo več načrtovanih aktivnosti. V banki smo pripravljeni na različne možnosti izvedbe, verjamemo v
uspešnost načrtovanih aktivnosti in pričakujemo, da bodo pozitivno vplivale na ugled banke in prispevale k boljšemu poslovanju.«

NE
MOREŠ kupiti!«

Vsak petek in soboto dopoldne v Mariboru na Glavnem trgu poteka ekološka tržnica z bogato ponudbo ekoloških kmetij. V Sloveniji je ekološko kmetijstvo zaživelo
leta 1998. Od 2200 kmetij, kar jih premore naša država, po površini ekološke zavzemajo 5 odstotkov.
Zakaj ekološko?

PIŠE:

S širitvijo ekološkega kmetijstva se veča tudi kontrola nad predelavo, kjer se vodijo vsakodnevne evidence in dnevniki. To kontrolo izvajajo inšpektorji, ki so v Sloveniji trije.
Kmetijski pridelek ali živilo postane
»ekološko«, ko zanj izdajo certifikat, ta
pa mora biti na vpogled pri prodajalcu. Pogoji za pridobitev tega certifikata so opisani v Pravilniku o ekološki
predelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Janez Turinek z Ekološke kmetije Turinek pravi: »Ni zgolj odsotnost strupov, ampak način razmišljanja, dela
in življenja.« Že samo obnašanje
mora biti »ekološko«. Pomembna je pestrost izdelkov, med katerimi najdemo različne sorte žit, oljnic,
stročnic. Pri pakiranju mora biti čim
manj embalaže, v vsakem primeru
pa je pakirana. »Naj bo čim bolj tako,
kot je bilo prej v naravi,« doda Nuša
Sergo z Ekološke kmetije Sergo. Reja
je prilagojena okolju, v katerem živali

živijo, da se lahko prosto gibajo. To
je osnova ekološke živinoreje. Živali
so zdrave in to zdravje prenašajo na
ljudi. Olga Klepec z Ekološke kmetije Klepec se poleg kmetijstva ukvarja še z dopolnilno dejavnostjo. Na
tržnici je znana po piškotih in kruhu
iz pirine moke, pecivu iz sezonskega
sadja itd. Meni, da je pira dobra za
alergike, saj je manj alergena, ker raste v ogoju in jo je treba olupiti. »Vsak
mora alergijo odkriti sam, šele nato
mu lahko ponudim svoje izdelke,«
nam je zaupala Klepčeva. Najbolj
pomembno vsem kmetom pa je, da
s tem poskrbimo za svoje zdravje.

Kaj pa cena?

VPRAŠANJE
Smo tričlanska družina iz Maribora in nameravamo kupiti večje stanovanje. Prodali bi
svoje 2-sobno stanovanje in kupili 3 ali 4-sobno. Ali naj glede
na poročanja o možnem padcu cen nepremičnin še počakamo z nakupom novega stanovanja?
Andreja iz Maribora
ODGOVOR
Z vprašanjem, ki ste ga postavili, se
srečuje precej ljudi. Odgovorim vam
lahko z dveh vidikov, prvi je praktični,
drugi ekonomični.
Praktično gledano, je najprej treba
razmisliti, ali sploh potrebujete večje
stanovanje (predvidevam, da vam je
zdajšnje premajhno) in koliko časa ste
pripravljeni še bivati v tem premajhnem stanovanju. Potem se vprašajte,
kako veliko naj bo novo stanovanje,
koliko sob naj ima, v katerem predelu

mesta naj bo itd. Ko si na vse to odgovorite, preverite cene takšnih stanovanj in vrednost vašega stanovanja. Ali je
razlika v vrednosti sprejemljiva za vaš
družinski proračun? Če je, morate razmisliti le še o tem, ali želite s selitvijo še
odlašati. Seveda želite kupiti po nižji
ceni – kako dolgo pa bo treba čakati na
to? Razni nepremičninski strokovnjaki so že leta 2008 napovedovali 50-odstotni padec cen, kaj pa se je v resnici
zgodilo? Cene stanovanj so statistično
gledano padle za največ 20 odstotkov
(od najvišjih cen v 2007). Menim, da
konkretno v Mariboru lahko že danes
zelo ugodno kupite stanovanje, le potruditi se je treba pri iskanju. Pri tem se
obrnite na nepremičninsko agencijo,
kjer vam bodo lahko zelo pomagali, če
bodo vedeli točno, kaj iščete.
Drugi vidik je ekonomični. Kaj je bolje – kupiti stanovanje takrat, ko
bodo cene najnižje, ali zdaj, ko je
trg poln ugodnih priložnosti, a lahko špekuliramo, da bodo kasneje te
priložnosti še ugodnejše. Da bi ujeli trg na najnižji točki, se trudi cela armada strokovnjakov na borznih trgih.
Včasih jim uspe, včasih pa ne. Marsikdo
je bil prepričan, da mu bo s čakanjem
uspelo kupiti nepremičnino na cenovnem dnu. Ogromno pa jih je na koncu
priložnost zamudilo in so kupovali po
višjih cenah.
Moj nasvet: danes je na trgu res velika izbira tudi cenovno ugodnih stanovanj, da se je treba potruditi le pri iskanju. Izkoristite veliko izbiro in ugodne cene.

delane, vendar se kupci zavedajo, da
je bolj zdrava, zato posel še vedno
teče,« pojasni Turinek. Se pa iz tujine
vrača naturalna menjava, imenovana Biozabojček, kjer skupina kmetov
menjuje svoje izdelke in denar sploh
ni prisoten.

Ljudem je treba še bolj približati
BIO
Mariborčan Matej Pučko, ki zelo
rad obiskuje petkovo tržnico, meni:
»Takšno tržnico bi bilo dobro obiskati
še kakšen dan več, saj doma hitro kaj
zmanjka. Prodaja poteka tudi v nakupovalnem centru, a me pot tja ne zanese velikokrat.« »Ponudba se je sicer
izboljšala, vendar je treba še veliko narediti. Tudi izbire v trgovini je vedno
več,« nam pove študentka Nataša. Ker
je kemični lobij še vedno zelo močan
in vpliva na farmacijo, zdravstvo in

dobrote

zabava

konvencionalno kmetijstvo, so ekokmetje še vedno potisnjeni v ozadje. Tudi zaradi subvencij, ki jih daje
država »navadnim« kmetijam. »Pomembna je večja ozaveščenost ljudi
– to lahko dosežemo s pomočjo letakov, promocij in literature,« odgovarja Sergova. »Zaslužek sicer ni velik, je
pa zelo pomembno, da imaš dobre
stalne stranke,« meni Marija Cojhter z Ekološke kmetije Pohorka. Sama
prideluje ekološko zelenjavo in to na
tržnico prinese vsak teden. »To sezono so bili na delu glodavci in suša,
vendar smo rešili, kar se je dalo,« nam
je zaupala Cojhterjeva. »Nujno bi bilo,
da bi prodaja potekala še na nekaterih drugih mestih, dobra lokacija bi
bila tudi mariborska tržnica in nedeljski kramarski sejem, saj se tam 'obrne'
veliko različnih ljudi,« zaključi Olga Klepec.

praznovanje

NEPOZABNO MARTINOVANJE
Z ANSAMBLOM MODRIJANI

sreda, 7. 11. 2012, ob 17.30

narodnozabavno
doživetje

Europark d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana

STANOVANJA

»Zaradi višje kakovosti je cena seveda višja, a nekateri izdelki, na primer
testenine, so bolj goste in jih pojemo manj. Ekološka hrana je za sto ali
več odstotkov dražja od običajno pri-

Vsak petek in soboto lahko na Glavnem trgu obiščete ekološko tržnico.

...
pestra martinova
pojedina
...
obilica dobre volje
...
osrednji
prireditveni
prostor
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Za letošnje martinovo vam bomo v Europarku
postregli s pravo glasbeno in kulinarično poslastico.
Za nepozabno doživetje domače glasbe bodo poskrbeli
srčni in dobre volje polni fantje iz ansambla Modrijani, da
boste z veseljem zaplesali ob prijetnih poskočnih zvokih.
Izvrstna martinova pojedina vam bo ponudila domačo
kulinariko s Kozjanskega in obsoteljskih krajev.
Uživali boste v značilnih tradicionalnih jedeh:
»pršjači« in »zavihjači« ter številnih drugih sladko-slanih
dobrotah in prigrizkih.

Več na www.europark.si.
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