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Nova KBM je uspešno prodala svoj 51-odstotni delež v Zavarovalnici Maribor. Kupili sta ga Slovenska odškodninska družba in Pozavarovalnica Sava. Zanj sta odšteli 65 milijonov evrov. Po besedah Aleša Hauca,
predsednika uprave NKBM, je s tem banka naredila pomemben korak k
izboljšanju kapitalske ustreznosti. Za kupca pa pravi, da bosta zagotovo
odgovorna lastnika Zavarovalnice Maribor. Za slednjo to ne pomeni nič
novega, je poudaril njen predsednik uprave, Drago Cotar. SOD je v tem
poslu prispeval 50 milijonov evrov sredstev, Pozavarovalnica Sava pa 15.
Vendar bo celotni 51-odstotni delež zavarovalnice, ki se je prodal, kmalu
v lasti Pozavarovalnice Sava. Slednja bo namreč po dokapitalizaciji delež
Slovenske odškodninske družbe odkupila.

Mariborska Probanka je likvidna ter izpolnjuje vse svoje obveznosti. To je zatrdil njen predsednik uprave Bogomir Kos in dodal, da so
že postorili vse potrebno za izpeljavo dokapitalizacije. Ta bi se lahko
zgodila v prvi polovici prihodnjega leta, in sicer v višini okoli 30 milijonov evrov. Kos je povedal, da morebitne investitorje že intenzivno
iščejo. Čeprav ni rečeno, da si ne bodo pomagali s slovenskim kapitalom, pa glede na aktualne razmere za zdaj tarčo iskanja predstavlja predvsem tujina. Bolj konkretno ni želel govoriti, je pa potrdil, da
gre za sosednje države, pa tudi dve ali tri države izven evroobmočja.
Če dokapitalizacija morda ne bi uspela, pa prvi mož banke pravi, da
bi Probanka morala svoj obseg prilagoditi razpoložljivemu kapitalu.

Koncept družbene odgovornosti dandanes vedno bolj pridobiva na pomenu in veljavi,
hkrati pa postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja podjetij. Odličen primer družbeno odgovornega podjetja je javno podjetje Mariborski Vodovod, ki je v tem letu ponovno dobil priznanje za svoje prispevke družbi. Zavedajo se, da ne odgovarjajo več le svojim
uporabnikom, poslovnim partnerjem in kupcem, pač pa tudi celotni družbi in posameznikom znotraj nje.
V začetku decembra sta Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti
(IRDO) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, v Kazinski dvorani SNG Maribor razglasila prejemnike Slovenske nagrade za
družbeno odgovornost, Horus 2012.
Nagrade so se v javnem podjetju Mariborski vodovod veselili že drugič zapored, in sicer v kategoriji srednje velikih podjetij. Družbeno odgovornost
je letos ocenjevalo 33 neodvisnih strokovnjakov, ocenjevanje je potekalo v
dveh ločenih krogih, poudarek pa je
bil na celovitih pristopih k družbeni
odgovornosti, njihovim projektom,
aktivnostim ter spremljanju učinkov.
Kot utemeljitev je komisija poudarila, da javno podjetje Mariborski vodovod izstopa po osveščanju na
področju pitne vode ter dobrodelnih in izobraževalnih projektih. Prav
tako jim veliko pomeni čisto okolje
in dober odnos do zaposlenih, invalidov in uporabnikov. V podjetju vsaki dve leti izvajajo anketo zadovoljstva zaposlenih, od leta 2002 pa merijo tudi zadovoljstvo uporabnikov
in kupcev. Slednja odločitev podjetja je zelo redka in vredna vseh pohval.
Ob prejetju nagrade je direktor podjetja, mag. Danilo Burnač dejal »Na-

Pojasnilo vodstva o
NEOPOREČNOSTI PITNE VODE

v času poplav

»Naše uporabnike obveščano, da je pitna voda skladna z določili Pravilnika o pitni vodi. Pitna voda je bila tudi v času poplav skladna z določili
omenjena pravilnika, vendar je v izrednih razmerah, med katere spadajo
tudi poplave, pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov obravnavana kot
onesnaženo živilo, zato jo je bilo potrebno prekuhavati ali kako drugače
pripraviti za varno uporabo v prehrambene namene. Pri obveščanju
je bilo upoštevano dejstvo, da je pitna voda na poplavljenih območjih,
tudi tista iz javnega vodovodnega sistema, dokler so objekti poplavljeni,
onesnažena. Navedeno velja kljub dejstvu, da je v vodovodnem omrežju
voda pitna, razlog pa je v tem, da so v času poplav lahko potopljena tudi
interna instalacija in pipe uporabnikov. Te se namreč onesnažijo v kontaktu s poplavno vodo. Iz tega razloga je Mariborski vodovod prebivalce potopljenih delov naselij preko javnih medijev seznanil, da je potrebno pitno vodo pred uporabo prekuhavati. Izvedene hitre analize na poplavljenih območjih so že dan po poplavah pokazale, da je pitna voda skladna
z določili že prej omenjenega pravilnika, ukrep prekuhavanja pa je bil preklican takoj po preklicu izrednih razmer s strani Regijskega cen-tra za zaščito
in reševanje. Uporabniki so bili obveščeni, da je na celo-tnem območju
oskrbe pitna voda varna in pitna voda skladna z določili Pravilnika o pitni
vodi ter varna za pitje in druge namene ter jim ob tem še priporočili, da interno instalacijo pred ponovno uporabo očistijo, dezinficirajo in izperejo.«

grade smo zelo veseli, še posebej zato,
ker smo jo prejeli dvakrat zapored. Poslovno nam gre odlično, v celoti smo
uvedli e-poslovanje, delujemo tudi na

področju zelenega menedžmenta,
zato z veseljem del te odličnosti delimo tudi v obliki družbene odgovornosti.«

POVSEM NOV VOLVO V40

VAŠ
Z 0% OBRESTI

EDINSTVEN LIZING Z VOLVOM V40 - Končno avtomobil, ki je zaznali, da pritiskate stopalko za plin. A finančna ponudba? Lizing z 0%
edinstven kot vi. Volvo V40 je povsem nova prestižna kombilimuzina. obresti. Nič običajnega. In ker ste originalni vi, naj bo tak tudi vaš avto.
Opozarja na prisotnost pešcev pred seboj in jih pomaga zaščititi z Povsem nov Volvo V40 je ustvarjen za vas.
zračno blazino za pešce. Zaradi učinkovitega turbo motorja boste komaj
BREZPLAČNI TELEFON 080 30 29

VOLVOCARS.COM.SI

Reprezentativni primer kredita: vrsta financiranja - finančni lizing; predračunska vrednost predmeta financiranja znaša 22.900,00 EUR. Lastna udeležba (polog): 11.450,00 EUR; skupni znesek kredita je 11.450,00 EUR; trajanje
kredita 24 mesecev, letni obrok v znesku 5.725,00 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe znaša 11.450,00 EUR; letna kreditna obrestna mera znaša 0%, stroški odobritve in priprave pogodbe so v višini 343,50
EUR. Efektivna obrestna mera znaša 2,05% na dan 20.09.2012. Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita za potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali
storitev ne glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne pogodbe. Efektivna obrestna mera je izračunana glede na dogovorjeno časovno
obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje in roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika iz reprezentativnega primera. Efektivna obrestna mera je izračunana ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in stroški,
ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne pogodbe.

DUMIDA AVTO d.o.o.
ZAGREBŠKA CESTA 38, MARIBOR, TEL: 02 / 65 44 762; darja@dumidaavto.si
Povprečna poraba goriva: 3,6 - 5,5 l/100 km, emisije CO2: 94 - 136 g/km.

DUMIDA AVTO d.o.o. tudi pooblaščen prodajalec in serviser za vozila PEUGEOT in pooblaščen serviser za vozila BMW.

Direktor Danilo Burnač je prevzel nagrado Horus 2012.

Pozdrav! Zanima me kakšne so
prednosti nove ali stare nepremičnine in slabosti.
Za katero se je bolje odločiti?

Simona A., Maribor

Spoštovana ga. Simona!
Prednosti nove nepremičnine:
t garancije, ki spremljajo novo
nepremičnino;
t prvih 5 let oprostitev plačila NUSZ;
t prvih 10 let se ne plačuje rezervnega
sklada;
t nižji obratovalni stroški (boljša toplotna
izolacija sten, oken, števci porabe,…).
Slabosti nakupa nove nepremičnine:
t višja cena;
t v primeru stečaja investitorja vam
ponavadi napak ne bo nihče odpravljal;
t v primeru hitre gradnje je kakovost le-te
zelo vprašljiva.
Prednosti stare nepremičnine:
t vsekakor nižja cena;
t popolna obnova je lahko za kupca tudi
velika prednost, saj si ima možnost svoj
dom urediti po lastnih željah in zmot gljivostih;

direktorica
Atrium

t pri obnovi stanovanja lahko potek obnove spremljaš od začetka do konca.
Slabosti stare nepremičnine:
t ni nobenih garancij, kupljeno bolj ali
manj po sistemu videno–kupljeno;
t višji obratovalni stroški;
t višji vzdrževalni stroški (po cca. 25 letu
starosti je že ponavadi potrebna posodobitev ali menjava fasade, strehe,…);
t slabši materiali in posledično slabša kakovost (kar ni nujno povsod).
Nakup nove nepremičnine priporočamo predvsem v današnjem času, saj so cene le-teh
nizke in je razlika med ceno nove in stare
nepremičnine minimalna.
Vendar vemo, novih stanovanj praktično
več ni v Mariboru. Trg novih, in tukaj mislimo predvsem zelo iskanih stanovanj, kot so
dvosobna, dvoinpolsobna, je že zelo izropan.
Najugodnejša stanovanja so praktično vsa prodana, vsi pa vemo da se je gradnja praktično
ustavila.

