8

Po Sloveniji

nedelja, 2. februarja 2014

nedelo@delo.si

Križi in težave novopečenega milijonarja
Po dobitku eurojackpota Policijski komandir svetuje previdnost, finančni svetovalec naložbo v davčni oazi
Ugibanja o usodi srečneža, ki je
v začetku decembra na mednarodni igri eurojackpot zadel 21
milijonov evrov, so minuli torek
prešla na »višjo« raven. Potem
ko se je več kot mesec dni marsikdo spraševal, ali ni nesrečnik
morda pomotoma vrgel srečko
v smeti, je njen imetnik vendarle prišel po denar.
Med Grosupeljčani se v zadnjih dneh
veliko ugiba, kdo je vplačal dobitno
kombinacijo in bil izžreban prav na
dan dobrotnika sv. Miklavža, torej
na petek, 6. decembra, lani. Možje,
zbrani za točilnim pultom, so si zaželeli, da je strela sreče udarila kakega
reveža, ki se komaj prebija skozi mesec in ima doma kopico otrok. Toda
med mimoidočimi, ki so hoteli o tem
poklepetati z novinarjem, vodijo tisti,
ki menijo, da je malho z denarjem
napolnil njihov uspešni podjetnik.
Menda je tako najbolje, saj bo gotovo znal delati z denarjem. Sicer pa so
srečni tudi v občini Grosuplje, kjer
bodo z davkom od dobitka financirali
prizidek k zdravstvenemu domu, mi
pa smo za nasvete, kako ravnati s tako
velikim zneskom – skoraj 18 milijonov evrov, kolikor je ostalo na računu
– vprašali policijskega komandirja,
psihoterapevtko in finančnega svetovalca.
Če se bo oseba sama razkrila, ne
bo deležna nobenega dodatnega varovanja, pravi komandir Vlado Ščavničar, saj policija ne sme delati razlik

med premožnimi in revnimi prebivalci. »Vsak državljan mora sam poskrbeti za varnost svojega premoženja. Oseba, ki ima večje premoženje,
je žal lahko tudi magnet za nepridiprave in zato potencialna žrtev vloma
v stanovanje in roparske tatvine na
ulici, saj ljudje razmišljajo, da če ima
človek denar, ga ima gotovo veliko
tudi v denarnici. Lahko pa postane
žrtev izsiljevanja ali goljufov, ki ga hočejo zvabiti v kake dvomljive poslovne odločitve,« je za Nedelo povedal
Ščavničar. Na novinarsko vprašanje,
kaj kot prvi mož grosupeljskih policistov svetuje srečnemu dobitniku, je
Ščavničar odgovoril tole: »Najprej mu
čestitam za dobitek. Svetujem pa mu,
naj bo o tem tiho, naj pametno ravna
s svojim denarjem in naj nikomur ne
razkrije svoje sreče, saj se bo le tako
najlažje ubranil vseh mogočih nepridipravov. Sicer bo imel nenavadno
veliko prijateljev, tudi takih, ki jih doslej sploh ni poznal.«

Razkošno
do konca življenja
»Enega lotomilijonarja naše podjetje
že ima v naboru strank, je pa tudi nekaj drugih milijonarjev, ki so do denarja prišli drugače – predvsem so to
podjetniki. No, tudi tega novega se ne
bi branili,« je dejal neodvisni finančni svetovalec Samo Lubej. Slabih 18
milijonov evrov je tako velik znesek,
pravi, da bo lahko dobitnik ne samo
udobno, ampak kar razkošno živel
do konca svojih dni, pa še za morebi-

Pred okencem Loterije Slovenije v Mercator centru v Grosupljem, kjer je srečnež izpolnil dobitno kombinacijo
eurojackpot, zadnje dni ni nobene gneče, čeprav bi človek to po izplačanem megadobitku lahko pričakoval.
Prodajalka loto listkov Brigita pravi, da je verjeten vzrok to, da v prihodnjem kolu ni kakšnega velika dobitka, in
tudi to, da ljudje ne verjamejo, »da bi v isto drevo dvakrat zapored udarila strela«. Foto Bojan Rajšek
tne dediče ali dobrodelno dejavnost
lahko precej ostane. »Za občutek: če
naredimo konservativno kalkulacijo
in predpostavimo zgolj štiriodstotno
letno donosnost, kolikor trenutno
nosijo slovenske državne obveznice,
in če odvzamemo samo en odstotek,
je to 180.000 evrov na leto oziroma
15.000 na mesec, 500 evrov na dan,«
izračuna na hitro, »drugo pa pustimo
za kritje inflacije in povečevanje glavnice.« Tako bi se trošenja lotil preudarni lotomilijonar. »Verjetno bo šlo
nekaj denarja za nakup 'bonbončk-

ov', kot so avtomobili, kakšna hiša, a
ne preveč,« meni Lubej.

In kam z denarjem? »V Sloveniji je
donos kapitala pri fizičnih osebah
obdavčen s 25 odstotki ali celo več.
Iz davčnih in tudi dednih razlogov je
takšen kapital zato treba takoj preliti
iz lastništva fizične osebe v primerne naložbene pravne oblike, kot je
recimo fundacija. Locirati jo je treba

v državi oziroma davčni avtonomiji,
ki je do takšnih organizacij davčno
prijazna. Lahko bi se tudi kot fizična
oseba preselil v Monako, denimo, in
tako dosegel nižje obdavčenje donosov iz kapitala, a je verjetno prvi
predlog bolj zanimiv.« In še svarilo:
»Statistike nemških loto milijonarjev
kažejo, da ima povprečni dobitnik po
petih letih manj denarja, kot ga je dobil. Po desetih letih od dobitka pa ima
več kot 90 odstotkov 'srečnežev' manj
premoženja, kot so ga imeli pred dobitkom!« B. R., K. H.

izolacije od prejšnjih prijateljev,
občutek krivde zaradi svoje sreče in
ekstremni strah, že kar preganjavica
pred tem, da bi denar izgubili. Ob
tem tudi tesnoba in depresija, vsiljive
in neželene misli o denarju, motnje
spanja, razdražljivost, zmedenost
glede svoje identitete in močen strah
pred izgubo nadzora.
»Nenadno bogastvo je velika
sprememba v življenju in človeka
lahko tako zmeša, da začne delati
neumnosti, ker se mu podrejo pravila. Slišala sem tudi, da dve tretjini
novopečenih bogatašev v treh letih

zapravi vse bogastvo in so morda še
na slabšem kot pred dobitkom – ali
pa tako zgolj govorijo zavistneži!
Vsekakor je potrebnega nekaj časa
in verjetno tudi pomoč od zunaj, da
se ljudje naučijo upravljati nepredstavljive vsote denarja in ločiti
pohlepne 'šepetalce bogatašem' od
ljudi, ki jim želijo dobro. Za osebo z
nizkim občutkom lastne vrednosti
je lahko šok celo negativen, saj se
naenkrat znajde med ljudmi, ki bi ji
radi izpulili čim več denarja, in podvomi o tem, da komu še kaj pomeni
kot oseba ...«

Slaba statistika
milijonarjev

»Oh, ko bi le imel jaz takšne probleme!«
smo poleg zasvojenosti z zadolževanjem, deloholizma, igrami na srečo,
zapravljanjem denarja in kopičenjem
stvari obravnavali tudi »sindrom
nenadnega bogastva«. To ni bolezen
v klasičnem smislu besede, vendar se
je izraz »prijel« za splošno uporabo.
Skoval ga je dr. Stephen Golbart s
kalifornijskega inštituta Money, Meaning and Choices, pomeni pa težave
s prilagajanjem, ki jih doživljajo osebe, ki so nenadno dobile velike vsote
denarja, recimo z igranjem na srečo,
nepričakovano dediščino in podobno. Simptomi tega stanja so občutek

»Tako se navadno odzovejo ljudje, ko
slišijo, da je nekdo imel težave zato,
ker je prehitro dobil preveč denarja. Saj si veliko denarja vendar vsi
želimo in marsikdo je celo prepričan,
da bi zajeten dobitek na lotu rešil
vse njegove probleme. A tako velika
sprememba v življenju povzroči tudi
stres in krizo identitete,« je za Nedelo povedala psihoterapevtka Sanja
Rozman. »O tem smo se učili na
izobraževanju za terapevte nekemičnih odvisnosti v ZDA. Pod poglavjem
'money and work disorders' ali motnje, povezane z denarjem in delom,

Skodelica za kavo spada v črni zabojnik
Pravilno ločevanje Keramika in porcelan med mešane odpadke, v ekološke otoke le steklena embalaža
Nekateri odpadki, kot so odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema,
odpadne baterije in akumulatorji ter izrabljene gume, so
izdelani iz kakovostnih surovin,
ki jih lahko recikliramo in iz njih
naredimo nove izdelke. Tako
prihranimo naravne vire (drevesa, vodo, nafto, rudnine), v večini primerov pa je predelava tudi
manj energijsko potratna kot
pridobivanje primarne surovine.
Ena tona črepinj stekla lahko
nadomesti 1,2 tone surovine.
Za nekatere vrste odpadkov, kot so
steklo ali pločevinke, velja, da jih
lahko recikliramo vedno znova.
Pri tem je najbolj pomembno, da
snov ne izgubi kakovosti. K temu
lahko pripomoremo tudi s pravilnim ločevanjem odpadkov, s čimer
preprečimo nečistoče. Čeprav keramika in porcelan spominjata na
steklo, ne sodita v zabojnik zanj –
če vseeno pristaneta med steklom

Pozorni moramo biti tudi pri
različnih vrstah stekla, ki ne sodijo v isti zabojnik. Med steklo, ki je
primerno za reciklažo in ga odložimo v zabojnik za steklo, spadajo
steklenice živil in pijač, steklena
embalaža zdravil in kozmetike ter
kozarci za vložena živila. Vse druge vrste stekla, kot so okensko, avtomobilsko ali drugo ravno steklo,

ne odlagamo na ekološkem otoku,
temveč jih odnesemo v najbližji
zbirni center ali oddamo med kosovne odpadke.
Leta 2011 smo v Sloveniji 82 odstotkov odpadne steklene embalaže poslali v reciklažo. Del tega je
tudi družba Slopak, ki poskrbi, da
ločeno zbrana steklena embalaža
nadaljuje pot v reciklažo.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE

Če keramiko odvržemo med stekleno embalažo, otežimo in znižamo
kakovost reciklata. Foto Shutterstock
in nadaljujeta svojo pot v reciklažo,
jo s tem otežita in vplivata na kakovost reciklata, zato je pomembno,
da je napak pri ločevanju čim manj.
Take odpadke pravilno odložimo
v zabojnik za mešane odpadke ali
odnesemo v najbližji zbirni center.
Enako kot za embalažo in papir

tudi pri stekleni embalaži velja, da
jo vedno do konca izpraznimo oziroma iztočimo in odstranimo pokrovčke oziroma zamaške, preden
jo odložimo v zabojnik. Kovinske
pokrovčke odvržemo med embalažo, plutovinaste zamaške pa med
mešane odpadke.

Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)
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Za zidovi je odmevalo Xin nián hăo!*
Kitajsko novo leto V kranjski gimnaziji proslavili vstop v leto konja – Otrokom gre kitajsko dobro z jezika
Zadovoljni, ker se je učenje
kitajskega jezika na Gimnaziji
Kranj, v Osnovni šoli Orehek in
njeni podružnici Mavčiče tako
dobro prijelo ter med otroki
povzročilo toliko zanimanja in
radovednosti, so v petek na
kranjski gimnaziji z združenimi močmi pripravili slovesno
praznovanje kitajskega novega
leta. To priložnost so otroci in
dijaki seveda izkoristili, da so
povabljenim gostom, staršem in
drugim radovednežem, pokazali, česa vsega so se v teh nekaj
mesecih že naučili.

Jana Zupančič, besedilo
Mavric Pivk, fotografiji
Če česa, potem zagotovo ni manjkalo samozavesti, ne pri najmlajših
– vrtičkarjev sicer ni bilo, a jih učenje kitajščine skozi igro na Orehku
in v Mavčičah obiskuje kar trideset,
v OŠ pa se ta azijski jezik uči kar 75
učencev od 1. do 9. razreda – ne pri
gimnazijcih (kitajsko se jih uči 36), ki
so opravljeni v rdeče-črno, združili
eleganco in tradicionalno kitajsko
rdečo barvo, barvo veselja, sreče,
tudi bogastva. Čeprav so občinstvo

nagovorili in ga skozi raznovrsten
program seznanjali s poučevanjem
kitajščine v slovenskih šolah, z značilnostmi kitajskega novega leta in
kitajskim horoskopom tako v slovenskem kot kitajskem jeziku, je šlo
brez zatikanja … no, za kitajščino bi
težko sodili. Dvome je razblinilo zadovoljstvo tistih iz občinstva, ki ta
najbolj razširjeni materni jezik na
svetu – govori ga kar 1,3 milijarde
ljudi – popolnoma obvladajo, zlasti Chen Jiana, kitajskega direktorja
Konfucijevega inštituta, s katerim v
letošnjem šolskem letu Gimnazija
Kranj in OŠ Orehek sodelujeta pri izvajanju projekta Spoznavanje kitajske
kulture in jezika.
Od 7. do 9. razreda osnovnih šol
je to že izbirni predmet, na srednjih
šolah kitajščino kot drugi jezik še
čakajo. Jian je z navdušenim nagovorom v kitajščini poskrbel za smeh
in dobro razpoloženje, ki so ga vsake
toliko časa dvigali tudi pevski nastopi otrok. In ti niso le peli kitajsko,
temveč so pesem na ustih pospremili
še z gibanjem z azijskim pridihom.
Zborček od 1. do 3. razreda je zapeli
Srečno novo leto (Xin nián hăo), kar je
pravzaprav kitajski praznik pomladi,
čas, ko je treba počistiti svoja domovanja, bogato napolniti mize ter prostore in ulice odeti v rdečo, učenci od

Takole razpoloženi in neobremenjeni so otroci peli, starši so žareli od ponosa, mlajše sestrice in bratci pa mahali na
oder in se pozibavali ob azijskih melodijah.
3. do 5. razreda so upesnili Deklico iz
blata, tisti od 6. do 9. pa skladbo Kje
je pomlad.

Veliko ponavljanja, pa gre!

Glavno stopnišče kranjske gimnazije, okrašeno v slogu kitajskega leta konja.
Če nekomu zaželimo moč konja ali zmaja, pomeni, da mu želimo moči in
uspeha v novem letu.

Iz dežnikov nastajajo
nakupovalne vrečke
Trajnostno naravnana mladina Lani
prenova mladinske sobe, letos krojenje
Ajdovščina – Tudi letos v

dijaškem domu Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina nadaljujejo projekte, ki so trajnostno
naravnani.
Po zelo uspešnem lanskem projektu
prenove mladinske sobe so mladi
svojo pozornost v letošnjem šolskem
letu usmerili k odgovorni potrošnji.
»Raziskali bomo, kakšen vpliv in posledice ima vsakodnevna raba plastičnih nakupovalnih vrečk. Da pa
ne bo ostalo samo pri besedah, smo
šli še korak naprej. Ponovno bomo
uporabili odpadni material, tokrat
odslužene dežnike, iz katerih že nastajajo unikatne in predvsem uporabne nakupovalne vrečke,« pravi
Tina Vrčon, vzgojiteljica v dijaškem
domu. Pri interesni delavnici dekleta
tako pridno krojijo in šivajo. Ker se je
nabralo precej dežnikov, jim dela ne
primanjkuje. Pri tem jih spodbuja
misel, da bodo tako pomagale sovr-

stnikom iz socialno šibkejših družin.
S prodajo vrečk bodo namreč zbirale sredstva za šolski sklad. Ne ravno
običajne nakupovalne vrečke bodo
prvič predstavile na informativnem
dnevu 14. in 15. februarja, kjer jih
bodo ponudile zaposlenim in sošolcem, nato pa nameravajo dekleta
pripraviti še stojnico za širšo javnost.
K. Ž.

»Težka je kitajščina, da, sploh pismenke,« je povedala najbolj zgovorna od
petošolcev. »Besede si lahko zapomniš edinole tako, da jih velikokrat
ponoviš. Učita nas pa učiteljica Nina
Ovsenek in neka Kitajka … Ne vemo,
kako ji je ime ... Suši ...« »Ja, težko
je izgovoriti moje ime,« je povedala
mlada Xú Xiăo {šišao}, »sicer pa jim
gre vsem kitajščina zelo dobro z jezika. Prepričana sem, da bi jih v Aziji
razumeli, čeprav so šele začetniki,«
je zadovoljna učiteljica, ki pri učnih
urah sodeluje s slovensko učiteljico
sinologinjo, Ovsenekovo. »Tudi jaz
mislim, da gre vsem zelo dobro, vse
v zvezi z jezikom in kulturo jih zelo
zanima, da se kar čudim temu, zato

prevajalstvo, morebiti prav iz kitajščine. »Jo je pa lažje govoriti kot peti,
ker moraš med petjem paziti še na to,
kako boš zapel,« je povedala potem,
ko so za konec v zboru zapeli pesmi
Sladko kot med in Zavihtimo vesla.
Nato so jih z obiskovalci res zavihteli, saj so jim razkazali okrasitev
glavnega stopnišča, ki bo celo leto v
znamenju konja, v katerega je v petek prestopil kitajski svet, ter kitajski
kotiček, oblikovan kot vhod v Konfucijev tempelj, skupaj s pismenkami,
razloženimi tudi v slovenščini. Za konec so se okrepčali še s kitajskimi dobrotami in nazdravili letu konju – to
naj bi bilo dinamično in aktivno leto,
ko se bomo pripravljeni spopasti s težavami in novimi izzivi, smo izvedeli
med prireditvijo. Sliši se potrebno in
obetavno – kot kitajščina na ustih
slovenskih otrok.

*Srečno novo leto

Lokalc pogosto poln
Brezplačni mestni promet Za zdaj le v Velenju in Novi Gorici
Velenje in Nova Gorica sta med
redkimi, če ne celo edini slovenski mesti, ki svojim prebivalcem
in obiskovalcem skozi vse leto
ponujata brezplačne mestne
prevoze. Ne le da prispevajo k
čistejšemu okolju in zmanjšujejo pritisk avtomobilske pločevine v mestnih središčih, v času
krize imajo tudi pomembne
socialne učinke. »Mnogi bi imeli
brez njega bistveno bolj omejeno mobilnost,« je prepričan
velenjski župan Bojan Kontič.
Mateja Kotnik

Foto arhiv dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

menim, da bo v prihodnje za to še več
zanimanja.« Taka je želja tudi kranjske gimnazije, ki je vstopila v postopek pridobivanja Konfucijeve učilnice; ta naj bi postala regijsko središče,
s katerim bodo sodelovale gorenjske
šole, zainteresirane za poučevanje kitajščine.
Obvladanje tega jezika bo namreč
v prihodnosti nepogrešljivo in tega se
še bolj kot otroci zavedajo dijaki. »Lotil sem se je predvsem iz radovednosti, morebiti pa pozneje celo najdem
kakšno službo na tem področju,« je
razmišljal gimnazijec Peter Aleksander. »Je pa učenje kar zahtevno …
en samoglasnik se, na primer, lahko
bere na štiri različne načine. A če bi
dve leti res pridno delal, bi se je lahko
dobro naučil. Predvsem pa je zanimivo, kako že skozi jezik ugotoviš, kako
zelo drugačen je od zahodnega vzhodnjaški način razmišljanja.« Podobno
razmišlja Petra, ki namerava študirati

V mestni občini Velenje omogočajo
brezplačne vožnje s svojim rumenim
»lokalcem« že od prvega septembra
2008, ko so podpisali koncesijsko
pogodbo za osem let s podjetjem
Izletnik Celje. Župan Bojan Kontič
pravi, da se je lokalc zelo lepo prijel
in da ga uporabljajo vse generacije.
Na dan se z njim prepelje okoli 1500
potnikov. Velenjski lokalci vozijo na
petih progah, ki imajo 43 postajališč,
tam lokalc počaka vsakih petnajst

Velenjski rumeni »lokalc« Foto arhiv občine
minut, le ob sobotah, nedeljah in
praznikih je tam vsako uro. Prvi zapelje z glavne avtobusne postaje v
Velenju tri minute čez šesto zjutraj,
odhod zadnjega pa je tri minute čez
osmo zvečer. Na eni od linij je vozilo
prilagojeno za vožnje oseb z omejitvami.
Lani so v Velenju razvili aplikacijo, ki uporabnikom pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android zagotavlja ažurne informacije
o času prihodov lokalca na želeno
avtobusno postajališče. Za uvedbo
lokalca, ki občino stane dobrih 350
tisoč evrov na leto, so se odločili zato, da bi razbremenili mestno

jedro, reševali težave v mirujočem
prometu, zmanjšali onesnaženost
zraka v mestu, pešcem in kolesarjem
pa omogočili varnejše gibanje v središču mesta.
Že od leta 2007 pa je mestni avtobusni prevoz brezplačen tudi v mestni občini Nova Gorica. Poteka na
območju dveh občin: mestne občine Nova Gorica in občine Šempeter
- Vrtojba, zato si delijo tudi stroške
zanj. Sedemdeset odstotkov pokrije
novogoriška občina, trideset pa občina Šempeter - Vrtojba. Tudi v Novi
Gorici so se za brezplačne prevoze
odločili predvsem zato, da bi zmanjšali število avtomobilov v mestu.

