Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in
uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o možnih nastavitvah piškotkov >>
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Kako naj se Slovenci pripravimo na leto
2014
Če menite, da bo prihodnje leto še težje kot letošnje, smo za vas zbrali nekaj nasvetov.
Porabite manj, kot zaslužite, opozarja finančna svetovalka Katja Majerle.
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Več kolumnistov

Čez en mesec bo znano, ali je luknja v slovenskih bankah tako velika, da bo Slovenija morala zaprositi
za mednarodno pomoč. To bo v vsakem primeru vplivalo tudi na način življenja. Zato smo finančno
svetovalko, psihologinjo in vodjo projekta za socialno ogrožene vprašali, kako se naj državljani že
zdaj pripravimo na leto 2014.

"Denar ne sme vladati nam, temveč moramo mi obvladovati njega"
Finančna svetovalka Katja Majerle pravi, da posamezniki, ki imajo urejene osebne finance, krizo
preživijo lažje in z manj stresa. "Največja napaka pri upravljanju z denarjem, ki jo je mogoče opaziti
pri veliko posameznikih oziroma družinah je, da ne načrtujejo in spremljajo denarnega toka. Tako ne
vedo, kam gre njihov denar, in nimajo temeljev za optimizacijo strukture izdatkov. Prvi korak za
uspešno upravljanje z denarjem je vzpostavitev lastnega finančnega proračuna," je poudarila.
Za nadzor nad svojim proračunom mora po njenih besedah vsak spoštovati tri zlata pravila, in sicer:

Fotogalerija
Prostovoljke v
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1. Porabi manj denarja, kot ga zaslužiš – denar ne sme vladati nam, temveč moramo mi obvladovati
njega.
2. Zaščiti se pred tveganji: načrtuj večje izdatke in vzpostavi varnostno rezervo.
3. Razmišljaj vnaprej. Človek brez ciljev je kot podjetje brez vizije. A vedno se vse ne izteče tako, kot
smo načrtovali. Bodi prilagodljiv in prilagajaj proračun resničnim izdatkom.

"Stanje pri nekaterih je podobno tekaču tik pred startom"
Psihologinja Ana Arzenšek poudarja, da je za državljane, ki nad morebitnim prihodom trojke nimamo
nadzora in neposredno ne moremo vplivati na izid, smiselno predvsem, da se s težavo ne ukvarjamo,
dokler je ni. Kljub temu je trenutno stanje pri nekaterih ljudeh, kot pravi, podobno tekaču na kratke
proge tik pred startom: napeto, na preži, v pričakovanju, kaj se bo zgodilo.
"V vsakem položaju lahko zase in za svoje bližnje naredimo majhne ali večje korake na bolje, pa
četudi to ne reši stiske, v kateri smo se znašli. Slovenci smo v obdobju hudih stisk nagnjeni k obupu in
predaji, kar vodi do samomorov. Vendar je to samo najbolj destruktivna od možnosti. Del Slovencev je
kot svojo alternativo že izbral odhod v tujino, samozaposlitev, prehod na drugačen način življenja z
večjim deležem samooskrbe ali podobno," je opozorila.
Dodala je še: "Star slovenski rek pravi, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Zato je v
tem trenutku najbolje počakati na to, ali bo trojka sploh prišla v Slovenijo. Aktivno spopadanje s
posledicami je zato stvar, s katero se je dobro ubadati, če se bo to zgodilo."

Prostovoljke v
spomin prezrtim
ženskam
sestavile živi
spomenik
Na Kongresnem
trgu v Ljubljani je več kot 135 prostovoljk v
spomin prezrtim ženskam prejšnjega
stoletja sestavilo živi spomenik.

Vas skrbi račun za
kurjavo? Vprašajte
strokovnjaka.
Pišite strokovnjaku na Petrolu, ki
bo odgovarjal na vaša vprašanja glede
možnosti ogrevanja.

Avto kredit Flex 123
Izberite si avto z vso dodatno
opremo!
www.sberbank.si

"V ospredje moramo postaviti ljubezen, poštenost, iskrenost …"
Ana Lukner, vodja projekta za pomoč socialno ogroženim Anina zvezdica, je prepričana, da je naša
država postavljena na slabih temeljih, zato je zdaj nekoliko prepozno za reševanje težav, s katerimi
se spopadamo. "Treba je začeti od začetka," pravi.
"Slovenci bi morali biti bolj samozavestni, ponosni, pridni, odgovorni in bojeviti. Moramo se bojevati za
boljšo, bolj stabilno prihodnost. Predvsem pa moramo postaviti v ospredje vrednote, kot so družina,
ljubezen, poštenost, iskrenost, pristnost, delavnost."

Energija plus
Odigraj igro spomina in sodeluj
v nagradni igri!
www.energijaplus.si
Mobilne aplikacije
Nauči se razvoja mobilnih
aplikacij za Android.
www.ljubljana.sae.edu
ADpartner

Foto: Reuters
Ključne besede: denar, kriza, 2014
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Nina Zidar Klemenčič ovadila župana Popoviča
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Danes v Danes: Bele strmine Obale

Ona je nova Opel Insignia
Osupljiva nova paleta
modelov. Preverite!

Toyota Yaris
S tehnologijo hibrid, z 20
letno tradicijo

Naj vaša polt zasije
VisaPure: nov način
čiščenje obraza.

Bodi iskriv in pazljiv.
Nezgodno se zavaruj pri
Zavarovalnici Triglav.

Energija PLUS
Mobilne aplikacije
20 € popusta za prvih 500
Nauči se razvoja mobilnih
kupcev!
aplikacij za Android.
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Komentiranje in spletni bonton
Skupaj lahko naredimo splet bolj prijazen. Upoštevajmo spletni bonton in pred objavo razmislimo,
kaj naš komentar pove drugim o nas.
S svojim všeč mi je nagrajujmo le smiselne komentarje, neprimerne komentarje pa z enim klikom
javimo moderatorjem. Dodatno lahko neprimerne komentarje za katere domnevate, da vsebujejo
protizakonito vsebino, recimo sovražni govor, anonimno prijavite tudi na
Spletno oko.
Pred oddajo komentarjev se morate najprej prijaviti. Priporočamo
vam, da za to uporabite račun Planet Siol.net in se prijavite tukaj.
Če računa Planet Siol.net še nimate, ga lahko ustvarite tukaj, lahko pa
za prijavo uporabite druge podprte račune v storitvi za komentiranje
Disqus
Če pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam jo sporočite, za kar se vam v naprej
zahvaljujemo.

71 komentarjev
Pustite sporočilo ...
Najnovejše

Avatar

Skupnost
• 3 dni

idijot nazaj

ljudje jejte samo hama hama pomlad pa na travo .... ampak jest bom raje vejevje ker sem kozelj
1

Odgovori

Avatar

Deli ›

• 3 dni

primorec2 nazaj

Vsekakor nakup terenskih avtomobilov,večje zaloge pomirjeval ali celo narkotikov,priporočam tudi nakup kotlov za žganjekuho...vsekakor pa
Slovenija potrebuje resen dvig civilizacijskih norm in opustitev tradicionalnega rovtarstva!
1

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

fumek nazaj

Sedaj je mnogo prepozno za kakršno koli "pripravljanje". Jaz sem že leta 2008 ugotovil ,da bo hudič, če pridejo "ta rdeči" spet na oblast in
sem pospravil vse slovenske "portfeille" tja kamor ne seže roka pohlepnih dacarjev.Enkratna davčna izkušnja z Drnovškom in Mramorjem mi
je bila čisto dovolj pouka kako država ne sme delovati. Agencije pa so rasle kot gobe po dežju!
4

Odgovori

Avatar

Deli ›

• 4 dni

zombitardeč nazaj

Kako se pripraviti? Kot Tolminci pred 500 ali koliko leti! Tudi njih so davki pognali v upor.
Ana Lukner:res je, naravnost ljubiti moramo vladajoče. So pošteni,ljubeznivi,skrbijo za nas.. So nam res od boga dani,nje.In lenčica nam je
prava mama.Skoraj kot Marija Terezija,kenede.
5

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

murinar nazaj

Kaj pa ,če bi oropali(mi) navadni siromaki razne jankoviće,bavčarje ,šrotarje,murgeljske merjasce ,gologlave grosupeljčane,zidarje in ostalo
golazen? Saj se nam ne sme nič zgoditi ,saj se tudi njim ne.
2

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

stal_ nazaj

Slovenci dejte no.Stisnimo pasove in nehajmo jest,in pit in se oblačit,prodajmo tudi vse premoženje,samo da nam država ostane v taki obliki
kot je.Skupaj s finančnimi svetovalci,ki državi svetujejo naj viša davke v višine po drugi strani pa dajejo davkoplačevalcem nasvete,ki nimajo
čisto nobene zveze z realnostjo in birokracijo ter politiko kot krono slovenskega gospodarskega čudeža.
6

Odgovori

Deli ›

Avatar
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Avatar
had1 nazaj

nisem čist prepričan, da živim na istem planetu kot gospa Katja...
12
1

Odgovori

Deli ›

• 4 dni
had1 nazaj

ira1

Ona ne živi na istem kot mi ;-)))
6

Odgovori

1

Avatar

Deli ›

• 4 dni

PROTOtyp nazaj

ti nasveti niso za navadne smrtnike,to so nasveti za bogataše ,tajkune,direktorje,,,še enkrat si jih preberite,,,,,,
9

Odgovori

1

Avatar

Deli ›

• 4 dni

ira1 nazaj

Draga svetovalka Katja, že dlje časa premišljujem, da bi ti pisala. Danes, ko sem prebrala tvoje prekrasne in praktične nasvete o lažjem
preživetju krize, sem se le opogumila. In tako ti zastavljam naslednja vprašanja oz. svoja opažanja.
1. Dejala si, da naj porabimo manj denarja, kot ga zaslužimo – denar ne sme vladati nam, temveč moramo mi obvladovati njega.
To je fenomenalno razmišljanje, enakovredno razmišljanju vzhodnjaške modrosti. Pravkar preizkušam prijeme obvladovanja nad denarjem,
skoraj mi je že uspelo, toda ne! Kot vedno sem v tej tekmi poraženka. Svetuj mi prosim, kateri je tisti skrivnostni prijem, ki me bo spremenil
v zmagovalko in vladarko denarju?
2. Zaščiti se pred tveganji: načrtuj večje izdatke in vzpostavi varnostno rezervo.
Vse to sem naredila, toda ne moreš verjeti, znova prihaja hlad, cisterna pa prazna. Pa zakon o zimskih gumah,... Držim varnostno razdaljo,
toda nič ne pomaga, prav vsi me prehitevajo in se rinejo v ta moj varovan prostor! Kaj pa zdaj predlagaš?
3. Razmišljaj vnaprej. Človek brez ciljev je kot podjetje brez vizije. A vedno se vse ne izteče tako, kot smo načrtovali. Bodi prilagodljiv in
prilagajaj proračun resničnim izdatkom.
To. Razmišljam, sem že v letu 2015. Moj cilj je preživeti. Toda to, kar vidim v letu 2015, me zmrazi. Ni tako kot sem načrtovala. Sem
prilagodljiva, in začela bom prilagajati proračun resničnim izdatkom. Namreč, ugotovila sem, da so zneski na položnicah močno pretirani in
preveč okrašeni z raznoraznim balastom, zato bom zneske prepolovila.
prikaži več
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1

Odgovori

Deli ›

• 4 dni
ira1 nazaj

Induleka

Ira, super spesnjeno, bolje ne bi mogla prikazati stanja!
7

Odgovori

ira1

Deli ›

• 4 dni
Induleka nazaj

Hvala... Ampak kljub stanju in takim " pametnim " ljudem, ki nam dajejo " svetovne " nasvete, se ne damo! Kajne? ;-)))
9

Odgovori

Zverca2008

Deli ›

• 4 dni
ira1 nazaj

Epic.
2

Odgovori

ira1

Deli ›

• 4 dni
Zverca2008 nazaj

;-))
3

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

Bernard nazaj

Recesija bo še huda
2

Odgovori

Deli ›
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Avatar

• 4 dni

Makarov nazaj

Ne vem sicer, kje je SIOL-ovcem uspelo najti to velemno davčno svetovalko, ki je izjavila to, kar ve že 90% otrok v vrtcu in kar je iz gole
logike jasno vsakomur! Problem je edinole v tem, da mesečni dohodki večini Slovencev zadoščajo komaj za tekoče stroške, potem pa je
začeti treba že šparati, pri hrani, obleki itd... In kaj , če delaš za 700 evrov, imaš brezposelno ženo in 3 šoloobvezne otroke? Naj mi
veleumna davčna svetovalka pove formulo, kako preživeti mesec v tem primeru. Kako naj v tej situaciji potrošim manj kot zaslužim? To je
misija nemogoče in človeka v tem primeru je lahko samo strah, da ne pride do kakih nepričakovanih stroškov. Kaj bi torej naj storil lani, ko
nam je crknila dotrajana peč za centralno kurjavo? Kako bi torej potrošil manj kot zaslužim in kako v 600 evrov zajel plačilo položnic, hrane,
šole in še nakupa nove peči in plačilo del ter drv. Naj mi pove to čarobno formulo, pa jo takoj predlagam za Nobelovo nagrado! Taki veleumi
so s svojimi nasveti popolnoma nekoristni in zato pač v naši državi je kot je; od nesposobnih politikov, gospodarstvenikov in finančnikov
navzdol. Gospe finančni svetovalki in SIOL-ovcem pa svetujem, da se ne delajo norca iz nas na tem portalu!!!
23
1

Odgovori

cuc

Deli ›

• 4 dni
Makarov nazaj

Bravo, dober si tole spisu, men se ni dalo.
3

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

stal_ nazaj

Draga svetovalka.Za preživetje večini navadnih državljanov za čisto najbolj osnovne stvari primanjkuje kakih 500 evrov in to za čisto najbolj
osnovno preživetje.Že v štartu je minus.In potem dobiš od države neke čudne položnice za TV program ki ga ne gledaš in širi neumnosti
med ljudstvom,NUSZ ki je že sedaj čisto navaden rop,bo pa še večji,če je možno pa se spomnijo še čersa drugega.Vzrok pomanjkanja je
večinoma v tem ker morajo futrat birokrate kot si ti in podobni.In iz tega pomanjkanja bojo morali kakor vejo in znajo najti še več denarja,da
se boste še naprej lahko fino brez truda in dela futrali in tudi množili.Ker država pri tistih ki ne bojo uspeli nafutrati lene,prepotentne,arogantne
in skorumpirane birokrate ne bo poznala milosti,ker vas ščiti na vse mogoče načine,tudi z rubitvijami najrevnejših delavskih slojev,se pravi da
bo kradla revnim in pridnim da bo dala bogatim in lenim,ste res lahko "zadovoljni" in delite finančne nasvete,saj spadate v ono drugo vrsto.
10

Odgovori

cuc

Deli ›

• 4 dni
stal_ nazaj

Res je kot si napisu pa kot pravjo " S TUJIM LULEKU JE LAHKO PO KOPRIVAH MAHAT IN SE SMEJAT". Pa ne brisat komentarja, če
ne vsete pomena.
6

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

cuc nazaj

Kk nej šparam, če še za preživetje nimam dost. Ti kvazi strokovnjaki so lahko pametni, ko živijo na račun davkoplačevalcev in imajo fine
plače, raja pa še za preživetje komej skup spaca tistih nekaj evrov.
13
1

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

repežo nazaj

Po novem bi morali v KZ ,kot kaznivo dejanje zapisati tudi MEDISKI UMOR ,ker bo to očitno praksa TOLPE 571da se znebi vseh, ki niso
NAŠI.
8
1

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

puščica-2 nazaj

Pametno, koristno. Z obvladovanjem denarnega toka v znesku recimo 500,00 EUR na mesec si bomo veliko pomagali. V nasprotju s
spoštovano svetovalko sem prepričan, da velika večina gospodinjstev do eura natančno ve, kam je šel in tudi vedo, kaj jih čaka naslednji
dan, teden, mesec... Če pa je namen članka, da ljudi straši s prihodnostjo, ste udarili mimo - ljudje se prihodnosti že bojijo, brez vaše
pomoči, drage svetovalke in spoštovani novinar.
23

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

proofreader nazaj

Kdo ima naslov od Štruklja in Posedija, da jima posredujemo ta navodila?
15

Odgovori

Makarov

Deli ›

• 4 dni
proofreader nazaj

Če bo srednji sloj uničen, tudi potrošnje ne bo, prav tako se manj steka v davčno blagajno. To je preprosta logika.
converted by Web2PDFConvert.com

10

Odgovori

Deli ›

• 4 dni
proofreader nazaj

ira1

Bravo!!!! ;-)))
4

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

Max777 nazaj

Naslednje sem pravkar prejel na mail; "Davek na nepremičnine
Ta zakon je res čista grozljivka, verjetno bo treba kmalu
na ceste : zaradi tega zakona, zaradi plačevanja RTV naročnine 13 EUR
mesečno za program,
ki ga praktično ne gledamo, zaradi višanja dohodnine (ki se ne bo
usklajevala z inflacijo), za vse dajatve, ki nam jih nalagajo zato, da
bodo pokrili 400 mio dolga dveh popolnoma
privatnih tajkunskih bank (Probanka in Faktor banka) in jim dali 1
miliardo bančne garancije, da pokrijejo tudi vloge za več kot 100.000
EUR (kriminal, kdo pa ima tam več kot ta znesek oz kdo so tisti, ki
sploh imajo take zneske ) pa še vsaj 4 miliarde ostalim bankam, ki jih
redno letno dokapitaliziramo s stotinami milionov!
Treba je narediti konec tej mreži finančno-gospodarsko-advokatske mafije, ki ji vodilne državne inštitucije s pravosodjem na čelu držijo
štango.
Slovenija je opozorjena, da je edina v EU, ki v zadnjih petih letih ni nič naredila proti korupciji."
A res ne bi raje potrkali na vrata tistih, ki imajo premoženje sumljivega izvora. Vedno bolj se mi gnusi tale šivilija, njej še gate ne bi dal zašit.
24

Odgovori

Induleka

Deli ›

• 4 dni
Max777 nazaj

Moje mnenje pa je, da je ta šivilja, kot pišeš, samo marioneta nekoga
drugega, predvsem pa Bruslja. Odločitve so diktirane. Imam predlog, da
se gremo državljansko nepokorščino, če bo zakon o davku na nepremičnine
sprejet s sedanjo vsebino. Ko bodo prišle prve položnice, jih preprosto
ne plačamo. Mnogi jih itak ne bodo mogli. Bodo potem vsem zasegli
nepremičnine in jih prodali? Tu in tam kakšno bo že kupil kak tajkun,
ampak tudi tajkuni bodo dobro premislili, če se jim bo splačalo kopičiti
nepremičnine in plačevati davke za njih.
14
1

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

Zverca2008 nazaj

Pametna svetovalka, res. Tisti, ki jim ostane še kaj, bi morali trošiti. So simple is that. Po dostopnih podatkih ima dobršen del Slovencev
precej prihrankov, ki jih drži ravno zaradi takšnih nebuloz. Nekateri ekonomisti celo trdijo, da če bi vsaj del tega denarja spustili v obtok s
potrošnjo, bi se stanje v zelo hitrem času izboljšalo. Varčevanje torej ne koristi nikomur. Se pa strinjam, da je veliko ljudi na robu. Zato so
takšni nasveti precej neokusni.
14
1

Odgovori

Makarov

Deli ›

• 4 dni
Zverca2008 nazaj

Ampak če nič ne dobiš ali pa dobivaš miloščino, tudi varčevati ne moreš. In tudi trošiti ne, le za nujne stvari pač, kakor nas sedaj to
počne večina. Mnogi, ki brezglavo zagovarjajo to surovo in brutalno varčevanje, bi morali dvakrat premisliti, preden odobravajo kaj
takega. To namreč ne koristi nikomur.
6

Odgovori

HK_G36

Deli ›

• 4 dni
Makarov nazaj

Kot trdi militanten sekularist in desno usmerjen čeprav ne desničar, sem fasciniran nad življenjsko modrostjo in zdravo kmečko
pametjo ki si jo pokazal danes tu. Hmmm... v tem ravno leži skupna sprava in rešitev naše prihodnosti. Če lahko midva ki se
gledava z dveh različnih bregov skupaj ugotoviva da le stojiva ob isti reki, potem bi tudi drugi morali tako delovati in vsi skupaj
nastopiti proti bandi zločincev vseeno iz katere opcije izvirajo...
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Najt, sodit, IZGNAT
2

Induleka

Odgovori

Deli ›

• 4 dni
Zverca2008 nazaj

Točno tako. Kako si vlada zamišlja zagon gospodarstva brez potrošnje? Po novem še za kavo ali sok ne boš več mogel porabiti
denarja, tudi če ga imaš, ko pa so začeli zapirati lokale vse po vrsti. Spet bodo novi brezposelni na Zavodu, še več socialnih
transferjev se bo delilo, potrošnja pa bo še manjša. Kam bo država z vsemi tistimi, ki ne bodo mogli plačati tekočih stroškov, da ne
govorimo o davku na nepremičnine, če jim bodo zarubili stanovanja in hiše? Takih je že zdaj na tisoče, tudi sam sem že dokaj blizu
izvržb. Nikoli v življenju nisem imel na kupu toliko opominov za neplačane račune, kot v zadnjem letu.
10

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

as111 nazaj

Tale prispevek je za rubriko VSAJ NI RES.Mi že vemo leta kako je prav,samo za furani politiki se ne zavedajo ,da nam kradejo.
15

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

ja49 nazaj

Kaj,ko bi dali tele gose eno leto 500 evrov na mesec,pa naj pokaže kako bo preživela.predsem pa kako kaj bo potem povedala.
21

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

Franjo nazaj

gospodična, to povejte še v parlamentu in ne solit pamet raji, ki že tako živi na minimalcu.
22

Odgovori

Avatar

Deli ›

• 4 dni

NicePlay nazaj

1. Porabi manj denarja, kot ga zaslužiš – denar ne sme vladati nam, temveč moramo mi obvladovati njega....
Ampak kakšen vzor pa daje vlada? Zakaj bi se ljudje tega držali če država ne zna zbalansirat svoje porabe in prihodkov?
Nasveta "V ospredje moramo postaviti ljubezen, poštenost, iskrenost …" pa naj se držijo ga. Bratušek, g. Lukšič, Virant in Erjavec.. saj veste
kakršen oče tak sin oz. kakršna vlada taki državljani!
13

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

jan51 nazaj

to morate vprašat Viranta , Erjavca , Žerjava ,Lubeja in še nekatere oni so glavni krivci za stanje kakršno je
7

Odgovori

1

Avatar

Deli ›

• 4 dni

slov1ec nazaj

Eno tule zagotovo drži : spoštovana finančna svetovalka Katja Majerle sigurno prejema mesečni dohodek v taki višini, da lahko porabi manj
kot zasluži in živi v nekem nerealnem svetu, ne poznavajoč dejanskega stanja velike večine ljudi, ki ne samo da ne morejo prihraniti niti
centa, ampak si dostikrat več ne morejo privoščiti niti obrokov hrane, da plačajo vsaj elektriko in po možnosti vodo. In ti ljudje se " trojke "
ne bojijo, ker več nimajo česa izgubiti. Da armade 120000 tisočih nezaposlenih sploh ne omenjam. Pa nasvet o tem, da naj mesečno
zapravijo manj kot zaslužijo, velja seveda tudi za njih ?! Odprite malo oči in poglejte realno stanje okrog sebe !
14

Odgovori

Avatar

Deli ›

• 4 dni

Induleka nazaj

Porabiti manj kot zaslužimo. Ko pa že samo tekoči stroški znašajo več, kot marsikdo danes zasluži, če še tako varčuješ z elektriko, vodo,
kurjavo..... Kdaj se bo narodu strgalo in se bo našel nekdo, ki bo v stilu muslimanskih samo.....cev naredil konec temu? Kdaj bosta
Washington in posredno Bruselj nehala diktirati življenje celemu planetu?
11

Odgovori

WeNeedTime

Deli ›

• 4 dni
Induleka nazaj

Ameriški sindikati in delavci ti ne bodo pomagali! Naši pa še manj!
6

Odgovori

Deli ›
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Induleka

• 4 dni
WeNeedTime nazaj

Seveda ne bodo, saj tega tudi ne pričakujem. Naši vladajoči so naivno prepričani, da narod, ne samo slovenski, temveč
svetovni, ne ve, kdo je glavni krivec za umetno ustvarjeno krizo.
2

Avatar

Odgovori

Deli ›

• 4 dni

frajgajst nazaj

lahko je solit pamet s polno ri-tjo..
se bojim, da dotični nimajo veliko stika z realnostjo..
kaj boste svetovali nekomu..poznam kar nekaj primerov..ki mu ko plača vse položnice in stroške ostane še celih 70 eurov...???
za nameček pa so vsi stari že okol 70 let..
to je realnost današnjega časa..in te relanosti je čedalje več..večina tukaj komentatorjev in še huje večina politikantov ter takšnih
svetovalcev si pa zatiska oči pred resnico..
vlada in celotno naše vodstvo pa še samo potencira s svojimi ukrepi in veča to kruto realnost..
ne vam kaj naj takšnim ljudem...politikantim..prevarantom... rečem..??
jim naj rečem ljudje..???
18
1

Odgovori

ira1

Deli ›

• 4 dni
frajgajst nazaj

Ana Lukner jim/nam svetuje takole, citat iz članka zgoraj :" "Slovenci bi morali biti bolj samozavestni, ponosni, pridni, odgovorni in
bojeviti. Moramo se bojevati za boljšo, bolj stabilno prihodnost. Predvsem pa moramo postaviti v ospredje vrednote, kot so družina,
ljubezen, poštenost, iskrenost, pristnost, delavnost." Konec citata. Naj vse to, namesto denarja, odnesejo/odnesemo naslednjič na
pošto, in samo naj jim/nam poskušajo reči, da s tem ne morejo/moremo plačati! Veš, frajgajst, ko berem takšne in podobne članke,
si rečem - saj ne morem verjeti, da resno mislijo kar izjavljajo, saj so vendar tudi oni ali pa njim ljubi danes ali jutri lahko v taki
situaciji... Ampak ti, ki solijo pamet nam, Slovencem, kaj narediti za preživetje, s svojimi neumnostmi mislijo čisto resno, saj posledice
krepko občutimo, no, vsaj večina, že več kot dvajset let...
12
1

Odgovori

Avatar

Deli ›

• 4 dni

Nova Domobranska legija nazaj

castrumFF
•
6 dni nazaj
Bavčar (LDS)...Istrabenz propadel
Pavček (LDS)....Viator Vektor propadel
Kordež (LDS)...Merkur ???
Černigoj (LDS)...Primorje propadlo
Slavinec (LDS)....Helios ??
Lipanje (LDS)...Kraški Zidar propadel
Petan (LDS)...DZS blizu bankrota
Gantar (LDS)....KD Group ??
Valant (LDS)... NFD bankrot
Mermal (LDS)... BTC
Fink (LDS)...Trimo pred stečajem
Glaser (LDS)...PP ?
Svetlik (LDS)... Hidria stečaj
Kramar (LDS) one milion dollar baby
20

Odgovori

Deli ›

Nova Domobranska legija

• 4 dni
Nova Domobranska legija nazaj

Le kam je izginil denar????
9

Odgovori

ČrnaVest

Deli ›

• 4 dni
Nova Domobranska legija nazaj

A Bavčarju si kar LDS prištel? Malo nenavadno, s Šrotom sta oba javno podprla JJ pred zadnjimi volitvami, verjetno si pozabil
na mešetarjenje z Mercatorjem s katerim je posledično šlo v propad ali Hrvatom iin Srbom lepo število prej dobro stoječih
podjetij. Pa cerkvene tajkune verjetno niso filali v Murglah,a?
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9

Odgovori

2

repežo

Deli ›

• 4 dni
ČrnaVest nazaj

cERKVENE PUFE SO NAREDILI MANIPOLATORSKI RDEČUHI, KER SO MISLILI, DA BO GOSPODARSKA RAST IZ LETA
2004 DO 2008 TRAJALA VEČNO.
2

Odgovori

2

TOMLC

Deli ›

• 4 dni
ČrnaVest nazaj

Nočeš pa vedeti, da je soustanovitelj foruma 21.
8

Odgovori

Deli ›

• 4 dni
Nova Domobranska legija nazaj

TOMLC

Mehiški milan ima podatke.
13

Odgovori

frajgajst

Deli ›

• 4 dni
TOMLC nazaj

nima sam on teh podatkov..te podatke ima večina politikantov..tudi tvoj janezek je med njimi..!!!!!!!
5
3

TOMLC

Odgovori

Deli ›

• 4 dni
frajgajst nazaj

Nisem vedel, da je član foruma 21.
Ti pa doktor?!?
9

Odgovori

Deli ›

Prikaži več komentarjev

TUDI NA PLANET SIOL.NET

Janša in Krkovič sta se na sodbo že pritožila, sodbo
prevzel tudi Črnkovič
68 komentarjev • 21 ur nazaj

Za Olimpijo prihaja najbolj neugodna sreda
1 komentar • 16 ur nazaj

Rok K. — Olimpija bo zmagala!

holajslovenija — Trije ta pravi! Janša,Krkovič in Matoz! Še Bavčar

manjka,pa imamo kompletno sliko …

Ob obletnici mariborskih radarjev grozijo novi protesti
17 komentarjev • 20 ur nazaj

TOMLC — Demonstracije proti kakšnim političnim elitam???

SVEslovenački ustajnici z lubejem so ustoličili,komunistične lopove in …

Islandija ima nekaj, kar imajo le še Nemčija, Anglija in
BiH
1 komentar • en dan nazaj

otohazza — Ma

uspeh reprezentance

Naročite se

Add Disqus to your site
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Nova Insignia
Nova Opel Insignia je
izjemen avtomobil.
Preveri!

Nagrade
Netko, 2011
WebSI, 2012
V iktor popularnosti, 2012

Pritegnite pozornost
Z novo Toyoto Auris je
enostavno.

Čefurji raus!
Moj fotr pozna fotra od
režiserja. Do jaja!

Paketi T opT rio sedaj še boljši
Ko gre za v as, v am nudimo le najboljše. Izberite paket TopTrio brez
naročnine prv a dv a meseca in izkoristite Bon za nakup nov ega mobitela.

Bon za 2 5 0 EUR
Izkoristite Bon za nakup nov ega
mobitela iz odlične ponudbe.
Unov čite ga sami ali pa ga podarite.

Izdelki po izjemni ceni
Priv lačna ponudba izdelkov izberite telev izor, tablico ali
prenosnik in prihranite kar do 499
EUR.
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