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Boštjan Bogataj

Kranj – Letna rast cen je bila 
oktobra 2,7-odstotna (sep-
tembra 3,3-odstotna); 2,7-od-
stotna je bila tudi v lanskem 
oktobru. Povprečna 12-me-
sečna rast je bila 2,6-odsto-
tna (v enakem obdobju lani 
1,7-odstotna). Naj izraziteje 
so se zvišale cene alkohol-
nih pijač in tobaka (9,6 od-
stotka), gostinske in na-
stanitvene storitve (9,1 od-
stotka) pa tudi izobraževa-
nje (4,8), hrana (4,3), pre-
voz (3,9), raznovrstno bla-
go in storitve (3,1) in stano-
vanje (2,7). V tem obdobju 
so se znižale cene komuni-
kacij, oblek in obutve ter sta-
novanjska oprema.

Mesečna rast cen je bila 
oktobra 0,1-odstotna. Cene 
oblačil so bile višje za 10,1 
odstotka, obutve za 7,4 od-
stotka, cene cigaret so se zvi-
šale za 6,6 odstotka. Po dru-
gi strani so počitnice cenej-
še za 6,5 odstotka, storitve za 
rekreacijo in kulturo 4,4 od-
stotka. Še najbolj se je poce-
nil plin (9,3 odstotka), posle-
dično tudi daljinsko ogreva-
nje (3,8 odstotka).

»Pomemben prispevek 
cen energentov in hrane 
v letošnjem letu sicer ni 
značilen zgolj za Sloveni-
jo. Vendar se spremembe 
cen teh skupin v medna-
rodnem okolju v večji meri 
odražajo na inflaciji v Slo-
veniji kot v drugih drža-
vah,« pojasnjujejo na Ura-
du za makroekonomske 
analize in razvoj, ki ga vodi 
Boštjan Vasle. Za našo dr-
žavo je značilen večji delež 
potrošnje energentov kot v 
povprečju EU, posledično 
je višji tudi prispevek in-
flaciji. Med drugim so se v 
Sloveniji letos povišale tro-
šarine na tekoča goriva.

Letna stopnja inflacije v 
državah članicah evrske-
ga območja, merjena s har-
moniziranim indeksom 
cen življenjskih potrebščin, 
je bila septembra v povpre-
čju 2,6-odstotna (enako kot 
v avgustu), v državah čla-
nicah EU pa 2,7-odstotna 
(prav tako enako kot v avgu-
stu); najnižja je bila v Grči-
ji (0,3-odstotna), najvišja pa 
na Madžarskem (6,4-od-
stotna); v Sloveniji je bila 
3,7-odstotna. 

Največji vpliv  
padec cen plina
Medletna inflacija v Sloveniji ostaja višja kot 
v začetku leta in nekoliko višja od povprečja 
evrskega območja.

Finančna skupina Unicredit je pred skoraj desetletjem ustano-
vila Unicredit fundacijo, prek katere podpira družbene pobu-
de, donacije in prostovoljstvo v Evropi in osrednji Aziji. Pred 
kratkim so objavili razpis Nagrade za socialno podjetništvo 
2012 v Sloveniji. Namenjena je organizacijam za podporo 
obstoječi dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek in potrebujejo 
dodatne naložbe, da bi dosegli trajnostno vrednost. Projekti, 
ki vključujejo ali podpirajo ekološko in organsko pridelavo, 
bodo imeli prednost pri izboru. Fundacija bo namreč izbrala 
tri najboljše projekte in vsakemu od njih namenila nagrado v 
višini do 18 tisoč evrov. Prijavijo se lahko slovenske neprofi-
tne organizacije, podprli bodo inovativne projekte socialnega 
podjetništva, ki prispevajo k zmanjšanju socialne izključenosti 
in revščine. Rok za oddajo vlog (v angleškem jeziku) na elek-
tronski naslov desk_europe@unicreditfoundation.org je 25. 
november (do 18. ure). B. B.

Ljubljana

Unicredit za socialno podjetništvo

Bonitetna hiša i ugotavlja, da je bila septembra povprečna 
zamuda pri plačanih računih 21 dni, kar je za šest dni večja 
na mesečni in za tri dni na letni ravni. Po drugi strani se je 
delež zamujenih računov v septembru zmanjšal s 65 na 40 
odstotkov, medtem ko je delež zamujenih računov septembra 
lani znašal 58 odstotkov. B. B.

Ljubljana

Zamude pri plačevanju se povečujejo

Suzana P. Kovačič

Kako ste doživeli novico, da 
ste nominirani za gorenjsko 
gazelo 2012?

»Nominirani smo že bili, 
prvič pa smo se uvrstili med 
prve tri. Nismo primerljivi 
z drugimi turističnimi po-
nudniki, delujemo v svoji 
zgodbi, ki je avtorsko delo, 
in če ti nekdo reče, v tem si 
pa dober, je to priznanje. 
Krasna se mi je zdela nomi-
nacija; kot mi gazele lovimo 
po Afriki, nas gazele lovijo v 
Sloveniji.«

Agencijo ste ustanovili leta 
1996. Imate sedemnajst za-
poslenih in še več zunanjih 
sodelavcev. Kako ste »rasli«?

»Po letu 2000 smo iz ga-
ražne agencije prešli v orga-
nizirano podjetje. To je bil 
velik preskok. Zaradi naše 
specifične potovalne filo-
zofije smo morali vse vital-
ne funkcije zagotoviti zno-
traj podjetja. Imamo lasten 
oddelek za prodajo letalskih 
vozovnic in lastno vodniško 
ekipo. Naši vodniki ne vodi-
jo za druge agencije in mi ne 
najemamo vodnikov iz zu-
nanjega trga; vsi naši vodni-
ki so izšli iz naše vodniške 
šole. Kar je še zelo pomemb-
no in smo gradili vsa ta leta, 
pa to ni zavedeno v števil-
kah, so naši sopotniki. Smo 
edina potovalna agencija, 
ki svoje potnike tudi izo-
bražuje. Želimo, da se naši 
potniki zavedajo priložno-
sti, ki jih potovanja ponuja-
jo, in tako lahko več iz njih 
potegnejo. Potovanja so do-
bra zgodba za osebno rast, 
za sproščanje, za preseganje 
pojmovnih meja, za vzpod-
bujanje tolerance in raznih 
človeških vrlin. Potovanja 
nas soočajo z drugačnostjo, 
so preizkušnje, saj se nam 
na njih dogajajo preseneče-
nja. Če se s preizkušnjami 
na potovanju soočamo, jih 
tudi doma lažje rešujemo. 
Sopotnikom omogočamo 
doživetja, ki jih je pri običaj-
nem turizmu nemogoče do-
seči. Pred kratkim smo se s 
skupino 45 potnikov vrnili iz 
Jordanije, z nami je bil zna-
ni bioterapevt Marjan Ogo-
revc. Med drugim je skupi-
na v petih dneh prehodila 
sto kilometrov! Čudež! Pri-
znaš si, le kaj vse zmorem.« 

Lani ste imeli pet milijonov 
evrov prihodka od prodaje, 

prodajo povečujete. Kako 
vam uspeva kljub ekonom-
ski krizi?

»Pričakujem, da bomo le-
tos ustvarili slabih 6 milijo-
nov evrov prihodkov od pro-
daje, da bomo prepotovali z 
okoli 4000 sopotniki. Lani 
se je z naših potovanj vrni-
lo okoli 3300; od tega več 
kot 60 odstotkov stalnih so-
potnikov.  Kot prvo, kriza je 
priložnost, da smo se več za-
čeli ukvarjati z odnosi zno-
traj podjetja in z odnosom 
do sopotnika. Poleg tega so 
naša potovanja v preteklo-

sti pritegnila aktivno prebi-
valstvo, kateremu potova-
nje vsaj enkrat, mnogim pa 
dvakrat na leto ostane nuj-
nost za regeneracijo in učin-
kovitost dela. To so aktiv-
ni ljudje, ki so v kriznih ča-
sih še bolj izpostavljeni. Tre-
tja stvar je naša notranja pri-
lagoditev. V zadnjih treh le-
tih smo naredili toliko ino-
vacij, da smo krizi lahko le 
hvaležni, da je prišla. Kriza 
te požene. Dokler si lagoden 

in potniki kar sami prihaja-
jo, se poleniš. Zdaj pa je bilo 
potrebno prevetriti vsebine 
in najti nova izhodišča. Prav 
zaživeli smo. Letos pričaku-
jemo 15-odstotno rast, lani je 
bila ta 10-odstotna.«

Odnose v podjetju in do po-
tnikov ste torej postavili na 
prvo mesto? 

»Eno je uradni odnos, dru-
go pa je nadgrajeni, lahko 
tudi povsem osebni. Imam 
vizijo agencije 21. stoletja, ki 
deluje izključno na človeku, 
odnosu do človeka, na so-

delovanju. Agencija Oskar 
je vredna toliko, kolikor je v 
srcu vsakega od sopotnikov, 
zaposlenih in vodnikov. Za-
posleni skupaj z vod niki pa 
smo srce, ki poganjamo sku-
pno bitje agencije. Tudi vo-
dnike, ki sicer uradno delu-
jejo kot samostojni podje-
tniki, jemljemo za svoje. So 
del ekipe. V naši vodniški 
šoli vodnikom očistimo ego. 
Vodnike zgradimo v kom-
petentne posameznike, ki 

znajo voditi tudi najbolj zah-
tevna potovanja.« 

Kaj je še vaša konkurenčna 
prednost?

»Za sopotnike ustvarja-
mo »človeku prijazna po-
tovanja«, kjer je on glavni 
igralec. Sopotnik potuje za-
radi doživetja drugačnosti in 
sebe v stiku z njo. To sopo-
tnika izzove v glavno poto-
valno igro. V klasičnem turi-
stičnem pristopu pa so glav-
ni igralci znamenitosti go-
stujoče dežele, potniki pa so 
zgolj opazovalci.«

Kaj so potovanja prihodno-
sti?

»Potovanja 21. stoletja so 
izjemna priložnost za čišče-
nje osebnosti in osebni ra-
zvoj. Omenil sem že biotera-
pevta Marjana Ogorevca, ki 
zna človeka sprostiti, razbre-
meniti, ga odpreti drugačno-
sti ter očistiti čustvenih in 
mentalnih smeti. S tem se 
popotnikovo doživetje po-
veča in domov se vrne lah-
ko drugačen. Prihodnje leto 
gremo z Marjanom Ogorev-
cem v zahodno egipčansko 
puščavo, lani smo bili na Si-
naju. Jordanijo bomo še po-
novili. Leta 2014 z njim na-
črtujemo pot k šamanom v 
Brazilijo. Še vedno ponuja-
mo doživetja, naj bo to na Šri 
Lanki, v Indokini, Peruju, 
Mehiki, Kubi, ali po Turči-
ji, Iranu ali Tibetu ... Dežela 
pa je le scena, poudarek tovr-
stnih potovanj je na sopotni-
ku in njegovem dogajanju.« 

Potovanje je film, v katerem 
si vlogo sam izbereš 
»Izjemno agencijo ustvarjajo izjemni sopotniki,« pove Oskar Savarin, direktor turistične agencije Oskar,  
gorenjske nominiranke za gazelo 2012. »Kriza te požene,« je še poudaril sogovornik. Agencija Oskar bo 
letos po pričakovanjih ustvarila več prihodka od prodaje kot lani, kljub krizi.

Oskar Savarin: »Turčija je moj drugi dom, za tiste, ki prvič vstopajo v drugačnost, je lahko 
za začetek najlepša; zahodna Turčija, vodil sem jo že več kot 70-krat, je zelo evropeizirana 
in hkrati orientalska.« / Foto: Tina Dokl

»Nas tuja dežela ne rabi, nas rabi potnik in z njim 
ustvarjamo zgodbo. Zgodba je tista, ki jo človek 
doživlja, in vse na potovanju služi temu, da se 
ta zgodba lahko uresniči, da postane enkratna, 
neponovljiva. Ko si ti kot vodnik, režiser takega filma, 
v tej vlogi, nikoli ne more biti dolgočasno zate, ki 
ustvarjaš zgodbo, in ni dolgočasno za sopotnika, 
ker se nahaja v izjemnem filmu. To je bistvo in tega 
masovna turistična industrija ne ustvarja, ker se sploh 
ne zaveda, da je kaj takega mogoče. «


