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UVODNIK

NEŽA GREGORČIČ ŽGOMBIČ
Svetovalka za osebni videz, predavateljica 
in pisateljica

Neža Gregorčič Žgombič je direktorica 
podjetja STATUS in svetovalka za osebni videz 
z bogatimi in dolgoletnimi svetovalskimi ter 
predavateljskimi izkušnjami. O poslovnem 
protokolu, bontonu, poslovni odličnosti in 
vodenju manjših timov svetuje posameznikom 
in skupinam iz gospodarstva ter javnega 
življenja. Je tudi avtorica dveh knjig, Super 
punca in Super fant.

Ko spregovori denarnica
Kaj lahko o vas pove ta mala, a tako zelo intimna in pomembna 
spremljevalka? Raziskave in izkušnje kažejo, da je lahko precej 
zgovorna. 

4  Na kratko za lažje odločanje 

6  Vzemite prihodnost 
 v svoje roke

 10  Za odnose gre 

 
12 Kako v banko? 

 

16  Na smuči brez skrbi

18 Smeh in trma 

22   Tudi denar je darilo  

24  Zelo osebno s pravimi  
vlagatelji

28  Kje je moj denar?

30  Imaš minuto? 

31  Napolnite jo!

Vsekakor se velja zavedati, da denarnica 
ni nekakšna žepna posoda za drobnarije, 
med katerimi je slučajno vaš denar. Je 
tudi izraz vaše osebnosti; osebni prostor, 
nabit z informacijami o tem, kdo in 
kaj ste. Pomislite le na zgodbo, ki jo 
pripovedujejo vse vaše kartice, računi, 
amuleti za srečo in slike otrok!

In kakšna je vaša denarnica? Do 
podrobnosti urejena, v kateri si tudi 
bankovci sledijo od najnižje do najvišje 
vrednosti, je po prepričanju psihologa dr. 
Walterja Mitchella podoba sposobnega, 
delavnega in uspešnega posameznika, 
ki ničesar ne prepušča naključju. Druga 
skrajnost je popoln nered, ki pa običajno 
ne vlada le v prenatrpani denarnici, kjer 
bankovcem, pomešanim med račune 
in kupone, družbo dela še kup kartic, 
od plačilnih do trgovinskih. Lastniki 
takih denarnic se v življenju zanašajo na 
intuicijo. 

Na pogled čista usnjena denarnica 
ima lastnika z razvitim okusom, ki ceni 
kakovost. Denarnica iz sintetičnega usnja 
vas postavlja v skupino pragmatikov, 
lastnik denarnice iz materiala, kot je 
goreteks, pa je gotovo človek akcije. 
Kakovostna, a že obrabljena denarnica 
naravnost kriči, da se njenemu lastniku 
ni treba pred nikomer dokazovati, a 
sporoča tudi, da mu več spoštovanja 
do lastnega denarja ne bi škodilo. Pa 

zanemarjena denarnica? Ta ima lastnika, 
ki ne zna ravnati z denarjem. Kaj s svojim 
ravnanjem sporoča posameznik, ki nosi 
denar po žepih, prepuščam vaši presoji. 

Organizirana denarnica ni nujno 
kazalnik dejstva, da ima njen lastnik v 
svojih financah red. Je pa to vsekakor 
eden od korakov v smeri urejenih 
osebnih financ in odgovornejšega 
ravnanja z denarjem. V njej – pa naj 
bo kakršnakoli že – nikar ne nosite 
preveč gotovine. To vas namreč po 
nepotrebnem izpostavlja tveganju, da 
boste denar prehitro zapravili. Tudi 
število kartic naj bo omejeno. Za zdravje 
vaših osebnih financ v vsakdanjih 
situacijah zadoščata ena debetna in 
ena kartica z odloženim plačilom, 
saj vas lahko v nasprotnem primeru 
hitreje potegne pregloboko v spiralo 
zadolženosti. Nujni sta še vozniška 
ali osebna ter zdravstvena izkaznica. 
Denarnico enkrat tedensko ali vsaj enkrat 
mesečno očistite računov in tiste, ki jih 
potrebujete, shranite ločeno. 

Denarnica pa ni le izraz tega, kdo smo. 
Lahko nam tudi pomaga doseči tisto, kar 
bi lahko bili. Pomislite na samozavest do 
najmanjše podrobnosti urejene ženske! 
Takšno samozavest, s katero boste laže 
napredovali osebnostno in poslovno, vam 
lahko da tudi tako velika malenkost, kot 
je lepa, čista in urejena denarnica.
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www.nlbvita.si 080 87 98

NLB Vita Nezgoda
Izogniti se nezgodi je preprosto. 
Razen, kadar ni. 

Sestanek na prostem je več kot dobrodošel. Razen, kadar ni.

Takrat potrebujete enostavno, pregledno in ugodno nezgodno zavarovanje, kot je NLB Vita Nezgoda. 
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen, kadar ga.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa 
kot zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

KAZALO



PRAVNO OBVESTILO: V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov vas obveščamo, da lahko v NLB Poslovalnicah kadarkoli 
podpišete izjavo, da ne želite biti vključeni v akcije neposrednega trženja. Uporabniki NLB Klika in NLB Teledoma pa nam lahko 
to sporočite tudi prek svoje telefonske oziroma spletne banke. V tem primeru bomo preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za 
namene neposrednega trženja.
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, 
matična številka družbe: 5860571, znesek osnovnega kapitala: 200.000.000,00, davčna št.: 91132550. Tiskovina je informativne narave. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku in morebitne skrite napake v zvezi s tiskom ne prevzemamo odgovornosti. 
Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Vabimo vas, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne 
pogoje in lastnosti storitve. NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, januar 2016.
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NA KRATKO za lažje odločanje

INTERVJU

Kdo je vaša primarna ciljna skupina?  
S CIP ustvarjamo podporno podjetniško okolje 
predvsem za mikro, mala in tudi srednja podjetja, ki so 
hrbtenica evropskega in slovenskega gospodarstva. 

V čem se vaše delovanje razlikuje od klasičnega 
bančnega?  
Začnimo s prostorom. Pogosto se zgodi, da se podjetnik 
dogovarja za sestanek, pa bodisi nima primernega 
lastnega prostora bodisi da pride recimo iz drugega 
kraja. Pri nas mu je na voljo vse, kar potrebuje, vključno 
s pisarniško opremo, tiskalnikom in podobnim. 
Obiskovalce sicer sprejmemo in identificiramo na naši 
infotočki. Že ob prihodu torej podjetniku ponudimo 
nasvet ali storitev, ki sta mu pisana na kožo. Kdorkoli, 
ne glede na to, ali je komitent NLB ali ne, se lahko oglasi 
pri nas v odprtem prostoru, recimo mu s tujko »business 

lounge«, kjer lahko poklepeta ob kavi, prelista strokovno 
literaturo v knjižnici in opravi sestanek ali individualno 
delo. Naša druga velika prednost je, da v Centru 
zagotavljamo tudi prostor za delavnice in za izvedbo 
dogodkov ali konferenc. Ti prostori so namenjeni 
komitentom NLB. 

Inovativnost v delovanju NLB ni novost … 
Naša banka je bila pri svojem delovanju vedno 
inovativna, sodobna in agilna. Prvi smo izdali čekovni 
blanket, postavili prvi bankomat v Sloveniji. Prva bančna 
plačilna kartica, telefonska banka, bančna spletna stran, 
pozneje Moba, prva mobilna banka – vse so nastale pod 
našo streho. Deset let bo že od uvedbe NLB Privatnega 
bančništva, posebnost so tudi brezplačna izobraževanja 
o upravljanju osebnih financ. Tako s Centrom le 
nadaljujemo svojo pozitivno tradicijo inovacij. 

S svojim delovanjem segate prek meja tistega, 
kar si navadno predstavljamo, da sodi v 
bančništvo. 
Navedel bom primer. Ob zagonu smo med cilje zapisali 
tudi pomoč podjetjem pri iskanju lažjega dostopa do 
zagonskih naložb ter pri iskanju alternativnih virov 
financiranja v Sloveniji in tujini. To ne velja le za podjetja 
na začetku, ampak tudi v drugih fazah podjetniškega 
življenja. Tu pride do izraza močna povezanost banke 
s partnerji, ki danes že ponujajo te vrste znanj oziroma 
svetovanj. Tu gre lahko za iskanje nepovratnih sredstev, 
lastniškega kapitala ali alternativnih virov financiranja, 
recimo v eni od oblik množičnega financiranja oziroma 
»crowdfundinga«. V prihodnje bomo ponujali pomoč 
tudi na tem področju. 

S kom se v Centru še povezujete?  
Sodelujemo že z Obrtno zbornico Slovenije, CEED 
Slovenija, Univerzo v Ljubljani in njenimi posameznimi 
fakultetami. NLB je ustanovna članica Slovenskega 
inovacijskega stičišča, ki deluje kot povezovalec 
in spodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v 
akademski in poslovni sferi. Velik interes zaznavamo tudi 
pri drugih podjetniških združenjih. 

V Centru deluje partnerska točka VEM Obrtne 
zbornice, na kateri interesentom na enem mestu 
omogočamo, da ustanovijo podjetje in odprejo račun, 
ter jim vsebinsko zagotavljamo vse potrebno za zagon. 
Ponujamo tudi celotno paleto bančnih storitev, vse od 
storitev za vsakodnevno poslovanje do financiranja in 
posredovanja informacij o možnostih sodelovanja. 

  

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

KARTICE NAŠE VSAKDANJE

Če ne želite več prejemati tiskane revije 
Osebno, se lahko od prejema odjavite 
v katerikoli NLB Poslovalnici, na tel. 
št. 01 477 20 00, e-naslovu info@nlb.si. 
Uporabniki NLB Klika in NLB Teledoma 
pa nam lahko to sporočite tudi prek svoje 
telefonske oziroma spletne banke.

Pod Poncami
Medtem ko so v Planici odprli najsodobnejši 
nordijski center, je v Galeriji Avla NLB na Trgu 
republike 2 v Ljubljani do 4. februarja 2016 na 
ogled razstava fotografij iz fotografskih zbirk 
Muzeja novejše zgodovine Slovenije. 

Fotografije predstavljajo zgodovinski utrip 
Planice od leta 1934, ko je tam zrasla 
Bloudkova velikanka, pa vse do leta 1991. 
Avtorja razstave Pod Poncami sta Jožica 
Šparovec in Ivo Vraničar.

63 % 

Slovencev najmanj polovico 
nakupov opravi s plačilno kartico. 

4,2 milijona

kartic je bilo v obtoku v Sloveniji 
leta 2014.

81 % 
uporabnikov odnese na počitnice  
vsaj eno kartico, s katero opravijo 
polovico vseh nakupov goriva, 
tretjino nakupov hrane in pijače 
ter petino plačil nastanitve.

79 %

uporabnikov zaupa v varnost 
spletnega nakupa. 

Skupaj do uspehov
»Naše barve bomo zastopali borbeno in častno,« je pred 
januarskim evropskim prvenstvom v rokometu na tiskovni 
konferenci v Centru inovativnega podjetništva obljubil kapetan 
slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman. Eden 
od ciljev NLB je soustvarjanje okolja, ki bo športnike spodbujalo 

k vrhunskim rezultatom, zato je banka ponosni sponzor 
Rokometne zveze Slovenije, ob strani pa v dobrem in slabem 
že leta stoji tudi našim junakom belih strmin. NLB podpira tudi 
šport invalidov, saj sodeluje z zvezo paraplegikov in podpira ligo 
NLB Wheel. 

Več o razstavi in zgodovini Planice skupaj z rekordi, doseženimi pod Poncami, si lahko 
preberete na www.nlb.si/pod-poncami.

SPONZORSTVA

Vira: Raziskava MasterIndex, junij 2015,  
in Bilten Banke Slovenije

Obiščite Center inovativnega podjetništva! 
Oglasite se na Trgu republike 2 v Ljubljani. 
Če potrebujete pred obiskom več informacij, 
pa jih najdete na www.nlb.si/cip.
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Ste tudi vi v novo leto vstopili s trdno zavezo, da boste odslej manj zapravljali, več varčevali 

in svoje osebne finance končno spravili v red? In kako odločno vztrajate na začrtani poti? 

Avtor: Denis Vičič  Ilustracija: Maja B. Jančič

VZEMITE 
PRIHODNOST 

V SVOJE ROKE

L judje naj bi bili racionalna bitja, a poleg 
ljubezenskih najpogosteje objokujemo prav finančne 
odločitve. Kako naj bi vedeli, da se bo avto pokvaril in 
bo popravilo tako drago? Da bo ostareli oče potreboval 
pomoč na domu? Da bo mož ostal brez službe? Tega, 
kar vemo zdaj, ob nakupu nove hiše, zaradi katere smo 
postrgali vse prihranke, preprosto nismo mogli vedeti. 
Zato se nam je zalomilo, se tolažimo. 

PA JE TO RES?
Pravzaprav je finančne potrebe mogoče precej dobro 
predvideti. Življenje namreč sestavljajo značilna 
obdobja, ki določajo naše upravljanje denarja. Kdor 
se zaveda, v katerem obdobju je trenutno in katere 
faze življenjskega cikla so še pred njim in njegovimi 
bližnjimi, lahko realno načrtuje, s koliko sredstev bo 
v prihodnje razpolagal in za kaj bo porabljal največji 
delež osebnega oziroma družinskega proračuna.

Prvo obdobje življenjskega cikla je čas finančnega 
osamosvajanja, ki v povprečju traja tja do začetka 
tridesetih let. V tem času se je treba navaditi shajati s 
tistim, kar imamo, organizirati osebne finance in začeti 
varčevati za vse, kar bi si radi ustvarili. Sledi obdobje 
kariernega razvoja, ustvarjanja družine in postavljanja 
trdnih temeljev, na katerih se iz leta v leto krepi naša 

finančna varnost. Do približno 55. leta starosti tako 
izdatki izjemno narastejo. Oblikujemo si družino, si 
kupimo nepremičnino, hkrati pa je to tudi skrajni 
čas za sklenitev vseh potrebnih zavarovanj življenja 
in stvari. Prioritete so ustvarjanje varnostne rezerve 
v obliki takoj dostopnih sredstev, varčevanje za čas 
pokoja ter za šolanje otrok in njihovo osamosvojitev. 

V tretji fazi življenjskega cikla se pripravljamo 
na upokojitev in s tem na korenito spremembo 
življenjskega sloga. Morebitni dolgovi bi morali 
biti takrat že odplačani, zbrani prihranki pa bi 
morali zagotavljati brezskrbnost v zadnjem, četrtem 
obdobju – v pokoju, ko je treba predvsem zelo 
skrbno porabljati privarčevana sredstva in si po 
možnosti oblikovati rezervo za primere zdravljenja 
bolezni ali poškodb. 

RACIONALNO, Z NAČRTOM
Ljudje si finančne cilje postavljamo na podlagi 
trenutnih prihodkov, porabe, potreb in želja, saj smo 
pri načrtovanju v večini nagnjeni k temu, da sedanjost 
projiciramo v prihodnost, pri tem pa si hitro naložimo 
preveliko breme. Ste si tudi vi sredi decembrskih 
nakupovanj optimistično prisegli, da od 1. januarja 
dalje ne boste podlegli prav nobeni skušnjavi več, zdaj pa 

GLAVNA tema
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GLAVNA tema

vas mučita hud moralni maček in luknja v denarnici? Naj 
vas potolažimo, da niste edini, in spodbudimo k temu, 
da svoje ravnanje čim prej ozavestite in – posledično – 
spremenite. 

Pri vsakodnevnem sprejemanju finančnih odločitev 
ima pomembno vlogo tudi vaša osebnost. Sodite 
med tiste, ki se fatalistično vdani v usodo prebijajo iz 
dneva v dan? Mogoče hedonistično uživate v vsakem 
trenutku, kot da ne bo nikoli jutri? Ali pa se učite le 
iz izkušenj preteklosti? Strokovnjaki ugotavljajo, da 
najbolj zdrave poteze potegnejo tisti, ki so usmerjeni 
v prihodnost in pripravljeni žrtvovati sedanje užitke za 
prihodnje dobitke.

Šele ko se resnično zaveste, da z odrekanjem svojim 
željam danes dejansko služite samemu sebi jutri, postane 
to lažje. A vseeno nikoli ne povsem lahko. Da se ne 
bi podili od ene želje do druge, dokler ne bi slednjič 
ugotovili, da je že zdavnaj prepozno za zadovoljitev katere 
od zares pomembnih potreb, je nujno načrtovati. In to v 
prav vseh obdobjih življenja.

Strokovnjaki NLB priporočajo, da cilje, želje in potrebe 
zapišete, jih časovno in finančno opredelite ter uredite 
po pomembnosti. A pozor, na vrhu seznama ne smejo 
biti želje, ki so se slučajno ravno zdaj znašle v vaših mislih, 
ker »so šli tudi sosedovi na križarjenje« ali ker »tisto, kar 
je dobro za druge, gotovo tudi za nas ne bo slabo«! In 
tudi če se vam v »krizi srednjih let« imeti nov luksuzen 
avtomobil zdi naravnost življenjskega pomena, bi po 
tehtnem premisleku, kako bi s tem vplivali na finančno 
varnost sebe in svoje družine, ideja lahko zelo hitro 
izgubila svoj čar. 

Ko boste tako ustvarili nekakšen zemljevid svojih želja, 
potreb in z njimi povezanih finančnih ciljev, boste 
hitro spregledali skozi meglico najrazličnejših skušnjav 
in ugotovili, kaj je resnično nujno in čemu se lahko 
odpoveste. 

POSKRBITE ZA REZERVO
Prednost pred vsemi željami morajo imeti finančni 
cilji. Ravno zato je pri načrtovanju vaše prihodnosti 
tako pomembno sodelovanje objektivnega 
strokovnjaka, ki je hkrati poznavalec finančnih 
produktov, s katerimi lahko te cilje dosežete. 
Na vrhu vašega finančnega načrta naj bo varčevanje 
za varnostno rezervo, vse drugo – razen osnovnih 
življenjskih izdatkov – pa temu podrejeno. Varnostna 
rezerva v obliki sredstev, ki so vam lahko na voljo 
takoj, ko jih potrebujete, naj bi znašala od šest- do 
12-kratnika 70 odstotkov vašega mesečnega neto 
prihodka. 

Sledijo strateški finančni cilji, katerih doseganje je 
praviloma tek na dolge proge. Mednje sodi nakup 
nepremičnine, predvsem pa ustvarjanje pokojninske 
rezerve. Finančno varna starost je namreč dosegljiva le 
z varčevanjem v delovno aktivni dobi. 

In zdaj je končno čas, da v načrt zapišete tudi tiste 
sladke kratkoročne načrte in se veselite, kako luštno 
bo, ko boste želje uresničili. No, ne tako hitro! Tudi 
tukaj so omejitve, na katere morate biti pozorni. Bi 
radi uresničili svoje sanje in se čez dve leti odpravili na 
pot okoli sveta? To pomeni, da se bodo zneskom, ki jih 
vsak mesec namenjate za prednostne finančne cilje, 
pridružili novi. Ali je vaš načrt v prihodnjih dveh letih 
dejansko izvedljiv, boste izvedeli šele, ko boste vse te 
odhodke sešteli. Če skupna vsota odhodkov presega 
60 odstotkov vaših neto mesečnih prihodkov, je treba 
načrt spremeniti. 

Načinov za to je več in nekateri so med sabo tudi 
združljivi. Dohodke lahko povečate z dodatnim 
honorarnim delom. Stroške, ki niso nujni, lahko 
poskušate skrčiti. Če imate možnost, lahko prodate 
del svojega imetja, denimo nepremičnino, ki je ne 
potrebujete za bivanje. Podaljšate lahko tudi časovno 
obdobje, v katerem naj bi cilj dosegli. Možnost pa je 

Vsaj enkrat 
letno 
preverite 
svoj finančni 
načrt. 
Se je kaj 
pomembnega 
spremenilo? 

BERNARDA JEKLIN 
UPOKOJENKA IN NEKDANJA  
UREDNICA JANE

»Vselej sem živela usmerjena v prihodnost, 
danes pa se prihodnosti, po pravici 
povedano, malo bojim, saj ne kaže 
preveč obetavno. Popolnoma se zavedam 
načrtovanja financ za prihodnost, a 
mojemu finančnemu načrtu z mojimi 
osemdesetimi leti počasi primanjkuje 
manevrskega prostora (smeh). Pomirja 
me misel, da bo moj otrok podedoval 
spodobno nepremičnino in nekaj denarja 
v banki. Če sem čisto iskrena, obžalujem 
to, da se v času visoke inflacije nisem bolj 
zadolžila, tako kot večina mojih sovrstnikov, 
zdaj pa imam!« 

ANJA KRIŽNIK TOMAŽIN 
VODITELJICA IN TRENERKA JAVNEGA 
KOMUNICIRANJA

»Sem hedonistka, usmerjena v prihodnost. 
Življenje uživam s polno žlico tukaj in 
zdaj, a hkrati je moje trošenje denarja 
premišljeno. Sebi in svoji družini želim 
zagotoviti prihodnost, kjer bo izpolnjenih 
čim več naših želja. Zavedam se, da 
pokojnina ne bo dovolj, zato z možem 
varčujeva tako za otroke kot za dodatno 
pokojnino. Finančne odločitve temeljito 
premisliva in pretehtava, s čimer se ogneva 
nesmotrnim in obžalovanja vrednim 
nakupom.«

ARNE HODALIČ 
PRIZNANI FOTOGRAF  
IN SVETOVNI POPOTNIK

»V odnosu do dela, ki je vse, česar sem 
si kdaj želel, sem popoln hedonist. 
Pomembno je živeti tukaj in zdaj, a z 
mislijo na prihodnost. Po drugi strani 
pa malo živim v preteklosti. Avtomobilov 
ne kupujem, vozim poklonjen 20 let star 
nekdanji službeni avto Elektra Ljubljana. 
Oblačila kupujem po več hkrati. Naenkrat 
kupim 30 belih in 30 črnih majic; poleti 
nosim bele, pozimi pa črne. Finančnega 
načrta nimam, ker ga pri delu, ki ga 
opravljam, ni mogoče imeti. Posledično 
je moja prihodnost precej črna, saj kar 
zaslužim, tudi pojem. Ker sem deloholik 
in je delo moje življenje, ne obžalujem 
nobene finančne odločitve.«

seveda tudi zadolževanje. Tako boste cilj uresničili 
prej (ali celo takoj), a zanj plačevali kasneje (in z 
obrestmi).

KAKO DO CILJA?
Ko izdelate finančni načrt tako, da je »volk sit in 
koza cela«, vam preostane še izbira najprimernejšega 
finančnega orodja oziroma orodij, da bi svoje cilje 
lahko uresničili. Obdobje finančnega osamosvajanja, 
ko še nimate družine, lahko, na primer, izkoristite za 
bolj tvegane naložbe v vzajemne sklade, saj takrat čas 
»dela za vas«. Dolgoročnost in postopnost naložbe 
namreč omejujeta tveganje velikih izgub. 

Ko imate družino, pa je pametno poskrbeti za 
finančno varnost otrok. To storite že s sklenitvijo 
življenjskega zavarovanja zase, s katerim otroke, če se 
vam zgodi najhujše, obvarujete pred tem, da bi bili 
v finančnem pogledu za vse življenje zaznamovani 
z izgubo. Priporočljivo je varčevati tudi za stroške 
njihovega šolanja, za kar so primerno orodje tako 
varčevalni skladi kot depoziti. In ker je pomoč 

staršev pri osamosvajanju otrok zelo pomembna, je 
priporočljivo v tem obdobju življenja čim prej začeti 
varčevati tudi za znesek, ki bo lahko vsaj kot polog pri 
najemu kredita otroku pomagal pri nakupu lastnega 
stanovanja. 

V času, ko se pripravljate na pokoj, pa je nujno 
privarčevati dovolj, da boste na starost lahko 
mirni. Takrat morebitno zadolženost zmanjšajte na 
minimum, preglejte zavarovalne police in dodatno 
zavarujte svoje zdravje. Vse naložbe spremenite v 
manj tvegane. Le tako boste v pokoju obvladovali 
svoj denarni tok in se preteklosti spominjali brez 
obžalovanj.

V prav 
vsakem 
trenutku 
je treba 
misliti na 
prihodnost.

Ste usmerjeni v preteklost ali v prihodnost?

NE ODLAŠAJTE!

Načrtujte prihodnost skupaj s finančnim svetovalcem. Ta 
vam bo s svojim objektivnim pogledom v veliko pomoč 
pri določanju ciljev, hkrati pa vam bo svetoval, s katerimi 
finančnimi produkti jih lahko uresničite. 

Kateri časovni tip ste?

Finančne odločitve so povezane tudi z 
vašim zaznavanjem časa. Psiholog Philip 
Zimbardo s Stanforda je ugotovil, da je 
ljudi glede na njihovo časovno perspektivo 
mogoče razvrstiti v pet skupin. Odkrijte, v 
katero sodite vi.

1. PRETEKLO-NEGATIVNI TIP
Se osredotočate le na negativne izkušnje 
preteklosti? Zavedajte se, da vam te grenijo 
sedanjost in omejujejo prihodnost.

2. PRETEKLO-POZITIVNI TIP
Nostalgično se spominjate preteklosti 
in ste izjemno konservativni pri svojih 
odločitvah.

3. SEDANJE-HEDONISTIČNI TIP
Uživate v sedanjosti, radi tvegate in se 
niste pripravljeni odrekati za blaginjo v 
prihodnosti.

4. SEDANJE-FATALISTIČNI TIP
Sprijaznjeni ste z usodo, zdi se vam, da 
nimate vpliva na prihodnost, in temu 
primerne so tudi vaše poteze. 

5. V PRIHODNOST USMERJENI TIP
Vlagate v kariero in prihodnost, ste 
ambiciozni, organizirani in osredotočeni 
na cilje, zato so vaše odločitve izmed vseh 
časovnih tipov najboljše. 
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Nekoč je bila finančna svetovalka 
Maja Jarm Jovanović tudi sama 
prepričana, da je služba v banki 
le »delo za kupi papirjev«. Že od 
prvega dne pa hodi v to službo z 
jasnim zavedanjem, da jo poleg 
administracije čaka še ena zelo 
pomembna naloga – krepitev 
osebnih odnosov in s tem zaupanja 
strank. 

Avtorica: Nejka Golič  Foto: Bor Dobrin

Za odnose 
gre

OSEBNI BANČNIKI VAM 
OMOGOČAJO BREZPLAČNE 
SVETOVALNE STORITVE O:

• obvladovanju denarnega toka,
• obvladovanju premoženja,
• ustvarjanju prihrankov,
• varnostni rezervi,
• pokojninski rezervi,
• osnovni finančni varnosti 

(življenjska zavarovanja),
• razumnem zadolževanju in 

razdolževanju.

MAJA JARM JOVANOVIĆ,
finančna svetovalka

»Včasih je osem ur premalo, da bi uredila 
vse, kar me pričaka ob prihodu v službo,« 
je iskrena Maja Jarm Jovanović, ki je že 
devet let zaposlena v eni od ljubljanskih 
poslovalnic NLB. V njeno pisarno, iz 
katere ima razgled na bližnji park, kjer 
lahko spremlja barvno spreminjanje 
letnih časov, vsak dan vkorakajo ljudje v 
različnih življenjskih situacijah. Vesela in 
ponosna je, da kar dobro pozna vse svoje 
stranke, čeprav jih je nekaj prek 400, 
in da jo številni priporočajo tudi svojim 
partnerjem, znancem ali pa pripeljejo še 
svoje otroke.

ZDRAVNICA ZA FINANČNE BOLEZNI
»Če lahko svoje delo primerjam z 
zdravniškim poklicem, potem sem 
zagotovo družinska zdravnica,« se pošali 
in doda, da zdravi finančne bolezni. 
Tudi kadar poti njenih strank prekrižajo 
negativni življenjski dogodki, s spodbudo 
in različnimi rešitvami skupaj s stranko 
položaj obrneta na bolje. Če ne v kratkem 
času, pa zagotovo na dolgi rok. Jarmova 
poudarja, da zaupanja na začetku ni. 
Finance ostajajo eno izmed najbolj 

občutljivih področij, kjer so stranke 
posebej previdne. Prvi sestanek je zato 
vedno informativne narave, saj prisega 
na strategijo »korak za korakom«. Če se 
stranka ne počuti zadosti sproščeno za 
pogovor o dolgoročnih ciljih, se sprva 
osredotočita na kratkoročno obzorje, 
vendar ugotavlja, da se stranke skoraj 
vedno vrnejo in opredelijo še tiste cilje in 
varčevanja, ki jim bodo koristili v nekoliko 
bolj oddaljeni prihodnosti. 

Z LJUDMI ZA LJUDI
Posebej se ji je v spomin vtisnila stranka 
iz obdobja pred odhodom na porodniški 
dopust. Starejša gospa se je na vsak 
način branila sklenitve dolgoročnejšega 
varčevanja, a jo je Maja skozi čas 
prepričala, da je takšna oblika zanjo 
koristna. Ko je nekaj mesecev po vrnitvi 
na delovno mesto že dobila številne nove 
stranke, jo je obiskala tudi ta starejša 
gospa in jo presenetila z besedami: »Maja, 
hvala, da ste me prepričali.« Povedala ji 
je, da se ji je v tem času življenje obrnilo 
na glavo, in ko je svoji hčerki pomagala v 
težki življenjski situaciji, ji je privarčevani 

denar prišel še kako prav. Kot poudarja 
Maja, so takšne zgodbe razlog, da vztraja. 
Zaveda se, da dela v pravi smeri – z 
ljudmi za ljudi. 

KORAK ZA KORAKOM, NE IZ DNEVA  
V DAN 
V poslovalnico vsakodnevno prihajajo 
različne stranke. Medtem ko imajo 
nekatere že vnaprej pripravljen načrt 
in začrtane cilje, druge nimajo ničesar. 
Enako je z varčevanjem. Čeprav nerada 
posplošuje, opaža, da ima na splošno 
starejša generacija veliko bolj določene 
cilje in ve, za kaj in kako varčuje. 

»Te stranke se zavedajo, da enostavno 
ne morejo živeti iz dneva v dan, od 
plače do plače. Zavedajo se, kakšne 
pokojnine jih čakajo, zato se že danes 
pripravljajo na prihodnost.« Nasproti 
jim stoji mlajša generacija, pri kateri 
pogosto zazna odnos, ki kar kliče 
po tem, da ga poskuša spremeniti. 
»Verjamejo v svoje odločitve in se 
večkrat ne pustijo prepričati. Nočejo 
niti poslušati.« 

Pri takšnih primerih veliko energije vloži v 
razjasnitev posameznih pojmov in načinov 
varčevanja, ob tem pa pozornost namenja 
osnovni ideji – pogledu v prihodnost. 
Mladi so namreč tisti, ki se še ne zavedajo 
dobro, kako veliki nakupi in spremembe 
jih čakajo in kako se jim lahko življenje 
obrne na glavo v enem samem trenutku. 
Korak za korakom se Jarmova s svojimi 
strankami pomika od situacije do situacije, 
in četudi na začetku govorijo o produktih, 
ki niso povezani z varčevanjem, 
kmalu preidejo tudi na kratkoročno, 
srednjeročno in dolgoročno varčevanje. 

ŽIVLJENJE BREZ DODATNIH DESETIH 
ODSTOTKOV  
Ko stranka odkoraka iz njene pisarne, želi 
biti Maja prepričana, da je zanjo storila vse, 
kar je v dani situaciji lahko. Če oseba nima 
ničesar in so njena glavna težava krediti, 
želi, da odide stranka domov z občutkom 
in načrtom, kako bo situacijo rešila. 

Če je stranka pripravljena na varčevanje, 
ji Maja predstavi strategijo, kako mora 
preživeti brez desetih odstotkov od 

celotne plače. V življenju namreč pridejo 
situacije, ko je privarčevani denar vreden 
veliko več, kot bi bil danes, ko ga včasih ne 
znamo porabiti in bi potrebovali nekoga, 
ki bi nam jasno povedal, kam z njim. Zato 
se kljub pridobljenim licencam, ki so za 
opravljanje njenega dela obvezne, vseskozi 
dodatno izobražuje: »Treba je brati, brati 
in še enkrat brati. So stranke, ki včasih 
vedo več kot mi, zato je pomembno, 
da vemo, katere so novosti na našem 
področju.«

KOŠČEK SEBE
Jarmova se je v vseh teh letih naučila, da so 
praktični primeri tisti, ki pomagajo pri še 
tako težkih situacijah: »Kadar dam v primer, 
ki ga obravnavam, večji košček sebe, takoj 
opazim, da mi ljudje veliko bolj zaupajo.« 

In ravno to je tisto, zaradi česar je delo 
finančnega svetovalca v prvi vrsti delo z 
ljudmi, ne s papirji: zavedanje, da zaupanje 
in osebni pristop rešita marsikatero situacijo, 
ki ji ob vstopu skozi Majina vrata morda še 
ni videti konca, a je pogled v prihodnost ob 
odhodu zato toliko bolj jasen. 
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IZ zakulisja

PREDLAGAJTE SVOJEGA 
BANČNIKA!

Na NLB dela veliko strokovnih, 
srčnih, prijaznih, svojemu delu 
in strankam predanih ljudi, ki jih 
srečujete ob obisku banke. Če bi 
želeli, da koga od njih predstavimo 
v reviji Osebno, nam to sporočite 
na naslov osebno@nlb.si.



Katero od poti do banke boste izbrali, je odvisno od vašega življenjskega 
sloga in navad pri upravljanju osebnih financ.

Avtorica: Jerneja Grmadnik   Foto: Getty Images

Kako v banko?

Za mnoge je obisk bančne poslovalnice 
še vedno vsakomesečna navada, 
predvsem to velja za starejše. Številni, ki 
želijo svoje finančne zadeve urejati tako 
rekoč kjerkoli in kadarkoli, tudi daleč 
od doma, pa se odločajo za spletno in 
mobilno banko – in pri tem prihranijo 
tako čas kot denar. 

BANKA DOMA
Tako kot njeni vrstniki je tudi 
upokojenka Bojana finančne storitve 
še nedavno opravljala v najbližji bančni 
poslovalnici. »Tako sem bila pač 
navajena od nekdaj. Pa tudi računalniku 
nisem zaupala, če povem po pravici.« 
A po prigovarjanju vnuka Andreja 
in svojih hčera, ki spletno banko 
uporabljajo že nekaj let, se je le odločila 
poskusiti. Vnuk ji je na računalnik 
namestil kvalificirano digitalno potrdilo 
(KDP) oziroma certifikat, s katerim 
lahko dostopa do NLB Klika. In danes si 
Bojana udobnega življenja brez spletne 
banke sploh ne predstavlja več.

»Meni najbližja bančna poslovalnica 
je dve postaji z avtobusom proč, kar 
pomeni, da zdaj prihranim nekaj 
časa, ki ga lahko namenim za svoje 
hobije in družino. Zelo mi je všeč, 
da lahko kadarkoli preverjam stanje 
na računu. Kot upokojenki pa mi je 
zelo pomembno tudi, da so stroški 
plačevanja položnic nižji kot na 
bančnem okencu.« 

VARNOST NA PRVEM MESTU
NLB Klik ima vse, kar uporabnik 
pričakuje od sodobne spletne banke. 
Omogoča vpogled v stanje in promet vseh 
računov in kartic, sklepanje depozitov 
in varčevanj ter izvajanje plačil na druge 
račune v banki in zunaj nje, ob uporabi 
digitalnega potrdila pa tudi prejemanje in 
plačevanje e-računov, spremljanje stanja 
izbranih vzajemnih skladov in življenjskih 
zavarovanj, trgovanje na borzi in še 
marsikaj.

Za namestitev digitalnega potrdila je sicer 
potrebne nekaj računalniške pismenosti, 
vendar certifikat omogoča še druge 
prednosti, ki niso povezane z banko. 
Tako je denimo nujen za poslovanje z 
državo prek portalov e-davki ali e-uprava. 
Certifikat lahko z ustreznim prenosnim 
nosilcem  namestite tudi na drugih 
napravah, ne le na osebnem računalniku, 
vendar je to z vidika varnosti vprašljivo. 
Zato je pomembno, da certifikat oziroma 
naprave, na katerih je nameščen, ustrezno 
hranite in z njimi skrbno ravnate.

In kako je z varnostjo pri Bojani? »Skrbim 
za svoj računalnik, pri čemer mi, priznam, 
pomaga vnuk. Z njegovo pomočjo 
uporabljam protivirusno programsko 
opremo, nadgrajujem brskalnik, sama pa 
sem pozorna na to, da nikoli ne nalagam 
datotek, ki jih ne poznam, ter da ne 
nasedam morebitnim lažnim stranem 
NLB Klika.«

VEDNO Z VAMI NA POTI
Bojanin vnuk Andrej, ki bo kmalu 
dopolnil prvo leto delovne dobe, v 
žepu vedno nosi pametni telefon. Ta 
že dolgo ne služi več le pogovorom 
in pošiljanju sporočil, ampak je tudi 
spletni brskalnik, predvajalnik glasbe 
in filmov, opremljen je z navigacijo 
in številnimi drugimi koristnimi 
aplikacijami. Odkar je Andrej 
uporabnik mobilne banke Klikin, pa je 
telefon postal tudi njegova denarnica in 
banka na dosegu roke. 

S telefonom lahko hitro in enostavno, 
»mimogrede«, kot pravi sam, le z 
vnosom številke PIN, preverja stanje 
na osebnem in varčevalnem računu ter 
karticah in opravlja različne vrste plačil. 
Posebej mu je všeč storitev plačevanja 
položnic, »slikaj in plačaj«, pri kateri 
mu telefon ob posnetku položnice 
sam izpolni okenca, kar močno olajša 
doslej zelo zamudno ročno vnašanje 
podatkov. Še ena velika prednost, ki je 
Andrej ne pozabi omeniti, je nakazilo 
denarja svojcem ali prijateljem s tako 
imenovanim »in-plačilom«. 

»Ko recimo zbiramo denar za skupinska 
darila ali izlete, nakažem prijatelju 
denar le z izborom njegovega imena 
v  imeniku telefona. Kliknem na ime, 
vtipkam vsoto in odobrim plačilo. 
Seveda pa mora biti tudi moj prijatelj 
komitent NLB in uporabnik mobilne 

• OTP – GENERATOR ENKRATNIH GESEL 
Je del aplikacije Klikin. Z njegovo pomočjo 
lahko do spletne banke dostopate s poljubne 
naprave. 

• OTP – SAMOSTOJNI GENERATOR 
ENKRATNIH GESEL 
Je ločena napravica, enostavna za uporabo, ki 
je videti kot kalkulator in omogoča varen vstop 
v spletno banko na katerikoli napravi.

• KDP – KVALIFICIRANO DIGITALNO 
POTRDILO 
»Certifikat« mora biti nameščen na napravi, 
s katero uporabnik dostopa do NLB Klika. 
To zahteva nekaj osnovnega računalniškega 
znanja, a omogoča tudi poslovanje z državnimi 
portali, v katere se prijavljamo s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom.  
 

IZBERITE PRAVEGA ZASE

Uporabniki lahko izbirajo med tremi »ključi« za 
spletno oziroma mobilno banko:  
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banke z vklopljeno funkcijo in-plačil. 
Kot opažam, nas je takih čedalje več, in 
tako zdaj laže poskrbimo, da med sabo 
poravnamo 'založene' zneske.«

Mobilna banka poleg nakazil, 
plačevanja položnic in spremljanja 
prometa omogoča tudi menjavo 
sredstev, interne prenose, pregled 
prometa imetniških kartic z odloženim 
plačilom (MasterCard, Visa) ter – 
kar je zelo praktično –  tudi njihovo 
blokiranje. »Ko sem pred nekaj tedni 
izgubil svoj MasterCard, sem kartico 
takoj blokiral s Klikinom. Nikamor mi 
ni bilo treba poklicati. Le izbral sem 
možnost 'blokiraj kartico' in jo potrdil.« 

KAKO V KLIKIN?
»Aktivirati Klikin je preprosto,« zatrjuje 
Andrej, ki je pristop k mobilni banki 
uredil kar v NLB Kliku v poglavju 
»naročila«. Kdor ni uporabnik spletne 
banke, pa mora prej obiskati najbližjo 
poslovalnico NLB. Za uporabo mobilne 
banke Klikin morate imeti aktiviran 
tudi generator enkratnih gesel (OTP). 
»Njegovo aktivacijo sem prek NLB Klika 
naročil hkrati z naročilom pristopa k 
mobilni banki. Potem so mi z banke 
po e-pošti poslali uporabniško ime in 
serijsko številko, na telefon pa sporočilo 
z aktivacijsko kodo,« pojasnjuje Andrej, 
ki je nato generator aktiviral v mobilni 
aplikaciji Klikin. Ta je na voljo v Google 
Playu (za naprave z Androidom) ali 

App Storu (za iphone in ipade). Andrej 
zdaj v Klikin vstopa le z vnosom številke 
PIN, ki jo je sam določil ob aktivaciji 
generatorja enkratnih gesel.

Po uspešni aktivaciji generatorja 
enkratnih gesel se je treba registrirati 
še v spletno aplikacijo AAM na 
naslovu https://aam.nlb.si. Dostop 
do tako imenovane administracije 
avtentikacijskih metod je nujen ob 
zamenjavi mobilne naprave, pozabljeni 
številki PIN, ponovni aktivaciji 
generatorja OTP, izgubi ali kraji 
mobilne naprave. Ob prvi prijavi v 
AAM uporabnik nastavi vstopno geslo 
na podlagi uporabniškega imena, ki ga 
je po elektronski pošti prejel od NLB, 
potem ko je v poslovalnici pristopil 
k storitvi, in z enkratnim geslom, ki 
ga ustvari generator OTP v aplikaciji 
Klikin. »V AAM sem tudi določil 
varnostna vprašanja, tako da lahko ob 
izgubi ali kraji mobilnika na podlagi 
nastavljenih vprašanj in odgovorov 
prekličem ali blokiram generator 
OTP.«

DO NLB KLIKA TUDI PREK KLIKINA
Andrej večinoma uporablja mobilno 
banko, občasno pa potrebuje storitve, 
ki so na voljo le v NLB Kliku. In ker je 
tudi skozi vrata spletne banke mogoče 
vstopiti z enkratnim geslom, ne le s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom, 
Andrej v nasprotju s svojo babico 

namesto certifikata uporablja prenosni 
generator enkratnih gesel (OTP), ki je 
del aplikacije Klikin. »Vse, kar moram 
storiti, je, da po začetni aktivaciji 
generatorja enkratnih gesel (OTP)
vpišem številko PIN, ki sem si jo izbral, 
in generator mi nato ustvari vsakič 
drugačno zaporedje številk. Te moram 
nato v 30 sekundah vtipkati v okence za 
enkratno geslo na spletni strani.« 

Ker je varnostni vidik tudi tu 
pomemben, Andrej dodaja, da »sta 
moj PIN za dostop do telefona in PIN 
za vstop v Klikin različna, sem pa tudi 
zelo pazljiv pri odpiranju priponk ali 
MMS sporočil, da si ne bi naložil kaj 
zlonamernega.« 

MALI PRENOSNI KALKULATOR
Se vam zdi nameščanje certifikata na 
računalnik preveč zapleteno ali pa 
bi preprosto do spletne banke želeli 
varno dostopati od koderkoli, ne le z 
domačega računalnika, a niste vešči 
uporabe pametnega telefona? Na 
voljo vam je napravica, ki jo lahko 
vtaknete v torbico ali kar v žep. Ta 
samostojni generator enkratnih gesel, 
ki spominja na žepni kalkulator, vam 
ob vnosu številke PIN, ki ste si jo izbrali 
ob prvi uporabi, generira vsakič novo 
večmestno številko. S to številko in 
z vpisom uporabniškega imena ter 
kasneje še vstopnega gesla se nato 
prijavite v spletno banko. 

Kaj omogoča spletna banka NLB Klik? Kaj omogoča mobilna banka Klikin?

Pregled stanja na računih, karticah, varčevanjih in kreditih
Vpogled v stanje imetniških osebnih in varčevalnih računov ter tistih, za katere ste 

pooblaščeni

Sklepanje depozitov, varčevanj in odpiranje varčevalnih računov
Skupaj z mobilno banko dobite v paketu tudi prenosni generator enkratnih gesel 

(OTP), ki omogoča dostop do NLB Klika od koderkoli

Naročanje plačilnih kartic in pregled prometa na njih Spremljanje stanja in prometa na plačilnih karticah

Plačevanje položnic (nalogi UPN) Plačevanje položnic (nalogi UPN) s funkcijo »slikaj in plačaj« ali ročnim vnosom

Trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi, pregled prometa vzajemnih 

skladov NLB Skladi in stanja življenjskih zavarovanj

Za uporabnike NLB Klika tudi enostavno izvajanje »hitrih plačil«, ki ste jih nastavili 

v NLB Kliku

Urejanje in analiziranje prejemkov in izdatkov, sredstev in dolgov …
In-plačilo: možnost prenosa denarja drugim uporabnikom Klikina zgolj na podlagi 

mobilne številke

Prejemanje in plačevanje e-računov Interni prenosi na druge osebne in varčevalne račune

Izvajanje plačil na druge račune v banki in zunaj nje Možnost takojšnjega preklica kartice ob izgubi ali kraji

Vstop s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali generatorjem enkratnih gesel (OTP) Prijava zgolj s številko PIN

Navigacijo za iskanje najbližjih bankomatov in poslovalnic NLB

 »Kalkulator« je zelo varna izbira, 
saj je v tem primeru generator gesla 
(torej »kalkulator«) ločen od naprave 
(računalnika), na kateri dostopate 
do spletne banke. Podobno je pri 
kombinaciji spletne banke NLB Klik na 
osebnem računalniku in generatorja 
enkratnih gesel (ki je del mobilne 
aplikacije Klikin) na pametnem 
telefonu. 

V prid samostojnemu generatorju 
enkratnih gesel govori tudi dejstvo, da 
ob izgubi ali odtujitvi »kalkulatorja« ni 
možnosti za zlorabo. 

CELOSTNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
Kot Andrej dobro ve, lahko uporabnik 
vse, kar ponujata NLB Klik in Klikin, 
izkoristi prav s kombinacijo obeh. 

Uporabniki spletne banke s Klikinom 
pridobijo enostaven dostop do spletne 
banke prek enkratnega generatorja gesel 
zgolj z vnosom osemmestne številke, 
v spletni banki lahko blokirajo ali 
deblokirajo vstop v Klikin, omogočijo ali 
onemogočijo izvajanje plačil v mobilni 
banki, spremenijo najvišje dovoljene 
omejitve zneskov za plačila in določijo 
dnevne limite. 

To pomeni, da jim tudi ob zlorabi nihče 
ne bi mogel ukrasti več od zneska, ki so 
ga določili sami. 

Mobilna banka Klikin deluje popolnoma 
samostojno in neodvisno od NLB Klika, 
a tisti, ki si poleg Klikina ne želijo tudi 
spletne banke NLB Klik, bodo vse zgoraj 
omenjeno morali urejati v poslovalnici.

 ZA KOGA JE KAJ?

NLB Klik, do katerega se dostopa s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom 
(»certifikatom«), je primernejši za tiste, 
ki celovite storitve spletne banke najraje 
uporabljajo na domačem računalniku in nimajo 
potrebe po dostopu do nje kjerkoli in kadarkoli. 
Več mobilnosti ponuja samostojni generator 
enkratnih gesel (OTP) oziroma »kalkulator«, s 
katerim je varen dostop do NLB Klika mogoč 
s kateregakoli osebnega ali prenosnega 
računalnika – pa naj bo to doma, v službi ali 
na hotelskem računalniku v tujini. Mobilna 
banka Klikin pa komitentom NLB zagotavlja 
največ mobilnosti in je primerna za vse, ki so 
vešči uporabe pametnega telefona in tablice 
ter želijo na hitro preveriti ključne finančne 
podatke ter izvesti plačila ali prenose kjerkoli in 
kadarkoli. 
 

KAKO V MOBILNO BANKO KLIKIN?

Na pot sodobnega mobilnega bančnega 
poslovanja lahko stopite v nekaj preprostih 
korakih. Za začetek potrebujete pametni 
telefon in generator enkratnih gesel, 
slednjega lahko naročite prek interneta in 
prevzamete v NLB Poslovalnici. Če ste že 
uporabnik NLB Klika, lahko Klikin naročite 
v spletni banki, če še niste, pa je za pristop 
h Klikinu nujen obisk NLB Poslovalnice.  
Več na www.nlb.si/klikin. 
 



Helikopterski prevoz v najprimernejšo 
zdravstveno ustanovo 

3.980 €
Pregled in diagnostika 

v zasebni ordinaciji   

320 €

Prevoz na operacijo v 
Ljubljano    

1.300 €

PADEC Z ZLOMOM PODLAHTNICE  
IN STRGANO SPREDNJO KRIŽNO VEZJO 

5.600 € €
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ŽIVLJENJSKI UŽITKI in finance

Slovenci se zaradi bližine avstrijskih smučišč 

najpogosteje odpravimo prav k našim severnim 

sosedom, in to tako na daljše smučarske počitnice 

kot na enodnevno smuko. In ker nesreča nikoli 

ne počiva, smo preverili, kako visoki stroški 

nastanejo ob poškodbi na avstrijskem smučišču, 

kako močno udarijo po žepu smučarja z evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja in v kakšnem 

finančnem položaju se znajde poškodovanec 

s sklenjenima zdravstvenim zavarovanjem z 

medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina in 

nezgodnim zavarovanjem NLB Vita Nezgoda.  

Pred odhodom na bele strmine v tujini morate res nujno urediti le eno stvar: 
zavarovanje. Smučanje namreč ni le prijeten, ampak tudi nevaren šport, stroški 
zdravljenja poškodb v tujini in s tem povezanih prevozov pa praviloma izjemno visoki. 

KAKO DO ZAVAROVANJA?

Zdravstveno zavarovanje z 
medicinsko asistenco v tujini NLB 
Vita Tujina lahko sklenete v vseh 
poslovalnicah NLB ali na naslovu 
www.nlbvita.si/turisticno-
zavarovanje. Pri poškodbah doma 
in v tujini pa vam bo prav prišlo tudi 
nezgodno zavarovanje NLB Vita 
Nezgoda, ki ga lahko ravno tako 
sklenete v vseh poslovalnicah NLB.
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IZHODIŠČA ZA IZRAČUN
• Cene zdravstvenih storitev močno variirajo. Na ta strošek denimo vpliva že to, na 

katerem smučišču se pripeti nezgoda, saj je pomoč poškodovancu odvisna tudi 

od presoje osebja na smučišču. 

• Stroški zdravljenja so lahko višji, če je poškodovanec odpeljan v najbližjo 

zdravstveno ustanovo, ta pa ni del javne mreže – naša javna zdravstvena blagajna 

namreč prizna in povrne zgolj toliko stroškov zdravljenja, kolikor bi jih nastalo 

pri zdravstveni obravnavi v ustanovi, ki je del javne mreže (pa še to ne nujno v 

celoti).

• Stroški so odvisni tudi od tega, kako daleč je bil poškodovanec odpeljan na 

zdravljenje, in od načina prevoza. Znotraj ene države pa se cene zdravstvenih 

storitev lahko razlikujejo tudi po regijah.

• Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini odpravi vse te nejasnosti, 

saj so stroški zdravljenja kriti do zneska zavarovalne vsote. (V Avstriji sicer za 

vsako zdravilo, ki ga dobite na recept, plačate 4,70 evra. Dan bolnišnične oskrbe 

pa stane od 8 do 15,70 evra, odvisno od regije.)

• Helikopterski prevoz je ob nesreči v Avstriji nekaj običajnega – tako ob 

nesreči na avtocesti kot na smučišču. Tujci, ki imajo samo evropsko kartico 

zdravstvenega zavarovanje, helikoptersko reševanje v celoti plačajo sami.

• Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja naročite na Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. Z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem jo 

dobite brezplačno.

• Zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina in nezgodno zavarovanje NLB Vita 

Nezgoda se dopolnjujeta. 

• Naš izračun zavarovalnine za zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina temelji na  

 

kritju nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe  

v tujini do višine 25.000 evrov, pri čemer so nujne zobozdravstvene storitve 

krite do višine 150 evrov. Premija za zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina 

z navedenimi zavarovalnimi vsotami in trajanjem osem dni znaša 12,23 evra. 

Z višjimi zavarovalnimi vsotami ali daljšim trajanjem zavarovanja naraste tudi 

premija. V primeru osemdnevnega individualnega zavarovanja si za 18,34 evra 

zavarovanec zagotovi 50.000 evrov kritja nujnih zdravstvenih storitev v tujini, s 

premijo 20,38 evra pa kritje v višini 80.000 evrov. Sklene pa lahko tudi družinski 

paket zdravstvenega zavarovanja NLB Vita Tujina.

• Naš izračun zavarovalnine za nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda temelji 

na paketu »Osnovni«. Ta vključuje do 5000 evrov nadomestila za zlom kosti, 

pri čemer nadomestilo v celoti zavarovanec prejme za zlom stegnenice, 

medeničnega obroča, hrbteničnega vretenca in lobanje; 60 odstotkov 

nadomestila v primeru zloma pogačice, golenice, mečnice, gležnja, stopala, 

zgornje ali spodnje čeljusti ter 20 odstotkov nadomestila za zlom nadlahtnice, 

koželjnice, podlahtnice, kosti zapestja in dlančnice, lopatice, ključnice, prsnice, 

križnice in za zlom trtice. Ob ugotovljeni delni trajni invalidnosti zavarovanec 

tega paketa prejme izplačilo do 20.000 evrov, v obravnavanem primeru pet 

odstotkov zavarovalne vsote za nestabilnost kolena po pretrganju prednje križne 

vezi. V primeru 100-odstotne trajne invalidnosti prejme zavarovanec 80.000 

evrov. V primeru nezgodne smrti sledi izplačilo v višini 20.000 evrov oziroma 

30.000 evrov za nezgodno smrt v prometni nesreči. Možno je skleniti tudi paketa 

»Dvojni« in »Premium«, ki za malce višjo mesečno premijo vključujeta višja kritja. 

Nezgodno zavarovanje se sklene za eno leto s podaljševanjem ali za dobo 10 let.

Viri: NLB Vita, ZZZS, konkretni primeri zdravstvenih obravnav

Na smuči brez skrbi

Primer 1: Poškodba zavarovanca 
z evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja

 + 879,77 €  
Zavarovanec ima iz naslova zdravstvenega zavarovanja NLB Vita 
Tujina krite vse stroške nesreče do višine zavarovalne vsote, iz 
naslova nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda pa dobi še 
1000 evrov zavarovalnine za zlom podlahtnice. Če bi se izkazalo, 
da mu je poškodba kolena pustila posledice, bi bil zaradi trajne 
invalidnosti upravičen še do 1000 evrov. Za zdravstveno zavarovanje 
z medicinsko asistenco v tujini je plačal 12,23 evra, za nezgodno pa v 
enem letu skupaj 108 evrov, kar znese 120, 23 evra.

- 5.600 € €

+ 170 € 

Primer 2: Poškodba zavarovanca  z 
zavarovanjem NLB Vita Nezgoda in 
NLB Vita Tujina + 1.000 € €

- 120,23 €

 - 5.430 € 
Zavarovanec z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja
ZZZS je moral znesek pregleda in diagnostike zloma nadlahtnice v 
privatni zdravstveni ustanovi ter ostale stroške nezgode v višini 5.600 
evrov že ob samem dogodku poravnati iz lastnega žepa. ZZZS mu je 
naknadno povrnil 170 evrov za pregled in diagnostiko zloma.
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»Denar ljudi ne osreči, nam pa 
daje možnost kakovostnejšega, 
dostojnejšega življenja,« pravi Urša 
Alič, prvo ime Špas teatra, ki ne 
skriva, da za njenimi osebnimi in 
poslovnimi financami pravzaprav 
stoji – mama. Ta pogovor je bil 
tako še posebej zanimiv. Z nekaj 
napadi smeha, seveda. 

Avtorica: Špela Kožar   Foto: Bor Dobrin

INTERVJU

Se vam smeje tudi ob pogledu na stanje na 
bančnem računu?
Saj ne vem, kakšno je. Prisežem. Ves čas 
nekaj podpisujem in sprašujem mamo o 
bilancah. Se spomnim, ko so me o tem 
spraševali prijatelji, pa sem jim prav tako 
rekla, da ne vem, in so odvrnili: Ja, ker 
imaš mamo, ki ti vse zrihta! (smeh)

Kaj pa plačevanje položnic? 
Mami. 

Torej je res mama vaša glavna finančnica? 
(smeh)
Ja. Kar pa ne pomeni, da jaz nimam 
odnosa do denarja, da se razumemo. Vseh 
19 let svojega delovanja sem zelo garala 
in preveč krvavo zaslužila vsak evro, da 
ne bi imela odnosa do denarja. Pretežko 
zaslužen denar je bil. Zdi pa se mi, da 
precej ljudi denarja ne zna spoštovati. 
Morda zato, ker jim je bilo vedno lahko. 
Tako da se malce hecam, ko rečem, da ne 
poznam svojega finančnega stanja. Seveda 
ga, se pa s tem pač ne ukvarjam, ker se 
mama. Če je ne bi bilo, bi bilo seveda 
drugače. 

»Želela sem samo delati. 
Seveda je denar posledica, 
ni pa vzrok. Ne delaš zato, 
da boš zaslužil.«

Urša Alič

Smeh in trma
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INTERVJU

»Kdo pa rad ne zapravlja! 
No, ne maram trgovin z 
oblekami, ampak pohištvo. 
Svečke in svečniki.«

Kako pa je bilo vzpostaviti prvo 
komercialno gledališče pri nas? 
Če bi takrat vedela, da bom imela čez 
vsa ta leta en tak pogovor, bi me po 
mojem vse skupaj prestrašilo. Dejstvo 
je, da so bili pred dvema desetletjema 
čisto drugi časi, a kolikor poznam 
uspešne poslovneže, so navadno precej 
neambiciozno začeli svoje projekte, ne z 
mislijo: želim biti najboljši. Želeli so samo 
delati. 

Tako se začne tudi vaša zgodba?
Ja, jaz sem želela samo delati. Seveda 
je denar posledica, ni pa vzrok. Ne 
delaš zato, da boš zaslužil. Jaz rada 
delam in posledično pritekajo tudi 
finančna sredstva. Je pa nekaj zelo 
pomembno in zaradi tega sem morda 
tudi sama uspešna: nikoli in nikdar 
nisem zapravljala tujega denarja. Vsi naši 
računi so poravnani. Špas teater je veliko 
podjetje z dokaj velikimi prihodki. No, za 
letos (2015, op. ur.) ne poznam bilanc.

Bomo mamo vprašali. (smeh)
In v smehu bo rekla: to je vse res! 
Skratka, moraš poskrbeti, da imaš 
vse obveznosti do svojih zaposlenih 
poravnane. Pri meni dela od 30 do 40 
ljudi na mesec. Zaposleni dobivajo regres 
in 13. plačo, dva meseca so poleti prosti.

Kriza torej ni prinesla upada obiskanosti 
vaših predstav ...
Ne. Moje mišljenje je, da v nekem smislu 
krize sploh ni bilo. Ljudje so zgolj začeli 
zelo izbirati, za kaj bodo plačali. In 
Špasu toliko zaupajo, da vedo, kaj bodo 
dobili za svoj denar. Letos (leta 2015, op. 
ur.) je noro, vse je razprodano. Ljudje 
pač plačujejo kakovost, tako kot v tej 
kavarni, kjer pravkar sediva in ni poceni, 
pa so v njej vedno gosti.  

Lahko rečemo, da Slovenci radi vlagamo 
v smeh – plačamo vstopnico, da se 
zabavamo in nato dobre volje vrnemo 
domov?
Dejstvo je, da ljudje radi gledajo 
všečne, prepoznavne obraze, zadnje 
čase predvsem tiste s televizije, kar 
mene sicer rahlo žalosti. Kakovostnih 
dramskih igralcev širše občinstvo recimo 
ne pozna in zato ni toliko zanimanja 
zanje. No, tu je pomembna predvsem 
izbira teksta – občinstvo danes dobro 
predstavo ocenjuje po intenzivnosti 
smeha, kar pa naj sploh ne bi bilo 
merilo. Intenzivnost smeha se mi ne zdi 
tako pomembna kot vsebina. Pa ne gre 
za moraliziranje.

Se da ta trend obrniti?
Jaz ga še kar obračam. Ker se preživljamo 
izključno s prodajo vstopnic, je vedno na 
programu neka komercialna uspešnica, 
s pridobljenimi finančnimi sredstvi pa 
lahko potem naredimo dobro gledališko 
komedijo. Trudim se prodajati več kot 
humor na prvo žogo, a ta je žal vedno bolj 
priljubljen. 

In ima tudi največje denarne učinke …
Denarne učinke ima samo zato, ker ga 
ljudje tako zelo radi gledajo in ker so 
vložki v predstavo minimalni. Kar še ne 
pomeni, da je vizija Špas teatra samo 
tak humor. Ampak se moraš v življenju 
odločiti, kaj boš delal, in za tem stati. 

Kaj pa vas spravi v smeh?
Bolj malo zadnje čase. Ne vem … 
Trenutno se najraje družim s prijatelji, ob 
njih se najbolj nasmejim. Sicer pa mislim, 
da je tole naše delo včasih bolj za zjokat' 
kot za smejat'. 

Ste imeli v začetku kakega sponzorja, ki 
se je zavedal, za kako dobro poslovno 
idejo gre?
Ne, edino mama mi je toliko zaupala. 
Začeli smo z minimalnimi stroški – sploh 
si ne predstavljam, da bi danes s tem 
denarjem ustvarila vsaj eno predstavo. 
Danes recimo ena predstava stane 50, 60, 
tudi 70 tisoč evrov – do premiere. Sicer pa 
sem tak človek, da me ne zanima, kaj je 
bilo in kaj bo, ampak kaj je zdaj. 

A to gotovo ne pomeni, da ne varčujete  
za prihodnost …
Seveda je treba varčevati za prihodnost, 
ker tako kot zdaj kaže ... No, sicer sem 
bolj mišljenja: dajmo življenje uživati, 
in to zdaj. Ko pa se je sin rodil, sem mu 
odprla račun; sicer on tega ne ve, tako 
da upam, da te revije ne bo bral. No, ne 
vem, koliko denarja je zdaj na računu. 
Zanj varčujem, kajti takrat nismo vedeli, 
ali bo moral že plačevati šolo. Tudi nisem 
vedela, koliko časa bom sploh imela Špas 
teater. Mi lahko jutri zapremo gledališče, 

naša prihodnost je ves čas na preizkušnji. 
Kar se pa tiče varčevanja kot takega: 
imam hišo, zdravo družino, uspešen milje 
okoli sebe, seveda varčujem tudi malce 
za starost. Priznam, da sem razmišljala 
tudi o skladih NLB Vita, kmalu grem na 
pogovor.

Kakšen odnos do denarja pa spodbujate pri 
sinu? Je zanj denar vrednota ali nuja?
Na porodniški sem bila le mesec dni, 
nato pa sem morala nazaj v službo. In 
danes je sin star 15 let. Ves čas je bil del 
Špas teatra, tega življenja, odrekanja 
druženja z mamico. Jaz sem le tako lahko 
delala, da smo plačali vse položnice, da je 
posel tekel. Se mi zdi, da ima zaradi tega 
drugačen pogled od kakega vrstnika. 
Zdaj, ko je šel v prvi letnik srednje šole, 
me je prosil, ali bi lahko delal v teatru, ali 
bi lahko trgal karte. Je zelo ponosen, da 
je del tega, ne gre mu za plačilo. Tako da 
lahko rečem, da mu je denar vrednota. 
Ve, da moraš zanj trdo delati, da lahko 
vsaj nekaj zaslužiš. In predvsem se moraš 
marsičemu odreči – pa s tem ne mislim 
na materialni vidik, ampak predvsem na 
pomanjkanje časa za družino. Sicer pa 
sinu zagotavljam skoraj vse, kar si zaželi, 
ker so njegove želje v mejah normale. 
To je zelo pomembno, tako tudi on kaže 
spoštljiv odnos. 

Kaj mislite, da bo naredil z denarjem, ki se 
zdaj zbira na varčevalnem računu?
Ne vem še, ali mu bom, ko bo postal 
polnoleten, denar kar dala, saj že zdaj 
gleda, kateri avto si bo kupil ... Vzgajam ga 
tako, da mu puščam svobodo, zelo redko 
ga omejujem. Če pa že, je to bolj namig 
kot prepoved, saj mi je zelo podoben. 
Sicer pa ima kar nekaj denarja od rojstnih 
dni pa kartico NLB ...

Dobiva žepnino?
Tudi. Zdaj, ko hodi v prvi letnik, bo treba 
kako punco peljati na kavo. (smeh) 

Do sina ste radodarni. Kaj pa sicer –  
do sodelavcev?
Do vseh sem zelo radodarna.

Se vas torej splača imeti za šefico?
Vprašajte več kot sto mojih sodelavcev. 
Vsi bodo dejali, da je moja radodarnost 
brezmejna; da jih nenehno crkljam, nekaj 
dni pred premiero jih povabim na zabavo 
ali večerjo, ko delamo novo predstavo, 
gremo na kosilo. Zelo rada se družim ob 
hrani, tako da so sestanki večinoma kosila, 
zame je to kot ritual. In s tem izkažeš 
spoštovanje do človeka. Z večino ekip 

»Vprašajte več kot sto mojih 
sodelavcev. Vsi bodo dejali, 
da je moja radodarnost 
brezmejna; da jih nenehno 
crkljam, nekaj dni pred 
premiero jih povabim na 
zabavo ali večerjo, ko delamo 
novo predstavo, gremo na 
kosilo.«

gremo na primer nekam za nekaj dni, 
ker je prav, da se čuti tudi ta pripadnost. 
In ljudje se moramo sprostiti, moramo 
tudi uživati, ne samo delati. 

Pa kakšno finančno odločitev tudi 
obžalujete?
Velikokrat. Če grem v Trst ali pa na 
Dunaj. Kdo pa rad ne zapravlja! No, 
ne maram trgovin z oblekami, ampak 
pohištvo. Svečke in svečniki. 

In kaj je v vaši denarnici?
Ponavadi nič razen plačilnih kartic. Jaz 
namreč uporabljam samo kartice. Da si 
lahko plačam kakšno kavo. In če nimajo 
kartic, imam že problem.

Kaj pa krediti? Ste del večine, ki živi »na 
kredit«?
Ne. Ko sem začela, smo se morali zelo 
zakreditirati in takrat sem si rekla: upam, 
da ne bom nikoli več vzela kredita. Kot 
sem že prej poudarila: kolikor imaš v 
žepu, zapravi, in niti evra več. Je pa res, 
da pridno delamo in zato tudi imamo 
nekaj od tega. S tem ne mislim, da smo 
bogati, ampak da si lahko privoščim 
večerjo nekajkrat na mesec, če mi zadiši, 

in da lahko normalno funkcioniram. 
Tudi pri potovanjih privarčujemo, ker me 
je zelo strah letenja. Verjamem pa, da je 
veliko ljudi, ki ne zmorejo plačevati niti 
za osnovne potrebe. 

No, tudi sama sem bila med njimi, ko 
sem začela samostojno pot; ko so mi 
nekoč, ker nisem plačala elektrike, 
potrkali na vrata. To sem si zelo 
zapomnila. Zato nikoli ne živim čez 
meje svojih zmožnosti. Verjamem pa, da 
nekateri drugače ne morejo preživeti. 
Imam veliko srečo, da nam je uspelo 
v Špasu in da imam odlično ekipo. Da 
lahko ustvarjamo in da potem pridejo 
tudi rezultati.

Kako to, da ste sploh začeli z 
gledališčem?
Sem otrok usmerjenega izobraževanja. 
Hodila sem na srednjo kulturno šolo, nato 
sem poskušala študirati, a nisem imela 
časa, ker so bile noči predolge ...  
(smeh) Šla sem v službo v Mestno 
gledališče ljubljansko in po sedmih, 
osmih letih ugotovila, da bi rada 
naredila še kaj več, da bi rada odšla iz 
državne institucije. 

Koliko časa pa je trajal preboj? Kdaj ste 
postali zanimivi za sponzorje?
Nobenih sponzorjev ni.

Kako?
Jaz nikogar ne prosim. Na začetku, ko 
je bilo res zelo hudo, smo napisali nekaj 
prošenj, pa so me zavrnili na en tak 
čuden način. In takrat sem si rekla: tega 
ne potrebujem. Če kdaj kdo reče, mi bi 
pa delali s teboj, jim pošljem ponudbo, 
ampak gre za malenkosti, ki niso 
omembe vredne.

Torej se pri Slovencih res da živeti od 
smeha? 
Bolj je odločilna moja trma. Tisti, ki so v 
podjetjih pristojni za sponzorska sredstva, 
večkrat pristopijo k meni in rečejo: Bi 
mi kaj skupaj naredili? A to se ne zgodi 
pogosto, kajti moje načelo je: če že bomo 
sprejeli nekoga v teater, se ne moremo 
pogovarjati o minimalnih vsotah, ko gre 
na odru za imena Lado Bizovičar, Jurij 
Zrnec, Boris Cavazza. Saj bi se s tem 
prodali na drug način. Mi trdo delamo, 
pred kratkim smo imeli novo premiero, ki 
je bila zelo uspešna. Treba je delati, delati, 
delati – in posledično pridejo rezultati.



 stran 22  stran 23

(P)osebno

Tudi denar 
je darilo
Naj bo rojstni dan ali novo leto, med pentljami in 
pisanim ovojnim papirjem se vse pogosteje znajdejo 
kuverte z gotovino. Je to dobro ali slabo?

Avtorica: Alenka Kotnik  Foto: Getty Images

DARILO MALO DRUGAČE 

Če razmišljate, da bi podarili denar, s 
katerim bi si lahko obdarovanec izpolnil 
željo, imate poleg gotovine na voljo tudi 
NLB Predplačniško kartico MasterCard, ki ni 
vezana na račun in na katero lahko naložite 
poljuben znesek.  

Obdarovanje je staro kot človeštvo samo 
in med ljudmi že stoletja tke prav posebne 
vezi. Obred osreči oba, tako tistega, ki 
darilo daje, kot onega, ki ga prejema. 
Darilo pa ni le tak ali drugačen izdelek, 
ampak vse pogosteje tudi denar. Je to 
povsem nedomiselno? Preveč neosebno? 
S premalo vloženega truda? Kuverte, 
ki menjajo lastnike ob rojstnih dneh, 
maturah, porokah, krstih in upokojitvah, 
se morda res zdijo nekoliko brezosebne, 
a vseeno ne gre pozabiti na bistvo 
obdarovanja: pozornost je tista, ki šteje.

ZAKAJ SPLOH DARILA?
Francoski antropolog Marcel Mauss je 
v prejšnjem stoletju spisal sloviti Esej o 
daru. Proučeval je pravila obdarovanja v 
predmodernih družbah in jih posplošil 
tudi na sodobno. Trdil je, da obdarovanje 
nikakor ni, kot bi morda domnevali, 
nekaj prostovoljnega in neobvezujočega. 
Tako darovalca kot obdarjenca namreč 
zavezujejo tri pravila: podarjanje, 
prejemanje in vračanje darila sestavljajo 
sklenjen krog, ki ureja in krepi naše 
medosebne odnose. 

Nekoč so tako verjeli, da gre pri 
podarjanju za magičen prenos delčka 
darovalčeve duše, in nekaj te magije 
je bržkone ostalo še dandanes. Z 
obdarovanjem simbolno podarjamo del 
sebe ter obdarovancu sporočamo svojo 
naklonjenost in njemu namenjene misli. 
Po raziskavi MasterCard TreatIndex, ki so 
jo leta 2014 izvedli v 17 državah, so glavni 
razlogi, zaradi katerih ljudje cenimo neko 
darilo, trije: pozornost in premišljenost, 
ki jo izbiri darila nameni darovalec, ter 
seveda njegovo razumevanje tega, kaj si 
prejemnik resnično želi. Je vse to mogoče 
tudi pri podarjanju denarja? 

POPOLNO DARILO?
Raziskovalci, sociologi in blogarji družno 
ugotavljajo, da postaja denar popolno 
darilo. Antropolog dr. Andrej Naterer s 
Filozofske fakultete v Mariboru pravi, da 
ga takšno darilo celo bolj razveseli, saj 
»v primeru, da je bilo dano z namenom 
izpolnitve neke specifične funkcije, 
na primer uresničitve želje, deluje kot 
sredstvo in mi omogoči, da sam izvedem 
določen nakup. V tem ne vidim nobene 
zadrege.« 

V raziskavi iz leta 2008 je profesor Michael 
Norton s Harvardske poslovne šole 
dognal, da je prav podarjanje denarja 
izboljšalo razpoloženje udeležencev 
raziskave. Bili so bolj srečni, kot če bi 

Ne pozabimo; denar je le 
sredstvo, ki tlakuje pot do 
cilja. 

denar zapravili zase, in to kljub temu, da 
so bili trdno prepričani o nasprotnem. 
Pojav ima pravzaprav biološke korenine. 
Altruizem namreč sprošča endorfine 
v možganih in aktivira predele, ki 
jih povezujemo z užitkom, družbeno 
povezanostjo in zaupanjem. 

Sodeč po že omenjeni MasterCardovi 
raziskavi, pa za večino Evropejcev drži 
nasprotno, saj ima denar skoraj tretjina 
za neosebno in nepozorno, ponekod 
celo žaljivo darilo. Podarjanju denarja 
se izogiba tudi nekdanji samostojni 
podjetnik, 45-letni Aleš, čeprav priznava, 
da se je v preteklosti zaradi časovne stiske 
nemalokrat zatekel prav k tej rešitvi. 
»Dandanes razmisleku o darilu namenim 
precej več časa. Poskušam se postaviti v 
vlogo obdarovanca, razmišljam o njegovih 
ali njenih hobijih in željah, z darilom pa 
želim posredovati tudi neko sporočilo. 
Osebno mi tak način daje precej več 
veselja ob obdarovanju in enako velja tudi 
za mojo družino, prijatelje in znance. Pa 
četudi gre za doma izdelano čestitko in 
malenkost, ki ima za oba poseben, lahko 
tudi simbolen pomen.« 

»KUPI SI, KAR SI RES ŽELIŠ«
Raziskava, ki so jo leta 2014 opravili pri 
podjetju GfK Slovenija, je pokazala, da 
Slovenci vse pogosteje podarjamo denar 
oziroma darilne bone. V štirih letih se 
je tako delež ljudi, ki podarjajo denar, 
kot delež tistih, ki posegajo po darilnih 
bonih, povečal za deset odstotkov. Denar 
po podatkih raziskave podarja 16, darilne 
bone pa kar 34 odstotkov anketiranih. 

»Zakaj bi se mučil in nekomu nazadnje 
kupil nekaj, česar ne potrebuje? Raje 
podarim denar, pa naj si sam kupi, kar si 
želi,« razmišlja 41-letni Darko. Denar se 
mu zdi praktično darilo, ki obdarovancu 
pušča precej svobode. »Denar kot darilo 
s svojo univerzalno menjalno vrednostjo 
prejemniku daje nekaj manevrskega 
prostora,« je prepričan tudi dr. Andrej 
Naterer. Obdarovanec se bo tako 
izognil še enemu kristalnemu labodu ali 
smešnemu puloverju, ki ga bo sramežljivo 
zatlačil v najbolj oddaljen kot omare ali ga 
zamenjal v trgovini. Tudi z vidika finančne 

racionalnosti je denar bolj smiselno 
podariti kot pa ga zapraviti za izdelek, s 
katerim brcnemo v temo. 

OSEBNO IN POSEBNO
Kot bi dejal Marcel Mauss, ni darila brez 
pomena, ambicij in pričakovanja. Kadar 
podarimo denar osebi, za katero vemo, da 
varčuje za nekaj, kar si res želi, je denar 
vsekakor lahko tako osebno kot tudi 
posebno darilo. Obdarovancu namreč s 
tem pomagamo do uresničitve želje. 

»Ker je sestra vedela, da varčujem za 
potovanje, se je odločila, da mi za rojstni 
dan podari denar. Presenečenje je bilo 
popolno, saj je bankovce skrila v balone, 
s katerimi se je prikazala pred mojimi 
vrati,« se z nasmehom spominja 34-letna 
Mateja. Osebno noto boste takšnemu 
darilu dali tudi z ročno izdelano 
voščilnico. 

Še namig, ki izvira iz vraževerja. Če boste 
komu podarili denarnico, naj nikar ne 
bo prazna, sicer je to slabo znamenje, 
da bo vselej tako. Tudi banka ob odprtju 
varčevalnega računa za otroka nanj 
položi nekaj spodbudnih začetnih evrov. 
Simbolno lahko odprtje bančnega 
računa ob rojstvu pomeni tudi boljši 
start v življenje, z žepnino otroke učimo 
gospodarjenja z denarjem, s polnjenjem 
hranilnika pa varčevanja za prihodnost. 
Tudi ob rojstnem dnevu, maturi, birmi, 
obisku treh prijaznih decembrskih mož in 
zobne miške se lahko nabere lepa vsota, 
s katero si nato otrok izpolni veliko željo. 
Ni malo otrok, ki namensko varčujejo, 
bodisi za novo kolo, računalnik bodisi kaj 
tretjega, zraven pa se učijo pomembne 
življenjske lekcije: upravljanja denarja. 

ZA PRAVI NAMEN
Enako velja za odrasle, ki jih pravljična 
bitja ne obiskujejo več. Odločitev, kaj 
storiti s podarjenim denarjem, je povsem 
osebna. A ne bo odveč razmislek o tem, 
ali prejeti denar preudarno shraniti in 
si nato kupiti nekaj, kar si zares želite, 
ali pa ga nenadzorovano in mimogrede 
zapraviti za vsakdanje malenkosti, 
od katerih ne ostane niti spomin. 
Navsezadnje najlaže privarčujete prav 
tisto, na kar niste računali. In na glavo 
obrnete rek, da je človek sveta vladar, 
denar pa njegov ječar. Saj vsi vemo, da 
denar ni tisto, kar osrečuje! Doživetja so 
tista, ki tudi po dognanjih znanstvenikov 
človeka izpolnjujejo in osrečujejo. Zato ne 
pozabimo: denar je le sredstvo, ki tlakuje 
pot do cilja.
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Podatki, zbrani s pregledom profila strank v 
NLB Privatnem bančništvu, kažejo, da smo 
Slovenci investicijsko izjemno bipolarni. Po 
eni strani smo zelo konservativni in imamo 
veliko večino svojih sredstev naloženih v 
vezanih vlogah, v denarju na računih in 
v stanovanjskih nepremičninah, na drugi 
strani pa nas zanimajo visoko špekulativne 
naložbe in smo zelo dovzetni za vroče 
investicijske pravljice, ki naj bi nam prinesle 
visoke donose. 

Po teh podatkih je 40 odstotkov strank 
NLB Privatnega bančništva zmernih, devet 
odstotkov konservativnih, 19 pa dinamičnih 
vlagateljev – tako je pokazala struktura 
njihovih profilov. Ob pregledu konkretnih 
naložbenih strategij, ki so jih izbrale stranke, 
pa je mogoče ugotoviti, da so strategije 
še bolj konservativne, kot bi sicer veljalo 
za njihov profil. Kar polovica strank NLB 
Privatnega bančništva je namreč sklenila 
strategijo uravnotežene rasti vrednosti 
glavnice, 22 odstotkov pa se jih je odločilo za 
dinamično rast glavnice. 

KAM VLAGAJO VLAGATELJI
Številni Slovenci upravljanje svojega 
portfelja prepuščajo finančnim 
strokovnjakom, ki skupaj s finančnimi 
analitiki dnevno spremljajo dogajanje 
na kapitalskih trgih, iščejo naložbene 
priložnosti in sredstva strank razporejajo 
tako, da prinašajo dolgoročno optimalno 
donosnost. Kako pa prav ti, torej 
profesionalni vlagatelji, skrbijo za lastne 

naložbe? In kam zasebno vlagajo angelski 
vlagatelji ter upravljavci naložb v skladih 
tveganega kapitala, ki z naložbami pomagajo 
zagonskim podjetjem? Jim pri tem pridejo 
prav profesionalne izkušnje? In kako se v 
sicer moškem svetu financ znajdejo ženske?

VEČ KOT LE POKLIC
Matej Vitežnik, finančni strokovnjak, 
zaposlen v sektorju Privatnega bančništva 
na NLB, za stranke celostno upravlja 
premoženje po najvišjih bančnih 
standardih. Tudi zasebno, pravi, ima 
podobne kriterije. Ob tem poudarja, da 
pri vlagateljstvu ne gre le za poklic, ampak 
način življenja in razmišljanja. 

Sam se opredeljuje za dinamičnega 
investitorja. Pretežni del osebnega 
premoženja ima naloženega v delniške 
sklade in neposredno v delnice, saj 
takšna sestava premoženja obeta največjo 
pričakovano rast, tveganja pa je, kot 
dodaja, glede na svoj življenjski slog in 
starost pripravljen prevzemati. Ciljno 
sestavo svojega premoženja ima zastavljeno 
že nekaj let: pretežni del sredstev ima 
naložen v NLB Skladih in v posameznih 
delnicah, pri čemer je njegovo premoženje 
geografsko in panožno dobro razpršeno. 
»Odločitve sprejemam predvsem glede 
na trenutne dogodke na kapitalskih trgih, 
moje investicije so dolgoročne, kratkoročna 
nihanja na trgih pa izkoristim za dodatne 
nakupe naložb.« Manjši del svojih sredstev 
pa ima v naložbenem življenjskem 

zavarovanju NLB Vita, ki mu pomeni 
osnovo za pokojninsko varčevanje. 

NE RAVNO KONSERVATIVNA
V RSG Kapitalu, ki je lani na Central 
European Startup Eventu v Ljubljani prejel 
naziv »najboljši investitor leta«, vlagajo v 
hitro rastoča podjetja. Njihovo naložbeno 
tveganje je zato večje kot denimo pri 
naložbah v vzajemne sklade ali delnice, 
je pa pričakovana donosnost znatno višja. 
Direktorica investicij v RSG Kapitalu Tatjana 
Zabasu, ki se je ekipi pridružila leta 2007, je 
v svet tako imenovanega tveganega kapitala 
vstopila tako rekoč po naključju. Pred tem 
je bila na začetku kariere zaposlena na 
ministrstvu za gospodarstvo, kasneje pa kot 
svetovalka na področju poslovnih financ 
v mednarodnem svetovalnem podjetju 
Deloitte, a je ugotovila, da je birokratski svet 
zanjo preveč rigiden, korporativne finance 
in veliki sistemi pa ji tudi niso bili pisani na 
kožo. Svoje poslanstvo je tako našla v skladu 
tveganega kapitala, ki se ukvarja z naložbami 
v visokotehnološka podjetja. 

»Naša mala petčlanska ekipa aktivno 
upravlja naložbe, pri katerih sicer 
sodelujemo z zelo širokim krogom ljudi 
na različnih področjih. Kot vlagatelj si 
del neke podjetniške zgodbe, ki se gradi; 
opazuješ rast podjetja, v katerega si 
investiral, njegov razvoj in uspehe – vidiš, 
skratka, rezultate svojega dela. V našem 
portfelju so med drugim podjetje Celtra, 
ki se ukvarja z mobilnim oglaševanjem, 

Matej Vitežnik, privatni bančnik, NLB, je prepričan, da 

pri vlagateljstvu ne gre le za poklic, ampak za način življenja 

in razmišljanja. »Odločitve sprejemam predvsem glede na 

trenutne dogodke na kapitalskih trgih, moje investicije so 

dolgoročne, kratkoročna nihanja na trgih pa izkoristim za 

dodatne nakupe naložb.« 

Kakšni vlagatelji smo Slovenci in kako svoje osebne finance 

   upravljajo tisti, ki se z vlaganjem ukvarjajo profesionalno?

       Avtorica: Jerneja Grmadnik 

s pravimi vlagatelji

ELO
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mora vsak sam.« Priznava pa, da obstaja 
med vlagatelji nekaj črednega nagona: »Ko 
se odloči nekdo, ki mu zaupaš in ga poznaš, 
ter nekaj oceni kot dobro, se mu hitro 
priključijo tudi preostali.« 

Opozarja, da je treba na investicije v 
start-upe gledati dolgoročno: »Zunanji 
opazovalec, ki sledi novicam o uspešnih 
mladih podjetjih v medijih, običajno 
spregleda dejstvo, da so to podjetja, ki 
delujejo že od tri do pet let. Zato pa se 
semenski investiciji reče semenska! Seme 
potrebuje nekaj časa, da vzklije, za to pa je 
potrebnega tudi veliko truda vse ekipe.« 

Ta trud se je Rebolju v Kliki obrestoval, saj 
zdaj podjetje zaposluje več kot 100 ljudi 
in je glavni IT center v okviru skupine 
Sportradar; ta je slovensko softversko 
podjetje priključila leta 2012 in od takrat 
skupno število zaposlenih povečala s 300 
na 1300. »Taka, torej velika podjetja se 
razvijajo drugače kot zagonska, sodelujejo 
s skladi, ki so bolj konservativni, proces 
odločanja je daljši,« pojasnjuje Rebolj, ki 
je poleg tega, da je angelski vlagatelj, tudi 
mentor številnim mladim startupovcem. 
Prav zato, da bi lahko več časa posvetil 
prenašanju svojih izkušenj in usmerjanju 
novopečenih podjetnikov, se je odločil, da 
se bo kmalu umaknil iz Klike in se posvetil 
drugim projektom. 

Pomemben jeziček na tehtnici pa je bila, 
priznava, tudi želja, da več časa preživi z 
družino, saj je oče dveinpolletne deklice. 
»Do nedavnega meje med osebnim časom 
in službo velikokrat ni bilo, zdaj pa bom 
več časa preživel doma.« 

4thOffice, ki je usmerjen v izboljševanje 
poslovnih procesov, Edition®Digital, 
platforma za ustvarjanje in objavljanje 
dinamičnih digitalnih vsebin, in 
ShoutEm, platforma za izdelavo in 
objavo mobilnih aplikacij. Gre torej za 
raznovrstna področja in pri tem se veliko 
naučim.« 

Kako pa je z njenimi naložbami v 
zasebnem življenju? Tatjana Zabasu 
ocenjuje, da je pri osebnih financah 
morda nekoliko bolj zadržana kot pri 
svojem poklicu, a ne bi dejala, da je ravno 
konservativna vlagateljica. »Osebni portfelj 
je tisti, ki poskrbi za osnovno finančno 
varnost: nekaj imam v vezanih depozitih 
in sklenjeno imam življenjsko zavarovanje. 
Nisem neposredno investirala v kakšno 
podjetje, sodelujem pa pri naložbah v 
okviru RSG Kapitala, v katerem imam tudi 
lastniški delež. Če hočeš druge investitorje 
prepričati, da si dober upravljavec, je 
nujno, da tudi svoja sredstva vlagaš v to, 
kar počneš, saj od tebe to tudi pričakujejo 
oziroma je to neke vrste potrditev, da stojiš 
za svojim delom.« 

Čeprav je vlagateljica, je prijatelji ne 
sprašujejo prav pogosto za naložbene 
nasvete, »saj veliko ljudi niti ne razume, kaj 
pravzaprav počnem, ne nazadnje nisem 
borzna posrednica«, poudarja in dodaja, da 
je dajanje nasvetov zelo nehvaležno, saj smo 
ljudje različno nagnjeni k tveganju in nikoli 
ne moreš nikomur z gotovostjo napovedati 
določenih izidov. 

ŽENSKE SE ZNAMO USTAVITI
Kljub temu, da je vlagateljstvo pretežno 
moški svet, številke pravijo, da se ženske pri 
investicijah bolje odločajo. »Morda zato, 
ker smo bolj previdne – ko investiramo, 
poskušamo naložbe bolj razpršiti, in ko 
se denimo kdaj zgodi, da neki delniški 
portfelj močno raste, znamo na neki 
točki reči, da je dovolj. Najbrž imamo 
gospodinjsko logiko,« z nasmehom 
komentira Tatjana Zabasu. Tudi podatki 
NLB Privatnega bančništva kažejo, da 
so ženske manj naklonjene tveganju in 

veliko bolj sledijo zastavljeni naložbeni 
strategiji, to pa je velikokrat razlog za večjo 
donosnost. Odstopanje dejanske strukture 
premoženja od strukture, določene v 
naložbeni strategiji, je tako pri strankah 
NLB Privatnega bančništva pri moških 
70-odstotno, pri ženskah pa ta delež znaša 
zgolj 30 odstotkov.

Zabasujevo je v Sloveniji precej težko dobiti, 
saj je pogosto poslovno v tujini, kjer se 
udeležuje mednarodnih start-up dogodkov 
in išče nove priložnosti. Kljub temu pa 
meni, da v življenju ni dobro investirati le 
v številke, ampak je treba med delom in 
zasebnim življenjem najti ravnovesje. 

Kaj pa zamujene priložnosti in naložbe, 
pri katerih se je morda opekla? »Ko smo 
še imeli certifikate, sem bila premlada 
in nisem prav dobro vedela, kam naj jih 
vložim. Nekaj sem jih k sreči tudi v Krko, a 
sem tiste delnice prodala v manj ugodnem 
trenutku, po relativno nizki ceni. Morala 
bi še malo počakati, a sem si takrat želela 
plačati študij. V zadnjem času pa mi 
je morda žal, da nisem kupila kakšnih 
Facebookovih delnic, ko so bile še zelo 
poceni.« 

ANALITIČNI VIDIK NAD ČUSTVENIM
Gregor Rebolj je direktor in solastnik 
računalniškega podjetja Klika, ki je 
usmerjeno v razvoj napredne programske 
opreme, predvsem na področju mobilnih 
aplikacij v raznovrstnih industrijah, kot 
so bančništvo, zavarovalništvo, turizem, 
telekomunikacije, založništvo in igralništvo. 
Podjetje je zadnja štiri leta del mednarodne 
korporacije Sportradar. Rebolj ima že 

20-letne izkušnje v IT podjetništvu, ki 
jih zdaj prenaša na mlade startupovce 
kot mentor oziroma angelski vlagatelj v 
semenskem skladu Silicijevi vrtički (Silicon 
Gardens Fund). Ta je namenjen globalno 
usmerjenim slovenskim in regionalnim 
start-upom. Poslovni angeli, kot jim tudi 
pravijo, poleg vlaganja lastnih sredstev v 
novoustanovljena podjetja z inovativnimi 
idejami, ki imajo potencial za hitro rast, 
novopečenim podjetnikom pomagajo tudi 
s svojim znanjem, izkušnjami in socialnim 
kapitalom.

Kot sam pravi, zasebno in poklicno vlaga 
v tisto, kar pozna – to pa so najnovejše 
računalniške in informacijske tehnologije 
ter trg športa, športnih podatkov in 
igralništva. »Nisem najbolj konservativen 
vlagatelj, vedno pa poskušam čustveni 
element, ko se ti zdi, da je nekaj na prvi 
pogled zanimivo in privlačno, izravnati z 
analitičnim delom. Naložbo pretehtam, 
preverim ekipo, podjetje, trg in konkurenco 
ter ocenim raven tveganja,« je jasen Gregor 
Rebolj, ki dodaja, da se v poklicnem 
življenju odloča podobno kot v zasebnem. 

Svoja sredstva ima sicer razdeljena na 
tisti del, ki je potreben za normalno 
življenje – in ta je varneje naložen, ter na 
»play money«, ki ga uporablja za vlaganja. 
Manjši del sredstev ima v nepremičninah 
in kratkoročnih naložbah, veliko večjega 
pa v podjetjih, kjer dela sam ali v njih 
dela kdo, ki ga pozna in zanj ve, da ima 
primerne izkušnje. V preteklosti je naredil 
klasično začetniško napako, ko je načrtoval 
kratkoročno investicijo, ki pa bi morala biti 
dolgoročna. »Še pravočasno sem izstopil iz 
investicijskega sklada, ko je ta začel padati, 
a je bila izkušnja dragocena in me je veliko 
naučila,« opisuje Rebolj. 

Kolegi ga večkrat sprašujejo za nasvete, 
predvsem ko gre za mlada podjetja: ali 
jim bo uspelo, kako dobro idejo imajo in 
koliko so vredni. Takrat priskoči na pomoč 
s svojim znanjem, kolikor pač lahko, a 
poudarja: »Nasvet je le nasvet, odločiti se 

KAKŠEN TIP VLAGATELJA STE?

Če bi radi preverili svoj finančni profil, lahko na 
spletni strani www.nlbskladi.si/ocenite-svoj-
financni-profil izpolnite kratek vprašalnik, ki vam 
bo pri tem pomagal. Najbolj natančne odgovore 
pa boste dobili ob obisku bančne poslovalnice, 
kjer vam bodo strokovnjaki s pomočjo izkušenj 
in poglobljenega znanja pomagali pri odločitvah, 
katere naložbe so za vas najprimernejše.

Tatjana Zabasu, direktorica investicij, RSG Kapital, 

ocenjuje, da je pri osebnih financah morda nekoliko bolj 

zadržana kot pri svojem poklicu, a ne bi dejala, da je ravno 

konservativna vlagateljica. »Osebni portfelj je tisti, ki poskrbi za 

osnovno finančno varnost: nekaj imam v vezanih depozitih in 

sklenjeno imam življenjsko zavarovanje.«

»Nisem najbolj konservativen vlagatelj, vedno pa poskušam 

čustveni element, ko se ti zdi, da je nekaj na prvi pogled 

zanimivo in privlačno, izravnati z analitičnim delom. Naložbo 

pretehtam, preverim ekipo, podjetje, trg in konkurenco ter 

ocenim raven tveganja,« je jasen Gregor Rebolj, direktor, 

Klika.

Iztok Seljak, predsednik upravnega odbora, Hidria: »Če 

se kdaj v poklicnem življenju potolčeš, je važno, da se iz tega 

nekaj naučiš in se vedno znova pobereš. Tako lahko tudi na 

vlagateljskem parketu narediš kakšno napako, a je bistveno, da 

je takih padcev malo in da v celoti nad njimi prevladujejo modre 

in uspešne odločitve.« 

MODRE ODLOČITVE NAD VSEM
Iztok Seljak, predsednik upravnega odbora 
Hidrie, družbe, katere dejavnosti sodijo 
predvsem v avtomobilsko in motociklistično 
industrijo, trenutno pa pokriva tudi 15 
odstotkov svetovnih potreb po sistemih za 
hladen zagon motorja, je kratek in iskren: 
njegova življenjska naložba je podjetje, 
saj v njem skupaj s sodelavci že 26 let 
uspešno snuje inovacije na področju zelene 
trajnostne mobilnosti. V tem podjetju, 
takrat še Iskri Rotomatiki, se je zaposlil v 80. 
letih minulega stoletja, že kot najstnik, in ob 
delu tudi končal študij.

Kot pravi, se je v poslovnem in vlagateljskem 
svetu, pa tudi v življenju nasploh, skozi 
lastne izkušnje naučil, da tisti projekti 
in priložnosti, ki so videti »neverjetno« 
dobri, to največkrat tudi so – neverjetni, 
neresnični, nedosegljivi. »Kakršnokoli 
drugačno pričakovanje in delovanje, razen 
zaupanja vase in v sposobnosti navduševanja 
ljudi okrog sebe za skupne cilje ter njihovo 
uresničevanje, je zato z mojega vidika izguba 
časa in sredstev. Temu ustrezno lahko najbrž 
dolgočasno, a koristno za dobro in stabilno 
fizično in psihično počutje ter denarnico 
sodim med bolj konservativne vlagatelje.« 
Za Seljaka je pomembna visoka likvidnost 
njegovih naložb, kar mu omogoča, 

da ima ob nepredvidenih življenjskih 
potrebah svoja sredstva takoj na 
razpolago. Pri naložbah v visoko likvidnih 
depozitih, obveznicah in v manjšem delu 
v finančnih skladih oziroma na delniških 
trgih že vrsto let uspešno sodeluje z 
NLB Privatnim bančništvom. Sicer pa 
se osebno in kot rotarijec trudi, da po 
zadovoljitvi svojih osnovnih potreb sam 
in skupaj z drugimi pomaga čim večjemu 
številu pomoči potrebnih. 

»Poskušam razumeti dobo, ki jo živimo – 
dobo prehoda iz večstoletne paradigme 
o skoraj neomejenih naravnih virih in 
posledičnem kopičenju materialnega 
bogastva, ki se izteka, v brezogljično 
trajnostno in vzdržno ekonomijo 
prihodnosti. V tem prehodu pa je treba 
iskati relevantne inovativne preboje, 
ki bodo v tem pogledu prinesli največ 
in najprej,« razlaga svojo vlagateljsko 
filozofijo nekdanji košarkar, ki ima poleg 
športnih lovorik tudi številne poklicne 
nagrade, kot so »naj poslovnež 2002« in 
»naj manager jugovzhodne in srednje 
Evrope 2012«, podjetje Hidria, ki ga 
vodi, pa je bilo v letu 2013 razglašeno 
za najinovativnejše podjetje v Evropi 
(European Business Awards), leta 2014 
pa prejelo tudi oblikovalsko nagrado 
red dot za visokozmogljive ventilatorje z 
elektronsko komutiranimi motorji. 

 »Če se kdaj v poklicnem življenju 
potolčeš, je važno, da se iz tega nekaj 
naučiš in se vedno znova pobereš. Tako 
lahko tudi na vlagateljskem parketu 
narediš kakšno napako, a je bistveno, 
da je takih padcev malo in da v celoti 
nad njimi prevladujejo modre in 
uspešne odločitve.« Za konec Seljak 
dodaja modrost, ki jo vsekakor velja 
upoštevati pri vsakem vlaganju, 
poslovno in zasebno: 

»Pomembno  
 je iskanje 

ravnotežja med 
kratkim, srednjim in dolgim 

rokom. Tudi Rim se ni zgradil v 
enem dnevu.«
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Polona Rožman

Kje je moj 
denar?

Natančneje, eurobill trackerka, torej 
sledilka evrskih bankovcev. Kar pomeni, 
da podobno kot skoraj 196 tisoč sledilcev 
po vsej Evropi pridno in iz čistega veselja 
popisuje vse bankovce, ki ji pridejo pod 
roke. In nato nestrpno čaka, kdaj bo isti 
bankovec na strani eurobilltracker.com 
popisal naslednji sledilec. Navdušenje je 
seveda toliko večje, če se to zgodi čim prej 
in če bankovec v tem času prepotuje čim 
daljšo pot.

ZGOVORNE ŠTEVILKE 
Za sledenje bankovcem sta pomembni dve 
številki: serijska številka na zadnji strani in 
kratka koda spredaj. Kombinacija obeh 
je unikatna kot prstni odtis; laiku to sicer 
ne pove veliko, poznavalci kot Polona pa 
iz nje takoj razberejo, za katero državo in 
v kateri od tiskarn denarja je bil bankovec 
natisnjen. V Evropi je takih tiskarn 14, 
bankovce za Slovenijo (svojo različico 
bankovcev imamo za vrednosti 5, 20 in 50 
evrov) pa tiskajo v Franciji.

Na prvi pogled se morda zdi, da gre za 
precej dolgočasen in osamljen, nekako 
čudaški, »geekovski« hobi. A čeprav Polona 
priznava, da so med njenimi kolegi tudi 
zagrizenci, ki dnevno popišejo celo do tisoč 
bankovcev, sama še zdaleč ni nedružabna, 
v denar zagledana samotarka. Svoj hobi 
deli s fantom in družino, enega od ciljev 
tega početja – popisati bankovce v čim več 
krajih in državah – pa s pridom izkoristi za 
odkrivanje novih krajev.

»NOT SEM PADLA!«
K sledenju bankovcem jo je pripeljalo 
naključje. In dejstvo, da ima kot hči bančnice 

in inštruktorica matematike že od nekdaj 
rada številke. Že 4. januarja 2007 – tri dni po 
tem, ko je Slovenija uvedla evro kot uradno 
valuto – je v novicah zasledila prispevek 
o spletni strani, prek katere nekateri 
navdušenci tako rekoč od rojstva evra leta 
2002 spremljajo poti novih bankovcev. 
»Prazniki so bili. Kliknila sem. Pa not sem 
padla!« se, še danes navdušena, spominja 
svojega sledilskega debija.

Prvi, ki ga je popisala, je bil sicer 
najpogostejši evrobankovec za pet evrov, 
še isti večer pa je po vsem gospodinjstvu 
nalovila še 32 drugih. In potrpežljivo čakala. 
Do prvega veselja, ko je nekdo ponovno 
vpisal »njen« bankovec, je minilo več kot 
sto dni. Kmalu po tem jo je razveselil prvi 
»eksotični« zadetek v Romuniji, spominja pa 
se tudi »četvorčka«, ko je bil njen bankovec 
v enem letu popisan kar štirikrat: v Celovcu, 
Kranju, Beltincih in Gradcu. 

BOGATAŠI, TRAFIKANTI, NATAKARICE ...
V Sloveniji svoje navdušenje deli z več 
tisoč registriranimi sledilci, med katerimi 
pa jih je, pravi, aktivnih manj kot 50. No, 
kaj pomeni »aktiven«, je sicer vprašanje 
meril. Polona mednje šteje tiste, ki vpišejo 
več deset bankovcev na dan; sama jih 
je v najbolj aktivnem obdobju dnevno 
popisala okoli 150. 

Trenutno je tako med slovenskimi 
na sedmem, med vsemi sledilci pa na 
približno 240. mestu, pri čemer se 
napredovanje meri v številu popisanih 
bankovcev in številu zadetkov – torej 
kolikokrat »tvoj« bankovec popišejo 
drugi.

Logičen sklep bi bil, da za tak konjiček 
potrebuješ precej denarja. A Polona pravi, 
da to sploh ni nujno. Res je sicer, da je med 
najmočnejšimi sledilci precej bankirjev, tudi 
bogatašev. A tudi natakarice, prodajalci in 
trafikanti. Pa poštarji; njihovega domačega 
je na primer za sledenje navdušil kar 
Polonin oče. Bolj kot globina šparovčka je 
torej pomembno, koliko denarja dnevno 
steče skozi tvoje roke. 

Pri tem nekateri sledilci popisujejo zgolj 
bankovce, ki se v njihovi denarnici znajdejo 
po vsakodnevnih nakupih, drugi, med njimi 
tudi Polona, pa si pomagajo tudi s taktikami, 
kot je plačevanje izključno v gotovini, 
dvigovanje denarja v paketih petakov v 
banki, menjave na poštnih okencih in vrste 
zapletenih strategij, kako pijačo ali nakup 
plačati tako, da boš ostanek dobil v kar 
največ papirnatega drobiža.

S PETAKI PO NOV AVTO
Te taktike so seveda v sledilskem smislu 
najbolj plodne takrat, ko je v igri več 
denarja naenkrat, namenjenega na 
primer nakupu avtomobila. Polona v 
smehu prizna, da je privarčevani denar 
za svojega dvignila v petakih, jih pridno 
popisala, nato pa milostno zamenjala v 
večje bankovce, da ne bi – kot ena izmed 
njenih nemških kolegic – prodajalca 
v avtosalonu mučila s štetjem kovčka 
drobiža. 

Obenem se že veseli skorajšnjega nakupa 
stanovanja, ki bo gotovo njen najmočnejši 
sledilski dan doslej. V isti sapi pa fantu, 
sicer ne ravno prepričljivo, obljubi, da ga 
ne bo plačala s petaki.

MOJ hobi

Sledenje denarju je že skoraj devet let najljubši hobi Mariborčanke Polone 
Rožman. Ne, ni amaterska detektivka, ampak »trackerka«, sledilka.

Avtor: Nika Logar   Foto: Bor Dobrin
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Kolikokrat na dan slišite to vprašanje? Če ste 
po naravi radoveden človek, vas notranja želja 
hitro premami, da rečete »da«. Velikokrat je 
zadeva vredna investicije – precejšen delež teh 
spontanih pogovorov je produktivnih, kreativnih 
in relevantnih. Kar nekaj takšnih »minutnih« 
diskusij da boljši rezultat kot klasični sestanki v 
uri in več. 

Kaj pa, če gre za več časa? Za ure in včasih celo 
dneve, ki se ne začnejo tako, da vas nekdo 
pocuka za rokav na hodniku ali ob avtomatu 
za kavo? Morda ste dobili vabilo na poslovno 
konferenco ali zagledali plakat, ki vabi na 

Če se jasno 
zavedate svojih 
interesov, jih boste 
laže uresničili. 
Tudi na področju 
osebnih financ.

Imaš  
minuto?

KOLUMNA strokovnjaka

Opomba: mnenje kolumnistke ne izraža nujno stališča uredništva.

predavanje o osebnostni rasti, vzgoji otrok ali 
varčevanju z energijo. Tema se vam zdi zanimiva, 
zato ste z veseljem pripravljeni vložiti svoj 
denar (včasih tudi za potne stroške in stroške 
prenočitve), predvsem pa nekaj neprecenljivega 
– svoj čas. Nato pa se ulovite, da pravzaprav 
ne poslušate. Preverjate elektronska sporočila, 
kukate na Facebook ali Instagram in vmes še kdaj 
zazehate. 

Večina govorcev se ne zaveda priložnosti 
in odgovornosti, ki so jo prevzeli, ko jim je 
poslušalec namenil svoj dragoceni čas. Morda 
imajo res povedati kaj pomembnega, izjemnega. 
A dokler tega ne ve nihče drug, jim to ne 
pomaga kaj dosti. In ker se v najrazličnejših 
situacijah v vlogi govorca znajdemo prav vsi, si 
velja zapomniti naslednje: svoje misli je treba 
poslušalcem predstaviti na njim prilagojen, 
zanimiv način. Sicer lahko priložnosti – za 
poslovni uspeh, osebnostno rast ali denimo 
spremembe na bolje v lokalnem okolju – spolzijo 
mimo nas. 

Naj gre za strokovna predavanja, vsakdanje 
pogovore, sestanke v službi ali občni zbor 
krajevnega turističnega društva – kot govorec 
imate enkratno, neprecenljivo priložnost, da 
poslušalce okužite s svojo idejo, znanjem in 
osebnostjo. Med njimi bo vedno nekaj takih, ki 
bodo na vaši strani. Približno enako (majhno) 
bo število tistih, ki bodo na nasprotnem bregu. 
Ampak vaš »nastop« je namenjen večini, 
ki je blago zainteresirana in hkrati blago 
neopredeljena. Njih je treba navdušiti. Njih 
lahko prepričate za svoje zamisli in načela. Lepa 
priložnost, kajne?

Kdor se potrudi svoje poslušalce res dobro 
razumeti, jih že prej spoznati in vedeti, kaj je 
njihov interes, bo laže uveljavil svojega. To velja 
v tako rekoč vseh situacijah vsakdanjega življenja 
– v odnosih z najbližjimi in na delovnem mestu. 
Celo v odnosu do samega sebe. Če ste odgovorni 
sami do sebe in se jasno zavedate svojih interesov, 
jih boste laže uresničili. Tudi na področju 
osebnih financ. Povedano drugače: hitreje 
boste prešli od besed k dejanjem in poskrbeli za 
finančno prihodnost sebe in svoje družine. 

Ne, minuta sploh ni tako malo časa.

MARTINA 
MERSLAVIČ
je komunikacijska 
trenerka po metodi 
Own The Room ter ima 
več kot 20 let izkušenj 
na področju tržnega 
in korporativnega 
komuniciranja. 
Sodelovala je 
pri nagrajenih 
komunikacijskih 
projektih ter bila članica 
žirij in organizacijskih 
odborov festivalov in 
nagrad na področju 
komuniciranja. 

Napolnite jo

SECIRAMO produkt

Iščete sodobno obliko brezgotovinskega poslovanja? Kartico, ki ima vse 

prednosti običajnih plačilnih kartic, a ni vezana na račun in jo lahko s 

poljubnim prednaloženim zneskom denimo podarite svojim bližnjim? Bi 

radi doživeli udobje brezstičnega plačevanja samo z NFC nalepko? Vse to 

vam omogoča NLB Predplačniška kartica MasterCard z NFC nalepko.

PO INFORMACIJE  
IN NAROČILO
Za več informacij in naročilo 
NLB Predplačniške kartice 
MasterCard obiščite www.nlb.
si/predplacniska-kartica ali se 
oglasite v najbližji NLB Poslovalnici.

1.  KAJ JE PREDPLAČNIŠKA KARTICA?

NLB Predplačniška kartica MasterCard 
je plačilna kartica, na katero 
naložite poljuben znesek in jo nato 
uporabljate za različne vrste nakupov, 
tudi spletne, prav tako pa tudi za 
dvigovanje gotovine na bankomatih. 
Kartica je brezimenska in ni vezana na 
osebni bančni račun. Na voljo je tudi 
nekomitentom NLB. 

2.  KAJ OMOGOČA?

• Porabo v višini naloženih sredstev. 
• Sodobno in varno brezgotovinsko 

poslovanje, saj nakup ali dvig gotovine 
potrdite z vnosom številke PIN ali  
s podpisom.

• Brezstično plačevanje na vseh prodajnih 
mestih z brezstičnimi terminali POS. 

• Plačevanje z NFC nalepko, ki jo dobite 
s kartico. Nalepko nalepite na mobilni 
telefon ali kak drug predmet in z njo 
plačujete na brezstičnih terminalih POS. 

• Kupovanje prek spleta, telefona in na 
prodajnih mestih.

3.  KAKO JO UPORABLJAMO?

Pred prvo uporabo je treba kartico aktivirati. 
Z SMS-om, poslanim na telefonsko številko 
+386 51 323 300, pridobite številko PIN 
in kartica je tako pripravljena za uporabo. 
V spletni aplikaciji lahko kartico nato še 
registrirate in nadgradite možnosti njene 
nadaljnje uporabe (polnjenje, pregled nad 
porabo …).

4.  KAKO JO POLNIMO?
 

• Prek spletne aplikacije, ki je namenjena 
imetnikom NLB Predplačniške kartice 
MasterCard: sredstva lahko nanjo 
prenesete s svoje debetne kartice NLB 
Maestro, kartice z odloženim plačilom 
Visa ali MasterCard in prek NLB Klika.

• S pologom gotovine v vseh NLB 
Poslovalnicah.

• Z UPN nalogom prek NLB Klika in v vseh 
NLB Poslovalnicah, v poslovalnicah in 
elektronskih bankah drugih bank ter v 
poslovalnicah Pošte Slovenija.



Z NLB Predplačniško kartico MasterCard 
lahko plačujete varno in vedno porabite  
le toliko, kot nanjo naložite.
Posebna NFC nalepka pa vam omogoča 
praktično in hitro brezstično plačevanje.

123456789012

Kontaktni center: 01 477 2000www.nlb.si/predplacniska-kartica


