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UVODNIK

MIHA ŠKERLAVAJ
BI Norwegian Business School in Ekonomska 
fakulteta Univerze v Ljubljani 

Miha Škerlavaj je profesor za področje vodenja 
in organizacijskega vedenja na BI Norwegian 
Business School v Oslu ter pridruženi izredni 
profesor za področje menedžmenta in 
organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Kot zavzet predavatelj, mednarodno 
uveljavljen raziskovalec, svetovalec in 
moderator prispeva k razumevanju ravnanja 
ljudi pri delu in k razvoju njihovih poslovnih ter 
medčloveških spretnosti. Njegove raziskave 
so bile objavljene v uglednih znanstvenih 
in strokovnih medijih, kot sta Academy of 
Management Journal in Leadership Quarterly.

Časovna zanka 
Tudi vi kdaj obžalujete, da se pred leti niste vpisali na fitnes, v 
jezikovni tečaj ali začeli varčevati? Če se vam današnji dan tedaj 
ne bi zdel tako strašno daleč, bi bili danes poliglot z izklesanim 
telesom in zajetnimi prihranki.

Vsi smo potniki skozi čas, hkrati pa vsak 
od nas občuti to potovanje nekoliko 
po svoje. Znanost se že nekaj časa trudi 
razumeti odločitve ljudi v povezavi 
z njihovim zaznavanjem časa. Naša 
časovna perspektiva namreč določa, ali 
smo se zataknili v preteklosti, živimo 
samo za tukaj in zdaj, ali pa smo 
zaverovani v ambicije za prihodnost. 
Psiholog Philip Zimbard z Univerze 
Stanford je v svojih študijah ugotovil, da 
je mogoče ljudi razvrstiti glede na pet 
časovnih perspektiv.

Preteklo-negativni tip se osredotoča 
na negativne izkušnje preteklosti, ki 
mu grenijo sedanjost in omejujejo 
prihodnost. Preteklo-pozitivni tip 
se nostalgično spominja preteklosti, 
a je hkrati izjemno konservativen 
in previden pri svojih odločitvah v 
sedanjosti in prihodnosti. Sedanje-
hedonistični tip išče užitke v sedanjosti, 
se ni pripravljen odrekati za blaginjo v 
prihodnosti, ima manj zdrav življenjski 
slog in rad veliko tvega. Sedanje-
fatalistični tip pa se čuti ujet v sedanjosti 
in meni, da nima vpliva na prihodnost. 
Zaradi svoje sprijaznjenosti z usodo 
in občutka nemoči rad veliko tvega, 
pogosteje čuti tesnobo in depresijo. 
V-prihodnost-usmerjeni tip človeka je 
ambiciozen, osredotočen na cilje in 
organiziran. Obenem pa čuti močan 
pritisk nujnosti, kar povzroča stres zanj 

in ljudi, ki ga obkrožajo. Veliko vlaga v 
prihodnost, kariero, materialno, tudi za 
ceno bližnjih medčloveških odnosov in 
zdravja.

Časovne perspektive so privzgojene, 
trdno zasidrane, so stvar navade in 
celo nezavedne. Kljub temu pa jih 
je mogoče ozavestiti, spreminjati in 
razvijati, denimo z izobraževalnimi 
programi obvladovanja časa, ki jim 
sledi proces coachinga. Ta vodi do 
spreminjanja nefunkcionalnih navad 
v sposobnost iskanja ravnovesja med 
nauki preteklosti, užitkom sedanjosti in 
obeti prihodnosti. To pa je ključnega 
pomena pri sprejemanju odločitev. Tudi 
finančnih.

Vsak od petih tipov časovnih perspektiv 
je enako pomemben za različne 
človekove aktivnosti. Zdrave osebne 
finančne odločitve so najpogosteje 
povezane z usmerjenostjo v prihodnost 
in odlaganjem sedanjih užitkov za 
prihodnje dobitke. 

Z drugo besedo: z varčevanjem in 
zavarovanjem. Za posameznika so 
časovne perspektive nedvomno koristno 
orodje razumevanja samega sebe. Tudi 
tega, kako se motivirati za dolgoročne 
projekte varčevanja za hišo, študija 
kitajščine ali treninga za Ljubljanski 
maraton.
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KAZALO

www.nlb.si/poslovni-start

Paket NLB Poslovni Start 
za samo 1 EUR/mesec.

01 477 20 00

Ob prvih korakih po odprtju svojega d.o.o. ali s.p. potrebujete prave rešitve, da vam olajšajo vstop v podjetniški svet. Za vas imamo 
paket Poslovni Start, ki združuje osnovne bančne storitve za vsakodnevno poslovanje. Obiščite nas v kateri koli NLB Poslovalnici, 
spoznajte prednosti paketa in plačujte samo 1 evro na mesec*.  
 
*Ponudba velja za novoustanovljena podjetja, podjetnike in zasebnike iz segmenta malih podjetij (mikro in majhne družbe), ki na trgu poslujejo manj kot eno leto. Paket je omejen na 
obdobje 18 mesecev od odprtja NLB Poslovnega računa.
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NA KRATKO za lažje odločanje

NOV ZAČETEK

1000 EUR  
znaša najvišja skupna višina 
dolgov, ki jih bo NLB odpisala 
posameznemu prosilcu.

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.

Družbeno odgovornost NLB 
izkazuje tudi z odpisom dolgov 
najbolj ranljivim skupinam 
prebivalstva, ki jim tako 
omogoča nov začetek.

Ljubljanski grafični  
bienale skozi plakat
Ob 60-letnici Grafičnega bienala Ljubljana 
Mednarodni grafični likovni center v NLB 
Galeriji Avla predstavlja spremljevalno razstavo 
Ljubljanski grafični bienale skozi plakat. S 
pregledom plakatov, ki so v 60-letni zgodovini 
spremljali mednarodni grafični bienale, razstava 
zaznamuje to častitljivo obletnico in najavlja 
31. grafični bienale, ki bo potekal na različnih 
lokacijah v Ljubljani. 

MGLC in NLB s partnersko razstavo Ljubljanski 
grafični bienale skozi plakat začenja nov 
program Ljubljanska kulturna promenada. V 
okviru Promenade bodo v NLB Galeriji Avla 

pomembne ljubljanske kulturne ustanove 
napovedovale svoje velike dogodke.

Razstavišče: NLB Galerija Avla 
Čas trajanja: 6. 8.−3. 12. 2015
Avtor razstave: MGLC

Spremenite jo
Ste eden tistih, ki številke PIN svojih kartic 
shranjuje na listku v denarnici? Ali pa ste jih 
zaupali pameti svojega mobilnika, ker si teh 
številk nikakor ne morete zapomniti? Vaše 
početje je precej običajno in razumljivo, a zaradi 
možnosti kraje ali izgube torbice oziroma 
telefona nikakor ne priporočljivo.

PIN zato na bankomatu čim prej spremenite v 
številko, ki si jo boste lahko zapomnili. To vam 

odslej omogočajo tudi kartice NLB MasterCard 
in Visa. Če ste PIN  pozabili, pa v najbližji 
poslovalnici NLB naročite novega. A kakšen 
številski niz izbrati? Vsekakor tak, ki si ga boste 
zaradi njegove notranje logike, sistema ali 
skritega pomena lahko zapomnili, nikakor pa 
naj ne bo sestavljen iz:

1. predvidljivih zaporedij (na primer 1234), 
2. rojstnega datuma vas in vaših bližnjih, 
3. enakih cifer (na primer 3333).

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, št. reg. 
vpisa: 1/25578/00, 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, september 2015.

Nasvete v obliki člankov in videov, informativne izračune in druga koristna orodja za 
lažje poslovne odločitve lahko spremljate na spletnem mestu NLB nasveti Poslovno: 
www.nlb.si/nasveti-poslovno

Stranke NLB dobite vstopnice za 31. grafični 
bienale na blagajni MGLC 30 odstotkov 
ceneje. Razstavo v NLB ali bienale lahko 
obiščete do 3. decembra 2015.Več o 
bienalu na: www.mglc-lj.si/bienale/31_
graficni_bienale_
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ŠTEVILKA PIN 

Povedali so ... 

»V Sloveniji primanjkuje t. i. coworking prostorov za druženje in izmenjevanje idej ter 
njihovo medsebojno plemenitenje. Upamo, da bomo s tem novim prostorom v središču 
Ljubljane postali referenčna točka za srečevanje podjetnikov, mladih podjetnikov, 
lastnikov in menedžerjev malih podjetij.« 
Janko Medja, predsednik uprave NLB

»Verjamem, da bo to stičišče dobrih idej z dobro voljo in energijo. Naj bo to točka, kjer 
se bo pozitivna energija oplajala, da bomo vsi skupaj še uspešnejši kot narod.« 
Blaž Brodnjak, član uprave NLB

»Naša velika ideja je, da se NLB Center inovativnega podjetništva razširi na ozemlje 
celotne države in združi vse vrste podjetništva ter aktivno sodeluje z vsemi deležniki.« 
Gregor Sakovič, vodja NLB Centra inovativnega podjetništva

Stičišče dobrih idej
NLB Center inovativnega podjetništva (CIP) odpira svoja vrata tako aktivnim podjetnikom 
kot tistim, ki o ustanovitvi podjetja še razmišljajo, ter vsem drugim, ki svoje delovanje 
usmerjajo k razvoju malega gospodarstva in podjetništva v Sloveniji. Poleg možnosti 
registracije podjetja (točka eVem), odprtja poslovnega in/ali osebnega računa, svetovanja 
v fazi nastajanja, ustanavljanja, razvoja in rasti podjetja ponuja še različna izobraževanja, 
podjetniške dogodke in brezplačno uporabo prostorov za sestanke, delavnice in 
srečanja. V prihodnje pa bo v sodelovanju s partnerji zagotovil tudi dostop do mentorjev, 
računovodske, pravne in druge strokovne podpore ter do zagonskih investicij in 
alternativnih virov financiranja. Prostor centra se lahko uporabi kot mobilna pisarna z vso 
potrebno komunikacijsko infrastrukturo, vanj lahko povabite partnerje na sestanek ali 
izmenjavo idej z drugimi podjetniki. Več si lahko preberete na www.nlb.si/cip.

Prostore je NLB Center inovativnega 
podjetništva (CIP) dobil v stavbi na 
ljubljanskem Trgu republike 2, ki nosi letnico 
1976; v duhu tedanjega strukturalizma jo je 
zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar.  
V njej je tudi sedež Nove Ljubljanske banke.

V okviru delavnice Bančništvo prek družbenih 
medijev je v CIP 24 študentov iz 11 držav s 
pomočjo bančnih strokovnjakov soustvarjalo 
trende digitalnega bančništva. Njihov cilj: kot 
skupina razviti tehnični pristop in poslovni 
model ideje, ki odgovarja na konkreten izziv s 
področja bančništva prek družbenih omrežij. 

ZANIMIVOST UTRINEK PONUDBA

Odprtje poslovnega in/ali osebnega računa 

Bančno svetovanje 

Poslovno svetovanje v fazi nastajanja  

ter razvoja in rasti podjetja 

Točka eVem 

Podjetniški dogodki v lastni izvedbi  

ali v sodelovanju s partnerji 

Strokovna izobraževanja o  

podjetništvu in financah 

Poslovna povezovanja partnerjev 

Sklepanje drugih bančnih poslov 

Uporaba dvorane za dogodke in srečanja 

Informacijska točka

Brezplačna uporaba prostorov za sestanke  

in delavnice 

Mobilna pisarna

Podjetniška galerija za razstavljanje  

inovativnih podjetniških izdelkov 

Kavarniški kotiček 

Podjetniška knjižnica

ZA PODJETNE RAZSTAVA
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GLAVNA tema

Da lahko živite, predvsem pa spite brez skrbi, se morate vsak trenutek 
svojega življenja počutiti varno. Tudi – ali predvsem – finančno. 

Avtorica: Anja Leskovar  Ilustracija: Maja B. Jančič

ZA MIREN 
SPANEC

V     
preteklosti je varnost pomenila  
predvsem streho nad glavo in svežo 
štruco kruha na mizi, danes pa 
je svet precej bolj kompleksen. V 
mnogih situacijah naša varnost ni v 
celoti odvisna od nas. Še dobro, da 
lahko s primernim in pravočasnim 

ukrepanjem sami vplivamo vsaj na svojo finančno varnost.  
 
KRHKI ALI TRDNI VARNOSTNI STEBRI? 
Na možnost, da plače naslednji mesec ne bo več, da bo vaša 
nepremičnina zaradi razmer na trgu vredna precej manj, 
kot je danes, ali na uvedbo šolnin, ki se vse bolj napoveduje, 
žal nimate pomembnega vpliva. Takšna negotovost je brez 
dvoma neprijetna, ni pa treba, da vam vzbuja pretirane 
skrbi. Večino življenjskih pretresov, ki lahko nenadoma 
zamajejo vašo finančno varnost, lahko namreč predvidite 
ter s primernim in pravočasnim ukrepanjem močno 
ublažite.  

Le redko kdo se počuti popolnoma finančno varnega, 
če ima le redne prihodke in živi iz rok v usta. Ustvarjanje 
varnostne in pokojninske rezerve, zavarovanje 
premoženja in nas samih ter razumno zadolževanje so 
zato po mnenju strokovnjakov poglavitni stebri, ki bodo 
vašo finančno hišo ohranili trdno. 

Finančna varnost je v negotovosti vsakovrstnih osebnih 
in družbenih razmer pomembno večplastna, zato se 
sprehodimo od enega do drugega vogala hiše. 

PRVA VARNOSTNA MREŽA 
Koliko varnostne rezerve v obliki likvidnih, torej takoj 
dostopnih sredstev, je dovolj, da bi se počutili finančno 
varne? Že zgolj nujno popravilo avtomobila ali počene 
cevi v kopalnici lahko stane nekaj sto evrov. Če k temu 
dodamo še možnost nenadne izgube rednih prihodkov, 
lahko takšni nujni izdatki varnost družine ogrozijo 
dobesedno čez noč. 

Strokovnjaki v NLB zato priporočajo, da za zlato 
rezervo namenite vsaj desetino mesečnih prihodkov. 
Varnostna rezerva naj bi glede na trenutne razmere v 
gospodinjstvu – zdravje in starost zaposlenih, starost 
otrok, vrednost premoženja in obseg zadolženosti – 
znašala od šest- do 12-kratnika 70 odstotkov mesečnega 
neto prihodka. Če na primer zaslužite povprečno 
slovensko plačo, je priporočljiva višina rezerve najmanj 
4.200 evrov, še bolje dvakratnik tega. 

Idealno je torej, da imate takoj dostopnih bančnih 
prihrankov najmanj za šest, še bolje za 12 mesecev 
osnovnih mesečnih izdatkov, ki jih ne morete odložiti. 
Slovencem to očitno v povprečju dobro uspeva, saj 
ima povprečen državljan na bančnem računu 7.500 
evrov prihrankov. To je v vrhu Evrope in precej več od 
v povprečju prezadolženih državljanov ZDA, hkrati 
pa tudi svetove daleč od Japoncev, ki naj bi po letošnji 
statistiki mesečno prihranili kar 42 odstotkov svojih 
prihodkov. 

Ste pripravljeni?
Presodite, ali spodnje trditve za vas držijo ali ne. Če boste pritrdilno odgovorili vsaj na štiri, so 
vaše osebne finance dobro urejene. Ob slabšem rezultatu predlagamo sestanek s svetovalcem, 
ki vam bo pomagal na poti v varno finančno prihodnost. Na sestanek se lahko naročite pri 
svojem osebnem bančniku ali pokličete na 01 477 2000.

1.  
MOJI MESEČNI PRIHODKI SO 
VEČJI KOT OSNOVNI, REDNI IN 
DRUGI STROŠKI SKUPAJ. 

4.
VEČJE NAKUPE SKRBNO 
NAČRTUJEM VNAPREJ IN 
DOBRO PREMISLIM, KAJ 
ZARES POTREBUJEM 
IN KAJ NE. 

2. 
KRATKOROČNIH DEPOZITIH 
IMAM PRIVARČEVANIH 
NAJMANJ ŠEST MESEČNIH 
PRIHODKOV.  

5. 
VREDNOST MOJEGA 
PREMOŽENJA PRESEGA 
VIŠINO MOJIH DOLGOV.  

3.  
MESEČNO ZA REDNO 
VARČEVANJE NAMENIM VSAJ 
10 ODSTOTKOV PRIHODKOV. 

6. 
MESEČNO ZA POKOJNINSKO 
VARČEVANJE NAMENIM
SVETOVANI DEL (VSAJ 6,5 
ODSTOTKA) SVOJIH PRIHODKOV. 
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GLAVNA tema

ZAVAROVANJE = VARNOST
Varnostna rezerva je le prva mreža, ki prepreči 
preglobok finančni padec. Ne more pa zadosti 
ublažiti posledic, ki jih lahko občutite vi in vaši 
najbližji, če denimo zaradi poplav, požara in 
podobnih nesreč ostanete brez doma, kaj šele, če 
enega od družinskih članov doleti hujša bolezen 
(in posledična nezmožnost za delo), invalidnost 
ali smrt. Po podatkih ameriškega združenja za 
socialno varnost (SSA) naj bi bila vsaka četrta oseba, 
ki je danes stara 20 let, še pred svojim 67. letom 
nesposobna za delo. 

Slovenci smo od leta 2010 kar za slabo petino 
zmanjšali višino vplačanih premij za življenjsko 
in večino drugih vrst zavarovanj. To se prekriva z 
obdobjem finančne krize, ni pa posebej smotrno. 
Zavarovanja so v negotovih razmerah še toliko bolj 
potrebna.

Če vam je skrb za vaše najdražje na prvem mestu, je 
najbolje, da za svojo in njihovo socialno ter finančno 
varnost sklenete zavarovanje družine in premoženja. 
Življenjska zavarovanja ponujajo zavarovanje za 
primer smrti, nezgode ali invalidnosti ter vključujejo 
tudi možnost hkratnega varčevanja, pomembno 
vlogo pri zagotavljanju varnosti pa ima lahko tudi 
zavarovanje delovne sposobnosti. 

BODO ZLATA LETA FINANČNO STABILNA?
Kaj pa čez desetletja? Lahko pričakujete kakovostno 
preživljanje starosti ali bo treba paziti na vsak 
kovanec? Slovenci imamo po raziskavi Kapitalske 
družbe visoka pričakovanja o aktivnem preživljanju 
starosti, a nas večina meni, da bomo morali sami 
poskrbeti za finančno neodvisnost. Zato se zdi 
čudno, da nas temu primerno ukrepa le polovica. 

Tista polovica, ki varčuje za dodatno pokojninsko 
premijo, ima zelo prav. Prebivalstvo v razvitem svetu se 
namreč izjemno hitro stara, najintenzivnejši je ta proces 
prav v Evropi. Po napovedih bo do leta 2050 že vsak 
tretji Slovenec starejši od 65 let, medtem ko je bil leta 
2011 njihov delež 16 odstotkov. 

Zaradi naraščajočega neugodnega razmerja med 
številom delovno aktivnih in upokojenih upada tudi 
razmerje med pokojnino in plačo. Upokojenec Jože, 
ki se je upokojil s 40 leti delovne dobe in povprečno 
mesečno neto plačo 1000 evrov, je še leta 2001 prejemal 
730 evrov pokojnine. Toda upokojenec, ki se bo do 
leta 2020 upokojil z enakimi pogoji, bo prejel le še 570 
evrov. Po letu 2020 pa bo položaj še bolj negotov. Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predvideva 
možen upad pokojnine celo na 40 odstotkov povprečne 
plače, po zgornjem scenariju torej na 400 evrov! 

MALO DENARJA, VELIKO POTREB
Zato pomislite, kakšne so vaše osnovne potrebe danes. 
Te se v pokoju ne bodo spremenile, kvečjemu jih bo 
zaradi starostnih zdravstvenih težav še več. In kot kaže, 
bo že za osnovno preživetje nujno, da poleg pokojnine 
prejemate dodatno mesečno rento. Strokovnjaki 
priporočajo, da ima vsakdo ob upokojitvi v pokojninski 
rezervi, ki jo vplačuje bodisi v depozit, vzajemne 
sklade ali pokojninsko družbo, šestkratnik letnih 
neto prihodkov. Ob povprečni plači 1000 evrov bi to 
pomenilo 72.000 evrov. 

Ker so zneski za finančno varen pokoj visoki, se 
splača imeti v mislih zlato pravilo: prej ko začnete, več 
boste zbrali. Če začnete karseda zgodaj, bo učinek 
postopnega varčevanja eksponentno naraščal, hkrati 
pa bo zaradi nižjih premij odrekanje lažje. Strokovnjaki 
svetujejo, da v primeru, da začnete varčevati pri 30 letih, 

S primernim 
in 
pravočasnim 
ukrepanjem 
lahko 
močno 
vplivate  
na svojo 
finančno 
varnost. 

MIRAN STANOVNIK,  
MOTOCIKLIST 
IN ŽUPAN

»Težav s spancem zaradi financ nimam, 
ker verjetno dosegam ravno pravšnjo 
raven finančne varnosti … Verjamem, 
da v nespečnost lahko vodi tako zelo 
ubogo finančno stanje kot tudi preobilje 
materialnih sredstev. Trenutno se počutim 
finančno varnega, a o konkretnih zneskih 
in številkah, pri katerih dobim ta občutek, 
težko govorim. Menim, da je to takrat, ko 
sem vsaj približno pokril potrebe v družini 
in mi ob tem za prihodnost še ostajajo cilji, 
ki jih želim zasledovati.« 

ŠPELA MOČNIK, 
RADIJSKA 
IN TV VODITELJICA

»Se je že zgodilo, da so me finance tako 
skrbele, da je bil spanec slabši, še posebej 
v obdobju, ko sem bila brez službe. 
Načeloma se počutim finančno varno, 
ker sem nekaj denarja tudi privarčevala, 
nekaj pa sem ga vložila v sklade. Na računu 
vedno gledam, da nikoli ne grem v minus 
oziroma da imam vsaj nekaj denarja 
za nepredvidene okoliščine. Varčujem 
trenutno tako, da vlagam v sklad. Za mano 
je tudi kakšen zgrešen nakup, seveda, kot 
vsaka ženska sem že zapadla v preveliko 
zapravljanje, a zadnja leta sem bolj 
previdna, ne zapravljam več brezglavo.«

JURE LONGYKA, 
RADIJSKI VODITELJ 
IN GLASBENI UREDNIK 

»Nimam strahov glede financ. Naravnan 
sem tradicionalistično: pošteno plačilo za 
pošteno delo, raje varčuj, kot si izposojaj, 
ne kupuj, česar ne potrebuješ. Kot 
samozaposleni nisem nikoli niti razmišljal 
o kreditu. In v življenju še nisem imel 
minusa na računu. Seveda varčujem. Saj 
to je nekakšen obrnjen kredit, a z bistveno 
nižjimi stroški financiranja. Z denarjem se 
sploh ne ukvarjam, prav nemaren sem, svoji 
bančni svetovalki najbrž delam sive lase, 
ko me mesece po izteku vezave vabi, da 
skleneva novo, jaz pa ne najdem časa.«

za pokojninsko varnost mesečno namenite najmanj 6,5 
odstotka prihodka. Če začnete varčevati kasneje, pa se 
delež prihodka, namenjenega varčevanju, z vsakim letom 
povečuje. Prej je torej bolje, učinkoviteje in manj boleče. 

RAZUMNA ZADOLŽENOST
Varčevanje je včasih zahtevno in terja nekaj discipline 
ter odrekanja. Ob tem se je – posebno v prvi polovici 
aktivne dobe, ko kupujemo prvi dom in avtomobil ter 
imamo nepreskrbljene otroke – večina ljudi primorana 
tudi zadolžiti. A mnogi gredo predaleč in se pretirano 
zadolžijo, kar je izjemno obremenjujoče.

Pri nakupu avtomobila upoštevajte preprosto pravilo 
20/4/10. Če v trenutku nakupa nimate na voljo petine 
lastnih sredstev za polog in si niste v štiriletni dobi 
odplačevanja sposobni mesečno za ta namen odtrgati 
desetine prihodkov, potem je izbrani avtomobil za vas 
predrag. Podobno velja za druge večje nakupe, ki jih 
je treba skrbno načrtovati, preračunati zmožnosti in se 
držati pravila, da varčevanje in dolgovi vaših prihodkov 
ne obremenijo za več kot 40 odstotkov, izjemoma 50. 

Pri povprečni slovenski neto plači 1000 evrov bi si 
tako lahko mesečno privoščili do 500 evrov vplačil za 
varčevanje in poplačilo dolgov. 

KAJ ZDAJ?
Kot skrben gospodar svoje finančne hiše poskrbite, 
da bo varnostna rezerva kljub morebitnim dolgovom 
in drugim večjim izdatkom temelj vaše finančne 
stabilnosti. Cilj finančne varnosti je z nekaterimi 
pogosto neznatnimi ukrepi popolnoma dosegljiv. S 
svojim bančnim svetovalcem lahko pregledate izdatke 
za osnovne potrebe, redne izdatke za varčevanje in 
poplačilo dolgov ter druge pričakovane in želene 
izdatke ter sestavite zemljevid trdne finančne poti. 

S tem, ko boste poskrbeli za stanovitno plovbo, vas tudi 
morebitna neurja ne bodo potopila. In ne samo to: s 
skrbnim upravljanjem svojega denarja in premoženja 
ter načrtovanjem varne finančne prihodnosti boste 
svojim otrokom in vnukom dali zgled, ki jim bo 
pomagal v odraslosti ter z nekaj sreče tudi njim 
omogočil miren spanec. 

Če denimo 
zaslužite 
povprečno 
slovensko 
plačo, je 
priporočljiva 
višina vaše 
varnostne 
rezerve 
najmanj 
4.200 evrov, 
še bolje 
dvakratnik 
tega. 

Ključni dejavniki nizke finančne  
tveganosti gospodinjstva:

Ali zaradi denarja kdaj ne morete spati?

VISOKA 
STABILNOST 

DOHODKOV ČLANOV 
GOSPODINJSTVA

NIZKA  
STAROST

VISOKA RAVEN 
REDNIH DOHODKOV 

ČLANOV 
GOSPODINJSTVA

ZELO DOBRO ZDRAVJE 
AKTIVNIH ČLANOV 
GOSPODINJSTVA

VISOKA MOŽNOST 
ZA RAST REDNIH 
DOHODKOV V 
PRIHODNOSTI

VISOKA 
KONKURENČNOST 

NA TRGU DELA

NIZKO FINANČNO BREME 
NEPRESKRBLJENIH 

ČLANOV 
GOSPODINJSTVA

VISOKA 
SPLOŠNA 

PRILAGODLJIVOST

NIZKO 
BREME 

NAJETIH 
KREDITOV

LASTNA 
NEPREMIČNINA

VISOKO 
ŽIVLJENJSKO IN 
PREMOŽENJSKO 
ZAVAROVANJE

VISOK OBSEG 
NEFINANČNEGA 

PREMOŽENJA 

1.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6.

KAKŠNO VARNOSTNO REZERVO POTREBUJETE?

Na naslovu www.nlb.si/opredelitev-tveganosti-gospodinjstva 
si lahko izračunate stopnjo tveganosti svojega gospodinjstva, 
na podlagi tega pa bo izračunana priporočena varnostna 
rezerva.
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prišla do odprtja novega računa, gospa 
je začela uporabljati elektronsko banko, 
odprla je varčevanje za otroke in se po 
nekaj mesecih vrnila vsa nasmejana, češ da 
je vsem povedala, kako dobro svetujemo pri 
nas.«
 
To so zgodbe, ki jih želi pri svojem delu 
ustvarjati vsak dan. Eno izmed njegovih 
načel je tudi, da ob prihodu domov ne 
potarna, kako grozen dan je za njim, temveč 
se veseli majhnih, a pomembnih zmag, ki 
jih je dosegel. 

TREBA SI JE POSTAVITI CILJE
Največja težava, ki bremeni tako svetovalce 
kot tudi stranke, je pomanjkanje časa. So 
pa stranke danes vse bolj izobražene in 
informirane, zaradi česar je še toliko bolj 
pomembno, da svetovalci z različnimi 
izobraževanji izpopolnijo svoje znanje in so 
sposobni v kratkem času stranki svetovati na 
čim več področjih. V spominu mu je najbolj 

ostalo izobraževanje o zavarovanjih, ki je 
bilo primerljivo s kakšnim težjim izpitom iz 
študijskih let. 

Informacije so na poti do uspeha sicer 
ključne, a veliko šteje tudi odnos do stranke, 
ki ga vsak posameznik razvije na svoj način. 
Andrej opaža, da ljudje velikokrat premalo 
časa posvečajo določanju življenjskih 
ciljev, zato poskuša s pogovorom stranko 
pripeljati do tega, da začne o tem bolj 
intenzivno razmišljati. »Če ne gre drugače, 
jo povprašam o tem, ali je že razmišljala o 
varčevanju za naslednje zimske počitnice, in 
si pridobim nekaj minut, da lahko razložim 
tudi druge vidike.« 

Za doseganje ciljev pa je potrebna 
vztrajnost, »vrlina, ki ti jo da šport. Vsaki 
stranki, še posebej tistim, ki želijo doseči 
dolgoročne cilje, poskušam predstaviti, 
kako pomembno vlogo ima pri tem njihova 
vztrajnost.«

Andreju Baši največjo nagrado za dobro 
opravljeno delo pomenijo zadovoljne 
stranke, take, ki se vračajo v poslovalnico 
in mu povedo, da so s pomočjo njegovega 
nasveta dosegle cilj, ki so si ga zastavile 
pred leti. To je tudi eden izmed razlogov, 
da ga boste na Bevkovem trgu 3 v Novi 
Gorici vedno našli z nasmehom na 
obrazu. In če ga slučajno obiščete po 
»prvem polčasu« – imajo namreč deljen 
urnik –, vam bo z veseljem razložil, kako 
je delovni čas pravzprav le nekoliko daljša 
nogometna tekma. 

»Treba je trdo delati, se žrtvovati 
in slediti zastavljenim ciljem, da 
jih na koncu lahko dosežeš,« je 
glavni nasvet bančnega svetovalca 
Andreja Baše, ki je športno kariero 
zamenjal za delo v novogoriški 
poslovalnici NLB.

Avtorica: Nejka Golič  Foto: Nejc Lasič

Finančni 
nogomet

ANDREJ BAŠA, 
finančni svetovalec

»Nogomet me je naučil sodelovanja in 
povezovanja, kar mi je v veliko pomoč 
pri delu s sodelavci, s katerimi si skupaj 
prizadevamo za večje zadovoljstvo strank.« 
Tako Andrej Baša svoje delo primerja z 
nogometom, s katerim se je profesionalno 
ukvarjal pred prihodom na NLB. Timsko 
delo pa ni pomembno le med sodelavci, 
temveč tudi med svetovalcem in stranko. 
Ta mora začutiti, da je pri svetovanju na 
prvem mestu skrb za njene finance in 
da je torej vprašanje »Kako vam lahko 
pomagam?« iskreno. 

OD ZAPRTJA DO ODPRTJA 
Andrej Baša pri svetovanju nikoli ne 
izbere birokratskega načina, temveč je 
raje praktičen: »Na začetku se pogovarjaš, 
nato napišeš in še pokažeš – to je pravi 
recept za doseganje ciljev.« Ravno zaradi 
tega se je že na začetku poklicne poti 
odločil, da bo z lastnimi financami in 
številnimi praktičnimi primeri zgled 

svojim strankam. Ko opisuje posamezen 
produkt, vedno pove, kako ga uporablja 
sam, in tako stranke hitreje ugotovijo, ali 
je ponudba primerna tudi zanje. 

Andrej Baša sledi načelu, da lahko 
vsak zaposleni spremeni marsikaj, če 
dela po svojih najboljših močeh. Kadar 
se osebnemu maksimumu pridruži 
še osebno zadovoljstvo z delom, se ta 
energija čuti in širi dalje. Vedno se rad 
spominja dogodka pred leti, ko je v 
poslovalnico vstopila razburjena gospa, 
mama dveh otrok, in zahtevala zaprtje 
računa. »Moj odgovor bi sicer lahko bil: 
Seveda, ni problema,« se nasmeje danes, 
»a sem se odločil drugače.« S številnimi 
vprašanji je izvedel, da želi gospa račun 
zapreti zaradi provizije, ki jo mora 
plačevati ob nakazovanju denarja svojim 
otrokom. Baša ji je ponudil, da tudi sama 
odpre račun pri NLB, in zadeva se je začela 
razpletati: »Namesto da bi račun zaprl, sva 

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. 

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.
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IZ zakulisja



Živim, 
da se učim
»Le zakaj bi se izobraževal, jaz sem svoje opravil z diplomo!« 

Če ste se prepoznali v tej izjavi, potem vsekakor berite dalje.

Avtorica: Suzana Krmelj   Foto: Shutterstock

VARNOST
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Vse več je ljudi, ki lahko o redni službi in 
plačanem izobraževanju le sanjajo, vse večje 
pa so tudi zahteve delodajalcev na krutem 
trgu delovne sile. Stalno izobraževanje 
je danes nujno, njegovo financiranje pa 
vedno pogosteje strošek posameznika. 
Kar 64 odstotkov odraslih po podatkih 
Andragoškega centra Slovenije (ACS) svoje 
izobraževanje financira iz lastnega žepa.

STAVIMO NA JEZIKE
Zadnja Eurostatova raziskava o 
izobraževanju odraslih iz leta 2007, torej še 
pred krizo, je razkrila, da je najpogostejši 
razlog za izobraževanje odraslih želja po 
razvoju kariere in izboljšanju zaposlitvenih 
možnosti, pri čemer največ Slovencev 
stavi na znanje tujih jezikov. Sicer je 
vključenost odraslih, starih od 25 do 64 let, 
v neformalno izobraževanje tedaj v Sloveniji 
presegala evropsko povprečje, se pa pri 
vključenosti kažejo velike razlike glede 
na starost, predhodno doseženo stopnjo 
izobrazbe, status aktivnosti in poklic. 
Pri teh skupinah se kažejo tudi razlike v 
povprečnem trajanju izobraževanja na 
udeleženca. 

Po vsebinskih področjih je največ 
izobraževanj iz družbenih in poslovnih ved 
ter prava. In kateri so najpogostejši razlogi 
za neudeležbo v izobraževalnem procesu? 
Predrago izobraževanje, pomanjkanje 
podpore delodajalca in nezmožnost 
usklajevanja izobraževanja z delovnim 
časom.

ODPRITE OČI
»Imam redno službo in v podjetju vsako leto 
organizirajo letni razgovor, na katerem šefu 
povem, kar želi slišati od mene. Podjetje me 
pošilja na tečaje in predavanja, na katerih 
se dolgočasim,« je iskren Marko, ki dela 
v večjem podjetju, kjer posebni kadrovski 
oddelek skrbi za razvoj zaposlenih.

A po rezultatih raziskave ACS sodeč, je 
malo podjetij, ki se zavedajo pomena 
izobraževanja svoje delovne sile (delodajalec 
financira izobraževanje 30 odstotkom 
odraslih). Še manj pa je zaposlenih, ki se 
zavedajo izjemne priložnosti za strokovno 
rast in prednosti, ki jo imajo pred drugimi, 
vendar je ne izkoristijo. Ko jih naenkrat 
udari realnost in se znajdejo na trgu 
delovne sile, je že prepozno. Takrat postane 
boleče jasno, da je življenje nenehno 
tekmovanje, v katerem tiste, ki so prenehali 
razvijati svoja znanja in veščine, prehitevajo 
oni, ki se osebno in strokovno razvijajo, 
spreminjajo svoje slabosti v prednosti in se 
tako ves čas prilagajajo razmeram na trgu.

KAKOVOST IMA SVOJO CENO
Ne dopustite, da bi si šele ob izgubi 
delovnega mesta začeli širiti strokovna 
obzorja. Začnite obiskovati knjižnico 
in se udeležujte spletnih seminarjev 
(webinarjev), konferenc, delavnic in tečajev 
že danes. Izkoristite lahko tudi družabna 
omrežja; na LinkedInu se lahko denimo 
pridružite skupini strokovnjakov s področja, 
ki vas zanima. Lahko se tudi naročite na 
elektronske novice, v katerih vas obveščajo o 
novostih, ter denimo sledite strokovnjakom 
na Twitterju.   

Tu so seveda še različni »klasični« 
tečaji, seminarji in konference. A to je 
za posameznika lahko tudi zelo drago. 
Resda obstaja veliko brezplačnih oblik 
izobraževanja, a pri pregledu teh
hitro ugotovimo, da je kakovost povezana 
s ceno. Če ste dovolj samodisciplinirani 
in ste z leti privarčevali dovolj, je s tem 
odstranjena velika ovira, ki vas čaka na poti 
do znanja, sicer pa bo treba poskrbeti za to, 
da si boste investicijo v lastno znanje sploh 
lahko privoščili. 

Pri tem se je treba zavedati, kako zelo se 
vam bo investicija v osebni in strokovni 
razvoj obrestovala. Rezultati bodo takojšnji. 
Postali boste bolj optimistični, pozitivno 
naravnani, imeli boste več energije in 
bili bolj ustvarjalni. Ker boste poznavalec 
svojega področja, se vam bodo vrata 
začela odpirati in vaša karierna pot se bo 
vzpenjala. 

»Pri Akademiji Panta Rei smo v naši 
desetletni zgodovini naredili dva preboja 
in oba sta bila povezana z velikim vložkom 
v lastno izobraževanje. Prvi tak vložek je bil, 
ko sva se z Robertom Rolihom udeležila 
elitnega programa Focal Point pri Brianu 
Tracyju v San Diegu in tako postala njegova 
prva certificirana poslovna coacha v 
Evropi. Program je trajal eno leto in za 
najine finančne razmere je bilo takrat to 
izobraževanje izjemno drago – vložila sva 
praktično vse, kar sva imela. Rezultat je 
upravičil tveganje: to je bilo izobraževanje, 
s pomočjo katerega smo Akademijo 
Panta Rei razvili v vodilnega ponudnika 
na področju mehkih znanj v Sloveniji,« 
pripoveduje Sara Brezigar. Ko sta nato s 
partnerjem razvila izobraževalni produkt 
za globalni trg, sta v lastno izobraževanje 
in s tem razvoj produkta vložila prek sto 
tisočakov. »Tudi tokrat se je izkazalo, da 
je bila odločitev prava, saj smo že po dveh 
letih s tem produktom prodrli na več 
zahodnih trgov, vabijo pa nas tudi na druge 
kontinente, vse od Velike Britanije do JAR.«

BREZ PRIHRANKOV?
Če se za varčevanje odločite kasneje in 
imate za dosego cilja na voljo le nekaj let, 
je najbolje izbrati varčevalno-naložbene 
storitve z manjšim tveganjem. Pri tem 
gre v primerjavi z vrednostnimi papirji za 
varnejšo obliko naložbe, ki pa prinaša tudi 
nižji pričakovani donos. Če izobraževanja v 
svojem varčevalnem načrtu niste predvideli, 
a ga nujno potrebujete že zdaj, pa se 
splača premisliti tudi o kratkoročnem ali 
dolgoročnem kreditu.  

Pri varčevanju za izobraževanje sicer 
pride prav vsak nepredviden prihodek. 
V pomladnih in poletnih mesecih vas 
lahko denimo razveseli dodaten priliv v 
obliki regresa ali vračila preveč plačane 
dohodnine, tu so še dediščine in (tudi to 
se zgodi) dobitki na loteriji. Namesto da 
ves denar porabite za dopust in užitke, ga 
v obliki depozita raje shranite na banki. Pri 
bančnih varčevanjih imate na voljo različne 
dobe varčevanja in zneske pologov, lahko pa 
izberete bančni depozit, kjer enkratni znesek 
vežete za določeno obdobje.

Ne pozabite: naj finančna cena izobraževanja 
ne bo eden izmed glavnih razlogov za vašo 
neaktivnost. Prevzemite odgovornost za svoj 
razvoj. Investiranje v znanje je ključno za 
vašo prihodnost. Pri tem vam lahko pomaga 
osebni svetovalec v vaši NLB poslovalnici.

ZAKAJ JE INVESTICIJA V LASTNO ZNANJE  
POSTALA NUJA

• Z globalizacijo in novejšimi tehnologijami 
znanja in veščine hitro zastarevajo. 

• Da bi bili še vedno močan člen svojega 
kolektiva in konkurenčni v primerjavi z 
drugimi, se je treba prilagoditi novim 
zahtevam delovnega mesta.

• Varnih zaposlitev ni. Sami smo odgovorni za 
svojo osebno in strokovno rast. 

• V nekaterih večjih podjetjih se še vedno 
opravljajo letni razgovori in na podlagi tega 
pripravljajo karierni načrti. Vendar si moramo 
priznati, da na teh pogovorih nismo najbolj 
iskreni. Nadrejenim običajno povemo tisto, 
kar menimo, da podjetje potrebuje in zahteva 
od nas. S tem si ne delamo usluge, ampak 
sabotiramo svoj strokovni razvoj. 

• Linearna napredovanja so redka. Zelo težko 
bomo našli podjetje, v katerem začnemo 
na dnu in počasi napredujemo proti vrhu. 
Menjanje pozicij v podjetjih je postalo 
nepredvidljivo. Biti moramo prilagodljivi in 
dovolj ustvarjalni, da zaznamo priložnosti za 
svoj razvoj.



Kako torej do uresničitve svoje zamisli? Ne 
boste verjeli, veliko ljudi lahko pomaga, 
nekateri z nekaj deset evri, nekateri z 
nekaj tisoč. In ko seštejete vse skupaj, se da 
z množičnim financiranjem zbrati tudi 20 
milijonov evrov, kolikor je prejel zaenkrat 
najbolj uspešen projekt na Kickstarterju – 
pametna ura proizvajalca Peeble. 

KAKO FINANCIRATI TVEGANE 
PROJEKTE?
Z izbruhom gospodarske krize leta 2008 
se je kreditiranje bolj tveganih projektov 
popolnoma ustavilo. Banke so se hkrati 
zavezale, da bo odslej odobravanje 
kreditov temeljilo na oprijemljivih 
rezultatih, predvsem pa na ustreznejšem 
zavarovanju. In naenkrat se je mnogo 
manjših podjetij, ki sicer z inovativnimi 
projekti lahko dosegajo nadpovprečne 
rasti prihodkov, znašlo pred težavo. Kako 
financirati tvegane projekte? Skladi 
tveganega kapitala so si še celili rane, ko so 
se v ZDA in Evropi začele pojavljati spletne 
platforme, ki so postajale posrednik med 
investitorjem in podjetnikom (oziroma 
umetnikom) z idejo.

Ena največjih razlik med bančnimi 
krediti in množičnim financiranjem 
(crowdfunding) se pokaže pri vračilu 
sredstev. Banke pričakujejo, da 
kreditojemalec posojeni znesek vrne (z 
obrestmi), tisti, ki množično podprejo 
neki projekt, pa vračila vložka v denarju 
praviloma ne zahtevajo, kar pa ne pomeni, 
da ne pričakujejo določenih ugodnosti pri 
projektu.

Medtem ko investitorji na spletnih 
platformah množičnega financiranja v 
izbrani projekt vložijo lastna sredstva, 

namreč banka kreditojemalcu posodi 
denar, ki si ga tudi sama sposodi, npr. od 
varčevalcev. In ta sredstva mora banka tudi 
vrniti. V tem pogledu lahko vlogo banke 
primerjamo z vlogo spletnih platform – 
tako banke kot platforme množičnega 
financiranja namreč nastopajo kot 
posrednik. In medtem ko banka svoje 
storitve poplača z obrestmi na kredit (od 
katerih je treba odšteti obresti, ki jih je 
sama plačala za izposojeni denar), spletne 
platforme za to poskrbijo s provizijami. 
Te dosežejo tja do pet odstotkov zbranih 
sredstev, podoben znesek pa si vzamejo še 
podjetja, ki opravljajo plačilni promet.

KICKSTARTER, INDIEGOGO IN DRUGI 
Trenutno najbolj znana spletna 
platforma za zbiranje finančnih sredstev 
je Kickstarter, kjer vrsta projekta niti ni 
najbolj pomembna – lahko gre za klasičen 
podjetniški projekt s (tehnološkim) 
izdelkom ali pa za umetniško, športno 
in celo urbanistično zgodbo. Druga 
svetovno znana platforma Indiegogo 
se od Kickstarterja razlikuje po tem, 
da omogoča tudi zbiranje sredstev v 
dobrodelne namene, za hobije ali celo 
za povsem osebno potrošnjo. Samo 
prepričati morate donatorje.  

Množično financiranje je v izjemnem 
vzponu. Po ocenah ameriške agencije 
Massolutions, specializirane za raziskave 
na trgu množičnega financiranja, je 
bilo leta 2009 za financiranje projektov 
prek teh platform zbranih za dobrih 500 
milijonov ameriških dolarjev, letošnje 
leto pa bo rekordno. Podporniki naj bi 
v tvegane projekte vložili kar 35 milijard 
dolarjev oziroma več kot dvakrat več kot 
lani!

TUDI SLOVENSKI PROJEKTI USPEŠNI
V Sloveniji se je o množičnem financiranju 
začelo govoriti po nekaterih začetnih 
uspehih drznih Slovencev. Pametno kolo 
FlyKly Nika Klanška, mladega podjetnika, 
katerega življenje je razpeto med New 
Yorkom in Slovenijo, je bil prvi zares 
velik uspeh slovenskega projekta na 
Kickstarterju. Za proizvodnjo kolesa, pri 
katerem so v zadnji obroč vgradili motor, 
baterijo, elektroniko in strojne dele, ki 
električno moč pretvarjajo v pogon, so 
od podpornikov zbrali več kot 700 tisoč 
ameriških dolarjev. Uspešen je bil tudi 
projekt Chipolo zasavskih mladeničev. 
Obesek za iskanje izgubljenih predmetov je 
zbral 200-krat več sredstev, kot so si zastavili 
ob začetku kampanje.

Ena izmed bolj svežih uspešnih zgodb 
Slovencev na Kickstarterju je tista o Kozji 
skodelici oziroma projektu Goat Mug. 
Anže Miklavec, idejni vodja projekta, ki 
zaposluje prek 20 mladih ustvarjalcev, 
pravi, da kredita pri bankah sploh niso 
iskali, saj je njihov izdelek bolj primeren 
za množično financiranje. Predvsem zato, 
ker ni namenjen široki potrošnji, temveč 
so iskali nišni trg in potrebovali globalen 
pristop. Slovenija je premajhna, da bi 
lahko s takim izdelkom v celoti uspeli, 
dodaja. Spletna platforma jim je poleg 
samega financiranja ponudila še možnost 

Inovativno  
do financ
Zbiranje začetnega kapitala je prva prelomna točka v življenjskem ciklu 
vsakega projekta. Ideja je lahko še tako dobra, pa bo brez finančnih 
sredstev le težko izvedljiva. K sreči so se v zadnjih letih pojavile nove 
oblike zbiranja zagonskih sredstev, med katerimi vodilna vloga pripada 
množičnemu financiranju.  

Avtor: Marko Štor  Foto: Shutterstock

predstavitve po vsem svetu, kar bi bilo 
sicer tudi s precej večjim finančnim 
vložkom nemogoče doseči. Hkrati so jim 
njihovi podporniki, bilo jih je več kot 
sedem tisoč, z lastnimi finančnimi vložki 
dali potrditev, da je za določen del trga 
izdelek zanimiv.

ZBIRANJE DENARJA JE PRVA STOPNICA, 
NATO SE ZAČNE ZARES
Podporniki denarna sredstva ponudijo 
prostovoljno – zato, ker verjamejo v 
izdelek, pri čemer gre predvsem za 
zaupanje v projekt in ekipo. Podporniki 
z vložkom ne postanejo lastniki podjetja, 
kot je to pri delniških družbah, niti 
ne sklenejo nobene pogodbe, s katero 
bi si zagotovili vsaj osnovni izdelek. 
Podjetja, ki prejmejo sredstva, se v 
ničemer ne zavežejo, da bodo izdelek 
kasneje res dostavila, čeprav se največkrat 
zgodi prav to - torej da izdelek najprej 
dobijo podporniki, nato ga podjetje 
ponudi preostalim kupcem. Ekipa 
Goat Muga recimo slabo leto po akciji 
na Kickstarterju končuje prvo serijsko 
proizvodnjo. Izbrali so distributerje, 
transportna embalaža se pripravlja, del 
izdelkov je že v skladiščih v ZDA, saj 
največ podpornikov in prednaročnikov 
skodelice prihaja prav od tam. Prva 
pošiljka, pravi Miklavec, obsega prek 20 
tisoč skodelic. 

ZLORABE SO, A JIH NI VELIKO
Kako projektne ekipe porabijo sredstva, 
je popolnoma odvisno od njih samih 
in nihče jih ne nadzoruje. Do zlorab 
sicer prihaja, vendar podporniki takšne 
namene prepoznajo že med kampanjo 
zbiranja denarja. Tako se je zgodilo, da 
je prototip izdelka iFind obljubljal nekaj 
podobnega kot naš Chipolo – da bo iskal 
izgubljene predmete zgolj s pomočjo 
pametnega telefona in brez napajalne 
baterije, kar bi bila glavna razlika. Zbrali 
so že prek pol milijona dolarjev, ko je 
Kickstarter njihovo kampanjo ustavil, 
saj so podporniki resno podvomili o 
teoretičnih možnostih izvedbe projekta.

Ker je zaupanje vlagateljev najbolj 
pomembno pri tem, da lahko množično 
financiranje sploh obstane kot 
alternativni vir financiranja, je običajna 
praksa spletnih platform, da projekte 
vnaprej skrbno pregledajo, ocenijo 
realne možnosti izvedbe in pravočasno 
preprečijo zlorabe. 

KAJ SLEDI?
Zaradi neurejene zakonodaje na področju 
množičnega financiranja je prihodnost še 
negotova. Posamezne države, predvsem 
ZDA, pa tudi nekatere evropske, že 
razmišljajo oziroma – bolje rečeno – že 
delujejo v smeri, da bi, kot pravijo, trg 

nadzorovale. Do pobiranja neke vrste 
davščine potem ni več daleč.

Trenutna zakonodaja množično 
financiranje bolj ali manj dopušča 
oziroma ga ne preganja, a inovativne ideje 
financiranja gredo še dlje. Omenjajo se 
nove oblike množičnega financiranja, 
tako z lastniškim kot tudi dolžniškim 
kapitalom. 

To pomeni, da bi lahko vlagatelji od 
projektov zahtevali bodisi določen 
del lastništva (delnice) ali pa imeli do 
projekta terjatve (obveznice, obresti 
in podobno). To pa bi gotovo že 
sodilo v sfero kapitalskega oziroma 
finančnega trga, ki je povsod, še posebej 
v razvitih državah, močno reguliran. Za 
prostovoljne vložke, ki so trenutno temelj 
množičnega financiranja, bi to vsekakor 
pomenilo korak nazaj.
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POGLED v prihodnost 

Rast množičnega financiranja 
(v USD)
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RAZMIŠLJATE O ODPRTJU PODJETJA?

Oglasite se  v NLB Centru inovativnega 
podjetništva, ki (bodočim) podjetnikom ponuja 
celovito podporo v vseh fazah nastajanja, 
ustanavljanja ter razvoja in rasti podjetja. 
Dobrodošli na Trgu republike 2 v Ljubljani.  
Več si lahko preberete tudi na www.nlb.si/cip.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 leto

milijarde
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ŽIVLJENJSKA OBDOBJA in finance

Preverili smo, za kaj porabljamo finančna  
sredstva v različnih življenjskih obdobjih. 

Viri: 1. Statistični urad RS, Poročilo o porabi v gospodinjstvih, 2012, www.stat.si., 2. Office for National Statistics, UK, Household expenditure as a percentage of total expenditure by age of household 
reference person, 2013, www.ons.gov.uk., 3. OECD, Final consumption expenditure of households by countries, www.stats.oecd.org., 4. Eurostat, ec.europa.eu/eurostat.

Življenje je neločljivo povezano z delom in denarjem, 
zato lahko z nekaj statističnega posploševanja življenjske 
cikle oblikujemo glede na (finančne) potrebe in 
zmožnosti. Te se po starostnih obdobjih bistveno 
razlikujejo. Strokovnjaki, ki obravnavajo navade v 
posameznih obdobjih življenja, tega običajno razdelijo 
na štiri cikle: do 30 let, od 30 do 50 let, od 50 do 64 let 
in na dobo pokoja nad 65 let. Govorijo tudi o ciklih 
akumulacije (do 35. ali 40. leta), konsolidacije (do 
pokoja) ter distribucije in porabe kapitala (v pokoju). 
Svetovne statistike izkazujejo, da imamo v vseh obdobjih 
največ stroškov z osnovnimi bivanjskimi potrebami, 
hrano in prevozom. A poglejmo zgodbo, ki jo pišejo 
številke, nekoliko podrobneje.

IZHODIŠČA ZA IZRAČUN
• Ker slovenski statistični urad vodi evidenco le za celotna 

gospodinjstva, smo uporabili podatke Velike Britanije, ki vodi 

statistiko tudi po starostnih skupinah nosilcev gospodinjstva. Višina 

slovenskih prihodkov in izdatkov se sicer močno razlikuje od 

britanskih, saj je po podatkih OECD Slovenec leta 2012 porabil manj 

kot polovico zneska Britanca. Toda sestava porabe je zelo podobna, 

čeprav za večino nujnih stroškov namenimo več kot Britanci. 

• Britanski podatki so za starost nad 64 let razdeljeni v dve skupini. Za 

naše potrebe smo ju združili in preračunali povprečne zneske, velja 

pa omeniti, da populacija nad 75 let skoraj v vseh kategorijah porabi 

najmanj tretjino manj od skupine med 65. in 74. letom. 

• Podatki za Slovenijo izvirajo iz leta 2012, za Veliko Britanijo  

pa iz 2013.

Kam gre naš denar?

ZA IZOBRAŽEVANJE  
NAJVEČ NAMENIJO MLADI  
DO 30 LET. 

MED 30. IN 49. LETOM IMAMO 
NAJVEČ SREDSTEV, S KATERIMI 
GRADIMO FINANČNO VARNOST. 

PRED POKOJEM SE ZAČNEJO 
BISTVENO VIŠATI STROŠKI ZA 
ZDRAVJE. 

V POKOJU SE PORABA NA 
SKORAJ VSEH PODROČJIH V 
CELOTI ZMANJŠA KAR ZA 40 %.

Do 30 let
Mladi povečini še nimajo otrok ter so na začetku kariere, kar se kaže v 
sestavi porabe. Porabijo četrtino manj od ostalih skupin in najmanj izmed 
vseh porabijo za hrano, socialno varnost in dodatne zdravstvene stroške. 

Od 30 do 49 let 
V tem obdobju porabljamo največ, saj akumuliramo premoženje, 
opravimo glavnino večjih nakupov in si ustvarimo družino. Zato ni čudno, 
da največ denarja namenimo za stanovanje, hrano, oblačila in obutev.  

Nad 64 
Do pokoja nas večina že odplača kredite in si pridobi osnovno premoženje. 
Zato je tudi bivanjskih stroškov bistveno manj. Pričakovano višji so stroški 
za dodatne zdravstvene storitve, opazno manjši pa so izdatki za prevoz, 
saj odpadejo migracije na delo. 

Od 50 do 64 let 

Porabljamo desetino manj kot v prejšnjem obdobju. Intelektualni poklici 
so sicer zaradi izkušenosti primerno ovrednoteni, fizični delavci pa že 
utrujeni in imajo zaradi pogostih odsotnosti, celo nezmožnosti za delo, 
primerno manjše prihodke. 

1. Stanovanje in z njim povezani stroški: ne vključujejo nakupa hiše/stanovanja, vključujejo pa najemnino, redne stroške (voda, energija), vzdrževanje/prenovo, opremo in obresti hipotek. 2. Zabava, kultura, 
rekreacija: TV/avdio/fotooprema, športna oprema, kino, gledališče, športni tečaji, članarine, periodika, paketne počitnice. 3. Prevoz: nakup vozila, gorivo, popravila, javni prevoz. 4. Socialna varnost, zavarovanja: 
socialna varnost, življenjsko zavarovanje, pokojninski sklad, zavarovanje doma, zdravstveno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje za tujino. 5. Komunikacija: pošta, telefon, internet.

30
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Manca Košir  
in Marjetka Vovk

Denar 
naj 
kroži
Spoznali sta se tik pred pogovorom in 

klepetali, kot bi se videvali vsak dan: Manca 

Košir, upokojena profesorica novinarstva 

in neutrudna promotorka knjig in branja, 

se zadnje mesece bori za Hišo hospica, 

pevka dua Maraaya in profesorica petja 

Marjetka Vovk pa je to poletje z možem 

Raayem ustvarjala novo pesem. Misli so 

tekle spontano, prekinjal jih je le glasen 

smeh. Začele smo z vprašanjem o – denarju.

Avtorica: Špela Kožar  Foto: Nejc Lasič

INTERVJU

Manca Košir: Rojena sem v znamenju rib 
in zanima me ustvarjalni vidik življenja,
ljudje, njihove zgodbe … Denar me 
ni nikoli zanimal. Zdaj sem v pokoju, 
in če želim pred smrtjo izživeti svojo 
celotno mandalo, kot pravi Carl Jung, se 
moram sprijazniti, da je lahko denar tudi 
duhovna vrednota. In da moram znati 
zaračunati za svoje delo. Zato se bom 
začela učiti upravljati denar in ga bolj 
ceniti, kot sem ga doslej. Nikakor
ga ne bom več podcenjevala. Imam 
čudovito bančno svetovalko in že 
obvladam akcijo »Ko mene več ne bo«, da 
bosta imeli hčerki za pogreb.
Marjetka Vovk: Ponavadi naju (z Raayem, 
op. a.) ljudje sprašujejo: Koliko si pa
plačan, ko greš na televizijo ...
Manca Košir: Mene tega še nihče ni vprašal.
Marjetka Vovk: Midva odgovoriva, da sva 
starša dveh otrok, da imava 30-letni kredit 
in sva torej kot vsak povprečen Slovenec 
»zakreditirana do amena«, voziva pa 
deset let starega scenica. To je najino 
premoženje. Je pa res, da če nama konec 
meseca kaj ostane, to vloživa vase, da se 
izpopolnjujeva v znanju. Raay veliko vlaga 
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INTERVJU

v studio, jaz si plačujem dodatne ure 
petja, za Eurosong sem veliko vložila v 
svojo psihološko rast. Lahko rečem, da za 
to dosti zapraviva. 
Manca Košir: (jo popravi) Dosti vložita!
Marjetka Vovk: (smeh) Da, vloživa.

Bi rekli, da ste varčni ali da živite bolj po 
načelu »denar mora nenehno krožiti«? 
Marjetka Vovk: Jaz sem prej varčna. 
Predvsem pri delu sem mravljica, moram 
»kupčkati«. 
Manca Košir: Jaz pa prav nasprotno. 
Vse je pretočno, denar naj kroži, kot 
pride, naj tudi gre. Ne glede na to, ali 
je ali ga ni, kdaj tudi zapravljam, saj sem 
prepričana, da bo že prišel. In res je tako. 
Živim z zaupanjem, da gre in da bo šlo, 
pod pogojem, da sem skromna punca. 
Jaz imam sicer enega ponija pa en star 
modus vozim. Se pa počutim izjemno 
bogata!

Sta pogosto v rdečih številkah?
Manca Košir: To pa ne, ker sem imela  

starše, ki so me učili: Nikoli ne vzemi 
kredita in redno – mama je uporabljala 
besedo promptno – plačuj račune! Naj 
povem eno srčkano zgodbo. Mama je 
umrla marca letos, aprila pa sem imela 
čajanko v Konzorciju v Ljubljani. Ko sem 
se odpravljala od doma, slišim ropot. 
V kuhinji sem si postavila oltarček z 
mamino in očetovo fotografijo – vidim, 
da je mamina fotografija padla, in to 
na račun! Na račun za plačilo doma, 
v katerem je bivala pred smrtjo. Rok 
plačila je bil prav do tistega dne. In sem 
rekla: Mati, že tečem, promptno, in 
sem oddrvela na pošto. Tega računa ne 
bi pravočasno plačala, še pogledala ga 

nisem, ker ko človek žaluje, se s tem ne 
ukvarja. Ampak mama me je spomnila.

Prek spleta ne plačujete?
Manca Košir: Ne. Imam skoraj vse na 
trajniku, za dom pa sem plačevala s 
položnico, saj nismo vedeli, kdaj bo 
mama »odpotovala«, in tudi ona je rada 
pogledala ta račun, ga držala v roki. Jaz 
sem še človek knjižice. Iz tistih papirjev, 
ko varčuješ, se ne znajdem, tako da mi 
mora bančna svetovalka pomagati. Če pa 
bi imela knjižico ...

Torej so vam bile knjižice ljubše?
Manca Košir: Najljubše. In to je spet šola 
moje mame, ki je želela imeti natančen 
pregled nad svojimi financami. Tako 
je tudi mene vzgojila, jaz računalniku 
ne zaupam; se sesuje ali pa napačno 
pritisnem in namesto sto dvignem tisoč 
evrov, ki jih nimam.

Marjetka, vi ste spletna plačnica? 
Marjetka Vovk: Jaz lahko rečem, da sem 
srečnica, ker mi ni treba urejati financ, to 
počne mož. Oba sva umetnika, in ko sva 
odprla svoje podjetje, lahko rečem, da 
je bilo to najbolj stresno – kdaj izstaviti 
račun, za kaj ... Škoda časa. 
Manca Košir: Ravno pravi sva za ta 
intervju!

Vi zaupate računalniku?
Marjetka Vovk: Da. 
Manca Košir: To je ta medgeneracijska 
razlika. In super, da je tako, ker mora 
banka pokrivati vse, od mladih do nas, 
starih. In najbolj redni plačniki in 
varčevalci smo stari ljudje.

Končajte misel: denar je ... 
Manca Košir: Najprej bi rekla – denar ni 
sveta vladar. Denar je eno od plačilnih
sredstev, s katerim moramo ravnati 
spoštljivo, ga znati zaslužiti, ga pa tudi 
znati dati. Ker kot prostovoljka hospica 
presneto dobro vem, da krste in žare 
nimajo prostora za denarnice, kaj šele za 
jahte in vile!
Marjetka Vovk: Denar je na neki način 
svoboda, da se lahko prepustiš, delaš 
stvari, ki te zanimajo. Če ga imaš, se 
lahko hitreje vzpenjaš po svoji poti. 
Midva sva recimo odvisna od opreme, 
ni dovolj samo kitara. Da lahko kupiš, 
delaš, ustvarjaš, da si v trendu … Zato mi 
denar na neki način pomeni umetniško 
svobodo, da si lahko privoščiš najboljšega 
glasbenika, tekstopisca. Da si ... 
Manca Košir: Vrhunski.
Marjetka Vovk: Tako.

»Za mojo vez z 
banko je ključnega 
pomena, da 
imam tako 
odlično osebno 
svetovalko.« 

»Sem srečnica, ker mi 
ni treba urejati financ. 
To počne mož.« 

Kako ste pa otrokom razložili, kaj je 
denar? Kakšen odnos imajo vajini otroci 
do denarja? 
Manca Košir: Jaz imam dve čudoviti 
hčeri. Ker sem sama bitje ekstremov, sta 
tudi oni taki. Ekonomistka o denarju 
veliko ve, zna finančno ovrednotiti 
stvari. Mlajša, ki je filozofinja, o denarju 
nima pojma, ima pa k sreči moža, ki 
se na to spozna. Ker smo živeli skupaj 
z mamo in očetom, sta imeli obe 
hranilnik.

Sta dobivali žepnino?
Manca Košir: Ne, smo jima pa dali 
kdaj kaj drobiža. In sem z njima hodila 
mnoga leta na banko, da se je to 
vpisovalo v hranilno knjižico.

Marjetka, kaj pa vaša otroka?
Marjetka Vovk: Midva sva se odločila, 
da bo Vid dobil svojo denarnico, ko 
bomo šli na morje, in bo lahko sam 
razpolagal s svojim denarjem. Kolikor 
ga bo pač imel. Sicer pa, ko reče: tole 
bi, mu razloživa, da morava za to delati, 
da tega pač ne potrebuje. Sva pa zelo 
odločna: najini otroci niso navajeni, da 
gremo v trgovino in ... 
Manca Košir: … se vržejo na tla.
Marjetka Vovk: Dobivajo igrače.  

V trgovino greš po stvari, ki jih rabiš. 
Moj otrok se v trgovini ne vrže na tla.

Koliko denarja pa je v vajini denarnici? 
Koliko ga nosita s seboj?
Manca Košir: Kartico pa nekaj drobiža.
Marjetka Vovk: Okoli 20 evrov. Za 
nujne stvari ali pa, če se ti kaj zgodi.

Obžalujeta kakšno finančno investicijo?
Marjetka Vovk: Jaz ne. 
Manca Košir: Jaz sem investirala v 
nakup stanovanja in sem morala vzeti 
kredit, a tega ne obžalujem, ker so bili 
stanovanjski krediti v času socializma 
neprimerno bolj ugodni. Mislim, da 
kar počnemo z mlado generacijo, je 
kot vrv okoli vratu, to zategovanje pasu 
in nedostopni krediti so nedopustni. 
Naša generacija je imela možnost 
nakupa stanovanj, naši otroci – kaj 
šele vnuki! – pa te možnosti nimajo. In 
banka mora imeti več posluha za nove 
čase, ko bo vsak komitent spoštovan, 
tudi če bo v banki položil samo deset 
evrov na mesec. Jaz sem zvesta NLB, 
ker sem bila že prej zvesta Ljubljanski 
banki. In na tej zvestobi je treba delati; 
za mojo vez z banko je ključnega 
pomena, da imam tako odlično osebno 
svetovalko. 

Končajmo s prijetnimi sanjami: jutri od 
neznanega dobrotnika prejmete milijon ... 
Manca Košir: Jaz bi najprej podprla 
hospic, da bi živel do konca mojih dni in 
še naprej. Potrudila bi se postaviti še dva, 
na Štajerskem in Notranjskem, ker sem 
prepričana, da potrebujemo hiše in ne 
eno hišo, pa še te država ne more spraviti 
v sistem financiranja, kar je škandalozno. 
Imela bi sklad za štipendiranje, za 
umetnike, znanstvenike, za tiste, za 
katere bi prepoznala, da imajo dobro 
srce in gojijo strast do nečesa. Sezidala 
bi medgeneracijski dom za mlade in 
stare nekje ob gozdu na robu mesta – 
imel bi vrtec, glasbeno šolo, skupni vrt, 
živali, skupno kuhinjo –, ker verjamem v 
formulo skupnost, skupaj!
Marjetka Vovk: Jaz bi najprej poplačala 
bančne obveznosti. Če bi mama in tašča 
želeli v pokoj, bi jima doplačala leta, ker 
ti naši starši predolgo delajo. Rada bi 
pomagala kakšnim mladim glasbenikom, 
jim omogočila šolanje. Predvsem pa 
mislim, da ta milijon spet ni toliko 
denarja.
Manca Košir: Ja, ja, saj res.
Marjetka Vovk: Mislim, da bi mi na koncu 
malo ostalo zase. Vse bi vložila v nove 
projekte, ker se »mora dogajat«. Jahte ne 
potrebujem.
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POSLOVNE finance osebno

V zadnjem obdobju v NLB narašča število 
novih poslovnih računov, ki jih odprejo 
samozaposleni. Segment samostojnih 
podjetnikov tako pomeni že dobro 
tretjino vseh komitentov pravnih oseb. A 
ne glede na višino prihodkov samostojni 
podjetniki pogosto sploh ne varčujejo 
za pokojnino, so slabo zavarovani in 
plačujejo najnižje prispevke. Velikokrat 
je to posledica slabih nasvetov 
prijateljev ali računovodij, ki svojega 
dela ne opravljajo dobro, samostojni 
podjetniki, na katerih je končna 
odločitev, pa jim slepo zaupajo. Tako 
lahko v bolezni ostanejo skoraj brez 
prihodkov, najverjetneje bodo imeli 
nizko pokojnino, če jo bodo sploh imeli, 
in tudi pri zavarovalninah ostanejo bolj 
praznih rok. 

VARČEVANJE, TUDI ČE JE SKROMNO 
Petintridesetletna Polona, ki zadnjih 
sedem let dela kot samostojna 
podjetnica, pred tem pa se je osem 
let preživljala z delom prek avtorskih 
pogodb, pravi, da si je prva tri leta 
plačevala najnižje prispevke, saj sta 
ji tako svetovali tudi računovodkinji. 
»Dvakrat sem se pošteno opekla. Prva 
računovodkinja ni dobro poznala 
področja, na katerem delam, in je pri 
obračunavanju normiranih stroškov 
naredila napako, ki me je precej drago 

stala. Šla sem k drugi, čakala tri mesece, 
a me v tem času ni niti enkrat opomnila, 
ali sem izdala račune ali plačala 
prispevke, praktično je name pozabila. 
Obe sta mi svetovali plačevanje najnižjih 
prispevkov, čeprav so bili takrat honorarji 
boljši in zaslužek večji kot zdaj.«  
 
Ko je želela kupiti stanovanje in vzeti 
kredit, pa je ugotovila, da ga ne more 
dobiti, saj je bila bilanca njenega 
podjetja slaba. Zamenjala je računovodjo 
in začela plačevati višje prispevke: 
»Čeprav je izkupiček konec meseca 
skromnejši, sem pomirjena, ker vem, da 
imam boljšo osnovo za pokojnino, hkrati 
pa nekaj malega še prihranim in imam 
rezervo, če se poškodujem ali zbolim. S 
to računovodkinjo sodelujem že tretje 
leto in sva mesečno v stiku, pripravljena 
je odgovoriti na vsa moja vprašanja in 
raziskati, če je kdaj kaj nejasnega ali 
novega v zakonodaji.« 

ŠKODA NA DOLGI ROK 
Plačevanje nižjih prispevkov je 
dolgoročno slaba odločitev, ker 
samostojnim podjetnikom ne zagotavlja 
socialne varnosti v prihodnosti. 
Minimalni prispevki pomenijo 
minimalno pokojnino, ob tem, da bodo 
pokojnine zaradi staranja prebivalstva 
tako ali tako vse nižje, kakovostne 

zdravstvene storitve pa vse dražje. Poleg 
tega življenje »iz rok v usta« prinaša 
veliko stresa, slabe volje in vodi v bolezni. 
Raziskave kažejo, da so ljudje, ki poskrbijo 
za svojo varnost, mirnejši, živijo polnejše 
življenje in doživljajo manj stresa, zato v 
najbolj plodnih letih raje prihranite kak 
evro več, da bodo zrela leta mirnejša.  

Samostojni podjetniki se morajo tudi 
zavedati, da bo posledica plačevanja nizkih 
prispevkov zelo nizko nadomestilo, ki ga 
bodo ob daljši bolezni dobivali od države. 
Ta znesek morda ne bo zadostoval niti za 
preživetje. Pri tem pa ne gre pozabiti, da 
si morajo samostojni podjetniki bolniški 
dopust do 30 delovnih dni pokriti kar 
sami! Zato je vedno dobro imeti zlato 
rezervo, ki naj znaša vsaj toliko kot tri 
povprečne slovenske plače. S tem bodo 
v času bolniške odsotnosti samostojni 
podjetniki v prvem mesecu lahko plačali 
prispevke, morebiten obrok kredita 
ali otrokov vrtec, ter si pomagali do 
dostojnega življenja tudi v času, ko bodo 
že začeli dobivati bolniško nadomestilo od 
države.  

Manj  
ni vedno 
bolje 
Samostojni podjetniki in posamezniki, ki si kruh služijo na podlagi 
avtorskih pogodb, živijo neodvisno poslovno življenje, v katerem si sami 
odmerjajo čas in tempo dela. A takšna svoboda je večkrat le navidezna, 
saj je njihova prihodnost pogosto negotova. Zlasti s finančnega vidika. 
Zakaj je tako? 

Avtorica: Ela Primožič  Foto: Getty Images

ZNAKI, PO KATERIH PREPOZNAMO 
SLABEGA RAČUNOVODJO:

• Prikazuje nerealno ali popačeno sliko o 
poslovanju in strank ne obvešča redno o 
spremembah zakonov, ki se nanašajo na 
poslovanje.

• Ne zahteva rednih mesečnih poročil 
podjetnika o oddanih računih, plačanih 
prispevkih in drugem poslovanju ter ne 
pozna področja, na katerem delujejo njegove 
stranke.

• Napačno obračunava prispevke in davke, 
zaradi česar lahko samostojni podjetnik plača 
kazen.

INFORMIRAJTE SE!

Več nasvetov, namenjenih prav samostojnim 
podjetnikom, si preberite na naslovu  
www.nlb.si/nasveti-poslovno.
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Jernej Leben

Ko posel 
postane hobi

Začelo se je pred dobrima dvema letoma, 
ko so energičnega Gorenjca, očeta dveh 
razposajenih otrok, iz Ljubljane premestili 
na delo v Železnike. Prednosti novega 
delovnega mesta sta bili bližina doma in 
obilo prostega časa, slabost pa vse tanjša 
denarnica. Jernej, univerzitetni diplomirani 
ekonomist, se je tako začel ozirati po 
priložnostih za dodatno delo. V gozdnati 
Selški dolini se je odgovor ponujal kar 
sam od sebe – les. Svoje spretnosti je 
najprej preizkusil v domači hiši; že takoj 
ob vstopu zdaj goste pozdravijo domačnost 
stiliziranega ogrodja gorenjskega toplarja 
in lesene polknice, ki gostoljubno odpirajo 
pogled v dnevno sobo.

NESREČNA NAKLJUČJA  
S SREČNIM KONCEM 
Približno v istem času je njegov sin 
praznoval četrti rojstni dan in iznajdljivi 
Jernej ga je razveselil z unikatnim darilom. 
Leseni tovornjak, ki mu je mogoče odpreti 
vrata in pokrov motorja, je še danes ena 
najljubših igrač v družini, čeprav trenutno 
čaka na servis podvozja. »Ati, ne vem, zakaj 
bi mi ti sploh kupoval darila, če pa jih lahko 
narediš,« se smeji danes šestletni Fran.

Ko se je ravno izkazalo, da mu delo z lesom 
leži – kar niti ni čudno, saj se je z njim 

ljubiteljsko ukvarjal že njegov oče –, je 
Jernej našel novo službo v Ljubljani. Časa je 
tako spet začelo zmanjkovati, a ljubezen do 
obdelovanja lesa je ostala.

OD JADRNICE DO TRAJEKTA
V hladu zelene idile, ki jo opazujemo z 
velike, udobne zunanje sedežne garniture 
 – tudi ta je ročno delo –, nam Jernej opisuje 
še en svoj projekt: leseno maketo jadrnice. 
To je za sina izdelal pred odhodom na 
morje in v smehu se spominja, kako je še 
zadnjo noč šival jadro. Zavleklo se je, ker 
prvo ni zdržalo napenjanja, kar pa Jerneja 
ni ustavilo. 

Prav vseh svojih projektov se loteva brez 
načrta in pusti, da ga pri obdelavi lesa vodita 
občutek in navdih. Očitno pristop deluje 
– lesena jadrnica je bila na morju takšna 
uspešnica, da je domov prišla vsa obtolčena, 
potrebna temeljitega popravila.

Nič manj niso pri Jernejevih otrocih 
priljubljene druge lesene igračke – nekaj 
avtomobilov, ki sčasoma postajajo vse bolj 
izpopolnjeni, lokomotiva z vagonom in 
lesenimi tiri ter celo pravi leseni trajekt z 
rampami. Seveda brez njega ni šlo; kako 
pa se bodo sicer avtomobili pripeljali na 
morje in domov?!

KONJIČEK, KI POVEZUJE DRUŽINO  
IN NEGUJE TRADICIJO
Jernej pa je s svojimi lepimi stvaritvami, 
ki jih odlikujeta natančnost in izvirnost, 
za delo z lesom in za ročna dela nasploh 
navdušil tudi svoja otroka, Frana, ki smo 
ga že omenili, in njegovo starejšo sestro 
Hano. To ne pomeni, da ne uporabljata 
tablice in ne gledata televizije, a veliko 
raje kot v virtualnih svetovih uživata na 
bregovih Sore, namesto z rezultati zadnje 
igrice pa se hitita pohvaliti z lesenimi 
avtomobili, ki sta jih Jernejeva otroka 
naredila sama. »Ampak najini niso tako 
lepi kot atijevi ...«  

»Pa še bodo. Saj imata še čas,« pravi 
Jernej, ki mu sicer ob vseh hobijih 
– navdušujeta ga med drugim tudi 
planinarjenje in fotografija – časa 
vedno zmanjkuje. A vseeno se v mislih 
že poigrava z naslednjim projektom: 
preureditvijo kakega starega, zapuščenega 
kozolca v bivalni objekt. Kot vse več ljudi, 
ki še ohranjajo ali pa na novo vzpostavljajo 
stik z naravo, namreč ugotavlja, da 
ročno delo, denimo obdelava lesa, ter 
ohranjanje tradicije in običajev niso 
le simpatični drobci nostalgije, ampak 
so lahko tudi dobra popotnica za 
prihodnost.

LESENE MOJSTROVINE

MOJ hobi

Ne, naslov ni pomota, čeprav se zgodbe o uspehu ponavadi začnejo ravno obratno.  A tudi 
zgodba Jerneja Lebna je srečna: v obdelovanju lesa je iskal vir dodatnega zaslužka, našel pa 
hobi, ki danes, tako pravi, hrani otroški del njegove duše.

Avtorica: Nika Logar   Foto: Nejc Lasič

Z leti in izkušnjami Jernejevi 
čudoviti leseni izdelki postajajo vse 
bolj dodelani.

Franov leseni trajekt je čisto pravi – 
z dvižnima rampama in ravno prav 
velik za vse avtomobilčke.

Premierna sezona na morju je bila 
za leseno jadrnico tako naporna, da 
je ob vrnitvi potrebovala obnovo.

Prvi leseni avtomobil, pravzaprav 
tovornjak, je nastal kot darilo za 
sinov četrti rojstni dan.
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Pot do uspeha se začne s strastjo. Lepe in 
uspešne zgodbe se spletejo in rodijo tam, kjer je 
veliko strasti in ljubezni do dela ter novih idej. 
Tam, kjer ljudi družita entuziazem in želja biti 
najboljši. 

Biti najboljši v prvi vrsti pomeni biti najbolj 
motiviran med vsemi. Velike ideje velikih 
mislecev in ustvarjalcev ter uspešnih ljudi so 
vedno nastajale kot posledica velikanskega vložka 
energije in časa. Biti odličen pomeni delati 
stvari nadpovprečno, s pristopom, ki presega 
običajna razmišljanja in motivacijo. Biti uspešen 
pomeni biti pripravljen, predvidevati bolje kot 
drugi, razmišljati dlje in skrbeti zase takrat, 
ko še nihče ne vidi potrebe po tem. Vrednote 
tekmovalnosti in težnje po zmagi so še posebej 
blizu športnikom, se pa v vsakodnevnem življenju 
premalo zavedamo, da se lahko iz zgodb naših 
športnikov veliko naučimo. Zato spodbujanje 
tekmovalnosti in želje po zmagi zagotovo koristi. 
Biti del uspešnega tima, skupaj raziskovati in 
napredovati, skupaj presegati meje in iskati 

Vsaka pot 
do uspeha 
se začne 
pri načrtih, 
kaj za to 
potrebujemo, 
kako in kdaj 
bomo do tega 
prišli in kaj 
narediti 
z rezultati.

Le klik  
do osebnih  
financ

SECIRAMO produkt

Načrtovati,  
ne samo 
sanjati

KOLUMNA strokovnjaka

Že nekaj časa za vsakodnevni pregled in urejanje osebnih 

financ ni treba obiskati bančne poslovalnice. To lahko 

opravite udobno, preprosto, s prihrankom časa in

denarja. Naj boste doma ali kje po svetu – NLB Klik  

in/ali Klikin sta lahko vaša zvesta spremljevalca kjerkoli  

in kadarkoli. Ste ju že spoznali?

Opomba: mnenje kolumnista ne izraža nujno stališča uredništva.

odličnost in popolnost: to so vrednote, ki tudi 
tistim, ki še niso izkusili zmage, omogočajo, da 
postanejo najboljši. 

Kdo si ne želi lepih potovanj, nove hiše, 
avtomobila ali pa preprosto samo možnosti, da si 
privošči najboljšo oskrbo, če ga zdravje pusti na 
cedilu? Taki cilji pa ne morejo postati resničnost, 
če znamo samo sanjati, pa naj to počnemo 
še tako strastno. Sanje je treba spremeniti v 
resničnost, kar pomeni, da se moramo začeti tudi 
vesti tako, kot neredko zgolj sanjamo. Postati 
moramo proaktivni, svoje življenje moramo 
načrtovati, ne pa pustiti, da nas premetava veter 
življenja kot pokvarjeno barko na morju. 

Načrtovati pomeni raziskati možnosti, predvideti 
težave in se nanje pripraviti z vsem, kar znamo 
in zmoremo. V tem je smisel posnemanja 
naših najboljših športnikov. Prav vsak detajl 
je načrtovan: kje bodo trenirali, kako bodo 
odpravili svoje pomanjkljivosti, kje bodo testirali 
svoje znanje in kako bodo izkoristili privilegije, ki 
jih bodo prislužili z uspehi. 

Vsaka pot do uspeha se začne pri načrtih, kaj 
za to potrebujemo, kako in kdaj bomo do tega 
prišli, kako zagotoviti sredstva in kaj narediti z 
rezultati. Ob vsem tem moramo znati koristno 
uporabiti nasvete, ki nam jih lahko ponudi 
banka. Bodimo proaktivni in se pozanimajmo, 
predvidevajmo in izkoristimo poslovne 
priložnosti, ki jih sami ne poznamo.

Odgovornost v življenju pomeni iskati in 
izkoristiti priložnosti, ki se ponujajo. Nevednost 
pomeni neodgovornost in nepripravljenost. 
Zmagovalci pa so vedno tisti, ki delajo in 
mislijo bolje od drugih. Ker imamo možnost, 
da nekdo na področju financ, ki ga morda ne 
poznamo najbolje, misli odlično namesto nas, to 
izkoristimo, poiščimo možnosti in začnimo sanje 
z vso strastjo in energijo spreminjati v resničnost. 
Spoznajmo in dovolimo si zaupati ljudem, ki se 
spoznajo na finance. Skupaj ustvarimo zmage – 
osebne zmage za naše skupno zadovoljstvo.

MATEJ TUŠAK 
je redni profesor za psihologijo na 
Fakulteti  za šport. Njegovo 
osnovno področje je motivacija 
in psihična priprava športnikov. 
Sodeloval je s Tino Maze, Petro 
Majdič, Robijem Kranjcem, 
Goranom Dragićem ... Veliko 
predava in svetuje v podjetjih. 
Pri svojem delu se ukvarja 
z obvladovanjem stresa, 
motiviranjem zaposlenih, 
učinkovitim vodenjem, 
zmanjšanjem absentizma 
na delovnem mestu in drugim.

PO INFORMACIJE IN NASVET

Za dodatne informacije obiščite 
www.nlb.si/klik in www.nlb.si/klikin 
ali se oglasite pri svojem osebnem 
bančniku.

SPLETNA BANKA NLB KLIK
To je spletna banka, ki vam omogoča 
opravljanje skoraj vseh bančnih storitev. 
Prihranite si čas in denar, saj so stroški 
nižji kot na bančnem okencu, obiščete pa 
jo lahko od doma oziroma od koderkoli. 
Do nje dostopate s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom (KDP) ali enkratnim 
geslom (OTP), ki vam ga generira 
mobilna aplikacija Klikin.

KAJ OMOGOČA SPLETNA BANKA?
• Pregled stanja na računih, karticah, 

varčevanjih in kreditih
• Plačevanje položnic (UPN nalogi) 
• Naročanje plačilnih kartic in pregled 

prometa na njih 
• Sklepanje depozitov, varčevanj in  

odpiranje varčevalnih računov
• Trgovanje z vrednostnimi papirji na 

Ljubljanski borzi, pregled prometa 
vzajemnih skladov NLB Skladi, 
stanja zavarovalnih polic življenjske 
zavarovalnice 

• Urejanje in analiziranje prejemkov in 
izdatkov ter sredstev in dolgov …

MOBILNA BANKA KLIKIN
Če pogosto uporabljate mobilni telefon 
ali tablico, vam bo prav prišla mobilna 
banka Klikin, s katero lahko zelo enostavno 
dostopate do najpogosteje uporabljanih 
bančnih storitev. Mobilna banka je 
del aplikacije Klikin, ki ima še iskalnik 
bankomatov in poslovalnic, tečajnico,
menjalnico, 24/7 kontakt z banko in 
generator enkratnih gesel – OTP.

KAJ OMOGOČA MOBILNA BANKA?
• Vpogled v stanje in promet izbranega 

osebnega računa
• Vpogled v stanje imetniških osebnih in 

varčevalnih računov ter tistih, za katere ste 
pooblaščeni

• Spremljanje stanja in prometa na plačilnih 
karticah

• Plačevanje položnic (UPN nalogi) z 
metodo »Slikaj in plačaj« ali ročnim 
vnosom

• Za uporabnike NLB Klika tudi enostavno 
izvajanje »Hitrih plačil«, ki ste jih nastavili 
v NLB Kliku
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