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Revija o odločitvah. Tudi finančnih.

Izberite
pravo
zase
PREMIŠLJENO
DO SVOJE IDEALNE
NALOŽBE.
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Z zaupanjem na vrh
Tekmovanje v paratriatlonu je od daleč videti enostavno, tekoče,
hitro. A pot do herojske dirke se začne veliko prej.
Paratriatlon je športna disciplina, ki
vključuje 750 metrov plavanja, 20
kilometrov kolesarjenja, pet kilometrov
teka in neimenovano disciplino –
menjave. Iz vode morate po plaži priteči
do menjalnega prostora, kjer so kolesa,
si sleči neoprensko obleko, natakniti
čelado in kolesarske čevlje ter nato
s kolesom preteči razdaljo do mesta, kjer
ga lahko zajahate. Za vse to imate največ
dve minuti – ali pa boste izpadli iz boja za
medalje. Vse opisano se izvaja v paru,
v katerem je eden od tekmovalcev slep.

ALEN KOBILICA IN MITJA MORI
Vrhunski paratriatlonski tandem
Alen Kobilica je nekdanji globalno uspešni
maneken, danes podjetnik in vrhunski
parašportnik. Njegov tekmovalni partner je
docent, doktor strojništva Mitja Mori, zaposlen
na Fakulteti za strojništvo, hkrati pa dolga leta
predan triatlonu in drugim športom.

Pred dopustovanjem v tujini ne pozabite na sklenitev
zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco
v tujini NLB Vita Tujina.

Predstavljajte si, da ne vidite nič. Vaš
tekmovalni partner vas vodi čez robove
in skozi ostre ovinke do kolesa. Tam
vam položi vašo levo roko na vaš levi
kolesarski čevelj, počaka, da se obujete
in si nadenete čelado. Nato vam položi
desno roko na vaš sedež in z njim stečete
v neznano. Mu zaupate? Morate mu,
kajti v naslednjem trenutku boste z njim
drveli tudi čez 60 kilometrov na uro,
ob ravninah pa premagovali krožišča,
pravokotne ovinke in obrate. Časa za
dvom ni, ker to v najboljšem scenariju
pomeni povprečen rezultat, v najslabšem
pa padec z zelo bolečimi posledicami.
Pa vloga tistega, ki ni slep? Kot vodnik
imam Mitja, tisti del para, ki vsaj z očmi
vidim za oba in za vas tudi zapisujem te
vrstice, ves čas dirke na tehtnici odločitve
zase in za človeka, ki želi biti najboljši
paratriatlonec na svetu in mi polaga
v roke svoje življenje. 

In pri tem se z Alenom, trenutno
največjim ambasadorjem triatlona
v Sloveniji, pred njegovo izgubo vida
sploh nisva poznala in me do danes ni
videl. Sva pa hitro ugotovila, da sva si
neverjetno podobna. Stran od množic se
je zgradila najina nevidna, a močna vez.
Po neštetih urah treningov in sobivanja
imava negovorno, a jasno komunikacijo.
S popolno uigranostjo na progi stopava
čez meje tisega, kar med seboj ponavadi
spletemo videči ljudje.
Povprečje naju ne zanima, sva
perfekcionista. A prav ta motivacija,
predanost, načrtno delo in zaupanje
so tlakovali vzpon na svetovni vrh.
Veliko padcev, stresnih situacij,
negotovosti, poškodb in situacij na
meji nemogočega je bilo potrebnih,
da smo kot ekipa (s trenerjem
Grego Nahtigalom) prehodili pot do
svetovnih stopničk v paratriatlonu.
Pot, ki nam je dala izkušnjo, kakršna
ni dana vsakemu, in na kateri smo
se naučili obvladovanja na videz
nemogočih situacij.
Za tak uspeh potrebuje človek ekipo,
ki je malo posebna in popolnoma
predana, a nauk zgodbe lahko velja
v življenju vsakogar: z zaupanjem in
iskrenim odnosom se da doseči vse.
V športu, osebnem odnosu ali pa, ker
smo na straneh bančne revije,
v financah.
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NA KRATKO za lažje odločanje
DRUŽBENA ODGOVORNOST

INOVATIVNO PODJETNIŠTVO

1 leto
je odprt

600 dogodkov
in 11.000 gostov

50 novih
podjetij

40
razstavljavcev

6.000 skodelic
kave

Center inovativnega
podjetništva NLB.

smo že gostili v CIP na Trgu
republike 2 v Ljubljani.

je bilo registriranih
v prostorih centra.

se je predstavilo v naši
podjetniški galeriji.

smo postregli
obiskovalcem.

JUBILEJ

Prvih 5 let

Porodnišnice bodo
opremljene bolje
Zdravstvena oskrba mamic in dojenčkov ter
najboljša možna opremljenost porodnišnic,
v katerih se vsako leto začne življenjska pot več kot
20.000 otrok – to je cilj, ki bi si ga morali želeti in si
zanj prizadevati vsi skupaj. Potem ko je NLB
v letu 2015 skupaj s strankami podarila
Porodnišnici Ljubljana pet kardiotokografskih
naprav – CTG, s katerimi lahko med porodom
spremljajo stanje ploda in nosečnice, je letos
napočil čas za še ambicioznejši projekt in širitev
akcije na več slovenskih krajev. NLB je tako od
vsakega stanovanjskega kredita, sklenjenega
v juniju 2016, podarila po 100 evrov slovenskim
porodnišnicam. Skupaj se je v akciji nabralo 55.400
evrov, ki jih je banka nakazala izolski, mariborski,

postojnski, celjski, šempetrski in ptujski
porodnišnici. Zdravstvene ustanove so sredstva
namenile za nakup nujno potrebne medicinske
in ostale opreme. Pri akciji NLB gre za nov korak
pri povezovanju poslovne poti s humanitarno,
za prispevek h kakovostnejšemu življenju širše
skupnosti in pozitivnim spremembam.
»Družbena odgovornost banke je vtkana v vse
naše poslovne korake in je ena pomembnejših
strateških usmeritev. Prepričani smo, da bomo
z letošnjo akcijo prispevali k še boljši zdravstveni
oskrbi mamic in varnejšemu porodu za otroke, ki
so naše največje bogastvo,« je ob akciji povedal Blaž
Brodnjak, predsednik uprave NLB.

UMETNOST

20.461 otrok
se je v letu 2015 rodilo v
Sloveniji.

29,3 leta
je povprečna starost mater,
ki so rodile prvič.

Ema in Luka
sta bilI najpogostejšI imeni.

58

Revija, ki je pred vami, praznuje. Minilo
je pet let, odkar je izšla prva številka
Osebno. Pisali smo o osebnih financah,
finančnih priložnostih, izzivih in nasvetih,
se o denarju, varčevanju in vlaganju
pogovarjali z znanimi Slovenci in našimi
komitenti. Z novimi številkami smo
širili tematska polja, predstavili vrsto
zanimivih sogovornikov ter posredovali
uporabne številke in podatke. V vsaki
številki se potrudimo poiskati za vas čim
več aktualnih tem, povezanih z varnim
finančnim vsakdanom in premišljenimi
odločitvami za prihodnost. Brez vas nam
ne bi uspelo: vaši komentarji, pohvale,
želje in pripombe so usmeritev in
spodbuda tudi za nove številke.
Na naslednjih pet let!

otrok se je rodilo na mamin,

Osebno | številka 12, 2016
Izdajatelj in nosilec avtorskih
pravic: NLB d.d., Trg republike 2,
1000 Ljubljana, www.nlb.si
Odgovorna urednica:
Irena Čuk
Glavna urednica:
Ana Herman
Izvršni urednik:
Jak Vrečar
Uredniški odbor:
Manja Gradišek,
Simona Polanc,
Maja Jarm Jovanović,
Bojana Kastelic,
Primož Inkret,
Igor Savič,
Nenad Senić
Ilustracija na naslovnici:
Maja B. Jančič
Vsebinska in oblikovna

57 pa na očetov rojstni dan.

zasnova, izvršno

Oglasite se in nam pomagajte sooblikovati revijo Osebno. Svoja mnenja in predloge
nam lahko posredujete na naslovih: osebno@nlb.si in NLB, Oddelek za tržno
komuniciranje, Šmartinska 132, 1000 Ljubljana (s pripisom »za revijo Osebno«).

uredništvo in produkcija:
PM, poslovni mediji d. o. o.,
www.p-m.si
Tisk: Para d. o. o.

Ob pregledni razstavi Karla Zelenka »Bodi, kar si, in
pri tem vztrajaj« predstavlja Mednarodni grafični
likovni center v NLB Galeriji Avla spremljevalno
razstavo Karel Zelenko v zbirkah NLB in MGLC. V
zbirki NLB je 16 Zelenkovih grafičnih listov in ena
slika. Večina razstavljenih grafičnih listov izhaja
iz originalne likovne opreme stavbe NLB na Trgu
republike 2. Pred 45 leti, leta 1971, je dela za novi
kompleks takratnega Trga revolucije izbral dr. Zoran
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Kržišnik, eden od ustanoviteljev in dolgoletni vodja
Mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani
ter takratni direktor Moderne galerije. Razstavo
dopolnjuje šest grafičnih listov iz zbirke MGLC.
Razstavišče: NLB Galerija Avla
Čas trajanja: 10. 8.−28. 9. 2016
Več o razstavi Karla Zelenka na spletu:
www.nlb.si/karel_zelenko-slo

Naklada: 5.000
ISSN 2232-3368
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, september 2016.

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.
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GLAVNA tema

IZBERITE
PRAVO ZASE

Prihodnost je nepredvidljiva, a ko gre za denar, bi moralo biti presenečenj čim manj.
Premislite, kam boste vlagali.

Avtor: Denis Vičič Ilustracija: Maja B. Jančič

V

eč kot polovica slovenskih
gospodinjstev in posameznikov
vsaj občasno varčuje, je pokazala
najnovejša raziskava Varčevanje in
zadolževanje Slovencev. Razlogi,
zakaj varčujemo, so različni. Večina
si hoče zagotoviti finančno varnost
v prihodnosti. Varčujemo pa tudi za nepredvidene ali
načrtovane stroške, nakupe in počitnice.
Čeprav je hraniti denar kar doma najslabša možna pot
do naših finančnih ciljev, saj denar tako izgublja svojo
realno vrednost in je hkrati izpostavljen tatvini, po
raziskavi na ta način vseeno varčuje vsak osmi Slovenec.
Še vedno pa je najbolj priljubljeno varčevanje z
bančnimi vlogami. Vsako varčevanje v banki je naložba.
Od prvega dne, ko denar prinesemo v banko, se
namreč ta plemeniti. Tako moramo pri izbiri naložbe
paziti predvsem na to, da bo primerna za dosego
našega finančnega cilja.
VČASIH JE DOBRO TVEGATI …
Poglejmo primer varčevanja za dodatek k pokojnini.
Za pokojninsko rezervo naj bi začeli varčevati vsaj
deset let pred upokojitvijo. Pri plači 1.000 evrov neto
pa bi po ocenah finančnih strokovnjakov pokojninska
rezerva morala znašati vsaj 72.000 evrov (šestkrat
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toliko, kolikor znaša naš letni neto prihodek pred
upokojitvijo). Z mesečno rento iz te vsote bi ohranili
podoben življenjski standard, kot smo ga imeli pred
upokojitvijo.
Ko se je za pokojninsko rezervo odločila varčevati
55-letna Helena, ki je bila pripravljena tudi malce
tvegati, je denar vložila v izbrani uravnoteženi vzajemni
sklad, ki so ji ga priporočili naši bančni svetovalci.
Za njenega vrstnika Marka, ki je bolj konservativen
vlagatelj in je hotel predvsem varno naložbo, pa je
bilo povsem primerno, da je sredstva naložil na NLB
Varčevanje.
Bančne vloge so namreč najbolj varen način hranjenja
sredstev. Dodatna varovalka je, da za vse take vloge
v višini do 100.000 evrov vselej jamči država.
Drugačno strategijo sta izbrala 35-letna Maja in Tine.
Ker ne sodita med najprevidnejše vlagatelje in ker je
do njune upokojitve še približno 30 let, sta si privoščila
bolj tvegane naložbe v delniške vzajemne sklade.
Velja namreč, da si pri daljši dobi varčevanja lahko
privoščimo večje tveganje. Če se jima naložba ne bi
izšla po načrtih, bi Maja in Tine morebitne izgube še
imela čas nadoknaditi. Pri iskanju prave naložbe sta se
tudi onadva obrnila na finančne svetovalce NLB.
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Kako skrbite za svojo finančno prihodnost?

6 dejstev, ki jih morate vedeti o naložbah

1.

2.

3.

Kaj je naložba?

Kaj je donosnost naložbe?

Kaj je naložbeno tveganje?

Naložba je uporaba denarja s ciljem
povečanja premoženja. Denar lahko
vložimo v bančne in druge finančne
instrumente ter druga nefinančna
sredstva (stanovanje, umetnine), da bi
dosegli donos v obliki obresti, dividend,
najemnin in zvišanja njihove vrednosti
v času.

Donosnost naložbe pomeni pribitek na
vložena sredstva, ki ga pričakujemo v
določenem časovnem obdobju. Naložbe
imajo lahko visoko, srednje ali nizko
donosnost, kar je odvisno predvsem od
naložbenega tveganja.

Naložbeno tveganje je tveganje, da bi
vlagatelj med varčevanjem ustvaril nižjo
donosnost naložbe od pričakovane. Pri
tem lahko vse prihranke tudi izgubi, ko
tvega preveč. Ali pa doseže precej nižjo
donosnost, kot bi jo lahko, ko tvega
premalo.

4.

5.

Kaj je likvidnost naložbe?

Kaj je idealna naložba?

Likvidna naložba je tista naložba, ki
vlagatelju zagotavlja takojšen dostop
do naloženih privarčevanih sredstev.
Take naložbe so primerne za ustvarjanje
finančne varnostne rezerve. Sem sodijo
prihranki na varčevalnem računu in
depoziti, pa tudi naložbe v vzajemne
sklade.

Idealna naložba bi bila tista naložba, ki
bi bila visoko likvidna, čim manj tvegana
in bi prinašala najvišjo pričakovano
donosnost. A taka naložba ne obstaja.
Zato je treba želeno ravnovesje med
temi značilnostmi naložb ustvariti s
kombinacijo različnih naložb.

… DRUGIČ PA JE VARNOST BOLJŠA
IZBIRA
Po podatkih raziskave o slovenskih
varčevalnih navadah sicer kar četrtina
varčevalcev denar hrani na bančnih
varčevalnih računih in v depozitih. Te
naložbe so zato, ker so najbolj varne,
sicer manj donosne, vendar zaradi visoke
stopnje likvidnosti tudi najprimernejše za
varčevanje za finančno varnostno rezervo,
ta najnujnejši element posameznikove
finančne varnosti.

na voljo takoj, ko je podjetje prvič
zamudilo z izplačilom plač. To je tudi
najpomembnejša razlika med naložbami
za dodatek k pokojnini in varnostno
rezervo: prva mora biti na voljo šele po
upokojitvi, zato ni nujno likvidna, druga
pa mora biti visoko likvidna, saj denar
potrebujemo takoj, ko se nepričakovani
strošek ali izpad prihodka pojavi.
Slabost bančnih vlog je njihova nizka
donosnost, to pa je tudi posledica
velike varnosti naložbe. Donosnejše so
praviloma tiste, ki so bolj tvegane. Tomi
si je višje obrestne mere za del svojih
prihrankov zagotovil tako, da je sklenil
depozit. Tako se je za določen čas odrekel
uporabi delčka privarčevanega denarja in
ga prepustil v upravljanje banki. Za to pa
je bil »nagrajen« z višjimi obrestmi, kot če
bi bila sredstva stalno na voljo za dvig.

Tomi se je znašel v finančni stiski, ko je
podjetje, ki mu je šlo dobro in v katerem
so bile službe precej zanesljive, zašlo
v težave – in to težavno obdobje je lahko
prebrodil prav s pomočjo finančne
varnostne rezerve. Pri plači 1.500 evrov
neto je imel prihranjenih okrog 11.500
evrov. To je bilo v njegovem primeru
sicer nekaj manj prihrankov, kot je
priporočeno za varnostno rezervo: ta
naj bi znašala vsaj 70 odstotkov enoletnih
neto prejemkov.
Ker je imel del sredstev naloženih
na varčevalnem računu, so mu bila
stran 8

NAJBOLJŠA REŠITEV:
URAVNOTEŽENOST
Ko se torej odločamo o tem, katero
naložbo izbrati, da bi dosegli finančni
cilj, moramo vedno upoštevati namen.
Če je denimo cilj kratkoročen, bomo
morali izbrati naložbe, ki so na papirju

6.
Zakaj imeti denar v banki vedno
pomeni naložbo?
Takoj ko denar damo v upravljanje banki,
se začne plemenititi. Ko ga imamo na
osebnem računu, na varčevalnem računu
ali v depozitu, se nam nabirajo obresti.
Varčevanje v banki je tako dejansko
naložba, saj denar zvišuje svojo vrednost.

MARJAN ŠAREC
ŽUPAN OBČINE KAMNIK

LEA PISANI
SVETOVALKA ZA KULTURO OBLAČENJA

»Pri financah in vlaganjih raje dvakrat
premislim, preden se odločim. Sem človek,
ki ne tvega preveč. Ljudje so namreč vse
prepogosto kratkoročno naravnani in se
odločajo za investicije, ki so bile donosne
v preteklosti. Ob tem pozabljajo, da so
naložbe tek na dolge proge. Pomembno se
mi zdi, da si pri tem zmeren, preudaren, da
živiš v okviru svojih zmožnosti in se jih ne
trudiš za vsako ceno preseči. Že v mladih in
srednjih letih bi se morali ljudje zavedati,
da bomo vsi nekoč stari. Ravno s tem
namenom imata moji dve hčerki odprte
varčevalne račune, skupaj s soprogo pa
seveda razmišljava o pokojninah. Realno in
racionalno.«

»Finančno načrtovanje in vlaganje v
prihodnost se mi zdi zelo pomembno. Čas
hitro teče in v hitrem delovnem tempu,
vrvežu vsakdanjega življenja, je potrebno
imeti dober strateško naložbeni načrt.
Konkreten finančni program je pomemben
zase, za druge, za bodočnost otrok. Pri
samozaposlenih je sicer načrtovanje
prepogostokrat na stranskem tiru. Ker si
kot nekakšen »one man band«, sam za vse,
je včasih težko usklajevati posel, finance ter
potencialne investicije. Sama sem se zato
letos odločila za finančnega svetovalca,
»coacha«, ki mi je v veliko pomoč pri
vodenju posla. Zelo pa mi tudi koristi
pri načrtovanju, oblikovanju srednje in
dolgoročnih naložbenih načrtov.«

MIHA ŽIBRAT
ODGOVORNI UREDNIK ŠPORTNEGA
PROGRAMA NA TVS
»Novinarski posel je zelo specifičen. Še
posebej v športni redakciji, kjer ves čas
»skačeš« naokoli po svetu, lahko včasih
kar pozabiš na prihodnost. S svojim
življenjskim standardom sem na splošno
zadovoljen. Je pa res, da nikoli nisem živel
na veliki nogi in zame materialne stvari
v življenju niso najpomembnejše. Priznam,
da tudi sam včasih nisem delal posebnih
načrtov za prihodnost. Vem pa, da so nujni.
Čez nekaj let odhajam, upam da, v zaslužen
pokoj. Pokojnine so nizke in za tiste, ki
niso pogledali naokrog in pravočasno našli
načrta za jesen življenja, obeti niso dobri.«

POT PRILAGODITI CILJU
To ni vedno lahko. Naložbe so namreč
praviloma take, da nobena ni povsem idealna.
Med seboj se razlikujejo po stopnji likvidnosti,
tveganosti in donosnosti, ponavadi pa je tako,
da če je ena lastnost zelo pozitivna, je druga bolj
negativna, recimo, če naložba ni zelo tvegana,
tudi donos ne bo zelo velik.
Ko je naložba likvidna, to pomeni, da nam je
denar lahko na voljo takoj, ko bi ga potrebovali.
Pri ocenjevanju stopnje tveganosti naložbe
pravzaprav ocenjujemo možnost, da vloženih
sredstev ne bi oplemenitili dovolj dobro ali bi
jih celo izgubili. Pri donosnosti pa nas zanima,
koliko se bo naše premoženje predvidoma
povečalo v določenem obdobju.
Idealna naložba je seveda visoko likvidna,
izjemno donosna in prav nič tvegana. A ker take
naložbe ni, je treba sklepati kompromise. Ti niso
odvisni samo od cilja varčevanja, ampak tudi od
tega, koliko smo pripravljeni z naložbo tvegati.

KDAJ TVEGAMO VEČ?

primernejše za kratkoročno nalaganje –
in seveda obratno. Pravilno pa se bomo
zagotovo odločili takrat, ko bomo pri
naložbi prihrankov tvegali ravno toliko,
kot si lahko privoščimo.
Včasih je lahko tudi preveč konservativno
razmišljanje tveganje – s tem namreč
tvegamo, da nam ne bo uspelo
privarčevati dovolj sredstev in da naša
sredstva ne bodo toliko oplemenitena, kot
bi lahko bila.
Najboljša rešitev je zato uravnoteženost
naložb. Čeprav idealna naložba ne
obstaja, je možno s pravilno kombinacijo
različnih bančnih finančnih produktov
doseči primerno razpršenost premoženja.
Tako bomo zmanjšali tveganje, da bi bil
donos na premoženje nevtralen ali celo
negativen.

Imate privarčevano
varnostno rezervo?
Priporočeno naj bi znašala
vsaj 70 odstotkov enoletnih
neto prejemkov, ki jih lahko
uporabite v nepričakovanih
življenjskih situacijah in vam
je na voljo takoj.

Nagnjenost k tveganju izraža, koliko je
vlagatelj sposoben in pripravljen prevzemati
naložbeno tveganje. Večja je nagnjenost
vlagatelja k tveganju, bolj tvegane naložbe
z večjim pričakovanim donosom (delnice)
si lahko privošči. Delež tveganih naložb
naj bi z uresničevanjem finančnih ciljev
in starostjo postopno zmanjševali. Skozi
stopnje življenjskega cikla smo namreč
najprej usmerjeni v rast premoženja in
imamo posledično večji del tega
v tveganih naložbah z visoko pričakovano
donosnostjo (delnice). Sledi druga stopnja,
v kateri se vse bolj usmerjamo v zaščito
premoženja in s tem v manj tvegane
naložbe z nižjo pričakovano donosnostjo.
V tretji stopnji do takrat zbrana sredstva
načrtno črpamo in so večinoma naložena v
malo tvegane naložbe z nizko pričakovano
donosnostjo (obveznice).
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IZ zakulisja
RUDI PLANINŠEK,

Posel se sklepa med ljudmi.
Zavedam se, da sem tisti, ki
mora pridobiti in upravičiti
zaupanje strank.

osebni finančni svetovalec

To delam.
To sem.

PREDLAGAJTE
SVOJEGA BANČNIKA!
V NLB dela veliko strokovnih,
srčnih, prijaznih, svojemu delu in
strankam predanih ljudi � tudi vi jih
srečujete ob obisku banke. Če bi
želeli, da koga od njih predstavimo
v reviji Osebno, nam to sporočite
na naslov osebno@nlb.si.

Je delati v manjšem kraju za
osebnega finančnega svetovalca
prednost ali slabost? Če tako kot
Rudi Planinšek stavite na zaupanje
in pristen človeški odnos, dileme ni.
Avtor: Žiga Kariž Foto: Aleš Rosa

»Pozdravljen, Rudi! Kako si, Rudi?
O, poglej ga, Rudi!« Tako nekako je slišati
pozdrave na Glavnem trgu v Slovenj
Gradcu v bližini številke 30 in poslovalnice
NLB, če tam za minuto ali dve postojite
z Rudijem Planinškom, osebnim
finančnim svetovalcem. Z nasmehom
odzdravi vsakemu. »Imam več kot petsto
strank, a lahko rečem, da sem z večino
stkal zelo pristne vezi. Če bi moral dati
hitro oceno, bi rekel, da se tikamo z več
kot dvestotimi,« nam pojasni.
Rudi dela v bančništvu že 29 let. Začel je
za bančnim okencem, takrat še v Koroški
banki. Ko se je ta leta 2008 priključila
NLB, je sprejel izziv in se lotil finančnega
svetovanja. »Ko sem dobil to delo, sem
na novo zaživel. Lahko rečem, da sem
bil prej, vsaj po ocenah sodeč, kvečjemu
povprečen delavec. Danes pa se lahko
stran 10

pohvalim z rezultati, ki me uvrščajo
med boljše svetovalce,« opiše prelomni
trenutek.
USPEH SE SKRIVA V ZAUPANJU
Z bogatimi izkušnjami, pridobljenimi pri
delu z ljudmi, se zaveda, da je skrivnost
uspeha v zaupanju: »Posel se sklepa med
ljudmi. Zavedam se, da sem tisti, ki mora
pridobiti in upravičiti zaupanje strank.
Njih ne zanima, kdo je lastnik banke in
kdo sedi v upravnem odboru. Posel so
sklenili z menoj in jaz sem odgovoren
zanj.« Kot poudarja, je bistveno, da
znaš ljudem prisluhniti, jih spoznati ter
razumeti njihove želje in težave.
SANJE POSTANEJO RESNIČNOST
»Včasih so pričakovanja ljudi previsoka.
A nikogar ne pošljem skozi vrata, preden

ne preverimo vseh možnosti.« Spomni se
družine, ki se je pri njem oglasila
z željo po hipotekarnem kreditu. »Ko
sem pogledal njihove prihodke, možna
zavarovanja in želje, sem si mislil, da
ne bo šlo. Nato pa smo začeli delati
skupaj. Uspelo jim je znižati ceno
želene nepremičnine, poskrbeli so za
dodatna zavarovanja, in ko se je ugodno
razpletla še cenitev, je naredila svoje še
banka in na videz nemogoče je postalo
mogoče,« razloži z nasmehom. Družina
ga še danes vabi na obisk v novi dom, da
bi mu pokazala, kako so sanje postale
resničnost, pove.
ŠIRJENJE OBZORIJ
Na steni v njegovi pisarni visi več
potrdil o opravljenih izobraževanjih,
najpomembnejše mesto med njimi pa

imata licenca za prodajo vzajemnih
skladov in licenca za posrednika
zavarovalniških produktov. »Če želiš
biti res pravi svetovalec in ne zgolj
komercialist, moraš imeti širino in
poznati celoten spekter produktov.
Stranki, ki bo na primer najela
hipotekarni kredit, moraš razložiti tudi
tveganja in predstaviti načine, na katere
se lahko pred njimi zaščiti. Življenjsko
zavarovanje je v takem primeru skoraj
nuja.« A kot pravi, nikoli nikomur ničesar
ne vsiljuje. Skozi pogovor poskuša začutiti
človeka, se mu približati in ugotoviti,
česa si v resnici želi. Ob tem pa si šteje
tudi za dolžnost, da vsakogar opozori
na življenjske dogodke, ki lahko čez noč
spremenijo posameznikovo finančno
sposobnost, in ob tem na načine, kako se
pred finančnimi pretresi zavarovati.

PRELEPO, DA BI BILO RES
Na podlagi svoje prakse ugotavlja, da
Slovenci produktov, ki jih ponuja finančni
trg, včasih ne poznamo dovolj dobro. Zato
kot eno svojih najpomembnejših nalog
vidi izobraževanje in informiranje strank.
»Pričakovanja strank so včasih nerealna. K
meni je pred dnevi prišel nekdo, ki je trdil,
da mu v sosednji Avstriji ponujajo produkt,
vezan na vlaganje v vzajemne sklade, ki ima
zajamčeno petodstotno obrestno mero.
A ko je nekaj prelepo, da bi bilo res,
običajno pač ni res.«
ZATISKANJE OČI
Slaba informiranost je po mnenju
Rudija Planinška tudi razlog za to, da si
Slovenci zatiskamo oči pred pokojninsko
problematiko. »Premalo se zavedamo,
kaj nas čaka čez 20, 25 let, ko se bo

upokojevala generacija, ki je danes stara
med 40 in 50 let. Če ne bomo sami
poskrbeli za zadostno pokojninsko rezervo,
nas čaka velik šok, saj se bodo ob koncu
delovne dobe dohodki vseh čez noč znižali
za 30 odstotkov ali več. Na splošno premalo
razmišljamo o finančni varnosti. Le
redkokdo ima rezervni sklad, denar,
s katerim bi lažje prebrodil težavno
situacijo, kot je izguba zaposlitve.« Ob
tem se spomni časov, ko je šel v stečaj
Prevent, v katerem je delalo veliko njegovih
sokrajanov. »Tisti, ki so imeli neko rezervo,
so prehodno obdobje do nove zaposlitve
lažje prebrodili, za tiste brez prihrankov pa
so prišli težki časi.«
NALOŽENA ODGOVORNOST
Zaveda se, da so dohodki v njegovem
domačem kraju nižji kot kje drugje,
a meni, da to ne more biti izgovor za
to, da ljudje ne upravljajo svojih financ.
»Nižje niso le plače, ampak tudi življenjski
stroški. Najemnine v Slovenj Gradcu in
Ljubljani se ne dajo primerjati,« je nazoren.
Velika večina njegovih strank ne sodi v
premožnejši sloj prebivalstva, ampak so
povprečni ljudje s povprečnimi dohodki.
Ljudje, ki mu ob iskanju poti za uresničitev
svojih želja pogosto zaupajo najbolj osebne
podatke.

Rudi Planinšek se zaveda odgovornosti, ki
mu je s tem naložena, in je ponosen, da mu
je uspelo pridobiti zaupanje toliko svojih
sokrajanov. Zato se pohvali, da ima svoje
delo res rad. »Pred dnevi sva imela
s soprogo enega tistih sanjaških pogovorov.
Vprašala me je, ali bi še opravljal svoje delo,
če bi zadel milijon evrov na lotu. Malce sem
pomislil in odgovoril: Seveda. To delam. To
sem.«
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VARNOST

Nizke obrestne
mere – kaj pa
zdaj?
V obdobju, ko so obrestne mere izjemno nizke tudi pri dolgoročno
vezanih sredstvih, je nujno razmisliti tudi o drugih načinih plemenitenja
denarja.
Avtor: Denis Vičič Foto: Getty Images, Shutterstock

Med slovenskimi varčevalci so bančne
vloge še vedno najbolj priljubljen način
plemenitenja sredstev. Razloga za to sta
vsaj dva. Hranjenje denarja v depozitih
in na varčevalnih računih je varno, saj
za prihranke do 100.000 evrov jamči
država. Sredstva na varčevalnih računih
so dodatno na voljo kadarkoli. Tak način
plemenitenja je večini najlažje razumljiv
in zato najbližji.

zakaj so obresti v zadnjem času nizke,
je širši, a najkrajše lahko zapišemo,
da je današnja težava varčevalcev –
ohlajeno evropsko gospodarstvo.
Gospodarska rast se le malenkostno
zvišuje, nižja pa je ponekod tudi
potrošnja prebivalstva. A povedano
seveda ne velja samo za slovenski
prostor. Obrestne mere za bančne vloge
so nizke po vsem evroobmočju, in to
tudi zaradi ekonomskih ukrepov, ki
naj bi gospodarsko aktivnost ponovno
prebudili.

kateri si skupina izbranih evropskih bank
med seboj posoja denar. EURIBOR ni en
sam, ampak jih glede na ročnost obstaja
več - najbolj poznani so na primer
3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Kaj
pomeni EURIBOR za kreditojemalce
in varčevalce? Obrestna mera je,
preprosto rečeno, cena za uporabo
denarja. Če najamete kredit v banki, vi
plačate to ceno banki. Če pa vežete svoje
prihranke, banka plačuje vam. Glede na
dolžino obdobja uporabe denarja ločimo
kratkoročne in dolgoročne pogodbe.

ZAKAJ SO OBRESTI NIZKE?
Nizke obrestne mere, ki so sicer dobra
novica za imetnike kreditov, so slaba
novica za tiste, ki presežke svojih
prihodkov vlagajo v bančne depozite
in na varčevalne račune. Cena, ki jo
vlagatelji plačajo za varnost in likvidnost
naložbe, je zaradi trenutno izjemno
nizkih obrestnih mer visoka. V teh
pogojih vztrajati pri varčevanju zgolj
z bančnimi vlogami nikakor ne
pripomore k dolgoročni finančni
varnosti varčevalcev.

KAKŠEN VPLIV IMA EURIBOR?
Pomembno vlogo ima pri tem Evropska
centralna banka (ECB). Ta določa tako
imenovano ključno obrestno mero –
obrestno mero, po kateri denar posoja
komercialnim bankam. Da bi ji uspelo
spodbuditi kreditiranje podjetij in prek
tega zagnati nov cikel gospodarske rasti,
je ECB ključno obrestno mero spustila
proti ničli. To pomeni, da banke pri
njej denar dobivajo brez pribitkov, kar
ima posledice tudi na medbančnem
denarnem trgu – posledično pa tudi na
obrestnih merah kreditov in depozitov.

Drugi, tu za nas zelo pomemben kriterij
ločevanja, je spremenljivost obrestne
mere: pogodbe se lahko glasijo na
nespremenljivo (fiksno določeno
v pogodbi) ali spremenljivo obrestno
mero. Kadar ste v vlogi varčevalca, ki
veže denar v banki, in se odločite za
spremenljivo obrestno mero, bo za vas
bolje, če se bo ta zviševala, potem ko
boste že sklenili vezavo, saj bodo v tem
primeru obresti višje kot na začetku.

Za običajne smrtnike, ki se ne
poglabljamo posebej v mikro- in
makroekonomska vprašanja, obrestne
mere in njihove spremembe niso vedno
razumljive na prvi pogled. Odgovor,

Višina ključne obrestne mere
pomembno vpliva na višino obrestne
mere EURIBOR. Kratica v angleščini
pomeni EURO Interbank Offered Rate,
gre pa za povprečno obrestno mero, po

A če je nalaganje denarja v te bančne
storitve še nedavno prinašalo kar zgledne
donose, je danes slika drugačna.
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V obdobjih kot v zadnjem času, ko
je EURIBOR na nizki ravni, je za
varčevalce, ki upate na višje ravni
v prihodnosti, pri dolgoročnih vezavah
bolj zanimiva spremenljiva obrestna
mera. A pozor: seveda ne morete vedeti,
ali se bo to res zgodilo, in za to ni
nobenega zagotovila.
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VARNOST
Blaž Bračič ,vodja oddelka za trženje in prodajo, NLB skladi
»Kadar varčujemo za kratkoročne (nujne) cilje, je smiselno
prihranke naložiti v čim bolj varne in likvidne naložbe, medtem
ko so za srednjeročne in dolgoročne cilje primernejši donosnejši
vzajemni skladi. Priporočljivo je, da prihranke, ki jih investiramo,
razdelimo med varne in likvidne naložbe ter vzajemne sklade
v razmerju, ki je primerno za naše cilje in finančne zmožnosti.
Priporočen za tak namen je NLB Naložbeni par, pri katerem
dobi varčevalec višjo obrestno mero na depozitu, če del sredstev
naloži v vzajemne sklade. Na tak način so prihranki razdeljeni
med stabilnejše naložbe – depozite – in sicer bolj tvegane, a tudi
likvidne vzajemne sklade, obenem pa dosežemo višjo obrestno
mero tudi na depozitnem delu.«

KAJ LAHKO NAREDIMO?
Opisane razmere terjajo ukrepanje
varčevalca. Ko so obrestne mere zelo
nizke tudi pri dolgoročno vezanih
sredstvih, je treba razmisliti
o alternativnih naložbah.

Še posebej, če smo se odločili varčevati
za pokojninsko rezervo, ki nam bo ob
upokojitvi zagotavljala dodatno mesečno
rento. Kot svetujejo bančni svetovalci,
je pri dolgoročnejših naložbenih ciljih
primeren odgovor na nizke obrestne
mere varčevanje v vzajemnih skladih.
Tem naložbam vsaj v Sloveniji nekateri
v preteklosti niso namenili dovolj
pozornosti in tudi zato, ker o njih niso
imeli prave predstave, niso prepoznali
njihovega potenciala. Morda je tudi
zato v njih svoja presežna sredstva vlagal
približno vsak deseti Slovenec.

PAMETNA NALOŽBA
V anketi o poznavanju in percepciji
različnih varčevalnih in naložbenih
možnosti (izvedeni na vzorcu nekaj
čez 1.000 anketirancev, 2015) se je
med drugim pokazalo, da vlagatelji
razumemo, da so naložbe v vzajemne
sklade manj tvegane od individualnega
kupovanja delnic in drugih vrednostnih
papirjev.

Naložba v vzajemne sklade je zelo
likvidna, saj vlagatelj sredstva lahko
kadarkoli zahteva, denar pa dobi
izplačan najkasneje v šestih delovnih
dneh od podaje zahtevka za izplačilo.
Kljub temu pa pri naložbah v vzajemne
sklade velja priporočilo, da si vzemimo
dovolj časa za doseg zastavljenih ciljev,
svetuje Blaž Bračič, vodja oddelka za
trženje in prodajo v NLB Skladih.

A v zadnjih letih se vse več varčevalcev
odloča, da vsaj del premoženja naloži
tudi v vzajemne sklade in na ta način
primerno oplemeniti svoja sredstva.

Doba varčevanja ob izbiri obvezniških
podskladov naj ne bi bila krajša od
treh let, pri uravnoteženih podskladih
ne krajša od petih let in pri delniških
podskladih ne krajša od sedmih let.

Ne glede na to, ali varčujemo za
večje nakupe v ne preveč oddaljeni
prihodnosti, za lepšo in udobnejšo jesen
življenja, za svoje otroke ali pa želimo
preprosto čim bolje vložiti premoženje,
da se bo ne le ohranjevalo, ampak tudi
povečevalo, so lahko vzajemni skladi
tista prava odločitev, ki jo iščemo.

Ko se odločamo za pravega, imejmo
v mislih razlike med njimi in se
odločimo premišljeno. Delniški
podskladi prinašajo najvišjo pričakovano
donosnost, a so tudi najbolj tvegani.
Primerni so zlasti za varčevanje na daljši
rok, saj se z daljšanjem ročnosti tveganje
opazno zniža.

Pomembno je, za kaj
varčujemo. Če gre za
kratkoročnejše cilje, si težje
privoščimo bolj tvegane
naložbe, pri dolgoročnih
pa si lahko privoščimo več
tveganja.

Pri uravnoteženih – ti so primerna
osnovna naložba za večino vlagateljev
– so vlaganja približno enakomerno
razporejena v delnice in obveznice.
Gre za vlaganja, ki so nekoliko manj
tvegana kot pri delniških, posledično
je zato nekoliko nižja tudi pričakovana
donosnost.
Obvezniški podskladi pa sodijo med
nizko tvegane. Njihova pričakovana
donosnost je le nekoliko višja od
donosnosti vezanega depozita, na drugi
strani pa je ključna prednost visoka
likvidnost.

POT PRILAGODITI CILJU
Različni skladi, v katere lahko vlagamo v okviru
NLB Skladov, torej omogočajo različne stopnje
tveganja. O tem, koliko lahko tvegamo glede
na naš profil, pričakovanja in zmožnosti,
se nam ni treba odločati samim. Bančni
svetovalci so namreč usposobljeni za to, da
vlagateljem pomagajo in svetujejo pri izbiri
najprimernejšega glede na postavljene ciljev in
starost posameznika.
Prvi korak lahko naredimo že danes.
Več o skladih: www.nlbskladi.si.
Svetovalci so dosegljivi kadarkoli na:
080 22 86 in info@nlbskladi.si.

Kako do več kot 100.000 evrov pokojninske rezerve?
Peter je danes star 45 let in doslej še ni imel možnosti, da bi
varčeval za svojo pokojninsko rezervo. Zaveda pa se, da mora za
mirno jesen življenja in dodatno rento v poznejši starosti začeti
varčevati čim prej. Računa, da se bo lahko upokojil najhitreje

Tip podsklada

Delniški

Uravnoteženi

Obvezniški

8%

6%

3%

189,81 €

238,18 €

330,42 €

108.000,00 €

108.000,00 €

108.000,00 €

Pričakovana nominalna letna donosnost
Mesečni vplačani znesek
Pokojninska rezerva po 20 letih

Več nasvetov za varčevanje za starost: www.nlbskladi.si/varcevanje-starost. Opozorilo: vsi izračuni so zgolj informativne narave. Donosnosti niso zajamčene, odvisne so od gibanja tečajev na
kapitalskih trgih, kamor nalagajo podskladi krovnega sklada NLB Skladi, ter načina in časa varčevanja. Donosnosti so izračunane kot aritmetična sredina dolgoletnih zgodovinskih donosnosti in
vključujejo stroške, povezane z varčevanjem v podskladih krovnega sklada NLB Skladi (razen neposrednih vstopnih in izstopnih stroškov). Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od
pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo. Več: www.nlbskladi.si/opozorilo-vlagateljem.
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čez 20 let in da bo torej varčeval vsaj 240 mesecev. Pri 65 letih
naj bi pokojninska rezerva znašala 6-kratnik naših letnih neto
prihodkov. Pri Petrovi mesečni plači 1.500 evrov to pomeni
108.000 evrov. Kako bo prišel do cilja z NLB Skladi?

Priloženi izračun kaže, da lahko do enake pokojninske rezerve
– 108.000 evrov – pride na različne načine, odvisno od tega,
za kakšne podsklade se odloči. Glede na to, da je želena

upokojitev oddaljena še 20 let, si Peter lahko še vedno privošči
višjo stopnjo tveganja, kar pomeni posledično tudi manjše
mesečno vplačilo.
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INFOGRAFIKA

Kako poiskati
odvečne stroške

REDNI PRIHODKI

1.500 EUR

43-letni Andrej ima mesečno neto 1.300 EUR prihodkov iz plače in 200 EUR iz avtorskega honorarja.
Kako razporeja svoj proračun in kako uspešen je pri nadzorovanju izdatkov?

Z urejenim pregledom imamo veliko jasnejši pregled nad izdatki, posledično pa lahko
izboljšamo tudi svojo finančno sliko.
Osebne finance so pomemben del našega
vsakdana, saj vključujejo pridobivanje, porabo
in upravljanje denarnih sredstev. Čeprav se ob
misli na ukvarjanje z njimi marsikdo zdrzne,
nas ravno zanemarjanje tega področja življenja
lahko še kako drago stane.
Osebni proračun je natančna evidenca
prejemkov in izdatkov posameznika v nekem
obdobju. Njegov namen je ugotoviti, kako
visoki so najpogostejši prejemki in izdatki
posameznika ali družine. Denarni tok moramo
najprej organizirati, šele potem bo nared za
optimizacijo oziroma izboljšanje.
Med izdatki si postavimo hiearhijo:
•
najpomembnejši: finančni izdatki:
namenimo jim 40 % prihodkov
•
pomembni: osnovni življenjski izdatki:
namenimo jim 30 % prihodkov
•
manj pomembni: ostali izdatki: namenimo
jim 30 % prihodkov

Znotraj osnovnih treh kategorij določimo še
manjše (pod)kategorije in jim določimo limite,
koliko lahko za njih porabimo na mesec. Nato
začnemo vpisovati dejanske izdatke. Hitro
bomo videli, kje presegamo limite in kateri
stroški so odvečni.

600 EUR 450 EUR 450 EUR

Proračun spremljamo mesečno, saj se poraba
mesečno – pa tudi npr. na letni čas – običajno
spreminja. Na sosednji stran vam ponujamo
primer spremljanja osebnega proračuna.
Na tak način ga lahko spremljate tudi sami.
Uporabite lahko tudi NLB Klik – v poglavju
Moj proračun – ki vam del izdatkov razporedi
sam.

Osnovni življenjski izdatki

Redni finančni izdatki

*Priporočeni deleži so aplikativni pri rednih mesečnih prejemkih
v višini vsaj 1500 EUR.

Poraba

Limit

Varčevanja

300 EUR

300 EUR

Krediti in limiti

260 EUR

Drugo1
Skupaj

Drugi izdatki

Poraba

Limit

Osebni izdatki

85 EUR

100 EUR

30 EUR

Avto

185 EUR

100 EUR

Plačilo položnic2 167 EUR

180 EUR

Dom

45 EUR

50 EUR

Oblačila in
obutev

90 EUR

120 EUR

Prosti čas

91 EUR

100 EUR

Skupaj

408 EUR

450 EUR

Počitnice

100 EUR

100 EUR

Skupaj

506 EUR

450 EUR

Poraba

Limit

Hrana in pijača

119 EUR

120 EUR

250 EUR

Higijena

32 EUR

50 EUR

50 EUR

610 EUR

600 EUR

davki, zavarovanja

1

6 NASVETOV

2

bivanje in osnovne storitve

KAKO UPRAVLJATI Z OSEBNIM PRORAČUNOM

1.

ENOSTAVNOST

4.

Ko načrtujete večjo porabo v eni kategoriji izdatkov,
načrtujte zmanjšanje porabe v drugih kategorijah.

2.

5.

Osebni proračun mora imeti svoj namen in cilj, ki
ga zasledujte v določenem obdobju.

Šele organiziran denarni tok je nared za
optimizacijo oziroma izboljšanje lastnega
premoženja.

JASNI, OPREDELJENI CILJI

3.

SAMOORGANIZACIJA
Osebni denarni tok je potrebno najprej organizirati
- prejemke in izdatke združiti v logične kategorije in
nastaviti sistem njihovega spremljanja.
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40 %

PREDVIDEVANJE

Bolj ko zapletete vodenje osebnega
proračuna, manj verjetnosti je, da ga boste
vzdrževali.

OPTIMIZIRANA PORABA

6.

prejemkov
POGOSTE NAPAKE PRI
VODENJU OSEBNEGA
PRORAČUNA:
•

•

LIMIT PORABE
Postavljeni limiti porabe po skupinah izdatkov
predstavljajo vaš “osebni finančni alarm”.

•

Potrošnja je lahko hitro večja
od povprečnega mesečnega
prejemka.
Preveč kratkovidna
organizacija denarnega toka.
Neupoštevanje postavljenih
omejitev v proračunu.

- -10 EUR

30 %

prejemkov

+ 42 EUR

30 %

prejemkov

- 56 EUR

Pri primerjavi Andrejevih izdatkov z načrtovanimi ugotovimo, da je porabil 10 evrov preveč pri rednih izdatkih, pri osnovnih pa
prihranil 42 evrov. A minus je »pridelal« pri drugih izdatkih � pri avtu. Tam mora paziti, saj je mesečni strošek veliko previsok.
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Jerneja Kamnikar

Vidi se, da se v tem prostoru (Center
inovativnosti Vivo Cateringa na Dunajski
cesti v Ljubljani) počutite kot riba v vodi.
Kako bi ga opisali?
To je kreativni dom, ki smo ga ustvarili z
našo ekipo. Hkrati je to moj vsakdanji svet.
Lahko mu rečem tudi moja dnevna soba.
Tu se prebujajo zamisli, tu jih razvijam,
se o njih pogovarjam s sodelavci ali gosti.
Eden od razstavljavcev, ki je pred kratkim
obogatil naš prostor s svojimi deli, mi je
dal lep kompliment. »Pri vas je neverjetno,
ker je vsakič vse tako drugače. Človek se
počuti, kot da je v New Yorku, mestu, ki
živi dan in noč,« je rekel.
Izraža to vašo energijo in način dela?
Da, to je moja želja. Da vsak dan doživiš
nekaj novega, ustvariš ali ješ tisto, kar ti
v tistem trenutku najbolj ustreza. Pri delu
si ne postavljam nobenih meja. Delam,
kot živim, praviloma brez vnaprejšnjih
omejitev. Želim si, da bi ljudje naše ideje,
okuse in podobe zaznali in doživeli.
Tako v Vivu recimo nimamo kataloga
produktov. Pogostitve se lotevamo enako
zavzeto ne glede na to, ali jo pripravljamo
za deset ali pa sto ljudi, za gala prireditev
ali intimnejši dogodek. Včasih rečem,
da smo kot en teater. Če imamo v dnevu
recimo sedem različnih sprejemov, ki jih
pokrivamo z našo dejavnostjo, je to enako,
kot da bi delali sedem predstav. Pri nas je
vseskozi živo. Pa sva spet pri imenu Vivo.

Vsak
dan
mora
biti živ
Jerneja Kamnikar si s podjetjem
Vivo Catering, specializiranim
za pogostitve na najrazličnejših
dogodkih in lokacijah, že več kot
dve desetletji prizadeva ponuditi
gostom le najboljše. Pri delu
se preprosto ravna po svojem
značaju in tudi v pogovoru hitro
razkrije vrednote, ki se ji zdijo
pomembne: želja po novem,
iskrenost, predanost, hkrati pa
tudi spoštovanje jasno postavljenih
pravil. Je zanimiva sogovornica,
ki zna spodbuditi razmišljanje o
življenjskih naukih in se nasmejati –
tudi na svoj račun.
Avtor: Jak Vrečar Foto: Aleš Rosa
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»Nočem delati razlik pri
pripravi cateringa, ne glede
na to, ali gre za britansko
»Želela sem samo delati.
kraljico, ameriškega
predsednika,
goste
na
Seveda je
denar
posledica,
dogodku ali pa večerno
ni pa vzrok. Ne delaš zato,
zabavo za ekipo sodelavcev ali
da bošZazaslužil.«
prijateljev.
vsakogar želim
poiskati nekaj posebnega.«

Publika na vaših kulinarično-estetskih
predstavah je raznolika. Je zelo zahtevna?
Težko rečem, da je kdo preveč zahteven.
Ljudje se čutimo. Če sam nekaj izražaš,
privlačiš sorodne duše. K nam prihajajo
naročniki, ki imajo jasne ideje in vizijo,
kaj želijo doseči z dogodkom, za katerega
nas najamejo. Nam pa zaupajo, da jim
bomo dobro svetovali in zadevo izpeljali.
Inovativnost je eden naših najmočnejših
adutov in veseli me, da ljudje to znajo
prepoznati. Lahko rečem, da nas
praviloma res hvalijo.
Je bila izkušnja s pripravo obeda za
britansko kraljico najzahtevnejši projekt?
Obisk Elizabete II. leta 2008 je bil za nas
gotovo mejnik. To je bil dogodek,
s katerim se je Vivo Catering pozicioniral
na zemljevid ne le v Sloveniji, ampak
tudi v mednarodnem okolju. Ponosna
sem na to izkušnjo. Dokazali smo si, da
znamo in zmoremo. V našem delu je bila
to olimpijska medalja. Ampak to ni bila
edina odlična izkušnja. Lepe stvari se
nam dogajajo vsak dan. Sama v svojem
delu, v ustvarjanju, še vedno neizmerno
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uživam. Počutim se kot na začetku, rada
sem kreativna, rada raziskujem in iščem
novosti.
Se kdaj zgodi, da kreativnost trči ob trda
pravila posla?
Ne, to se ne sme zgoditi. Pomembna
razlika je, ali si inovativen ali pa
improviziraš. V Vivu za improvizacijo ni
prostora. Inovativni smo, ko ustvarjamo
okuse in podobe, ko razmišljamo, kako
bomo pomagali naročniku ujeti tisti
občutek, ki ga želi. Ampak ko pride na
vrsto izvedba, smo samo še profesionalci.
To mejo sem določila zelo jasno.
Kako veliko ekipo imate?
Ožji tim šteje 25 do 30 članov, v
posamezne izvedbe nas je vključenih
do 60, v letu gre skozi naše projekte
več kot 100 ljudi, sodelavcev, študentov,
dijakov. Smo valilnica kadrov, v našem
kolektivu imamo zaposleno sodelavko
andragoginjo, kar je za catering sila
netipično. Filozofija podjetja se prepleta
z mojo osebno. Mnogokrat se pri delu
prepletata dan in noč, če človek ni
pripravljen na to, mu ne bo šlo. Veste,
kaj me je recimo navdalo s ponosom? Da
so si moji sodelavci sami naredili majice
z napisom: »Vivo ni služba, Vivo je način
življenja.« To pove največ.
Si vi kdaj štejete, kolikor ur ste delali?
Zelo mlada sem se naučila, da v lastnem
poslu ne hodiš v službo, ampak delaš
ves čas. Ampak pravim tudi, da moraš
znati poskrbeti zase, da se imaš dobro.
Nikoli se ne pritožujem, da delam
preveč, ni mi všeč, če ljudje dramatizirajo
ali se obnašajo, kot da so žrtev svojih
obveznosti. Če je tako, potem s srcem
niso pri stvari. Sama uživam v delu.
Vem, kdaj ga je največ, in jasno mi je,
da pridejo obdobja, ko prostega časa ni.
Junija je recimo »dopust« beseda, ki je ni
v slovarju.
Januarja je na primer drugače. Ko pride
čas za polnjenje baterij, se ustavim, si
privoščim oddih. Ampak prostih dnevov
ne štejem po koledarju, ni pomembno,
ali jih bo na koncu leta 20, 40 ali 60.
Pomembno je, ali sem pod črto našla
pravo razmerje med poslovnimi izzivi in
svojim mirom.
Ste se tega naučili ali imate naraven
občutek za ravnovesje?
Moja mama, upokojena ravnateljica, je
od mene od nekdaj veliko pričakovala,
njene besede pa še vedno jemljem za
zlato.
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V nekem intervjuju je izjavila, da pri
meni občuduje, da sem od nekdaj
pripravljena garati za dober končni
rezultat, tudi če moja eksistenca ni vedno
odvisna od tega. Dokler ni izrekla te
misli, se sploh nisem zavedala, da je tudi
to eden od mojih standardov. Potem sem
dosti razmišljala in ugotovila, da je to
družinsko izročilo, ki ga nosim s seboj.
Še danes se spominjam starega očeta v
njegovih zadnjih urah, kako je tipkal na
pisalni stroj. Ne trdim, da je tak način
primeren vedno in za vsakogar. Ujameš
se lahko v past v službi ali doma. Ampak
predanost delu je zapisana v moj značaj.
Tega se zavedam in sem na to ponosna.
Enako kot na to, da tudi vem, kdaj imata
glava in telo dovolj.
Torej se znate tudi »izključiti«?
Seveda. Takrat, ko mi ni treba delati, zlahka
spremenim okolje ali temo pogovora, moj
svet se nikakor ne vrti samo okrog tistega,
kar sicer počnem. Ne bom rekla, da hodim
prav veliko okrog po drugih dogodkih,
ampak tudi če pridem na kak sprejem
ali v lokal, kjer za hrano skrbijo drugi, ne
sodim o njihovem delu. Ko sem gostja, ne
ocenjujem postrežbe. Nočem takoj iskati
primerjav s tistim, kar delam sama, ne
kukam v njihovo kuhinjo ...
Prej sva že ugotovila, da imate dnevno
sobo na Dunajski. Kje pa je vaša kuhinja?
Odraščala sem v družini, v kateri so
ženske vsak dan pripravile kosilo
in se je za mizo zbrala vsa družina.
Srečanje za mizo je bilo nepogrešljivo.
Med odraščanjem so se mi zdele
družine, v katerih tega niso počeli, zelo
nenavadne, nenaravne. Zadnja leta je
tudi pri meni drugače. Na srečo se naših
»delovnih sob« držijo tudi kuhinje in se
prehranjujemo dobro, hkrati pa imamo
tesno družinsko vez, čeprav smo skupaj
manj, kot so bile skupaj družine nekdaj.
Pogrešate kosila doma?
Ko smo skupaj z najbližjimi, zelo
kakovostno preživljamo čas. Veliko se
pogovarjamo in res se trudimo razumeti
drug drugega. Zelo pomembno se mi zdi,
da znam prenašati naprej lepe vrednote.
Dobro se vrača z dobrim. Sliši se klišejsko,
ampak boljše resnice ne poznam. In če
se vrnem h kosilom, jih doživljam vsako
nedeljo. To je dan v tednu, ko se natanko
ob enih širša družina zbere pri mami
za mizo. To je moja hrana za dušo in
želodec. V družini se ne kličemo, ali v
nedeljo pridemo. Sporočimo le takrat, ko
res ne moremo priti.

Obisk kraljice Elizabete II.
je bil naša “olimpijska
medalja”. Dokazali smo si, da
znamo in zmoremo. Ampak
to ni bila edina odlična
izkušnja. Lepe stvari se nam
dogajajo vsak dan.

Vedno znova se vračava k vrednotam.
Kako pa ravnate z denarjem? Kakšen je
vaš odnos do financ?
Prepričana sem, da ne sme biti vse
v življenju povezano z dobičkom. Ja,
vedno si postavljam cilje in ocenjujem
rezultate, ampak ti niso vedno merljivi
v denarju. Denar je zame sredstvo,
s katerim si želim izpolniti pričakovanja
ljudi okrog sebe. In tudi svoja
pričakovanja, da ne bo pomote. Hkrati
pa tudi potegnem črto in se ustavim, če
imam občutek, da bi se morala za več
denarja odreči nečemu, kar ima zame
v osebnem življenju večji pomen. Zgodba
je večplastna. Po eni strani se ne pustim
kupiti, po drugi pa imam finance pod
nadzorom. Znam ravnati z denarjem.
Gre tu za prirojeno, privzgojeno ali
priučeno znanje?
To je zelo zanimivo vprašanje, ki si ga
včasih postavim tudi sama. Najbrž gre
za preplet vsega. Svoje delo sem pred
dolgimi leti začela zelo kreativno. Hrano,
okuse in prezentacijo je bilo treba
nato – hočeš nočeš – tudi marketinško
upodobiti. V nekem trenutku, ko je
bil Vivo že večji, sem se pogosto imela
priložnost pogovarjati tudi s predsedniki
uprav raznih podjetij.

»Človek mora živeti in si
prizadevati za svoje cilje,
a mora tudi vedeti, koliko
zasluži in koliko lahko porabi.
Ne glede na svojo ustvarjalost
ali pamet brez finančnega
načrta ne more uresničiti
tistega, kar si želi.«

potanko čutim, da so mi jasni tudi vsi
prilivi in odlivi. Vidim številke. Ne bom
rekla, da na decimalko natančno, ampak
vsaj v prvih dveh cifrah se ne zmotim.
Še preden recimo dobim bilanco iz
računovodstva, si že upam napovedati,
kakšen bo rezultat pod črto.
Doma pa ... Partner je doktor
ekonomskih znanosti, in čeprav sem,
kot ste najbrž ugotovili, kar prepričana
o svoji finančni pismenosti, sem zanj s
svojimi idejami, projekti, kreativnostjo
najbrž največji življenjski izziv. Sem pa
finančno vselej neodvisna.

Čeprav bi morda lahko rekla, da gre
ponavadi za bolj konzervativne, meni ne
tako sorodne duše, sem se tudi na tem
področju vedno znašla in ga razumem.
Moj koncept, način razmišljanja se ne da
uokviriti. Na križišču med kreativnostjo
in velikim dobičkom bom vedno zavila
na ustvarjalno stran, ker sem taka oseba,
ampak tudi v tabelah in številkah sem
doma, ko je to potrebno.

Plačujete z bančnimi in kreditnimi
karticami ali imate raje gotovino?
Ponavadi plačujem z bančnimi karticami.
S seboj imam tudi kreditno kartico, a le za
vsak primer.

Za finance torej ne potrebujete
inštrukcij?
V poslu? Ne. Imam prednost oziroma
slabost, kakor hočete, da sem tako
vpeta v svoje vsakdanje delo in ga tako

Presenečeni bi bili, koliko takih
odgovorov slišimo ...
To je neodgovorno. Malo za šalo, ampak
tudi s kar precej resnice lahko rečem, da
gre verjetno za ljudi, ki jim pri denarju

Veste tudi zasebno v vsakem trenutku,
koliko denarja imate na računu?
Tako vprašanje me kar malo preseneča.
Ali kdo tega ne ve?

ni treba preveč razmišljati, ker zanje
skrbi kdo drug. Ampak tega si zase ne
predstavljam. Tako kot pri vseh drugih
stvareh v življenju menim, da mora biti
vsakdo samostojen. Človek mora živeti in
si prizadevati za svoje cilje, a mora tudi
vedeti, koliko dni ima mesec, koliko bo
zaslužil in koliko lahko porabi. Ne glede
na to, kako ustvarjalen ali pa pameten je,
brez finančnega načrta ne more uresničiti
svojih ciljev.
Kaj pa finančne pregrehe? Se kdaj
razvajate tudi z materialnimi dobrinami?
Imam ogromno srečo, da lahko delam
tisto, kar hkrati živim. Ogromno
dinamike je v mojem vsakdanu in zato
nisem nikoli pri miru. Rada imam
kulturo, opazujem jo in vključujem v
delo, ko je to mogoče. Zato tudi uživam,
ker lahko veliko hodim naokrog.
Na potovanjih čutim zadovoljstvo. Ne
glede na to, ali gre za delovne projekte ali
pa za odkrivanje krajev le za mojo dušo,
me osrečujejo pristni kraji z dušo. Nisem
strašno razsipna. So pa tudi v mojem
življenju trenutki, ko dajem prednost
doživetjem in ne ciljem. So to pregrehe?
Nisem prepričana. Raje jih imenujem
moji užitki. Moje življenje.
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OSEBNE finance
S primerno
varnostno rezervo
lahko omilimo
kreditna tveganja in
zagotovimo redno
poplačilo obveznosti,
tudi ko so naši
prihodki manjši.

Življenje
v sožitju
s kreditom
Najem kredita je ponavadi pomembna življenjska odločitev, zato jo
moramo skrbno pretehtati. Pred morebitnimi kasnejšimi težavami pa nas
lahko obvaruje tudi posvetovanje s strokovnjakom.
Avtor: Žiga Kariž Strokovna recenzija: Živa Pirc, višja upravljavka ponudbe v NLB
Foto: Getty Images

Le redkokdo ima pod palcem toliko,
da si lahko v hipu privošči vse, kar
potrebuje in želi. Zato se mora večina od
nas naučiti velike umetnosti sodobnega
življenja, ki se ji reče upravljanje potreb,
želja, poti do njihove uresničitve in
finančnih zmožnosti. Pri tem si v različnih
življenjskih obdobjih do višje kakovosti
bivanja pomagamo tudi s krediti.
PO TEHTNEM PREMISLEKU
Dolg si naložimo po pameti: s tehtnim
premislekom, predvsem pa na
podlagi informacij, ki nam bodo dale
jasno sliko o tem, kakšne so naše (z)
možnosti. Seznaniti se moramo z vsemi
tveganji, ki jih prinaša zadolževanje:
likvidnostnim tveganjem, obrestnim
tveganjem in valutnim tveganjem.
Likvidnostno tveganje je povezano
zmanjšanjem prihodkov in posledično
nezmožnostjo plačevanja obveznosti,
zmanjšamo pa ga s primerno varnostno
rezervo. Obrestnemu tveganju se
izpostavimo, če najamemo kredit s
spremenljivo obrestno mero. Ta je
sestavljena iz referenčne obrestne
mere (EURIBOR), ki se spreminja, in
pribitka. Ko se EURIBOR prilagodi
dogajanju na finančnih trgih, se z
njim spremeni tudi višina mesečnega
obroka za odplačevanje kredita. Daljše
je obdobje vračanja kredita, večja je
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verjetnost, da bo prišlo do sprememb,
zato se pri dolgoročnih kreditih splača
izbrati fiksno obrestno mero. Valutnemu
tveganju pa se izognemo, če kredit
najamemo v valuti, v kateri prejemamo
svoje dohodke.
ZA KOLIKO SE LAHKO ZADOLŽIMO?
Bistveno je, da smo pred najetjem kredita
objektivni pri oceni svojih kreditnih
zmožnosti. Koliko dolga si lahko
privoščimo, je odvisno od naše starosti
in višine rednih prihodkov. Pri oceni
kreditne kondicije sta nam lahko v pomoč
izračun faktorja zadolženosti in izračun
stopnje zadolženosti. Faktor zadolženosti
pove, koliko letnega neto prihodka
potrebujemo za poplačilo neodplačanega
dela dolga. Višja je naša starost, nižji mora
biti faktor. Stopnja zadolženosti pa je
razmerje med skupnim zneskom, ki ga
vsak mesec namenimo za poplačilo svojih
dolgov, in mesečnim neto prihodkom
in nam pove, ali smo sposobni redno
poplačevati svoje dolgove. Priporočljivo
je, da stopnja zadolženosti nikoli ne
preseže 40 odstotkov. Ko se odločamo za
najetje dolgoročnega kredita, kot je na
primer kredit za nakup nepremičnine, se
moramo zavedati, da bomo v tem obdobju
plačevanja kredita zagotovo potrebovali
še kakšen manjši potrošniški kredit, ki bo
še dodatno obremenil naš proračun, zato

KAKO VODITI SVOJ MESEČNI
PRORAČUN?
Primer, kako vodimo osebni
proračun, najdete na strani 17.

stanovanjski kredit naših prihodkov ne
sme obremeniti do skrajnih mej.
SKOZI MESEC S KREDITOM
Ko začnemo odplačevati kredit, se naši
mesečni izdatki občutno zvišajo. Da
se ne bi znašli v likvidnostnih težavah,
moramo realno oceniti prihodke in
odhodke prilagoditi novim razmeram.
Pomembno je, da si zagotovimo varnostno
rezervo; ta nam bom omogočila, da
bomo svoje obveznosti poravnali tudi v
primeru začasne izgube ali zmanjšanja
prihodka. A osnova upravljanja kreditnih
obveznosti je, da si izdelamo družinski
proračun: zabeležimo vse prihodke in
odhodke ter jih razdelimo v smiselne
kategorije. Pri tem nam je lahko v
pomoč tudi bančni svetovalec, ki nam
bo povedal, kakšni so priporočeni deleži
za posamezne kategorije. Razvrstimo
jih po pomembnosti in vsaki kategoriji
pripišemo zgornji limit. Pomembno je,
da redno spremljamo denarne tokove
in preverjamo, ali se držimo omejitev.

Tako bomo lažje načrtovali in uresničili
finančne cilje, ob morebitnih težavah pa
pravočasno ukrepali. Priporočljivo je, da
za osnovne življenjske izdatke (hrana,
obleka, ogrevanje, elektrika) namenimo
okoli 30 odstotkov prejemkov, za redne
finančne izdatke (kredit, zavarovanje,
varčevanje) do 40 odstotkov prejemkov
in za druge izdatke (razvedrilo, rekreacija
…) do 30 odstotkov prejemkov.
Če ima naš kredit spremenljivo obrestno
mero, je pomembno, da spremljamo
gibanje EURIBOR-ja. Banke višino
mesečnega obroka, vezanega na
EURIBOR, prilagajajo v različnih
časovnih intervalih (mesečno, četrtletno,
polletno, letno), z rednim spremljanjem
gibanje referenčne obrestne mere pa
se lahko pravočasno pripravimo na
morebitno zvišanje anuitete.
PREDČASNO POPLAČILO KREDITA
Če nam je uspelo poleg varnostne in
pokojninske rezerve privarčevati še toliko

denarja, kolikor znaša preostanek našega
dolga, se je v večini primerov smiselno
odločiti za predčasno poplačilo kredita.
S tem prihranimo plačilo obresti in
sprostimo družinski proračun. Kriterij
za odločitev o tem, ali s temi prihranki
poplačati dolg ali ne, je razlika v višini
obresti in stroškov servisiranja kredita in
višini donosa prihrankov. Če nas kredit
stane več, kot nam prinašajo prihranki, se
torej kredit splača poplačati. Pri odločitvi
nam bo v veliko pomoč načrt plačil, ki ga
izdela banka. Iz njega je razvidno, kako se
s poplačilom vsakega mesečnega obroka
spreminja razmerje med glavnico in
obrestmi in kako se spreminja glavnica.
NEGOTOVI ČASI
Življenje je polno vzponov in padcev
in nekaterih se ne da predvideti. Tako
vedno obstaja možnost, da se znajdemo
v situaciji, ko svojih mesečnih obveznosti
ne bomo zmogli pravočasno poravnati.
V takem primeru se moramo takoj
oglasiti v banki. Najslabše je namreč, če

težave ignoriramo. Če ugotovimo, da
naša varnostna rezerva ne bo dovolj za
redno odplačevanje dolga ali če te sploh
nimamo, je nujno, da takoj obiščemo
svetovalca v banki in poiščemo rešitev.
Možnosti je več. Največkrat se kredit
reprogramira, tako da se podaljša rok
plačevanja in s tem zmanjša mesečni
obrok. Druga možnost je moratorij
oziroma odlog odplačevanja kredita.
Možna je tudi kombinacija obojega.
V skrajnem primeru je smiselno razmisliti
tudi o odprodaji dela premoženja, a
večinoma se lahko s pravočasnim obiskom
v banki izognemo takim ukrepom. Zelo
smiselno je, da se zavarujemo tudi za
primer izgube dela (brezposelnost).
KAKŠNA JE VAŠA STOPNJA
ZADOLŽENOSTI?
Svoje trenutne ali načrtovane kreditne
obveznosti lahko takoj ocenite z NLB-jevim
simulatorjem na:
www.nlb.si/ocena-zadolzenosti
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(P)osebno

Stereotip, da starejši
ne uporabljajo spleta,
ne velja več.

Spletni nakupi
niso samo
za mlade
Časi se spreminjajo. Tudi tisti, ki nismo več rosno mladi,
bomo vse pogosteje obiskovali spletne trgovine in izkoriščali
njihove prednosti. In najboljše pri tem je, da se bodo trgovine
prilagajale nam, ne pa mi njim.
Avtor: Jak Vrečar Foto: Getty Images

»Potrebujem tvojo pomoč. Novo električno
kosilnico iščem,« je moj tast začel pogovor,
ko se je bližalo obdobje košnje trate. Kot
aktiven upokojenec, ki ves čas ureja okolico
doma, me s tem ni posebej presenetil.
»Seveda, ni problema, kdaj in kam greva po
nakupih?« sem odgovoril brez pomisleka in
začel brskati po urniku, ali sem popoldne
prost. Prepričan sem bil, da se bova spet
zapeljala v eno od tastovih priljubljenih
tehničnih trgovin, ampak z naslednjim
stavkom mi je vzel sapo. »Ne, nikamor ne
greva. Rad bi, da poiščeva kosilnico na
internetu.« Najbrž sem ga pogledal precej
začudeno, saj mi je takoj pojasnjeval naprej:
»V spletni trgovini. Prepričan sem, da bova
našla kako dobro. Menda jih imajo, kolikor
hočeš.«
To, da je dva dni pozneje pred hišo stala
nova tastova kosilnica, je bilo zame vsekakor
eno večjih presenečenj v zadnjem času. Pa
pravzaprav ni posebnega razloga za to –
danes na spletu kupujejo vse generacije. S
tem, ko kar avtomatsko predpostavimo, da
starejši ne uporabljajo spleta, le sledimo
stereotipu, ki ne velja več.
SAMO MALO: KDO SPLOH S(M)O
»STAREJŠI«?
Ste se pri zgornjem stavku popraskali
po glavi in se vprašali, kdo pravzaprav
sodi med »starejše«? Se ne smemo več
počutiti mlade pri petdesetih? Je človek
statistično star pri štiridesetih ali šestdesetih?
Opravimo najprej s tem vprašanjem.
Odgovor je preprost. Če niste ravno v
svojih dvajsetih, se lahko takoj potolažite:
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zelo veliko uporabnikov spleta in spletnih
nakupovalcev nas je »starejših«.
V tujini sicer lestvice v statističnih raziskavah
ne postavljajo vedno enako visoko, vendarle
pa za temeljno ločnico med »mladimi« in
»starimi« najpogosteje velja meja med dvema
generacijama – X in Y. Tisti, rojeni po letu
1981 (sem štejemo pripadnike generacije
Y, rojene v osemdesetih in prvi polovici
devetdesetih, ter tudi člane generacije Z,
rojene še pozneje), so na spletu označeni
kot »mladi«. Vsi drugi, torej pripadniki
generacije X (rojeni med letoma 1961 in
1980), generacije »baby boom« (1945–1960)
ter še starejši seniorji, pa smo skupaj najprej
člani velike skupine starejših. Skratka, od
35. leta naprej se vsaj od statistične mladosti
poslovimo in vsaj za potrebe tega članka se
bomo imenovali starejši. A to nikakor ne
pomeni, da na spletu ne nakupujemo in da
ne bi v prihodnje mogli nakupovati še več.
Prav nasprotno.
PLUSI SPLETNEGA NAKUPOVANJA ZA
VSAKOGAR
Že res, da je lahko izbiranje na primer
novega modnega kosa garderobe v trgovini,
kjer tkanino tudi otipaš, pravi užitek (in
družabni dogodek). V Veliki Britaniji
(vir: tamkajšnji statistični urad) gre 63
odstotkov žensk in 52 odstotkov moških
še vedno raje v »klasično« trgovino, a se
delež vsako leto zmanjšuje. Vse več ljudi
prepoznava prednosti, ki jih prinaša
spletno nakupovanje.

Nakupujemo lahko kadarkoli. Vrste pri
blagajni in iskanje parkirnega prostora
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(P)osebno

Splet je vsepovsod

Kaj kupujejo starejši?

Evropejci redno uporabljamo splet tudi za nakupe.
Slovenci sicer še lovimo vodilne, a je v lanskem letu na
spletu vsaj enkrat kupoval vsak drugi Slovenec.

Če primerjamo delež nakupov kupcev v starostni
kategoriji 35–54 let, ugotovimo, da starejši v primerjavi
s povprečjem ...

81 %

Evropejcev (in 75 % Slovencev), starih
od 16 do 74 let, je v zadnjih 12 mesecih
brskalo po spletu.

65 %

SPLETNI NAKUP MORA BITI
VAREN

uporabnikov spleta v EU

(in 52 % Slovencev) je v istem obdobju opravilo
tudi vsaj en nakup. To je za 15 odstotnih točk
več kot pred slabim desetletjem.

Najpogosteje kupujemo:

Oblačila in izdelke
za šport

Potovalne
aranžmaje

odpadejo. Za to, da najdemo lep par
čevljev, ugoden vikend paket na morju
ali – kot smo ugotovili na začetku –
kosilnico, ni treba obiskati cele serije
trgovin, da bi ugotovili, kje imajo najboljšo
ponudbo in kje najnižjo ceno. Pogosto,
na primer pri nakupu »špecerije«, se
tako tudi izognemo nevarnosti, da se v
nakupovalnem vozičku ob izdelkih, ki
jih potrebujemo in smo se jih namenili
kupiti, po nepotrebnem znajde še vrsta
drugih. Za slabo vest ali pa kar konkreten
glavobol zaradi zapravljanja, kar se po več
urah, preživetih v nakupovalnem centru,
pogosto zgodi – še posebno, ko imajo
razprodaje in je vse »super ugodno« – je
na spletu precej manj nevarnosti. Skratka,
če je naš cilj, da res najdemo tisto, kar
potrebujemo, in kupimo to po optimalni
ceni brez odvečnega izgubljanja časa,
potem je nakup iz naslanjača z domačim
računalnikom, tablico ali pametnim
telefonom v roki vsekakor prava rešitev.
Če bolj redko opravite spletni nakup ali pa
sploh ne, saj ste prepričani, da je to nekaj
za mlajše generacije, vas spodbujamo,
da berete dalje. Seveda nakupi, ki jih na
spletu opravljamo starejši ali mlajši, niso
enaki. Pa ne gre le za okuse, razlikujejo
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izdelke za dom
(npr. pohištvo, igrače)

se naše nakupovalne navade. Kupujemo
drugače.
NE VESTE, KDO JE KIM KARDASHIAN?
DOBRO.
Začne se že pri izdelkih, ki se nam zdijo
zanimivi. Mladi (generacija Y) iščejo in
najdejo navdih za nakup na družabnih
omrežjih. Realnost sodobnega sveta
je, da se je recimo prodaja elastičnega
korzeta, ki poudarja obline, podeseterila,
ko se je začela v njem na fotografijah
na vseh mogočih omrežjih pojavljati
Kim Kardashian, del klana Kardashian
– družine, o kateri vedo mlajši vse, česar
jim ne bi bilo treba vedeti, starejšim pa ni
jasno, po kakšni logiki je lahko zaslovela
in obogatela z razkazovanjem svojega
zasebnega življenja.

Če družabna omrežja niso vaš običajni
vir informacij, očitno sodite med bolj
premišljene nakupovalce iz kategorije
nad 35 let. Ti kupci pred odločitvijo
naredimo podrobnejšo »domačo nalogo«.
Eno priporočilo ali znan obraz ni dovolj.
Iščemo z argumenti podkrepljene ocene
na straneh, ki jih imamo za zaupanja
vredne. Beremo bloge, v spletnih

vstopnice
za dogodke

knjige, revije,
časopise

trgovinah pa med zapisi kupcev, ki
izdelek že imajo, najprej preberemo tiste
z najnižjimi ocenami, ker v njih iščemo
morebitne pomanjkljivosti izdelka, da ga
ne bi polomili pri nakupu.
KLASIKA IMA PREDNOST PRED ZADNJIM
TRENDOM
Starejši smo previdnejši pri izbiri izdelkov.
Kakovosti, še posebej pri oblačilih,
pripisujemo večji pomen kot mlajši, tudi če
pomeni kakovost višjo ceno izdelka. Ženske
v tej skupini niso več pripravljene polniti
si omar z nekoliko cenejšimi »krpicami«,
izrezanimi po zadnjih modnih trendih, za
katere je že danes kristalno jasno, da bodo
prihodnje leto obležale v omari, ker ne
bodo primerne za nobeno priložnost. Tudi
v približne velikosti ne verjamejo, ampak
iščejo oblačila, ki so jim prav. (In ko smo
pri spletnih nakupih oblačil: praviloma
kupujejo v spletnih trgovinah, v katerih
lahko izdelek brez težav in po možnosti
brez plačila poštnine pošljejo nazaj, če se
izkaže, da ne ustreza pričakovanjem.)
Enako starejši moški v primerjavi z mlajšimi
vsaj v povprečju na primer pri tehničnih
izdelkih manj dajo na privlačnost izdelka,
več pa na kakovost. Če je telefon, ki je

KUPUJEJO VEČ

KUPUJEJO MANJ

•

živil in pijač

•

oblačil

•

izdelkov za dom

•

elektronskih pripomočkov

•

izdelkov za šport in nego

•

glasbe, filmov

v prodaji »že« celo leto, po tehničnih
lastnostih zanje povsem primeren, hkrati
pa zaradi prihoda naslednika na trg za sto
ali dvesto evrov cenejši, si ga bodo izbrali
z veliko lažjim srcem kot mlajši kupci,
ki vidijo v tovrstnih izdelkih tudi (ali pa
predvsem) statusni simbol.
SO PRODAJALCI ŽE NAŠLI POT DO VAS?
Dolgo časa je veljalo, da mlajši
nakupovalci, torej del prebivalstva, ki naj
bi bil na spletu bolj domač, za spletne
nakupe porabijo veliko več denarja kot
drugi. Zato so bili tudi primarna tarča
trgovcev in oglaševalcev. Toda številke jasno
kažejo, da starejši del spletne nakupovalne
populacije lovi mlajšega. Ameriški Business
Insider tako v raziskavi za zadnje končano
leto (2015) navaja podatek, da povprečen
ameriški spletni nakupovalec, star od 35
do 45 let, porabi že toliko kot tisti, ki je star
med 18 in 34 let.

Res je veliko spletnih trgovin po videzu,
nakupovalnih korakih in načinu nagovora
kupca primarno pisanih na kožo strankam,
starim 20 ali 30 let. Zato se vam prav
lahko dogaja, da se v spletni trgovini, v
kateri zelo verjetno ponujajo izdelke,

ki jih iščete, počutite izgubljeni. No,
lahko vam je v tolažbo, da se bodo take
trgovine v prihodnosti morale prilagodile
starejšim – ali pa bodo tvegale, da bodo
izgubile posel in ga prepustile tistim, ki
bodo bolje razumeli trg. Britanski časnik
The Telegraph pri tem recimo povzema
izsledke raziskave agencije za digitalni
marketing Greenlight. Ta ugotavlja, da
so starejši nakupovalci, konkretno tisti
nad 55 let, vse bolj nagnjeni k spletnim
nakupom, hkrati pa so bili pri trgovcih
v preteklosti najbolj prezrti, saj jim je
pozornost namenjal le vsak peti. Gre za
veliko napako, opozarja agencija, saj imajo
ne več rosno mladi nakupovalci še eno zelo
izraženo lastnost – zelo so zvesti trgovinam,
v katerih se dobro počutijo.
Trgovcem in oglaševalcem lahko pripišemo
marsikaj, nikakor pa jim ne moremo
naivnosti. Scenarij za prihodnost se tako
nedvomno že kaže: vse več spletnih trgovin
bo namenjenih starejšim. Ne zato, ker bi
nas imeli tako radi, ampak zato, da bomo
tam (še) več kupovali.

Z razvojem digitalnih tehnologij se
število zlorab in prevar pri spletnih
nakupih zmanjšuje. Spletni nakupi
potekajo v večini primerov povsem
brez težav. Po Eurostatovih podatkih
tako okrog 70 odstotkov kupcev
v EU ne glede na število nakupov ni
imelo sploh nikakršnih težav. Med
tistimi, ki so naleteli na težave, pa se
jih je največ pritožilo nad počasnejšo
dostavo od napovedane. Sledijo
tehnične težave pri plačilih, nato
poškodbe na dobavljenih izdelkih in
neustrezni odzivi na pritožbe.
O poskusih prevar – sem so šteli
spletne trgovce, ki so zavajali
z informacijami o blagu, ponujali
neustrezne izdelke ali pa na primer
poskušali prevarati kupca in mu želeli
blago le zaračunati, dobaviti pa ne, so
poročali manj kot trije odstotki kupcev.
Številka se lahko zdi majhna, kljub
temu pa številni kupci pri nakupih na
spletu ravnajo še bolj previdno kot sicer
– in prav je tako. Ob splošnih pravilih
varnega nakupovanja (preverite
spletnega trgovca, prepričajte se,
da je spletni naslov trgovine pravi
in ne gre za prevaro, uporabljajte
varno povezavo) namenite posebno
pozornost plačevanju s karticami. V
NLB so vam na voljo najsodobnejši
varnostni mehanizmi za zaznavanje
morebitnih poskusov prevar in
navodila za varno uporabo kartic (več
na: www.nlb.si/spletni-nakupi), vse
pogosteje pa se spletni nakupovalci
odločajo tudi za NLB Predplačniško
kartico MasterCard. Ta omogoča
sodobno in varno brezgotovinsko
porabo v višini naloženih sredstev. Če
želite svoje spletne nakupe povsem
ločiti od siceršnjih izdatkov na drugih
karticah in imeti še več zaščite, saj
naložite le toliko, kot potrebujete
za posamezen nakup, bo ta kartica
vsekakor prava izbira – ne glede na
vašo starost.

INFORMACIJE IN NAROČILO
Za več informacij o NLB Predplačniški
kartici MasterCard obiščite
www.nlb.si/predplacniska-kartica,
najbližjo NLB Poslovalnico ali jo
naročite v NLB Kliku.
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MOJ hobi

Boštjan Gorenc

Kraljestvo
iger
Boštjan Gorenc – Pižama s knjigo »sLOLvenski klasiki 1« trenutno sedi na vrhu lestvic najbolje
prodajanih slovenskih knjig leta in upa, da ne popustijo pod njegovo težo. Sicer prevaja
otroške in fantazijske knjige, kadar stopi na oder, pa razdira šale. V prostem času snema
podcast Glave in igra namizne igre. A njegova strast do iger ni od včeraj. Preigranih ur že
dolgo ne šteje več in tudi neprespanih noči se je nabralo kar nekaj.
Avtor: Jak Vrečar Foto: Nejc Lasič

Odkar je z otroškimi vrstniki odigral svoje
prve partije igre monopoli in si kot vsi drugi
prizadeval, da bi magični karti z imeni Bleda
in Bohinja pristali prav na njegovem kupčku,
se Boštjan Gorenc navdušuje nad svetom
družabnih iger. Tekmovanje, druženje in
tedaj še otroško, a hkrati s pravo pravniško
vnemo tolmačena pravila so ga omrežili in
mu odprli nov svet.
Z IGRAMI V GORE IN NA PRVENSTVA
Pozneje, v študentskih časih, so prišle nove,
zahtevnejše, a ravno tako privlačne igre,
polne zanimivih izzivov, strateških odločitev
in tekmovanja v dobri družbi. Tudi ena od
»klasik« strateških iger, Risk, je bila nekaj
časa njegova vsakdanja spremljevalka. »Tako
vneto smo jo igrali, da smo veliko škatlo
s tablo, kartami in drugimi pripomočki
tovorili tudi na pohodniške odprave v gore.
Še silvestrski večer ni bil vedno varen pred
igro,« se spominja ur, preživetih ob osvajanju
ozemelj na igralni površini.

Potem se je na mizah pojavila nova
uspešnica. Družabna igra o naseljencih
otoka Catan nemškega avtorja Klausa
Teuberja je od premiere leta 1995 osvojila
svet, milijone igralcev in vrsto nagrad, med
drugim tudi za »igro stoletja« (GamesCon,
2015). »Naselja in mesta, surovine in
pristanišča so postali del mojega vsakdana.
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Catan me je osvojil in zasvojil. Odigrali smo
stotine iger, velikokrat pozabili, da je treba
ponoči v posteljo. Igrali smo za zabavo in
bolj resno, udeleževal sem se turnirjev in
organiziranih lig po Sloveniji,« opisuje čase
najbolj vnetega igranja.
Prišli pa so tudi zmage in izzivi v tujini. Po
uspešno odigranih kvalifikacijah doma
je Boštjana leta 2007 pot vodila vse do
svetovnega prvenstva v nemškem Essnu. Tam
je v konkurenci najboljših igralcev odlično
začel turnir in prišel do polfinalne mize kot
eden od nosilcev, na koncu pa končal tik za
najboljšo deseterico.
TEKMOVALEN, A NE ZA VSAKO CENO
Z leti mu je zaradi drugih obveznosti za ta
hobi ostalo manj časa in se je od velikih
tekmovanj vrnil k živahnim domačim
omizjem in igram s prijatelji, kjer še vedno
uživa. Čeprav se je vmes od kakšne škatle
tudi že poslovil, jih ima doma »še vedno
za solidno veliko omaro, pa še po policah
in predalih se kakšna najde«. V igrah ceni
dinamiko, sprostitev, zabavo, predvsem pa
priložnost za druženje.

Je tekmovalen? »Da, a do razumne meje.
Nočem, da bi okrog mize frčalo perje zaradi
prepirov,« odgovarja. Psihologija namiznih
iger se mu zdi čudovita. Rad ocenjuje

soigralce, poskuša ugotoviti, kaj naklepajo.
Tudi kakšna psihološka igrica je del zabave.
»Seveda kdaj spodbodeš soigralca, ga
pobaraš, kaj neki skriva karta, že nekaj časa
odložena na mizo,« priznava, da uživa tudi
v tem delu. A hkrati dodaja, da ve, do kam
lahko gre. »Če je kdo tako užaljen, da gre
sredi partije domov, to ni več igra. Še posebej
pa ne, če sem ta nekdo jaz, igramo pa pri
meni doma. Naj grem in se kujam v sosednji
sobi, nato pa se vrnem in se delam, kot da se
ni nič zgodilo?« se pošali.
DRUŽABNE IGRE SO KOT FINANCE
Sreča ni najpomembnejši dejavnik,
pomemben je igralec. Ne glede na to, da
lahko kocka pada po svoje, se na daljši rok
vidi, kako dober je kdo, je prepričan Boštjan.
Pomembni so izhodiščna strategija, pozorno
opazovanje razvoja partije in odzivanje
na dogajanje ter prilagajanje strategije
sredstvom, ki jih ima igralec na voljo.
Pravilne odločitve, povezane z dogodki na
igralni tabli – tu Boštjan kot tipičen primer
omenja izbiranje surovin v igri Catan – v
marsičem spominjajo na finančne poteze.

Princip je enak in zato so lahko igre
dobrodošel pripomoček pri »treningu« za
dobre odločitve, je prepričan. Pod črto je
osnovna resnica enaka: porabiš lahko le
toliko, kolikor imaš.
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SECIRAMO produkt

KOLUMNA strokovnjaka

Povsod je treba misliti na jutri. Pri prehrani to
pomeni, da poznamo svoje telo, potrebe in tudi
urnik. Tistemu, ki se želi prehranjevati zdravo in
dobro, se ne sme zgoditi, da bi ostal brez hrane.
Če vsaj enkrat na dan kuha, si lahko pripravi
tudi malico za službo. Vedno ne gre, a v takih
primerih si lahko pomaga drugače. Tudi v pisarni
ali na poti si lahko sestavi primeren obrok.
Korenček, kosmiči, naravna tablica – temu sama
pravim »paket SOS« za nujno pomoč.

MOJCA CEPUŠ
je svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje ter
certificirana nutricistka. Zadnjih 10 let profesionalno
pomaga ljudem, ki si želijo izgubiti odvečne kilograme
ali izboljšati svoje prehranjevalne navade. To področje je
začela raziskovati potem, ko se je morala v mladosti tudi
sama soočiti s težavami s hrano.

Telo je
kot osebni
račun
Ko si zdrav, imaš tisoč želja, ko nisi, pa samo eno,
pravijo. Včasih se ob tem reku nasmejimo, ampak
v njem je čista resnica. Če ne ješ zdravo pri
tridesetih ali štiridesetih, obstaja večja nevarnost,
da te bo zdravje pri šestdesetih izdalo. In če jaz s
svojimi 163 centimetri za kosilo vsak dan pojem
celo pico, potem moja postava pač ne bo idealna.
Zakaj si včasih tako težko priznamo, da delamo
napake, in zakaj se z njimi ne soočimo, še
preden pridejo posledice? Zakaj se začnemo s
prehrano ukvarjati šele takrat, ko ne moremo
več kakovostno delati, ko ne moremo spati, ko
se ne želimo pogledati v ogledalo? Saj se vendar
zavedamo, kako pomembno je zdravje.
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Včasih si zatiskamo
oči in se s hrano
nočemo ukvarjati.
Posledice so lahko
podobno usodne
kot pri financah.

Prav tako pa je pomembna strokovna pomoč.
Ko me vprašajo, kako bi opisala svoje delo,
odgovorim, da sem kot vodnica v gorah. S
strankami grem proti vrhu, jih spodbujam, na
razpotju pokažem pravo pot, na nevarnih delih
poskrbim, da jih varno prečkamo. Na vrhu
smo vsi nasmejani in tam se nam zdi, da ne
potrebujemo nikogar. Ampak ko se spustimo
in se začnemo nato vzpenjati na naslednji vrh,
se včasih pojavi megla, pot pa postane nevarna.
Izgubimo voljo, ne želimo naprej, iščemo
bližnjico. A pri tem ne pomislimo, ali ni morda
prenevarna. Ko nas je strah, delamo največje
napake.
Včasih si zatiskamo oči in se s hrano nočemo
ukvarjati. Posledice so lahko podobno usodne
kot pri financah. Sama imam osebnega
finančnega svetovalca. Vem, kako pomembna
je lahko varnost. Priznala sem si, da o nekaterih
stvareh ne vem dovolj in da potrebujem pomoč.
Nekoga, ki mi bo znal povedati, katerih pravil
se moram držati in po kateri poti bom prišla
optimalno do ciljev. Seveda ne bo prevzel
odgovornosti zame, mi bo pa pomagal v pravem
trenutku.
In tudi ti trenutki so zelo pomembni. Nobenega
razloga ni, da bi šli po nasvet šele takrat, ko
smo že v nevarno slabi koži. Veliko koristneje
je vzdrževati dobro formo kot pa se bojevati
proti nakopičenim težavam. Predvsem pa si ne
smemo lagati. Vedno obstajajo realna merila,
ki nam povedo, kje smo. Tako kot tehtnica ne
laže pri kilogramih in nam kaže stanje na našem
»zdravstvenem računu«, pogled v NLB Klik pove,
kje smo s financami pri osebnem računu. Živimo
polno, ambiciozno, a v okviru svojih zmožnosti.
Opomba: mnenje kolumnistke ne izraža nujno stališča uredništva.

Varčevanje
po vaši meri
Ko želite plemenititi premoženje, vlagati za večji nakup, lepšo starost ali
pa za svoje otroke, je lahko varčevanje v skladih dobra izbira. Glede na
svoje potrebe se lahko odločite, ali boste varčevali postopoma v okviru
varčevalnih načrtov ali v enkratnem znesku, možne pa so tudi kombinacije
teh dveh načinov. Ne glede na to, kaj je za vas najpomembneje in koliko
svojih sredstev lahko za to namenite, najdete v ponudbi NLB Skladov pravo
pot do želenega cilja.

ENKRATNO VPLAČILO

POSTOPNO VARČEVANJE

Še posebej primerno, če:
•
že imate na voljo nekaj več
prihrankov,
•
že imate nekaj izkušenj pri
varčevanju v vzajemnih skladih,
•
nameravate varčevati zato, da
boste postopno črpali sredstva
iz vzajemnega sklada in s tem
pridobivali redne tekoče dohodke.

Še posebej primerno, če:
•
si želite doseči dolgoročne
varčevalne cilje, na primer
dodatno pokojnino, ustvariti
prihranke za potrebe otrok
v prihodnosti ali za nakup
nepremičnine,
•
še nimate večjih prihrankov,
•
nimate veliko izkušenj pri
varčevanju v vzajemnih skladih.

Kaj morate vedeti?
•
Najmanjše začetno vplačilo v
podsklad znaša 1.000,00 EUR.
•
Najmanjše nadaljno vplačilo je 40
EUR.
•
Prednost: z enkratnim vložkom
lahko računate na višjo
pričakovano donosnost kot pri
postopnih vplačilih za isti skupni
znesek.
•
Slabost: posameznik sprejema
večje tveganje vstopa na trg v
napačnem trenutku, kot če bi
varčeval postopoma.

Kaj morate vedeti?
•
Varčevanje je zelo prilagodljivo
(niste zavezani k vplačevanju,
fleksibilna sta tudi perioda vplačil
in znesek).
•
Omogoča dodatne popuste pri
vstopnih stroških.
•
Vplačujete lahko tudi manjše
zneske (od 40 EUR naprej).
•
Tveganje vstopa na trg v napačnem
trenutku je manjše kot pri
enkratnem vplačilu; na voljo so
vam tudi različni varčevalni načrti.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja,
d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana, upravlja krovni
sklad NLB Skladi. Prospekt krovnega sklada z
vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s
ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem
v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na
sedežu družbe NLB Skladi na Trgu republike
3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, na pooblaščenih vpisnih mestih NLB d.d.
med njihovim delovnim časom ter na spletni
strani www.nlbskladi.si.

NAREDITE PRVI KORAK
O možnosti varčevanja v vzajemnih
skladih NLB Skladi povprašajte
svojega osebnega bančnika v
NLB Poslovalnici ali pokličite
brezplačno modro številko 080
22 86 in se dogovorite za sestanek
s finančnim svetovalcem.
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NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Stanovanjski krediti
nove generacije
• Do 30 let tudi s fiksno obrestno mero.
• 0 € stroškov s cenitvijo nepremičnine in vodenjem kredita.
• Do 12 obrokov kritja, če se zavarujete za primer brezposelnosti.
• Možna pomoč najbližjih: sočasen najem kreditov za isti namen.
Več prednosti in pogoje preverite na www.stanovanjskikredit.si.

www.stanovanjskikredit.si

01 477 20 00

