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DR. ZORAN 
MILIVOJEVIĆ, 
dr. med., je psihiater in 
psihoterapevt s 30-letno 
prakso. Rojeni Beograjčan, 
avtor številnih knjig, vsak 
mesec veliko dni preživi 
v Ljubljani, kjer med 
drugim vodi seminarje 
o transakcijski analizi. 
Transakcijska analiza 
je teorija osebnosti in 
psihoterapija za doseganje 
osebnostne rasti in 
sprememb. Lahko jo 
uporabimo, kjer želimo 
razumeti človekovo 
duševnost, komunikacijo 
ter odnose med ljudmi. 
Uporablja se pri zdravljenju 
različnih psihičnih težav 
(anksioznost, depresija, 
osebnostne motnje …).
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Na prvi pogled je vse skupaj povsem preprosto: 
denar zaslužimo, del ga porabimo, del pa hranimo. 
Vešče z njim upravljamo takrat, ko povečujemo 
prihodke, zmanjšujemo stroške in del prihrankov  
pametno vlagamo. Vse je popolnoma jasno, ampak 
samo v teoriji.
Vsi vemo, da se varčevanja naučimo že v otroštvu, 
in sicer z razporejanjem žepnine. Le malo ljudi 
pa ve, da v vseh nas, ne glede na to, koliko 
smo stari, vse življenje živi naš otroški jaz, naš 
'notranji otrok'. In zdi se mi, da je finančna usoda 
posameznika odvisna prav od tega 'otroka'. Zlahka 
ugotovimo, da imajo odrasli s finančnimi težavami 
v sebi 'notranjega otroka', ki misli, da je denar 
pomemben samo, ko ga ni, da ima denar zato, da 
ga porabi, in da mora dobiti, kar si želi, sicer bo 
umrl. Ta 'otrok' ne loči potreb od želja. 
Potreba je tisto, brez česar človek umre, če je ne 
zadovolji; želja pa tisto, zaradi česar se počutiš 
neprijetno, če se ti ne izpolni. Razlika je torej 
velika. Posameznik, ki razliko pozna, se bo veliko 
lažje uprl neprijetnemu občutku frustracije, ki 
nastane, ker ne more uresničiti vseh želja.
Ekonomija temelji na potrošnji, zato z vseh 
medijskih kanalov nagovarjajo prav otroka v nas. 
Dopovedujejo mu, da bo vreden več, da bo bolje 
živel in imel višji status, če si bo kupil to ali ono. Od 
tega, kako odraslo razlikujemo med tistim, kar nam 
je všeč, in tistim, kar res potrebujemo, pa je odvisno 
tudi to, kako pametno kupujemo – kako pametno 
trošimo.
Zato je odnos do denarja pravzaprav nadgradnja 
odnosa človeka do njegovih želja. Če človek ne 
zmore obrzdati svojih želja, bo takoj, ko pride do 
denarja, vsega tudi zapravil za to, da si bo vse želeno 
kupil. Zato je nadzor nad denarjem močno odvisen 
od nadzora osebnih želja. Brez tega ni varčevanja in 
ustvarjanja osebnega kapitala.
Raziskave so pokazale, da zelo inteligentni ljudje, 
ki so finančno nepismeni, svoje inteligence pri 
ravnanju z denarjem ne morejo uporabljati. Če 
hoče nekdo razumeti vlogo denarja in finančno 
logiko, mora vedeti, po kakšnih zakonitostih 
finančni trg deluje. Upravljanje z denarjem je 
povezano z znanjem, pa tudi z veščinami, ki iz tega 
znanja izvirajo.
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Poznate 
»finančnega 
otroka« v sebi?
Ali ste vedeli, da dejstvo, da je nekdo 
pameten, še ne pomeni, da zna pametno 
ravnati tudi s svojim denarjem?  

UVODNIK



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, november 2014.

KAZALO

str. 20

str. 16

4  POMEMBNO NA KRATKO 
  Ocena Evropske centralne banke je 

pokazala, da je NLB v veliko boljši 
kondiciji, kot so ocenjevali nekateri 
poznavalci.

6  ZAČARANI KROG 
DENARJA IN ŽELJA

 Zakaj se je tako težko držati nasvetov in 
kaj lahko storite glede tega? 

9 ŽE KOT OTROK JE RAD 
ŠTEL DENAR

  »Stranki bi rad tudi čez deset let mirno 
pogledal v oči,« pravi osebni svetovalec 
Zoran Miletič s Ptuja.

10 KAJ POMENI BITI POROK?
 Vprašanje, ki vsakogar prešine, ko ga 

nekdo prosi, da mu je porok pri najemu 
kredita. Pomembni odgovori na enem 
mestu.

12  ČAS KARTIC ŠELE PRIHAJA
  Karticam ljubkovalno rečemo tudi 

plastični denar. O prihodnosti plačilnih 
in kreditnih kartic smo se pogovarjali s 
strokovnjakinjo na tem področju.

14  TAKSI ALI AVTOMOBIL? 
Kolikokrat ste se že vprašali, ali se 
vam bolj splača v službo voziti s svojim 

avtomobilom ali s taksijem? Poglejte 
izračun, presenečeni boste. 

16  VARČNEŽ STARE ŠOLE
  Mitja Rotovnik se drži načela – poslovati 

je treba »nad mizo«, ne pod njo.

18  KDAJ STE BILI NAZADNJE 
V BANKI PONOČI? 
Banka, ki dela tudi ponoči – to je 
NLB Teledom. Ob 20-letnici smo 
pokukali v svet zvestih strank in 
komercialistov.

20 LJUBITELJ POSTANEŠ, KO 
DOZORIŠ

  Na porokah se nevesta pelje v 
»gangster limuzini« Al Caponeja, v 
starodobnem avtobusu pa svatje.

22  ČAS JE, DA ODRASTEMO
 Tako meni dr. Alojzij Ihan, tokratni 

gostujoči kolumnist, ko pogovor 
nanese na odnos do življenja in 
premoženja.

23  KAKO SMS-ALARMI 
IN SMS-OPOMNIKI 
OLAJŠAJO ŽIVLJENJE?

  Tokrat smo pod drobnogled vzeli SMS-
Alarme in SMS-Opomnike in pogledali, 
kako so nam lahko v pomoč.

Dodatne vsebine
POIŠČITE VEČ
Vabljeni na naš portal www.nlb.si/nasveti-
osebno, kjer za vas pripravljamo zanimive 
in uporabne vsebine o financah in življenju 
in kjer lahko revijo Osebno preberete tudi v 
spletni obliki.
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Rezultati celovite ocene kot 
spodbuda NLB
Evropska centralna banka je skupaj z nacionalnimi bančnimi regulatorji predstavila 
rezultate celovite ocene evropskih bank, med katerimi je bila tudi ocena NLB. 
Izkazalo se je, da je NLB v boljši kondiciji, kot so ocenjevali nekateri. Pri osnovnem 
scenariju, kjer je bila mejna vrednost kazalnika kapitalske ustreznosti 8 odstotkov, 
je NLB dosegla 12,8 odstotka, kar pomeni, da je oceno prestala uspešno. Rezultati 
so poleg tega jasno pokazali, da bi se NLB dobro obnesla tudi v primeru slabega 
scenarija, za kar so zaslužni temeljiti ukrepi prestrukturiranja, ki so prispevali k 
strukturni izboljšavi dobičkonosnosti. Prav ti, že sprejeti ukrepi, bi skupaj z že 
ustvarjenim letošnjim dobičkom v celoti nadomestili primanjkljaj kapitala v primeru 
izjemno neugodnih gospodarskih in finančnih razmer, saj bi primanjkljaj po tem 
scenariju znašal 34,25 milijona evrov, dobiček NLB ob koncu tretjega četrtletja pa je 
skoraj 48 milijonov evrov.

V novi embalaži spletnega portala 
NLB je še več vsebine
NLB Spletni portal je zaživel v novi podobi, ki vam omogoča, da boste lažje našli še več odgovorov na svoja 
finančna vprašanja. Nismo namreč le spremenili podobe, ampak smo dodali tudi veliko novih vsebin. 

Finančni nasveti rešujejo vse finančne situacije, tako vsakodnevne finance kot dolgoročne cilje, tako ureditev 
prvega doma kot upokojitev. Nasvet zase boste našli vsi; tako tisti, ki želite nasvet, kako financirati nov 
avto, kot tisti, ki vas zanima, kako v 5 korakih urediti svoje osebne finance. Pri tem smo posebno pozornost 
namenili podjetnikom in tistim, ki to želite postati, saj celovito odgovarjamo tudi na podjetniške finančne 
zagate. 

Nasveti in informacije o naših 
bančnih storitvah so vam zdaj 
na voljo povsod – doma, na 
avtobusu, v fitnesu, v čakalnici 
pri zdravniku, pri frizerju, na 
poti do bankomata … kjerkoli 
imate računalnik, mobilni 
telefon ali tablico z dostopom 
do spleta.

POMEMBNO na kratko

SPREMEMBE V NLB



Zakon je zakon (La legge 
è legge), Christian-Jaque, 
Francija, 1958

Billy the Kid (The Left 
Handed Gun), Arthur Penn, 
ZDA, 1958

Čas življenja in čas smrti 
(Time to Love and Time to 
Die), Douglas Sirk, ZDA, 
1958

Bagdadski lopov (Il ladro 
di Bagdad), Arthur Lubin, 
Bruno Vailati, Italija, 1961

Pridite v kino! – filmski plakat
Ne marate bombardiranja različnih 
premikajočih, svetlikajočih, interaktivnih 
in drugih sodobnih različic vizualnega 
komuniciranja? Za vse ljubitelje klasičnih oblik 
sporočanja v NLB Galeriji Avla predstavljamo 
razstavo Pridite v kino! – filmski plakat. 
Slednji je nekoč predstavljal pomembno in 
ugledno vrsto kulturno-umetniške vsebine, ki 
je navduševala tako zbiralce kot oblikovalce, 
danes pa je velikokrat spregledana. Kot zvesti 
sopotnik filma je opravljal nalogo obveščanja in 
vabil k ogledu filma.

Kot eni od najboljših in najvznemirljivejših del 
v zgodovini oblikovanja so plakati pomemben 
vir informacij in odsev dela različnih akterjev – 
grafičnih oblikovalcev in tiskarn. 

Razstavljeni so redkeje videni filmski 
plakati iz petdesetih in šestdesetih let 
prejšnjega stoletja, ki so jih za promocijo 
filmov uporabljali slovensko distribucijsko 
podjetje Vesna film in distributerji nekdanje 
Jugoslavije, ki so poskrbeli za produkcijo 
teh plakatov. Razstavljeni plakati so iz zbirke 
Slovenske kinoteke.   

Razstava Pridite v kino! – filmski plakat 
je pripravljena v sklopu spremljevalnih 
dogodkov festivala Liffe. Z njo Slovenska 
kinoteka, Cankarjev dom in NLB Galerija Avla 
obeležujejo 25. festival Liffe.

razstavišče: NLB Galerija Avla          
čas trajanja: od 27. 10. 2014 do 16. 1. 2015   
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Izvolili novega 
člana NS NLB
Na skupščini NLB v začetku novembra so med 
drugim za novega člana nadzornega sveta 
izvolili izkušenega finančnika in člana uprave 
Gorenja dr. Petra Groznika. 

Dr. Groznik je priznan finančni strokovnjak, 
ki je sodeloval v upravah in nadzornih svetih 
številnih večjih slovenskih družb, bil pa je 
tudi predavatelj na Ekonomski fakulteti. Dr. 
Groznik je svoj štiriletni mandat nadzornika 
nastopil 4. novembra.

Novi trendi, 
nove poti
NLB nadaljuje zastavljeno preobrazbo in 
uresničevanje strategije v smeri vzdržne 
dobičkonosnosti banke, pri čemer v koraku 
s svetovnimi trendi posodablja tudi svoje 
storitve in produkte. V novembru je tako kot 
prva banka v Sloveniji začela z brezstičnim 
plačevanjem, s čimer se bo izboljšala 
uporabniška izkušnja strank. Uporabniki 
bodo tako lahko tudi brez fizičnega stika 
med plačilnim sredstvom in POS-terminalom 
storitev opravili hitro, enostavno in varno. 

SPREMEMBE
V ŠTEVILKAH

47,9 mio € 
dobička v devetih mesecih 
letošnjega leta, ki ga je NLB 
Skupina ustvarila po davkih, 
je rezultat temeljitega 
procesa prestrukturiranja. 

14 mio €
prirasta dobička v treh 
mesecih letošnjega leta 
v primerjavi s polletnimi 
rezultati. 

774,5 mio €  
odobrenih kreditov 
velikim podjetjem.

288 
realiziranih poslov 
na področju srednje 
velikih podjetij, kar 
kaže na povečanje 
obsega kreditov v 
gospodarstvu.

BREZ FIZIČNEGA STIKA SKUPŠČINA

ZBIRKA SLOVENSKE KINOTEKE



ZAČARANI  
KROG DENARJA 
IN ŽELJA

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da vam je 
sosed želel s svojimi nasveti »le« pomagati? 
Vi pa ste si mislili, a spet. Velikokrat ste jih 
že slišali, veste, da so odlični, vendar se jih 
ne morete držati. Pa naj gre za partnerja, 
nakup avtomobila, izgubo kilogramov ali pa 
za finance.

Avtor: Janez Zalaznik Ilustracija: Maja B. Jančič
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Tokrat vam predstavljamo šest nasvetov, ki 
vam bodo pomagali, da boste svojo porabo 
denarja imeli pod nazorom. O tem, zakaj se 

je dobrih nasvetov težko držati, pa smo povprašali 
tudi psihologe. 

1. SPREMLJAJTE PORABO 
To ne pomeni, da moramo vsak večer ure in 
ure prebiti pred tabelami, računi in izpiski ter 
jih mrcvariti, dokler niso vsi centi prešteti in 
zavedeni. Je pa dobro, da vemo, kaj se dogaja. 
Že pregled mesečnih izpiskov nam da dovolj 
informacij, s katerimi se znebimo tistega »pa kam 
ves denar leti« občutka. Sistematično spremljajte 
porabo. Odlično orodje za pregled vaših financ 
je NLB Klik, ki v sklopu Moj proračun omogoča 
celovito spremljanje prejemkov in izdatkov. V 
posameznem mesecu lahko spremljate svoje 
prejemke in izdatke, ki jih lahko razdelite v 
vsebinske kategorije, ter sredstva in dolgove. Tako 
boste vedno vedeli, kam gre vaš denar. 

2. NE PORABITE VEČ, KOT ZASLUŽITE
Porabiti manj kot zaslužiti je tako logično in 
preprosto načelo, da pravzaprav ni jasno, zakaj se 
ga je tako težko držati. Psihologi sicer že nekaj časa 
vedo, da je potreba po zadovoljevanju želja – tudi 
impulzivnih – tako močna, da jo je težko utišati. 

GLAVNA tema



 stran 7

(in morda vaš partner) prav to: najmogočnejše 
božanstvo. »Plačajte najprej sebi« je star trik, s 
katerim si spravite del denarja izpred oči. Če se 
vam redno dogaja, da potrošite ves denar, ki ga 
imate na razpolago, enostavno poskrbite, da vam 
ta ne bo na voljo. Določen znesek samodejno 
prenesite na varčevalni račun ali v drugo obliko 
varčevanja, še preden bi vas zamikalo, da vse 
zapravite za mesečne stroške in druge nakupe. 
Tako bo del vaših sredstev na varnem.

4. NAMENITE DEL SREDSTEV ZA »VIŠJE CILJE«
Večji delež sredstev namenite tekoči porabi, 
manjšega pa finančnim ciljem. Delež, namenjen 
uresničevanju finančnih ciljev, vključuje denar, 
ki ga namenimo varčevanju, zavarovanjem in 
kreditom. Svojo porabo povečujte, le če vaši stalni 
prihodki rastejo. Občasne enkratne prihodke raje 
namenite dolgoročnejšim oblikam varčevanja, 
saj lahko aktivno privarčevani del denarja pride 
prav na sto in en način. Razmerje med delom za 
sprotno porabo in delom za »višje cilje« določimo 
sami. Strokovnjaki svetujejo razmerje: 60 
odstotkov za porabo, 40 odstotkov za »višje cilje«. 

»Kadar kdo pravi, da 
nekajodstotni prihranek ne 
pomeni nič, mu rečem, naj mi 
teh nekaj odstotkov letnega 
dohodka nakaže na moj 
račun. Potem je pa jezen. Da 
nekaj malega ne pomeni nič, 
velikega pa ni mogoče doseči, 
je škodljivo in samoomejevalno 
prepričanje, ki nam 
onemogoča spreminjanje,« 
meni Niko Mejaš.

Plačilne kartice in različne oblike kreditov 
omogočajo financiranje potrošnje, a naj vas to ne 
zavede in pripravi do tega, da bi zapravili preveč. Če 
uporabljate kartice z odloženim plačilom, pazite, 
da z njimi ne porabite več, kot lahko plačate, ko je 
mesec naokoli. 
Pri večjih nakupih izberite nakup na obroke ali 
se odločite za osebni kredit, saj boste tako znesek 
odplačevali v manjših mesečnih obrokih. Ne glede 
na to, koliko limita vam odobri banka, ga nikdar ne 
porabite več, kot je vaš mesečni neto prihodek. In 
ne pozabite – porabite ga lahko samo enkrat. Ko ga 
boste namreč enkrat porabili, vam bo iz meseca v 
mesec zmanjševal razpoložljivi del prihodka. 
Ko na bančnem avtomatu dvigujete gotovino, 
pozabite na številko, ob kateri piše »Razpoložljivo 
stanje«, saj to stanje vključuje tudi vaš limit. 
Zapomnite si raje tisto, ob kateri piše »Vaše stanje«, 
in poskušajte uravnavati porabo v okviru tega zneska. 

3. PLAČAJTE NAJPREJ SEBI
To je v bistvu nova oblika starega pregovora, da 
je bog najprej sebi brado ustvaril. Ne pozabite 
– kar se tiče vaših (ali družinskih) financ, ste vi 

KAKO SPREMENITI NAVADE?

Faze spreminjanje navad so:
1. Ozavestiti vzorec: Najprej je treba ugotoviti (in se zavedati), 

kakšen vzorec ponavljamo.
2. Odločiti se: Ravnati je treba drugače kot prej.
3. Vztrajati: Vsakič posebej je treba premagati skušnjavo. Do 

14 dni lahko vztrajamo zaradi želje, potem je potrebna 
volja – zavestna odločitev, da bomo trpeli neprijetne 
občutke.

4. Nagrada: Mnogo ljudi obupa, ker si postavi previsok cilj. 
Vedeti moramo, da je na začetku uspeh že, če se le enkrat 
od desetkrat vedemo po novem vzorcu.

5. Pozabljati staro: Starega vzorca se ne da izbrisati, a če 
ne razmišljamo o njem, lahko kmalu utone v pozabo in 
postane del preteklosti.

ŠEST ZLATIH 
PRAVIL 

1. Spremljajte porabo.  
2. Ne porabite več, kot 

zaslužite.
3. Plačajte najprej sebi. 
4. Namenite tri 

četrtine sredstev za 
porabo in četrtino 
za »višje cilje«.  

5. V družini se 
dogovorite, kdo kaj 
plačuje. 

6. Otroke ali vnuke 
naučite ravnanja z 
denarjem.

NUŠA DERENDA
»Sploh zadnjih nekaj let zelo 
pazim, kako porabljam denar, 
in si tudi zapisujem, kje in 
koliko zapravim. Moraš pa sam 
priti do tega. Pred časom sem 
imela težave z glasom, pa še 
kriza je bila, zato je bilo tudi 
manj nastopov in takrat sem 
začela drugače razmišljati.«

NEISHA
»Mislim, da je treba prvo in 
drugo tretjino življenja vlagati, 
da se lahko v tretji tretjini 
od tega mirno živi. Ljudje 
mi svetujejo, naj kupim kaj 
cenejšega, ampak pri meni je 
kakovost pred kvantiteto.«



»Potrebe 
so redke 
in njihove 
zadovoljitve 
ne morete 
odložiti. Želja 
pa je nekaj, kar 
nam povzroča 
nezadovoljstvo, 
če je ne 
uresničim – ter 
zadovoljstvo 
ali celo srečo, 
kadar jo,« 
pojasnjuje 
razliko med 
željami in 
potrebami 
psiholog 
Zoran 
Milivojević.
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GLAVNA tema

5. V DRUŽINI SE DOGOVORITE, KDO KAJ PLAČUJE
Individualno ali skupno razpolaganje z denarjem 
med partnerjema je večno vprašanje. Partnerja 
naj vodita skupen družinski proračun. Najbolj 
ekonomično je, da si razdelita skrb za plačevanje 
posameznih skupin izdatkov. Bistveno je, da je za 
plačevanje in omejevanje ene skupine izdatkov 
v celoti odgovoren samo en partner, da se 
izognete prelaganju odgovornosti. Popolnoma 
ločeno vodenje financ partnerjev v družinski 
skupnosti ni racionalno. Ni slabo, če se partnerja 
odločita, da bosta imela vsak svoj račun, sredstva 
za plačevanje sprotnih stroškov pa bosta črpala s 
skupnega računa. Tako bosta pridobila oba; tisti, 
ki ga skrbi partnerjeva poraba, in tisti, ki je postal 
preveč potraten.

6. OTROKE ALI VNUKE NAUČITE RAVNANJA Z 
DENARJEM 
Otroku ob vstopu v šolo zagotovite žepnino. 
Potrebuje jo zato, da se bo naučil razpolagati 
z omejenim zneskom denarja, poleg tega pa 
sta tukaj še vsaj dva pozitivna učinka. Otrok se 
bo naučil odgovornega ravnanja z denarjem 
in ne bo imel težav, ki morda tarejo vas, poleg 
tega pa bo s svojim zgledom tudi vplival na vas 
in pozitivna zanka se bo samo krepila. Žepnina 
naj bo najprej v gotovini, ko bo star 9 let, pa mu 
jo nakazujte na osebni račun. Pomagajte mu, 
da se bo naučil uporabljati bankomat in da bo 
v trgovini plačeval z bančno kartico. Razložite 
mu, da se bo sam odločal, katere želje si bo 
izpolnil s pomočjo žepnine, in mu ne dajajte 
nobenega dodatnega denarja. Višino žepnine 
postopoma zvišujte in vanjo vključujte plačilo 
stroškov za njegove potrebe in obveznosti. 
Začnite ga motivirati za varčevanje, na primer 
tako, da za večjo stvar, ki si jo želi, sam privarčuje 
najmanj polovico. Navajajte ga na pravilo, da 
10 odstotkov žepnine prihrani. V ta namen mu 
odprite varčevalni račun in uredite trajni nalog za 
prenos denarja z njegovega osebnega računa na 
njegov varčevalni račun. Višino mesečne žepnine 
izračunate tako, da seštejete vse njegove redne 
obveznosti in prištejete še približno 30 odstotkov 
za ostale izdatke in varčevanje. 

POGLEDA SKOZI ROŽNATA OČALA NI
Ne skrbite, če vam do zdaj z denarjem ni šlo ali 
če imate pri tem težave. Niste edini. »Nekateri 
ljudje se ravnanja z denarjem niso naučili od 
staršev, saj ti prav tako niso znali z denarjem. 
Morda so verjeli, da denar kvari ljudi, in kdor to 
verjame, se ga hitro reši, tudi če ga ima veliko,« 
enega od možnih razlogov opiše psiholog Zoran 
Milivojević. Pogleda skozi rožnata očala pri 
financah ni, vsekakor pa ni razloga za paniko.
Za vse namreč obstaja rešitev. Izberimo najprej 
vsaj enega od nasvetov in se ga poskusimo držati. 
Vsak korak v pravo smer šteje in čez čas bomo 
presenečeni nad tem, kako učinkoviti smo lahko 
tudi pri spreminjanju lastnih navad. Ko nam gre 
prvi korak od rok, izberemo naslednjega in tako 
vse do zadnjega.
Niko Mejaš iz OK Consultinga meni, da je trajna 
sprememba mogoča: »Starega vzorca se ne da 
izbrisati, lahko pa utone v pozabo, če o njem ne 
razmišljamo, ga ne uresničujemo in ne oživljamo 
v spominih.«

NE ZAHTEVAJTE PREVEČ OD SEBE
Zelo hitro se lahko znajdemo v škripcih, ko od 
sebe zahtevamo preveč in vse takoj. Velikokrat 
nas v to primorajo okoliščine, včasih pa se k temu 
prisilimo kar sami. Pod težo pritiskov prej ali slej 
popustimo, se iskreno zazremo vase in sklenemo: 
»To se mora nehati. Moram se spremeniti.« 
A ne gre. Korenito spreminjanje vzorcev vedenja je 
žal eden od najtežjih ciljev, ki si jih lahko zadamo. 
»Sama odločitev še ne pomeni ničesar, prav tako 
pa za spremembo ni dovolj, če si nekaj le močno 
želiš. Jutri namreč ne bo nič drugače,« pojasnjuje 
Mejaš. »Najprej moramo stari vzorec ozavestiti, 
nato pa se odločiti, da ga bomo spremenili. Stari 
vzorec je kot znana, uhojena pot skozi gozd. Če 
je povezana s prijetnimi občutki, na primer ob 
nakupovanju oblek, potem sprememba pomeni 
tudi odrekanje tem prijetnim občutkom. Zgraditi 
nov vzorec pomeni, da moramo najti novo pot 
skozi gozd, hoditi po neznanem, to je grmovju in 
trnju. Uhoditi novo pot je zelo naporen proces, 
vsakič posebej moramo premagati skušnjavo, da bi 
zavili na staro pot,« pojasnjuje Mejaš. 

ŽELJA JE ENERGIJA, A ŽAL KRATKOTRAJNA
»Energija, ki nam omogoča, da gremo na novo 
pot, je na začetku želja. Želimo rešiti problem, 
želimo uvesti spremembo, ampak ta želja ima 
kratek čas delovanja, 10 do 14 dni. Začetno 
navdušenje hitro mine in če se ne držimo novega 
vzorca vedenja, potem ne bo prišlo do preklopa z 
želje na voljo. Volja pa pomeni zavestno odločitev, 
da ne bomo podlegli skušnjavi, da ne bomo zavili 
na staro pot in da bomo sprejeli vse neprijetnost 
ter vztrajali, dokler ne bom vpeljali novega 
vzorca,« je Mejaš pojasnil, zakaj se veliko ljudi 
spreminjanja loti, a pri tem ne vztraja. 

Poskenirajte QR-kodo 
ali obiščete www.nlb.si/
odnos-do-denarja. Rešite 
kviz na spletni strani 
NLB in odkrijte, ali ste 
zapravljivec, skopušnež, 
finančni flegmatik ali 
razumnik!



Nekateri so kot otroci sanjali, da bodo 
postali zdravniki ali astronavti. Zoran 
Miletič je že od malih nog slišal klic 
banke: »Najbolj sem užival, ko sem 
očeta pospremil v banko ter z bančnim 
uslužbencem tekmoval, kdo bo hitreje 
preštel kupček denarja.« Še danes je 
prepričan, da za bančnika ni dovolj samo 
izobrazba. Potrebni so tudi duša, veselje 
do dela z ljudmi in »kanček samozavesti, 
podkrepljen z veliko znanja«.
Vedno urejen, v kravati ali ko jo sname, v 
pisarni ali zunaj nje, je v prvi vrsti bančnik. 
To ni delo, ki bi trajalo le od osmih do 
sedemnajstih. »Svetovalec si tudi v soboto, 
nedeljo, na družinskem pikniku … Do 
težav običajno pride takrat, ko je banka 
že zaprta. In kadarkoli stranka potrebuje 
pomoč, jo tudi dobi.«
Dejstvo je, da nas osebno bančno 
svetovanje nič ne stane, nasveti svetovalca 
pa lahko pomenijo prihranek. Tako 
denarja kot časa. »Slovenci smo premalo 
finančno osveščeni, celo več, finančna 
nepismenost je visoka. Zato smo tu osebni 
bančni svetovalci,« pravi Miletič.
Stranka pri osebnemu svetovalcu dobi 
celovito storitev. Od urejanja tekočih 
financ, varčevanja, zavarovanja do naložb. 
Primerna je tudi za tiste, ki se jim na prvi 
pogled zdi, da z banko nimajo veliko 
opraviti. »Za plačilo položnic pa res ne 
potrebujem svetovalca, slišim pogosto. 
A treba je pogledati širše. Dobro je 
vzpostaviti določeno varnostno rezervo, saj 
nikoli ne vemo, kakšne pasti nam prinaša 

življenje. In to vsem, tistim z visokimi in 
tistim z nizkimi dohodki,« je prepričan 
Miletič.
Nasveti pridejo prav tudi pri najemu 
kredita. »Nakup stanovanja je pogosto 
naša največja naložba v življenju. V to se 
ne smemo spuščati nepremišljeno. Treba 
je najti takšen kredit, da obroki ne bodo 
preveliki, a bo višina kredita dovolj visoka 
za nakup. Ali pa načrtovanje starosti. 
Danes vam lahko natančno izračunam, 
koliko morate na mesec dati na stran, da bi 
ustvarili pokojninsko rezervo za čez dvajset 
let,« še dodaja Miletič.
Ko stranko pridobi, z njo dela na dolgi rok. 
Pri svetovanju ga vodi misel, da želi vsaki 
od svojih strank tudi čez deset let mirno 
pogledati v oči: »Pred kratkim se mi je ena 
od mojih starih strank zahvalila, da sem jo 
pred enajstimi leti prepričal, da se je takrat 
odločila za popolnoma novo storitev, ki se 
ji je nato bogato obrestovala. To je največje 
darilo.«
V zasebnem življenju pa je najdragocenejši 
čas, ki ga preživi z družino. Čeprav v šali 
doda, da zna biti najstniška hčerka včasih 
trši oreh kot najbolj zahtevna stranka. 

ŠE NIMATE SVOJEGA  
OSEBNEGA BANČNIKA?
Pokličite nas na 01 477 2000 ali  
nam pišite na info@nlb.si.

IZ zakulisja
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Vsaka stranka je nov izziv, niti dve 
nista enaki. Včasih jih je težko 
pridobiti. »Led se tali počasi, a se 
vseeno tali,« je prepričan osebni 
bančni svetovalec Zoran Miletič s 
Ptuja. Svojih strank ne podcenjuje. 
Še več, pravi, da prihajajo k njemu 
vse bolj informirane. Prav zato 
mora tudi sam ves čas nadgrajevati 
svoje znanje. 

Avtorica: Ines Kočar Foto: Jernej Lasič

Že kot 
otrok je 
rad štel 
denar

KJE VAM LAHKO POMAGA 
OSEBNI SVETOVALEC:

•  pri urejanju tekočih financ,
•  pri naložbah in plemenitenju 

premoženja,
•  pri odločitvah za zadolževanje, 
•  pri sklenitvi zavarovanj.

ZORAN MILETIČ,
osebni bančni svetovalec



Skratka, biti porok je skorajda tako, kot 
bi sami najeli kredit, le da izposojeni 
denar uporabi nekdo drug. Če niste 
stoodstotno prepričani, da to želite 
storiti, potem prosilca raje zavrnite. 
Poroštva se sklepajo predvsem, kadar 
drugače sploh ne gre. Tako morata 
na primer v paru, ki skupaj kupuje 
nepremičnino, biti bodoča solastnika 
drug drugemu tudi poroka. Tudi drugače 
se poroštva najpogosteje sklepajo med 
najbližjimi sorodniki.

1. KAKŠNE OBVEZNOSTI IMA POROK?
Pri solidarnem poroštvu lahko upnik 
pozove k plačilu bodisi osnovnega 
dolžnika bodisi poroka ali pa oba hkrati. 
Pri subsidiarnem poroštvu upnik pozove 
poroka k plačilu, ko osnovni dolžnik 
ne poravna zapadlih obveznosti. V 
obeh primerih poroštva velja, da porok 
odgovarja solidarno za vračilo celotnega 
kredita, za katerega jamči.
Pri razumevanju poroštva vam lahko 
pomaga tudi naslednje: solidarno 
poroštvo kreditno sposobnega poroka 
je ena izmed možnih oblik zavarovanja 
kredita. Za odobritev kredita je v teh 
primerih potrebna kreditna sposobnost 
poroka, kar pomeni, da mora biti 
sposoben odplačati celoten dolžnikov 
kredit. Njegovo poroštvo se nanaša na 
celotno dolžnikovo obveznost do upnika 
in ostane v veljavi vse do odplačila 
kredita. 
Evidenčno poroštvo banke običajno 
zahtevajo v primeru solastništva 
nepremičnine, ki je predmet 
kreditiranja, lahko pa tudi v primeru 
dodatnih zahtev zavarovalnice. Ta oblika 

poroštva ne zahteva porokove kreditne 
sposobnosti in je lahko zgolj dodatna 
oblika zavarovanja.

2. KAJ SE ZGODI, ČE DOLŽNIK NE 
ODPLAČUJE OBROKOV?
Dolžniku se lahko pripeti, da izgubi 
službo, bankrotira, se loči od zakonca, 
se ponesreči in postane invalid ali 
celo umre. Če obrokov kredita (zaradi 
kateregakoli razloga že) ne odplačuje 
kreditojemalec (kot osnovni dolžnik), 
banka plačilo zahteva od poroka, 
pri čemer lahko v postopku izterjave 
uporabi različna pravna sredstva 
(izvršbo na plačo ali pokojnino, izvršbo 
na osebnem računu ...). Kreditna 
pogodba pogosto tudi določa, da 
lahko, po nekaj zaporednih neplačilih, 
v odplačilo takoj zapade celoten 
preostali dolg, kar situacijo še poslabša. 
Porok se mora zavedati, da jamči z 
vsem premoženjem, ne samo s svojimi 
sprotnimi dohodki.

3. NE RAČUNAJTE NA PRIZANESLJIVOST
Porok se mora zavedati, da banki 
ni treba uporabiti vseh možnosti za 
poplačilo kredita iz dolžnikovega 
premoženja, preden se lahko »usedejo« 
na premoženje poroka. Prav nasprotno, 
banke bodo raje terjale poroka, kajti 
praviloma je unovčevanje zavarovanja z 
izvršbo na nepremičnino zanje zadnja 
možnost. Tudi dolžnikova smrt ne 
odveže poroka njegovih obveznosti, kajti 
kredit »živi« še naprej. Banki ni treba 
čakati na sklep sodišča o dedovanju po 
kreditojemalcu, ampak lahko že prej 
terja poroka, ta pa lahko naknadno v 

zapuščinski zadevi prijavi svojo terjatev 
za plačila, ki jih je izvršil namesto 
pokojnika, oziroma se o tem naknadno 
poravna z dediči.

4. KAKO SE KOT POROK VSEENO 
LAHKO NEKOLIKO ZAVARUJETE
Pred podpisom poroštvene izjave 
lahko svoj položaj vsaj malo zavarujete. 
Poskrbite, da ne boste edini porok, 
ampak da za isti kredit jamči več 
porokov. V tem primeru imate možnost 
(ni pa nujno), da se v primeru neljubega 
dogodka obveznosti med poroki 
porazdelijo. Prosilcu prav tako lahko 
predlagate varovalko: naj se zavaruje 
za primer smrti in zavarovalno polico 
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Vas je kdaj kdo prosil, da postanete porok pri njegovem kreditu? Če je tako, morate temeljito 
pretehtati svoj finančni položaj, položaj prosilca in vaš odnos z njim. Zavedati se namreč morate, 
da lahko upnik (banka) zahteva izpolnitev dolžnikove obveznosti bodisi od osnovnega dolžnika 
(kreditojemalca) bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati.

Avtor: Sandi Kodrič

Kaj pomeni biti porok? 

VARNOST

Vaše poroštvo 
bo vpisano v 
informacijskem 
sistemu SISBON, do 
katerega imajo dostop 
vse banke. Če boste 
nekomu porok, bo 
torej s tem zmanjšana 
tudi vaša lastna 
kreditna sposobnost. 
Zato utegnete 
naleteti na težave pri 
morebitnem kreditu, 
ki bi ga želeli najeti 
zase.



vinkulira v korist banke ter na ta način 
(v primeru smrti) zagotovi poplačilo 
kredita iz sredstev zavarovalne police. 
Če kreditojemalec tega ne bi želel, 
mu predlagajte sklenitev življenjskega 
zavarovanja za primer smrti, pri 
čemer boste vi (kot njegov porok) 

na zavarovalni polici navedeni kot 
upravičenec. V takem primeru vas smrt 
kreditojemalca ne bo obremenila. 
Nekakšno zavarovanje vam bo dala tudi 
zastavitev premičnega premoženja, 
npr. dolžnikovega avta, v vašo korist. 
In nazadnje, po neljubem dogodku 
vam kot skrajna možnost preostane 
regresni zahtevek: da s tožbo zahtevate 
od dolžnika povračilo tistega, kar ste kot 
porok plačali namesto njega, če ima v tej 
fazi dolžnik (sploh) še kaj unovčljivega 
premoženja.

5. KAJ V PRIMERU, DA JE POROKOV 
VEČ 
Kadar je porokov več, za dolg odgovarjajo 
solidarno, ne glede na to, ali so se 
zavezali kot poroki skupaj ali pa se je 
vsak od njih posebej zavezal upniku. 
Banka v primeru dolžnikovega neplačila 

lahko terja kateregakoli poroka ali vse. 
Ni pa nujno, da bo banka v primeru 
dveh porokov vsakega od njiju terjala za 
polovico dolgovanega zneska. Če ima 
prvi porok npr. visoko plačo, drugi pa 
nizko pokojnino, je bolj verjetno, da 
bo banka terjala prvega poroka. Če v 
primeru več porokov eden med njimi 
plača zapadlo terjatev, ima od drugih 
porokov pravico zahtevati, naj mu vsak 
povrne del, ki odpade nanj.

6. ALI JE MOGOČE PREKINITI 
POROŠTVO?
Prekinitev poroštva je sicer mogoča 
s soglasjem banke, vendar se ne 
dogaja pogosto – če banka oceni, da ji 
preostala zavarovanja zadoščajo, ali če 
dolžnik zagotovi nadomestno, za banko 
sprejemljivo, zavarovanje, npr. drugega 
poroka.

Poroštvo je kot 
dežnik oziroma 

ščit, ki varuje, da 
bo dolžnikov dolg 

poravnan.
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Poroštva so 
opredeljena v 
29. poglavju 
Obligacijskega 
zakonika in pri 
najemu bančnega 
kredita gre praviloma 
za »solidarno 
poroštvo«.



 s karticami 
 z gotovino
 prek e-banke

SLOVENIJA

EVROPA

Kako plačujemo?

39 %

31 %30 %

20 %

54 %

26 %
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POGLED V PRIHODNOST

Čas kartic
šele prihaja

»Plastični denar«, kot ljubkovalno imenujemo plačilne 
kartice, je pravzaprav leta 1887 izumil pisatelj in 
odvetnik Edward Bellamy v svojem zelo dobro branem 
utopičnem romanu Pogled nazaj. Seveda je v romanu 
šlo predvsem za vizijo – ki pa se je v drugi polovici  
20. stoletja tudi uresničila.

PLAČILNI KOVANCI NA VRVICI
Pred karticami so v ZDA uporabljali »kovance kupcev«. 
To so bili kovanci različnih oblik in velikosti, pogosto 
izdelani iz umetnih mas, bakra, aluminija, jekla ali 
kakšne druge svetlikajoče se kovine. Na njih je bila 
odtisnjena številka kupca. Običajno so imeli luknjo, 
ki je omogočala, da si je kupec to primitivno plačilno 
sredstvo obesil na vrvico. Blagajničar je ob nakupu 
številko kovanca odtisnil na račun – tako so lahko hitro 
kopirali podatke, kar je potekalo bistveno hitreje od 
ročnega zapisovanja podatkov o kupcu in nakupu. 
Pozneje so se pojavile kovinske kartice z imenom 
kupca, ki so jim sledile prave plačilne kartice. 

RAZMAH SODOBNIH KARTIC
Šele po letu 1950 so se pojavile univerzalne 
komercialne kreditne kartice. Te so bile prvič 
namenjene splošni potrošnji pri različnih prodajalcih 
izdelkov in storitev. 
Kljub razvoju kartic je stara Evropa kartice sprejemala 
počasneje, kot se je to dogajalo v ZDA in Kanadi. 
Evropski Eurocard in Carte Bleue sta orala ledino, 
največji razmah pa je prišel po uvedbi kartic z 
vgrajenim varnostnim čipom, ki zahteva potrditev 
transakcije s PIN-om in tako omogoča varnejše 
poslovanje ter bistveno zmanjša možnosti zlorab. 

KO TELEFON POJÉ KARTICO
Strokovnjaki po svetu napovedujejo, da bodo plačilne 
kartice do konca tega desetletja morda izginile. To ne 
drži – kartice se namreč le selijo v digitalni svet, kjer 
bodo zaživele tudi v pametnih telefonih. Tako bo z 
njimi mogoče plačevati še pogosteje in povsod – tudi 
tam, kjer prodajalec za obdelavo plačila ne bo imel na 
voljo POS-terminala.

Ženske brez njih ne morejo nakupovati, moškim pa je mogoče najpomembnejše, da je 
zlata ali celo platinasta. Brez njih marsikje že težko kaj kupimo. Dobrodošli v svetu zvestih 
prijateljic – plačilnih kartic.

Avtor: Simon Ručigaj  Foto: Jernej Lasič 

KATERE VRSTE PLAČILNIH KARTIC POZNAMO?

• Debetne kartice ali kartice osebnega računa so tiste, pri katerih je za 
znesek nakupa takoj obremenjen osebni račun imetnika.

• Kartice z odloženim plačilom so tiste, ki jim pogovorno rečemo 
»kreditne« in omogočajo plačilo porabe enkrat mesečno. 

• Kreditne kartice so tiste, ki omogočajo nakupovanje in mesečno 
poplačilo le dogovorjenega deleža skupnega dolga, glede na pogodbo 
z banko. 

1,6
PLAČILNE KARTICE 

 4.000 € 
   LETNE PORABE 

 67
TRANSAKCIJ LETNO 

Povprečen Slovenec ima:
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O prihodnosti plačilnih in kreditnih kartic ter novostih, ki se 
pojavljajo na področju plačevanja s karticami, smo govorili z 
Natašo Dulc Strahinič, vodjo produktnega razvoja za kartice na 
oddelku za kartično poslovanje in plačilne storitve v NLB. 

Kakšna je prihodnost plačilnih kartic – bodo res kmalu 
izginile zaradi pametnih telefonov in mobilnega 
plačevanja? 
Prihodnost kartic je vsekakor svetla, postajale bodo vse 
pomembnejše – v fizični ali nefizični obliki. Počasi bodo sicer 
izgubljale današnjo fizično obliko in postajale digitalne, z 
njimi bomo lahko plačevali tudi prek mobilnega telefona. Ta 
proces v svetu traja že nekaj let in poteka, kljub napovedim, 
precej počasi. Razlogi za to so v velikem številu deležnikov v 
procesu plačevanja – finančne institucije, mobilni operaterji, 
kartični sistemi, dobavitelji pametnih telefonov …

Apple je predstavil plačevanje z mobilnimi telefoni. Ali 
to ogroža banke in kartične ustanove?
Podjetja, ki v preteklosti niso sodelovala na trgu plačil, zdaj 
to želijo in pri tem dobro izkoriščajo svojo prepoznavnost – 
denimo Apple, Amazon in Google. Pri plačevanju smo ljudje 
posebno previdni in zato v banki opažamo, da imamo finančne 
institucije na tem področju rahlo prednost. Stranke še vedno 
bolj zaupajo različnim plačilnim instrumentom, pri katerih 
je v ozadju finančna institucija. To velja za cel svet, ne le za 
Slovenijo.
Poleg tega je za uspešnost posameznega načina plačevanja 
pomembno, da je način plačila univerzalen in ga je mogoče 
uporabiti kjerkoli na svetu. Tukaj pomembno vlogo odigrajo 
mednarodni kartični sistemi, npr. MasterCard in Visa. 
Opravljajo pa tudi vlogo inovatorjev in razvijalcev, tudi 
na področju mobilnega plačevanja, ter pri tem izredno 
pomembnost posvečajo varnosti pri plačevanju.

Pred kratkim ste predstavili plačevanje z brezstično 
plačilno kartico MasterCard. Kako to poteka? 
Plačilo z brezstično kartico MasterCard je hitro, enostavno in 
varno. Pri plačilu z brezstično kartico MasterCard kartice ni 
treba vstavljati v terminal, pač pa jo uporabnik samo prisloni k 
ustrezno nadgrajenemu POS-terminalu. Pri nakupih do  
15 evrov je s prislonitvijo kartice nakup zaključen. Imetnik 
kartice počaka še na izpisek iz POS-terminala.
Pri plačilih nad 15 evrov mora imetnik po prislonitvi kartice k 
POS-terminalu vtipkati še kodo PIN. 
Plačevanje z mobilnim telefonom bo podobno – na telefonu bo 
uporabnik odprl mobilno denarnico banke oziroma aplikacijo 
z vnosom številke PIN. V mobilni denarnici, v kateri je lahko več 
različnih kartic, bo imetnik izbral kartico, s katero bo želel izvesti 
plačilo, prislonil ustrezen telefon s tehnologijo NFC (angl. near 
filed communication) k POS-terminalu in opravil nakup. Če bo 
nakup višji od 15 evrov, bo v svoj telefon vnesel tudi številko PIN 

izbrane kartice. V tem primeru gre za tako imenovana mobilna 
plačila v neposredni bližini (angl. proximity mobile payments), 
ki temeljijo na že omenjeni tehnologiji NFC in uporabi ustrezno 
nadgrajene POS-infrastrukture za brezstično plačevanje.

Kaj pa zlorabe kartic, je tega veliko?
Ne, v Sloveniji smo po zlorabah daleč pod evropskim 
povprečjem. Manj kot 0,01 odstotka vseh transakcij 
predstavljajo zlorabe. Poudarila pa bi, da vse reklamacije 
v banki rešujemo individualno in pri tem upoštevamo vse 
okoliščine posameznega dogodka.

Na kaj morajo biti uporabniki pozorni, da bo spletno 
nakupovanje s karticami varno?
Najbolje je, če so spletne strani zavarovane s tehnologijami 
»3-D Secure«. »3-D Secure« je mednarodni varnostni standard, 
ki ga podpirata MasterCard (MasterCard »SecureCode«) 
in Visa (»Verified by Visa«) in se uporablja za preverjanje 
istovetnosti uporabnikov kartic pri spletnem plačevanju. Razvit 
je bil z namenom zmanjšanja tveganj nepooblaščene uporabe 
kartic s strani tretjih oseb.
»3-D Secure« ob aktivaciji in poznejši vsakokratni uporabi na 
spletnem prodajnem mestu, ki omogoča uporabo »3-D Secure«, 
preveri pristnost imetnika kartice. To poteka tako, da se vneseni 
podatki v pojavnih oknih vsakokrat preverijo s podatki, ki se 
hranijo na varnem strežniku. Aktivacija in nadaljnja uporaba bo 
uspešna zgolj v primeru pravilno vnesenih podatkov. 

NOVOST: BREZSTIČNO PLAČEVANJE
Po novem lahko imetniki kartic NLB 
MasterCard na prodajnih mestih plačujejo 
tudi brezstično – torej tako, da jim kartice 
ni treba vstaviti v POS-terminal. 

Kartice izgubljajo 
fizično obliko, 
pridobivajo pa 
pomen

NATAŠA DULC STRAHINIČ,
vodja produktnega razvoja za kartice na 
oddelku za kartično poslovanje in plačilne 
storitve v NLB



PRIHRANEK

45,3 %

RAZLIKA V PRID NAJEMU TAKSIJA

8.200 €

startnina 

2.200 €

NAJEM TAKSIJA 
V 5 LETIH:

9.900 €

kilometrina

7.700 €
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AVTOMOBILI in finance

Taksi ali avtomobil?
»Pa saj bi ceneje prišel skozi, če bi 
se vozil s taksijem!« si marsikdo 
misli, ko na poti v službo vsakič 
znova stoji v prometnem zastoju in 
preračunava vse stroške, ki mu jih 
je »nakopal« avtomobil. Za vas smo 
izračunali, kaj se vam bolj splača – v 
službo s taksijem ali avtomobilom.

IZHODIŠČA ZA IZRAČUN
• Za vožnjo v službo se odločate ali za 

nakup drugega vozila srednjega nižjega 
razreda (npr. Fabia, Corsa, Fiesta ali 
Polo) ali za najem taksija.

• 10 km vožnje na dan, saj avtomobil 
uporabljate izključno za vožnjo v službo.

• Vračunani so stroški obveznega in kasko 
zavarovanja pri premijskem razredu z  
0 % bonusa.

• Ni vračunanih stroškov financiranja 
nakupa avtomobila.

• Izračun je narejen za 5 let.
• Na leto je približno 220 delovnih dni.
• Za izračun stroškov taksija smo vzeli 

ponudbo najcenejšega taksija v Ljubljani.

Na dan 5 let  v %

startnina (1 EUR, 2-krat dnevno) 2 € 2.200 € 22,2

kilometrina (0,7  EUR/km, 10 km na dan) 7 € 7.700 € 77,8

skupni stroški 9 € 9.900 €

Najem taksija 
IZRAČUN STROŠKOV ZA 5 LET          



izguba vrednosti v  
5 letih 

6.600 €

obvezno zavarovanje 

2.000 €
kasko zavarovanje 

3.500 €

parkirna hiša 

3.600 €

servis 

700 €

gorivo (5 l/100 km) 

800 €

čiščenje (1-krat mesečno) 
in potrošni material 

900 €

STROŠKI AVTOMOBILA 
V 5 LETIH:

18.100 €
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Taksi ali avtomobil?

Viri: www.renault.si, www.citroen.si, www.škoda.si, www.ford.si, www.avto.net, www.amzs.si, www.triglav.si, www.petrol.si, www.gume-direkt.com, www.lpt.si
www.dunlop.eu, www.lpt.si, www.mojtaksi.si, www.taxilegende.com

PRI SVOJEM IZRAČUNU NE POZABITE:
• Če drugi avto uporabljate tudi za izlete 

in dopust, potem je vrednost avtomobila 
za vas višja, stroški vožnje v službo pa nižji.

• Na izračun pomembno vpliva tudi cena 
zavarovanja, ki je lahko pri izkušenih 
voznikih nižja, medtem ko morajo mladi 
vozniki plačati kar izdaten pribitek.

• Pri manjših in veliko cenejših 
avtomobilih se vožnja s taksijem ne 
izplača, medtem ko je pri večjih in 
dražjih avtomobilih taksi ugodnejši.

• Najdaljša razdalja, do katere se splača 
razmišljati o vožnji s taksijem, je 15 km.

• Če s taksistom sklenete poseben dogovor, 
je cena lahko še nižja.

• Če imate lastno službeno parkirno 
mesto, je izračun stroškov za avtomobil 
nižji za 3.600 EUR.

Nakup avtomobila 
IZRAČUN STROŠKOV ZA 5 LET                                            

nakupna cena 11.000

vrednost ob prodaji 4.400 €
izguba vrednosti v 5 letih (60 %) 6.600 € 36,5

parkirna hiša (60 EUR/mesec) 3.600 € 19,9

kasko zavarovanje 3.500 € 19,3

obvezno zavarovanje 2.000 € 11,0

čiščenje (1-krat mesečno, 15 EUR) in potrošni material 900 € 5,0

gorivo (5 l/100 km) 800 € 4,4

servis 700 € 3,9

skupni stroški 18.100 €

 v %
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»Bančni sektor bi 
lahko bolj sponzoriral 
kulturo, saj od 
vseh silnih bank, 
ki so se »naselile« v 
samostojno Slovenijo, 
niti ena ne sponzorira 
Cankarjevega doma, 
od domačih pa ostaja 
zgolj in samo NLB.«

Upam, da to ni najbolj osebno vprašanje v 
vaši 32-letni karieri, od katere ste se konec 
oktobra poslovili: koliko denarja imate 
trenutno v žepu? 
Kar dosti (začne iskati denarnico). Tu se 
že začenja moja zgodba z bankami. Dvesto 
petdeset evrov.

Imate vedno tako veliko denarja pri sebi?
Vsaj sto evrov.

Zakaj?
Ker sem še stara šola, najraje plačujem z 
denarjem. Kartic skoraj ne uporabljam. 
Edina, ki jo nosim s seboj, je Karanta, 
poleg tega pa imam še Mercatorjevo Pika 
kartico. Skratka, moja filozofija je zelo 
enostavna: če izgubim Karanto, in to sem 
storil že najmanj dvakrat, enkrat sem jo 
pa založil, ni kakšne hude škode. Sem bolj 
denarni kot kartični potrošnik.

Kdo doma skrbi za finance?
Vprašanje bi bilo lahko bolj konkretno: 
kdo plačuje račune? 

Na primer …
(v smehu) Imava razdeljeno s partnerico 
Polono Vetrih.

Pa ste varčni? 
To sem pa kar precej. Ne zapravljam kar 
tako.

Če pa že, za kaj najraje zapravljate?
Saj veste, največ gre za hrano.

Kaj pa dobra knjiga, dober CD, dobra 
slika?
Zelo malo tega kupujem. CD-jev se je 
toliko nabralo, da ne vem več, kam z njimi, 
knjig prav tako. Skratka, najbolj žalostna 
ugotovitev v mojem življenju je, da je knjiga 
postala breme v stanovanju. Sem moral že 
kar nekaj prtljažnikov razvoziti sinovoma. 
Ni več prostora.

Boste težko izgovorili besedo 
upokojenec?
Kje pa. Slišim, da bo to drugo najlepše 
obdobje v mojem življenju, ker bo 
predvsem manj skrbi, stresa, več lagodja. 
Do zdaj sem veliko časa porabil za odrske 
umetnosti, razstave, filme, spremljati 
sem moral televizijske oddaje o kulturi, 
ogromno časa vzame tudi branje vseh 
štirih prilog v časopisih Dnevnik, Delo, 
Večer, Finance. Skozi vse to se včasih ves 
teden ne prebiješ.

Mitja Rotovnik 

Varčnež
stare šole

Mitja Rotovnik je eden od bolj iskrivih 
sogovornikov. Nikoli ne varčuje z besedami, 
pa čeprav je sicer bolj varčne narave. 
Ujeli smo ga v zadnjih dneh njegovega 
direktorovanja v Cankarjevem domu, v 
njegovem drugem domu. Zdaj bo več časa za 
»fizkulturo«, poudari.

Avtorica: Špela Kožar Foto: Jernej Lasič

INTERVJU

Bo pa tudi izgovorov manj, da ste vsako 
sredo zvečer v Krogu rahlo načetih? Kdo se 
je spomnil imena?
Ime tega društva je nastalo spontano. Leta 
1981 smo se začeli družiti in morali smo 
na zdravniški pregled. In ko smo sedeli na 
hodniku, je, mislim, da slikar Janez Bernik 
vprašal sestro: Kako pa kaj kaže? Ja, je 
rekla, ste že kar rahlo načeti.

Torej vas bo od zdaj naprej bolj pritegnila 
fizkultura?
Ja, bo. Predvsem bom lahko skoraj vsak dan 
tekel pet kilometrov proti Rožniku. Posvetil 
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se bom tudi plavanju. No, mi v Krogu ne 
igramo le odbojke, tudi plavamo. (smeh)

Ste menedžer. Kaj to dejansko pomeni v 
prostoru, kjer zavedanja, kako pomembno 
je tudi na področju kulture, ni? 
Bistvo menedžmenta, tudi kulturnega, 
je, da si ustvariš ekipo, ki odgovorno 
deluje. Da je vzpostavljeno medsebojno 
elementarno zaupanje. Ključna je tudi 
izvrstna organizacija dela. Cankarjev dom 
je preživel zaradi projektnega vodenja. 
Poleg tega pa moraš imeti na uzdah 
stroške. Za vsak projekt morajo biti viri 
znani in določeni! Sicer si »gotov«.

Podjetnikov poznate veliko, kaj pa 
bankirjev?
Vse poznam, saj moram hoditi od enega 
do drugega in jih prositi, naj sponzorirajo 
Cankarjev dom, ampak precej neuspešno. 
Izgubili smo sponzorje v vseh bankah, 
razen Nove Ljubljanske banke.

Kako vidite odnos kultura in denar? 
Ne le, da sta kultura in denar v zelo 
neposredni povezavi; kultura je pri našem 
narodu usodno odvisna od denarja, še 
posebej od javnih sredstev, kajti trg je 

tako majhen, da so kulturne in umetniške 
stvaritve, ki lahko preživijo na trgu, zelo 
redke.
Bančni sektor bi lahko bolj sponzoriral 
kulturo, saj od vseh silnih bank, ki so se 
»naselile« v samostojno Slovenijo, niti ena 
ne sponzorira Cankarjevega doma, od 
domačih pa ostaja zgolj in samo NLB. Smo 
unikum v evropskem prostoru, saj v tujini 
banke občutno sponzorirajo kulturne 
ustanove, kot je Cankarjev dom. 
Je pa tudi res, da kultura ne sme le čakati 
na javna sredstva, temveč mora iz leta v leto 
tudi sama narediti čim več za pridobitev 
nejavnih virov. Treba bo občutno bolj 
delati na razvoju občinstva kot do zdaj, 
da se širi kulturno-vzgojne programe za 
mlade in da se pridobiva čim več evropskih 
sredstev.

In sponzorji v času krize? Kaj vse je treba 
storiti, da jih pritegneš?
Vse sorte smo počeli, da bi jih pritegnili. 
No, na večeru za sponzorje je iz stropa 
visela vrv, na kateri je Iztok Kovač s svojimi 
soplesalci izvajal vragolije. In ko je bilo 
konec, grem mimo vrvi, jo pogledam, 
in me piči – slečem si suknjič in še sam 
splezam po njej. Enkrat sem pa naredil en 

»Cankarjev dom 
je preživel zaradi 
projektnega vodenja. 
Poleg tega pa moraš 
imeti na uzdah 
stroške. Za vsak 
projekt morajo biti 
viri znani in določeni! 
Sicer si »gotov«.«

drug štos; šel sem za zaveso in si oblekel 
plašč, polepljen z logotipi podjetij. Skratka, 
uvedel sem princip športa. 

Izdelujete celo sponzorska darila, mislim 
na čebelice na strehi, ki so se naselile 
povsem naključno – pa so čebele najbolj 
marljive delavke v tem javnem zavodu?
(smeh) Brez dvoma, ker vsako leto 
izpolnijo plan dela ali ga celo presežejo.

Veščin krmarjenja med različnimi vladami, 
celo državnimi sistemi ste se gotovo dobro 
priučili?
V Cankarjevem domu ni bilo nikoli 
finančne afere, nekorektnega ravnanja z 
javnimi sredstvi in jaz mislim, da se je na 
ta način pri levih, sredinskih in desnih 
politikah ustvarjalo mnenje, da gre za 
ekipo, ki ji je treba zaupati. 

Ste dober zgled?
Ja, glede tega sem se najbolj trudil. 
Predvsem morajo videti, da delaš, da 
si v službi, da zaupaš ljudem, da ne 
kradeš. Ljudje morajo imeti občutek, da 
se z državnim denarjem in denarjem, 
ki je tu ustvarjen, lepo dela, da je vse 
transparentno. Moj ključni poslovni izziv 
je bil tudi ta, da smo vedno poslovali 
»nad mizo«. Jaz ne verjamem, da je še 
kak kulturni zavod, kjer bi bili zapisniki 
kolegijev na voljo vsem zaposlenim 
že naslednji dan. In če ima kdo kako 
pripombo, nam jo lahko sporoči. Ti 
zapisniki so ključna stvar, lepilo, ki drži to 
hišo skupaj, ker vsi vedo, kaj kdo dela. 

Za konec – kaj bi pa rekli, da je bil vaš 
največji neuspeh?
(Potihoma) Gostinstvo dolgo ni delovalo ... 
(Še malo razmišlja) Bog se vas usmili ... hja, 
bilo je nekaj kiksov, generalnih pa ni bilo. 
Recimo, ko nas je nasankal tuji partner iz 
Londona, ki je pripeljal Samantho Fox, 
izjemno popularno pevko v 80. letih. Hala 
Tivoli je bila polna, nato pa smo na kraju 
samem izvedeli, da je prišla na klubski 
nastop, pa še, da bo pela na playback. 
Nekaj takih kiksov je bilo. 



KAR 

70.000 
UPORABNIKOV 
ZAUPA NLB 
TELEDOMU.

 stran 18

Kdaj ste bili nazadnje 
v banki ponoči?

Točno 20 let je minilo, odkar je NLB prvič ponudila 
storitev NLB Teledom, ki je še danes kot edina 
telefonska banka v Sloveniji uporabnikom na voljo 
24 ur na dan, vse dni v letu. Stranke ga poleg vloge 
za spremembo limita, blokade računa v primeru 
kraje bančne kartice, prenosa denarja z računa na 
račun, preverjanja stanja, kadar v bližini ni banke ali 
računalnika, in še mnogih drugih storitev največkrat 
uporabijo za plačilo položnic. Ponudba je iz leta v leto 
večja in prilagojena času, v katerem živimo. 

»Zakaj bi hodila na banko, ko pa lahko vse uredim prek Teledoma? Položnice, nakazila, 
trajnike, še kakšna plačila za svoje otroke in vnuke, če je treba,« pravi 97-letna Olga Kolenc, 
ki NLB Teledom uporablja že okoli 15 let. »Slišala sem za to storitev in jo takoj preizkusila, 
saj se mi ni dalo čakati v dolgih vrstah na pošti, da bi lahko plačala položnice.« Nekoliko 
mlajši uporabnici Sonji Veber Mihor je pri NLB Teledomu najbolj všeč prijaznost, odzivnost 
in to, da komercialisti stranki vedno znajo pravilno svetovati. 

Avtorica: Ines Kočar Foto: Jernej Lasič in Žare Modic 

OSEBNE FINANCE

Začelo se je leta 1994 v majhni pisarni s štirimi 
računalniki. Danes ima NLB dva velika klicna 
centra � enega v Ljubljani, drugega pa v Murski 
Soboti.

Evgen Čuček je del NLB Teledomove ekipe že 
od samega začetka. Ko pokličete na brezplačno 
številko 080 15 85, vas prek odzivnika še vedno 
najprej pozdravi njegov glas.

Komercialisti so 
strankam na voljo noč 
in dan, ob delavnikih 
in praznikih. Najmanj 
klicev prejmejo med 
1. in 3. uro zjutraj. 
NLB Teledomov klicni 
center je � bi lahko 
rekli � tudi njihov 
drugi dom.

PRIDITE NA OBISK

V NLB Kontaktnem centru si delovanje telefonske banke 
lahko ogledajo zaključene skupine. Vas zanima? Pokličite nas 
na 01 477 2000 in nas obiščite 11. decembra 2014. 
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V 20 letih NLB Teledom ni doživel 
niti ene zlorabe sistema. Letos pa 
bo sistem kljub temu nadgrajen, s 
čimer bo še hitrejši in varnejši.

»Bil sem na Tajvanu, ko sem prejel 
NLB Teledomov klic, da so zaznali 
sumljivo transakcijo. K sreči sem 
bil na dopustu in ni šlo za zlorabo, 
vendar sem bil hvaležen, da so 
me poklicali,« nam je povedal 
uporabnik Domen Čuk. Če je 
bil z vašo kartico v kratkem času 
dvignjen denar z dveh popolnoma 
različnih lokacij, računalniški 
program na to opozori zaposlene, 
ki primer nemudoma preverijo. 
Marsikomu so na ta način že 
prihranili velike vsote denarja. 

»Pri NLB Teledomu spoznaš 
različne ljudi: od otrok, ki so nas 
klicali za šalo, do ljudi, ki sredi noči 
obupani zaradi osebnih težav pri 
nas iščejo oporo. Najlepši pa je 
občutek hvaležnosti, ki ga stranke 
izrazijo ob naši pomoči v takšnih 
ali drugačnih situacijah,« nam je 
zaupala Nada Drobnič, direktorica 
Sektorja za podporo strankam.

Prek NLB Teledoma lahko ob izgubi 
bančne kartice brez težav preverite, 
koliko denarja vam je ostalo na 
računu. Prijaznim komercialistom 
morate zaupati le identifikacijsko 
kodo. Do informacije lahko v nekaj 
minutah pridete tudi po elektronski 
pošti. »Včasih odgovorimo tako 
hitro, da stranke pokličejo in 
preverijo, ali je na drugi strani 
res prava oseba ali le avtomatski 
odzivnik,« pove ena od zaposlenih. 

Vam je v tujini zmanjkalo denarja? 
Uslužbenci NLB Teledoma so pravi 
mojstri za nakazila prek Western 
Uniona. Če ste lastnik NLB Premium 
Visa kartice, vam lahko po telefonu 
začasno povišajo tudi limit.

NLB Teledomovi sodelavci radi pomagajo. Tako so letos že četrto leto zapored v sodelovanju z 
Rdečim križem med dobrodelnim koncertom Lepo je deliti po telefonu zbirali sredstva. Sprejeli so 
2.222 klicev in zbrali več kot 52.000 evrov donacij, s katerimi je Rdeči križ peljal na morje številne 
otroke in starostnike, ki si sami tega ne bi mogli privoščiti.
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Joško in Nada Obrovnik

Ljubitelj postaneš, 
ko dozoriš

RESTAVRIRANJE JE HOBI, KI SE »ZGODI«
Joško Obrovnik pravi, da te v ta hobi 
preprosto potegne in nato zbirka samo 
še raste, sam pa ima srečo, da je tudi 
žena predana temu hobiju. Koliko kosov 
obsega njegova zbirka, niti ne šteje, 
nekateri so obnovljeni, drugi na to še 
čakajo. Mnogi so nekje propadali, ker 
lastniki v njih niso več videli vrednosti. 
Z ženo v šali ocenjujeta, da bodo vsi 
obnovljeni, če bosta dočakala 300 let.

»GANGSTER LIMUZINA« IMA TUDI 
ZGODBO
Pri starodobnikih je najbolj zanimiva 
zgodba, ki obkroža vozilo. Denimo, 
Citroen 11A je zanimiv, ker je takšnega 
vozil tudi sloviti Al Capone, zato mu 
pravijo »gangster limuzina«.
TAM-ov avtobus Pionir pa je redek del 
naše tehniške dediščine in zgodovine 
Maribora. Bil je predelan v čebelnjak in 
ga je gospod Obrovnik povrnil v prvotno 
stanje, Opla Blitz iz leta 1939 pa je našel 
na odpadu v Berlinu. »Če ga je Nemec dal 
na odpad, potem veste, v kakšnem stanju 
je bil,« v šali doda Obrovnik.

VREDNOST JE ZELO RELATIVNA
O ceni je nehvaležno govoriti, saj 
obstajajo vrednost, ki jo določi stroka, 
vrednost za lastnika in vrednost, ki jo 
je pripravljen plačati na trgu kupec. 
Ljubitelji določenih tipov avtomobilov 
se med sabo poznajo in družijo, 
avtomobili pa se redko prodajajo. Če se, 
se večinoma znotraj krogov ljubiteljev 
ali prek spletnih strani (npr. mobile.de, 
eBay).
Druga vrsta so zbiralci, ki na starodobnike 
gledajo tudi kot na naložbo. Ti iščejo 
redkejše avtomobile višjih vrednosti ter 
upoštevajo ocene priznanih cenilcev 
in nagrade, pridobljene na priznanih 
salonih starodobnikov (Concours 
d'Elegance). Takšni avtomobili se 
navadno prodajajo na dražbah, ki jih 
organizirajo priznane dražbene hiše. 
Letos je bilo 10 najdražjih starodobnikov 
prodanih na javnih dražbah znamke 
Ferrari. Za najcenejšega je bilo treba 
odšteti »le« 7,8 milijona evrov, za 
najdražji avto Ferrari 250 GTO Berlinetta 
pa neverjetnih 38,1 milijona evrov, kar je 
hkrati tudi rekord vseh časov.

ZA PRODAJO PRI NAS NISO PRAVI ČASI
Trenutno se starodobnike splača kupovati, 
ne pa prodajati, saj je trg pri nas v 
»razsulu«, pravi Obrovnik in dodaja: »Do 
zdaj sem s težkim srcem prodal le en 
avtobus. Ocenjujem, da so najbolj cenjeni 
moji avtobusi, ki imajo vrednost tudi kot 
turistična zanimivost.« Kakšen njegov 
avtobus verjetno dosega celo vrednost 
novega avtobusa, a o tem noče niti 
razmišljati. 

Ford A (1928)
Leta 1928 kupljen v Mariboru z vso 
uvozno dokumentacijo in računi.

Tatra T12 (1927)
Mini tovornjak, Joškov prvi 
starodobnik.

Citroen 11CV traction avant (1954)  
»Gangster limuzina«, prva s 
prednjim pogonom in samonosno 
karoserijo.

TAM Pionir (1951)
17 sedežev, 23 stojišč. Redek del 
naše tehniške dediščine.

NAJBOLJ PRI SRCU

MOJ hobi

Joško Obrovnik uživa v obnavljanju starodobnikov – avtomobilov, motorjev, mopedov, tudi 
avtobusov, kar je redkost. Še bolj pa se sliši neverjetno, da mu pri tem pomaga žena Nada. 
Temu namenjata skoraj ves svoj prosti čas, od popoldneva do pozne noči. Vse je pozabljeno, 
ko po dveh ali treh letih gospod Obrovnik na cesto zapelje popolnoma obnovljen avtobus, 
ki je bil pred tem uporaben le za staro železo.

Avtor: Luka Zorko Foto: Jernej Lasič

»Včasih naju 
najamejo za kakšne 
posebne vožnje ali 
poroke, takrat žena v 
»gangster limuzini« 
vozi nevesto, jaz pa 
zadaj v avtobusu 
svate.«
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DR. ALOJZIJ IHAN
je zdravnik, specialist klinične 
mikrobiologije in imunologije 
ter redni profesor mikrobiologije 
in imunologije na Medicinski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 
V prostem času je predvsem 
pesnik, pisatelj in esejist.
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Smo kot razvajeni otroci, ki jim nestrpni starši 
ne dovolijo počasnega in zamudnega učenja 
življenjskih veščin, ampak raje namesto njih na 
hitro pospravijo, pomijejo, oblečejo, uredijo … 
Bistvenih veščin, potrebnih za svoje preživetje, pa 
ne obvladamo. 
 
Dejstvo 1: Zdi se nam normalno, da za 
avtomobil, počitnice in elektronske igrače 
varčujemo in potrošimo velik del svojih 
prihodkov, medtem ko se nam v mnogo bolj 
temeljne dobrine – zdravje, šolanje,  
(pre)zaposlitev, 
pokojnine – ne zdi 
smiselno vlagati. 
Pravzaprav si v 
svojem zavedanju, da 
nimamo potrebnih 
veščin preživetja, niti 
ne upamo razmišljati 
o tem, da bi bilo 
treba za prihodnost 
nekako poskrbeti. 
Zato smo v strahu 
pred lastno nezmožnostjo Slovenci izgubili 
že več kot dve desetletji, v prihodnosti pa nas 
čakata dva ogromna problema – zanemarjena 
pokojninski in zdravstveni sistem. Četrt stoletja 
se pač že delamo slepe in nore, menimo 
namreč, da kljub prehodu v povsem drugačen 
čas, državo in družbo ni treba ničesar storiti, 
ampak se bo že samo nekako uredilo. 
 
Dejstvo 2: In zapomnimo si – pokojninske in 
zdravstvene varnosti nam ne bo zagotovila 
država, še nobena v zgodovini nam ju v 
resnici ni. Od države lahko le pričakujemo, 
da uredi pokojninski in zdravstveni sistem 
tako, da vanju ne bomo ujeti kot nemočni 
opazovalci razpadanja, ampak bomo lahko 
zase tudi kaj oprijemljivega storili. To je vse, 
kar je objektivno zmožna katerakoli država. Da 
vzdržuje red. 
 

Dejstvo 3: Država namreč ni klub, pri katerem 
državljan presoja, kaj in koliko dobi za svojo 
članarino in ali se mu splača biti član ali iz njega 
izstopiti. Danes, ko v živo gledamo slike držav, ki 
so jih (s tujo pomočjo) razpustili in v katerih je 
zavladal kaos, si vprašanja o tem, kaj mora država 
storiti namesto nas, ni več razumno postavljati. 
Državo imam zato, da imam – državo. Ne torej 
zato, da bi mi od davkov delila čokolado, ampak 
v prvi vrsti zato, da s svojimi zakoni in (pri)silo 
vzdržuje red in predvidljivost, v kateri lahko 
živim in načrtujem lastno življenje. Vse ostalo, 

od cest do demokracije, je 
sicer lahko lep priboljšek, 
ki sem ga vesel, vseeno pa je 
država predvsem predvidljiv 
red, ki se mu lahko prilagodim 
s svojim drobnim človeškim 
življenjem. Kar ne pomeni, 
da v primernih okoliščinah z 
državnimi predstavniki ne bom 
razpravljal o višini davkov in 
o tem, kako bi jih bilo bolje 
porabiti. Ampak kaj več od 

reda, v katerem si lahko uredim svoje življenje, 
od države ni realno pričakovati. To velja tudi 
za pokojnine in zdravje, da o zaposlitvi niti ne 
govorim.
 
Dejstvo 4: Od države zato pričakujem samo 
pokojninski in zdravstveni sistem, v katerem 
bom vedel, kaj mi je storiti, če hočem dobiti 
varnost, ki jo za svoje potrebe želim imeti. Ne 
želim biti ujetnik pokojninskega sistema, v 
katerem nimam pojma, kaj bo čez deset let, in 
v katerem imamo vsi vtis, da se vanj ne splača 
ničesar vlagati, ker se bo itak vse zrušilo in 
torej ne bo pomembno, kako se danes kdo 
odloča. In enako velja za zdravstveno varnost. 
To, kar zdaj živimo, je še vedno Jugoslavija. 
Tista neodgovorna država, ki smo jo razpustili, 
potem pa jo vseeno še vedno ohranili vse do 
današnjega dne. 

Pravzaprav si v svojem 
zavedanju, da nimamo 

potrebnih veščin preživetja, 
niti ne upamo razmišljati 

o tem, da bi bilo treba 
za prihodnost nekako 

poskrbeti.

Čas je, da 
odrastemo

KOLUMNA strokovnjaka

Socializem nas je oropal bistvenih veščin samostojnega preživetja (kako dobiti delo, poskrbeti za zdravje, 

šolanje, pokojnino …) – saj so takratni jugoslovanski voditelji hoteli imeti mir pred vpletanjem navadnih 

državljanov v njihove načrte. 

Opomba: mnenje kolumnista ne 

odraža nujno stališča uredništva
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Kako SMS-Alarmi 
in SMS-Opomniki 
olajšajo življenje?

SKUPNE ZNAČILNOSTI VSEH NLB SMS-SPOROČIL
• naročilo prek NLB Klika, NLB Teledoma ali v NLB Poslovalnici,
• sprejem tudi v tujini,
• uporaba neodvisna od mobilnega operaterja,
• izklop po želji, kadarkoli.

1. SMS-OPOMNIKI  

•  SMS-OPOMNIK O PRILIVU NA RAČUN 
Prejeli ga boste ob vsakem prilivu nad 5 evrov. V SMS-sporočilu bo naveden 
datum priliva, številka NLB Osebnega računa ter znesek prejetega priliva v 
valuti evro in ostalih valutah, s katerimi poslujete z NLB Osebnim računom. 
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 0,21 evra.*

•  SMS-OPOMNIK O STANJU NA RAČUNU
Na želeni dan in uro lahko prejemate SMS-Opomnik o stanju na računu. 
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 0,06 evra.*

•  SMS-OPOMNIK PRED ZAPADLOSTJO DEPOZITA/VARČEVANJA
 5 dni pred zapadlostjo svojega depozita boste prejeli SMS-Opomnik.
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 0,21 evra.*

• SMS-OPOMNIK PRED ZAPADLOSTJO LIMITA
SMS-Opomnik boste prejeli 5 dni pred zapadlostjo izrednega limita. 
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 0,21 evra.*

• SMS-OPOMNIK O STANJU NA RAČUNU NAD/POD DOLOČENIM ZNESKOM
Ob prekoračitvi zneska, ki si ga boste izbrali, boste dnevno dobili SMS-
Opomnik. Izbrani znesek je lahko pozitiven ali negativen.
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 0,21 evra.*

• SMS-OPOMNIK PRED IZVRŠITVIJO SDD
SMS-Opomnik prejmete na dan, ko banka od prejemnika plačil prejme plačilni 
nalog SDD za bremenitev vašega osebnega računa, pred njegovo izvršitvijo. Za 
vsako posamezno prejeto SDD prejmete ločeno SMS-sporočilo. 
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 0,06 evra.*

Kaj morate vedeti?

SECIRAMO produkt

SMS-Alarmi in SMS-Opomniki so skorajda nepogrešljivi. Predvsem 

zaradi tega, ker nam ni treba ves čas osebno preverjati, koliko 

imamo razpoložljivega limita, kdaj nam poteče depozit, kdaj je bilo 

izvedeno plačilo … 

2. SMS-ALARMI  

• SMS-ALARM O VSTOPU 
V NLB KLIK
Prejeli ga boste vsakič, ko boste 
vstopili v svoj NLB Klik. Če bi 
nepooblaščena oseba vstopila v vaš 
NLB Klik, lahko na podlagi prejetega 
sporočila takoj sprožite postopek za 
blokado uporabe NLB Klika.
Posredovanje SMS-sporočila je 
brezplačno.

•  SMS-ALARM O TRANSAKCIJAH V 
NLB KLIKU
Ob izvedbi plačila, internega prenosa 
v evrih, naročila plačila v tujino 
in pošiljanja denarja prek mreže 
WUMT v NLB Kliku boste obveščeni 
prek SMS-sporočila. 
Nadomestilo za SMS-sporočilo je 
0,06 evra.*

•  SMS-ALARM O UPORABI KARTICE 
 Ob vsakem dvigu gotovine ali 
nakupu s plačilno kartico boste 
prejeli SMS-sporočilo in se lahko 
tako hitro odzvali, če bi vašo kartico 
kdo zlorabil.
Nadomestilo je 1 evro na mesec/
plačilno kartico.*

 SVETOVANJE IN POMOČ VEDNO 
PRI ROKI
 Za več informacij obiščite www.nlb.si/ 
sms-sporocila, katerokoli NLB 
Poslovalnico oziroma pokličite  
01 477 20 00. 

* Nadomestilo po tarifi NLB d.d. za november 2014



www.nlb.si/sms-sporocila 01 477 20 00

SMS, ki ga boste vedno prebrali 
S SMS-Alarmi in SMS-Opomniki boste vedno obveščeni o poslovanju z vašim osebnim računom, karticami, o poteku depozitov 
in varčevanj ter poslovanju v NLB Kliku.

Obvescamo vas, da vam 
11.12.2014 potece 
izredni limit na racunu
02370******9076. NLB d.d.

Obvestilo o transakciji 
POS NAKUP 10.11.2014 
18:00, kartica ***4062, 
znesek 44,74 EUR, 
DOMZALE SI Info: 
+38614772000 NLB d.d.

NLB d.d.: Stanje racuna 
st. 02010*******1584 dne 
02.11.2014 ob 00:43 uri 
je nizje od osebnega 
limita -1.800,00 EUR in 
znasa -1.983,02 EUR.
(Bankart)
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