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internet address   free info phonewww.nlb.si/brezsticno Kontaktni center: 01 477 20 00

Prislonim in plačam!
Z NLB Plačilnimi karticami MasterCard in Maestro, ki imajo v zgornjem desnem kotu znak , lahko odslej hitro, enostavno in varno 
brezstično plačujete. Kartico le prislonite in plačate, do 15 evrov celo brez vnosa številke PIN.



UVODNIK

JASMINA MEŠIĆ,
koordinatorka programa Varni na internetu 

Jasmina Mešić je zaposlena na odzivnem 
centru za posredovanje pri omrežnih 
incidentih SI-CERT, ki deluje pod okriljem 
akademske mreže Arnes. Je koordinatorka 
nacionalnega programa ozaveščanja Varni na 
internetu. Njihove aktivnosti so usmerjene v 
izobraževanje spletnih uporabnikov, kako naj 
prepoznajo različne spletne goljufije, varno 
nakupujejo prek spleta in uporabljajo spletno 
banko.

Odprte oči  
in zdrava pamet 
Ko govorimo o varnosti na spletu, se preprosti ukrepi izkažejo za 
najučinkovitejše. Paradoksalno, tudi najuspešnejše spletne prevare 
so sila enostavne. 

Skoraj ne mine teden, ne da bi odkrili 
novo varnostno luknjo, supervirus ali 
nov primer vohunjenja. Mediji so polni 
bombastičnih naslovov in povprečnemu 
spletnemu uporabniku se lahko 
zazdi, da je bitka za varnost že vnaprej 
izgubljena. 

Res je, popolne, nepredušne varnosti na 
spletu ni. Vendar lahko enako trdimo 
za vsa druga področja v življenju, kjer pa 
se kljub vsemu poskušamo zavarovati. 
Tako lahko naredimo tudi na spletu. 
Uporabniki lahko s previdnim in 
preudarnim ravnanjem v spletnem 
okolju veliko storimo za lastno varnost, 
predvsem za svojo spletno banko, ki je 
privlačna tarča za spletne kriminalce. 
Najpomembnejše je spoznanje, da ni 
enega samega magičnega programa, ki 
bi nas v celoti zaščitil pred nevarnostmi 
in zagotovil varno elektronsko 
bančništvo. Tehnična zaščita je le 
minimum omrežne higiene. 

Danes napadalcem zadostujejo 
že preproste tehnike socialnega 
inženiringa, s katerimi prepričajo žrtve, 
da jim povsem prostovoljno zaupajo 
svoje geslo za dostop do e-bančnega 
računa. To imenujemo »phishing«, 
gre pa za to, da nam goljufi pošljejo 

potvorjeno elektronsko sporočilo, v 
katerem zahtevajo, naj zaradi različnih 
vzrokov ponovno vnesemo geslo za 
dostop do spletne banke. Recept, kako 
prepoznamo takšen poskus prevare, 
je enostaven in velja vedno. Banka nas 
nikoli in nikdar ne bo prosila, da ji 
pošljemo svoje geslo. Če še vedno niste 
prepričani o verodostojnosti nekega 
sporočila, pa se lahko obrnete tudi na
svojo banko ali pišete na center SI-CERT. 
Pa še to, naslov spletne banke se vedno 
začne s https in ikono s ključavnico. 

Tako geslo kot digitalni certifikat goljufi 
pogosto pridobijo prek okužbe našega 
računalnika z zlonamerno kodo. Gre 
za specializirane programe, ki beležijo 
pritiske tipk (t. i. keylogger), nato 
pa napadalcu pošljejo shranjena in 
prestrežena gesla. Trojanec napadalcu 
pošlje tudi digitalni certifikat, če je 
ta shranjen na računalniku. Žal do 
tovrstnih vdorov pogosto pride zaradi 
nepazljivosti uporabnikov, saj si sami 
naložijo trojanca, ko odpirajo priponke 
neznanih pošiljateljev in slepo klikajo 
»Dovoli«. Nekdanja evropska komisarka 
Neelie Kroes je zapisala gotovo najboljši 
in najenostavnejši recept, kako lahko 
ostanemo varni na spletu: »Imejte odprte 
oči in uporabljajte zdravo pamet.«

4  Na kratko  
za lažje odločanje

6  Pod lupo

10  Kako vam lahko pomaga,     
da bo jutri lepši?

12  Kredit ni edina možnost,  
a pogosto najboljša

14  Mini plastični kvadrat od vas želi 
denar? Ne ustrašite se!

16  Za avto več kot za streho  
nad glavo

18   Intervju: Vem, da moram  
vstati in delati

22  Ceneje v eksotiko

24  Zbirati, ne kopičiti

26  Tudi pri denarju je zmernost 
recept za uspeh

27  Možnosti zavarovanja 
stanovanjskega kredita
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KAZALO
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Vedno  
pri sebi
So dnevi in trenutki, polni družinske 
sreče in miline, ko radostni zapremo 
oči in si tiho zaželimo, da ne mine. 
Nepozabni utrinki z družinskih počitnic, 
veselje razigranih otrok, prihod 
novorojenčka so dragoceni spomini, ki 
jih za vedno nosimo v srcu. 

Sebi jih lahko podarimo v posebni 
obliki – na brezstični plačilni kartici 
NLB MasterCard ali kartici Maestro s 
svojim najljubšim motivom, ki jo bomo 
vedno nosili pri sebi. Vaša kartica bo 
tako dobila poseben simbolni pomen. 
Tako za vas kot tudi za druge, saj boste 

s tem pomagali bodočim staršem do 
najlepšega darila – varnega poroda in 
zdravega novorojenčka. 

Uvod v dobrodelno akcijo je NLB 
naredila že marca, ko je ljubljanski 
porodnišnici izročila13.500 evrov za 
nakup kardiotokografske naprave. Do 
sredine maja pa bo banka od vsakega 
naročila unikatne brezstične kartice 
prispevala en evro za nakup že druge 
naprave CTG.

Za naročilo obiščite:  
www.nlb.si/oblikovanje-kartice

Spodbudne misli
Konec marca je NLB na Brdu pri Kranju 
organizirala Investicijski forum za 
podjetja in posameznike. Zbrali smo 
nekaj misli uveljavljenih strokovnjakov 

in udeležencev foruma, ki so na podlagi 
svojih izkušenj in znanj osvetlili različne 
investicijske okoliščine, priložnosti in 
izzive.

NA KRATKO za lažje odločanje

OSREČEVANJE

INVESTICIJE

Povedali so
 
Ljudje na naložbe ne gledamo celostno, temveč 
iščemo univerzalno rešitev kljub temu, da so 
rešitve vedno individualne.  
Kruno Abramovič, NLB Skladi

Napakam v investiranju se v prvi vrsti lahko 
izognemo tudi z dobrim poznavanjem samega 
sebe.  
Aleksander Zadel, Inštitut CAR

Moja načela pri investiranju se bodo 
spreminjala z leti. Zdaj sem mlad in lahko 
sledim bolj agresivni politiki investiranja.  
Luka Pušić, študent

Za investicije naredimo izračun, kakšen 
je donos, in če smo to sposobni izpeljati, 
potem zadevo realiziramo. Seveda se pri tem 
pogovarjamo tudi z bankami o sofinanciranju.  
Janez Vidmar, EVJ Elektroprom

Več zanimivih utrinkov z dogodka si lahko 
ogledate v reportaži: 
http://goo.gl/zuNMqD



Na Čopovi že 110 let
Secesija, novi umetnostni slog, je na 
prehodu iz 19. v 20. stoletje zaznamoval več 
evropskih mest, tudi popotresno Ljubljano. 
Eno zgodnejših del na prehodu v secesijo je 
Mestna hranilnica ljubljanska na Čopovi ulici, 
najbolj prepoznavna po steklenem nadstrešku 
v obliki razprtih cvetnih listov z izveskom. 

Ob 110-letnici stavbe je v sodelovanju Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 

Območne enote Ljubljana in NLB nastala 
razstava Mestna hranilnica ljubljanska 
110 let. Ob njej podoživite čas, v katerem 
je nastala ta secesijska stavba, se sprehodite 
skozi njeno zgodovino in spoznate zgodbe 
ljudi, ki so bili zaslužni za gradnjo stavbe in 
razvoj banke v njej.

Razstavišče: NLB Galerija Avla

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, maj 2015.

Osebno | številka 09, 2015

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:  

Nenad Senić

Uredniški odbor: 

Jurij Giacomelli,

Manja Gradišek,

Alenka Rozman,

Primož Inkret, 

Igor Savič

Ilustracija na naslovnici:  

Maja B. Jančič

Vsebinska in oblikovna 

zasnova, izvršno  

uredništvo in produkcija: 

PM, poslovni mediji d.o.o.,

www.p-m.si

Tisk: Collegium Graphicum

Naklada: 6.000

ISSN 2232-3368

Nasvete v obliki člankov 
in videov, kvize in druga 
koristna orodja za lažje 
finančne odločitve lahko 
spremljate na spletnem 
mestu NLB nasveti Osebno: 
www.nlb.si/nasveti-
osebno
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MUZEJSKA RAZSTAVA

1,4 mrd €
je znašal obseg na novo 
odobrenih kreditov za podjetja 
in gospodinjstva  
v letu 2014.

Za 4 %
so se povečali depoziti 
prebivalstva in znašajo 4,52 
milijarde evrov.

62,3 mio € 
dobička je NLB ustvarila  
v letu 2014 in po petih letih 
poslovno leto zaključila 
pozitivno. 

29,3 mio €
oziroma 9 % so nižji skupni 
stroški poslovanja banke  
v primerjavi z letom 2013.

INVESTICIJE

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

S
i kavo ali sladkor, kadar 
ju zmanjka, sposodite od 
sosedov ali se raje oblečete 
in  odpravite v trgovino ali 
celo na bencinsko črpalko, 
če so trgovine že zaprte? 
Nekaterim ni nerodno 

vprašati za nič, drugi bi raje stradali, kot si 
kaj izposodili. Enako kot pri »lahkotnosti« 
izposojanja so velike razlike med ljudmi 
tudi pri vračanju, pa tudi pri »izterjavi« 
izposojenega. Si je morda kolega na faksu 
od vas izposodil knjigo in je nikoli ni 

O čem lahko in o čem ne morete odločati, če želite kredit, ter kaj kreditni svetovalci 
pregledajo, da lahko sprejmejo odločitev, ali naj kredit odobrijo ali ne. 

Avtor: Janez Zalaznik   Ilustracija: Maja B. Jančič

POD LUPO 

vrnil? Vas to jezi, ampak ne toliko, da bi ga 
poiskali, če ne drugje, na Facebooku, in ga 
spomnili na njegov dolg? Zelo verjetno ste 
kdaj komu kaj posodili, čeprav ste vedeli, da 
vam ne bo nikoli vrnil. Je bil pač simpatičen 
ali pa vam je bilo preveč nerodno reči ne.

PREGLED Z RAZLOGOM
Banka je podjetje, ki posoja denar, in tam 
zaposleni se ne smejo odločati po tem, 
koliko je kdo simpatičen, prav tako jim ne 
sme biti nerodno reči ne. Banka namreč 
posoja denar, ki ga je dobila z depoziti ali si 

ga je sama izposodila, zato ga mora dobiti 
nazaj. Vse potencialne kreditojemalce zato 
dobro preverijo. 

Stranke bančnikom v postopkih 
pridobivanja kredita največkrat očitajo 
prav preveč papirologije. Kaj morajo 
preveriti, določajo bančni interni pravilniki 
in zakonodaja. Tako morajo na banki med 
drugim preveriti število vzdrževanih članov 
v gospodinjstvu, prost razpoložljivi denarni 
tok gospodinjstva, število nepremičnin v 
lasti, podatke o zaposlitvi (naziv podjetja, 



EOM PRI NESPREMENLJIVI 
OBRESTNI MERI

EOM PRI KOMBINIRANI 
OBRESTNI MERI

VIŠINA MESEČNEGA 
OBROKA V EUR

VIŠINA MESEČNEGA 
OBROKA V EUR

4,44 %

3,63 %

495 €

EOM PRI SPREMENLJIVI 
OBRESTNI MERI

VIŠINA MESEČNEGA 
OBROKA V EUR

3,39 % 453 €

481 €
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delovno mesto, delovna doba pri 
delodajalcu, panoga delodajalca), stopnjo 
izobrazbe in poklic. 

To pa še zdaleč ni vse! Poleg teh 
podatkov in plače preverijo še marsikaj: 
ali prekoračujete limit, zamujate pri 
odplačevanju kreditov, imate pogoste 
izvršbe na račun. V bančnem žargonu 
temu rečejo korektnost poslovanja stranke, 
gre pa za vaše finančne navade oziroma 
razvade, ki vplivajo na to, kakšen kredit 
boste lahko dobili in pod kakšnimi pogoji. 
Tudi če ste bili malomarni pri poslovanju z 
drugo banko, bodo to izvedeli. Vse banke 
in hranilnice namreč izredne dogodke 
zapisujejo v sistem Sisbon, in ko pridete 
po kredit, odpret račun ali želite plačilno 
kartico, lahko preverijo vaše finančne 
navade.

V ŽIVO DO BOLJŠE 
IN REALNEJŠE PONUDBE
Če potrebujete kredit, ste najbrž najprej 
na spletu naredili informativni izračun. 
Gotovo ste od znancev slišali, da se da 
dobiti še precej ugodnejšo obrestno mero, 

kot jo pokaže izračun. Seveda je to bolj 
verjetno pri dolgoročnih kreditih večje 
vrednosti; če si želite izposoditi tisoč evrov, 
se o obrestni meri banka z vami najbrž ne 
bo pogajala. 

V živo je možno izpogajati ugodnejšo 
ponudbo, saj lahko komercialist 
na podlagi dodatnih informacij in 
dotedanjega poslovnega sodelovanja 
kreditojemalca z banko ponudi nižjo 
obrestno mero od izhodiščne. Pa ne le 
boljšo, dobite tudi bolj realno ponudbo. 
Na spletu si namreč lahko izračunate tudi 
višino obroka za 300 tisoč evrov kredita, 
ni pa nujno, da bi vam banka tak znesek 
sploh odobrila. 

NAJPREJ NA BANKO, 
POTEM GLEDATI OGLASE
Ali bo banka kredit odobrila ali zavrnila, 
je daleč najbolj odvisno od kreditne 
sposobnosti. Neustrezna kreditna 
sposobnost v laičnem jeziku navadno 
pomeni, da ima stranka že kakšen kredit 
ali lizing in ji prihodki ne omogočajo 
novega kredita ali pa da želi kupiti 

nepremičnino oziroma avto, ki si ga s 
svojimi prihodki ne more privoščiti. Na 
kreditno sposobnost vpliva tudi to, če ste 
komu porok. 

Sploh če kupujete nepremičnino, se je 
pametno najprej oglasiti na banki in 
preveriti, koliko kredita si lahko privoščite, 
šele nato začnite gledati oglase. Kreditni 
svetovalci namreč ugotavljajo, da stranke 
najprej najdejo nepremičnino, nato pa 
hodijo od banke do banke, katera bi jim 
dala največ kredita. 

Zato ne zamerite bankam, da vam nočejo 
odobriti toliko kredita, kot ste si zamislili 
sami, ampak raje pomislite, da se mesečni 
obrok pri kreditih s spremenljivo obrestno 
mero v prihodnje lahko občutno poveča.

Kaj pa si torej lahko privoščite? Preverite, 
koliko bi znašal kredit za nepremičnino 
z nespremenljivo obrestno mero na 
30 let. Če obrok presega tretjino vaših 
prihodkov, potem bi vam svetovalci s 
področja osebnih financ povedali, da si je 
ne morete privoščiti. 

Razlike zaradi različnih obrestnih mer

Potrebujete stanovanjski kredit za nakup 
nepremičnine v višini 80.000 € z dobo 
odplačevanja 20 let?

Spletni NLB izračun (začetek aprila 2015)

* Zaradi EURIBOR-ja ne moremo napovedati, koliko bo obrok znašal čez 5, 10 ali 20 let.

Zadolževanje oziroma najetje kredita je 
koristno, saj nam omogoča, da cilje dosežemo 
prej kot z varčevanjem. Da pa si s pretiranim 
zadolževanjem ne bi poslabšali življenjskega 
sloga, izdelajte svojo oceno zadolženosti 
na spletni strani www.nlb.si/ocena-
zadolzenosti.
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GLAVNA tema

Mladim dajo banke več kredita, saj 
pričakujejo, da se bo njihova plača 
zviševala, pa tudi let za odplačevanje 
imajo pred sabo še veliko. Ko se človek 
upokoji, pa naj bi bil brez dolga. Oceno 
svoje zadolženosti lahko naredite na 
www.nlb.si/ocena-zadolzenosti. 

KAJ VSE SE LAHKO ZGODI 
V 30 LETIH
Ob misli na svojo »sanjsko nepremičnino« 
mnogi pozabijo, da gre pri stanovanjskem 
kreditu za dolgoročen posel: za 10, 
20 ali 30 let, in da lahko, če gredo 
do skrajne meje svojih zmožnosti, 
odplačevanje kredita ogrozi že majhno 
poslabšanje finančne situacije. Finančna 
situacija se nujno ne poslabša samo 
zaradi izgube službe ali nižjih mesečnih 
dohodkov. Življenje je nepredvidljivo. 
Lahko se zvišajo stroški za vzdrževanje 
nepremičnine, lahko vas osreči rojstvo 
dvojčkov, morda pride čas, ko morate 
poskrbeti za ostarele starše, in podobno. 
Pri večini kreditov pa velja, da naj bi po 
plačilu vseh obstoječih obveznosti in 
novega kredita na računu ostalo vsaj za 
minimalno plačo, a kreditni svetovalci 
tako »napeto« zadolževanje skoraj brez 
izjeme odsvetujejo.

Ne glede na to, ali informativni izračun 
naredite prek spleta ali vam ga pripravijo 
v poslovalnici, informacije o odplačevanju 
kredita temeljijo na podatkih, veljavnih 
na dan izračuna, kar je v primeru 
dolgoročnega kredita s spremenljivo 

obrestno mero lahko samo približek. 
Obrestna mera je namreč v tem primeru 
sestavljena iz EURIBOR-ja (bančniki mu 
rečejo tudi referenčna obrestna mera) 
in pribitka. Drugi ostaja enak ves čas, 
prvi pa je, pozor, odvisen od stanja na 
medbančnem trgu in se torej spreminja.

Če ima nekdo kredit s spremenljivo 
oziroma variabilno obrestno mero 
šestmesečni EURIBOR plus 2,5 odstotka 
pribitka, bi sredi aprila letos na glavnico 
plačeval le 2,58-odstotne obresti, saj 
je EURIBOR tako nizek, kot ni bil še 
nikoli. A pred dobrimi sedmimi leti, v 
začetku leta 2008, je znašal 4,7 odstotka, 
kar pomeni, da bi za enak kredit 
kreditojemalec plačeval 7,2-odstotne 
obresti, to je skoraj trikrat višje. To pa bi se 
seveda precej poznalo tudi pri mesečnem 
obroku (navadno se obrok spremeni 
vsakih šest mesecev, a je to odvisno od 
ponudbe). Če je takšna razlika možna 
že v sedmih letih, kaj se lahko zgodi v 30 
letih! Prihodnjega gibanja EURIBOR-ja 
ni mogoče napovedati, lahko pa vam na 
banki pripravijo simulacijo, kaj bi se z 
vašim kreditom zgodilo, če bi se EURIBOR 
močno zvišal. Glede na to, da se kaj 
dosti znižati več ne more, je to precej 
smiselno vprašanje, ki ga zastavite svojemu 
kreditnemu svetovalcu. Ko dobite njegov 
odgovor, pa premislite, ali bi lahko brez 
večjih težav odplačevali tudi tak obrok. 
Večji je kredit in daljša je odplačilna doba, 
bolj sprememba obrestne mere vpliva na 
mesečno obveznost.

LE PRI KREDITIH DO ENEGA LETA 
NI MOGOČE IZBRATI OBRESTNE MERE
Pri kreditih nad 13 mesecev je mogoče 
izbrati tudi nespremenljivo obrestno 
mero, ki je sicer precej višja od variabilne, 
a ponuja varnost v obliki enakega 
mesečnega obroka do izteka odplačevanja 
kredita. Po podatkih NLB delež novih 
kreditov z nespremenljivo obrestno mero 
narašča. 

Krediti do enega leta imajo le 
nespremenljivo obrestno mero, pri 
stanovanjskem kreditu pa je mogoče 
izbrati tudi kombinirano obrestno mero; 
to pomeni, da je obrestna mera prvih pet 
let nespremenljiva, nato pa variabilna. 

Barbara in Matevž, ki sta že dolgo par, sta 
za nakup stanovanja porabila prihranke 
in vzela stanovanjski kredit. Novozgrajeno 
stanovanje sta morala še opremiti, 
stanovanjskega kredita pa nista mogla 
nameniti za nakup opreme. Za opremo 
sta zato za pet let najela še nenamenski 
kredit. Pet let sta tako odplačevala dva 
kredita in imela malo manevrskega 
prostora z izdatki, zato jima je še kako 
koristilo, da jima ni na primer 50 evrov na 
mesec vzel morebitni dvig EURIBOR-ja. 

STROŠKI,  
KI JIH JE DOBRO UPOŠTEVATI
Za odobritev kredita je treba plačati 
strošek odobritve, ki  je aprila letos pri 
15 tisoč evrih kredita, zavarovanega s 
hipoteko, na pet let pri NLB znašal 450 
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POLONA POŽGAN,  
PREDAVATELJICA RETORIKE  
IN KOMUNIKACIJE 

»Pred letom dni smo se vselili v novo 
hišo, ki nam jo je po šestih letih uspelo 
zgraditi brez zadolževanja. Ker je šlo 
za večjo investicijo, se v tem obdobju 
vsakim dodatnim večjim nakupom 
spretno izogibamo. Oba z možem, ki 
je glasbenik, sva samozaposlena, zato 
tudi sicer dvakrat premisliva, preden se 
odločiva za kakršnekoli večje finančne 
podvige. Sama tudi ne uporabljam nobenih 
kreditnih kartic, ampak delujem po načelu, 
da porabim tisto, kar zaslužim. Ker se 
zavedam, da sem pri zapravljanju denarja 
bolj impulzivna, mi je jasno, da kartice 
v moji denarnici ne bi ostale dolgo časa 
neuporabljene, zato jih raje nimam.«

UROŠ SMOLEJ, 
DRAMSKI IGRALEC

»Imel sem srečo, da sem relativno zgodaj 
privarčeval nekaj denarja, zato sem večje 
nakupe, ki so bili povezani s stanovanjem, 
opravil že pred časom. Ko pa sem se 
kasneje selil, sem z današnjega vidika 
naredil 'neumnost' in vzel švicarski kredit, 
ki je bil takrat najbolj ugoden, vendar 
ga zdaj mastno plačujem. Čeprav sem 
zagovornik varčevanja, pa so mi od kreditov 
ljubši tisti brez obresti, kot je na primer 
kredit za avto.«

BERNARD VAJDIČ, 
SMUČAR

»Že od nekdaj sem bil 'ziheraš' in sem si 
investicije vedno privoščil takrat, ko sem 
že vnaprej vedel, da so zares izvedljive. 
Po daljšem zadolževanju do zdaj še nisem 
posegel, seveda pa pri hiši in nekaterih 
drugih investicijah na družinskem in 
poslovnem področju ni šlo brez kredita. 
Vendar sem pri tem glede na trenuten 
življenjski slog in dohodke dobro premislil 
o trajanju odplačilne dobe, da ne bi 
bil kredit preveč tvegan. Če si v nekem 
trenutku nečesa ne morem privoščiti, bo 
pač malo počakalo.«

Kako načrtujete nakupe višjih vrednosti?

evrov, pri 80 tisoč evrih kredita na deset 
let pa 700 evrov. Če je kredit zavarovan 
pri zavarovalnici, je treba plačati še 
zavarovalno premijo, ki pri 15 tisoč evrih 
stanovanjskega kredita znaša okrog 250 
evrov, pri nenamenskem pa skoraj dvakrat 
toliko. So pa, če je kredit zavarovan pri 
zavarovalnici, nekaj nižji stroški odobritve. 
Kadar za kredit zastavite nepremičnino, je 
treba plačati še strošek notarja.

DODATNE MALENKOSTI, 
KI STANEJO
Če je kredit zavarovan s hipoteko, je treba 
zastavljeno nepremičnino zavarovati in 
to zavarovanje nato plačevati do izteka 
kredita, kar ni zanemarljiv strošek. 
Nekatere banke zahtevajo, da v primeru 
najetja kredita k njim prenesete svoj 
račun, druge (med njimi tudi NLB) vam 
ponudijo nižje obresti, če to storite. 
Banke pogosto zahtevajo tudi sklenitev 
življenjskega zavarovanja, kar običajno 
ni ravno nizek strošek. Smisel takega 

zavarovanja je v tem, da v primeru vaše 
smrti ali invalidnosti banka dobi vašo 
zavarovalnino, breme kredita pa tako 
ne pade na partnerja in/ali otroke. 
Tudi življenjskega zavarovanja v NLB ne 
zahtevajo, ga pa pri dolgoročnih kreditih 
svetujejo. Če ga sklenete pri njihovi hišni 
zavarovalnici, pa vam ponudijo nižjo 
obrestno mero.

Ali boste pri banki potrkali za kredit ali 
raje varčevali in si zaželeno kupili s svojim 
denarjem, je vaša odločitev. Če so vaše 
želje realne, torej temeljijo na realnih 
potrebah in zmožnostih, potem lahko 
sprejmete tveganje in si želje s kreditom 
uresničite hitreje, kot bi jih z varčevanjem.

Avto morda lahko počaka, toda ali lahko 
tudi stanovanje? Mogoče boste pri selitvi 
v lasten dom odkrili, da že leta niste vrnili 
knjige, ki ste si jo izposodili od prijateljice. 
Mogoče je tudi to čas, da oživite svoje 
prijateljstvo.

BREZ ZAVAROVANJA?

Pri stanovanjskem kreditu je pogosta težava 
ustrezno zavarovanje, kar navadno pomeni, da 
je nepremičnina premalo vredna (oziroma da 
ima kupec premalo lastnih sredstev),  da bi lahko 
kredit zavaroval samo s hipoteko na kupljeno 
nepremičnino. NLB brez drugih zavarovanj tako 
na primer odobri kredit v višini 60 odstotkov 
vrednosti nepremičnine, pri novogradnji pa 70 
odstotkov. Zaplet lahko reši nekdo, ki vam je 
pripravljen biti porok, ali druge dodatne oblike 
zavarovanja.
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Gibanju svojih prihodkov in 
odhodkov namenjamo premalo 
pozornosti in včasih zapravimo več, 
kot bi bilo treba, meni finančna 
svetovalka Simona Polanc iz ene 
od ljubljanskih poslovalnic NLB. 
Zato si prizadeva, da s svojimi 
strankami ne bi reševala le najbolj 
perečih vprašanj o kreditih in 
oplemenitenju sredstev. 

Avtorica: Nejka Golič  Foto: Nejc Lasič

Kako vam 
lahko 
pomaga, 
da bo jutri 
lepši?

OSEBNI SVETOVALEC VAM:

•  svetuje o organiziranju financ v 
različnih življenjskih obdobjih;

•  pomaga vzpostaviti pregled     
nad prejemki, izdatki in dolgovi;

•  pomaga pri izbiri življenjskih 
zavarovanj ter oblik varčevanja in 
plemenitenja finančnih sredstev. 

SIMONA POLANC, 
finančna svetovalka

Vzporednico svojega dela sogovornica 
po desetih letih izkušenj vidi pri osebnih 
zdravnikih. Prepričana je, da »finančni 
svetovalec tako kot osebni zdravnik 
poišče ustrezne rešitve glede na cilje, 
ki jih stranke želijo doseči«, le da gre v 
tem primeru namesto zdravega telesa za 
»zdrave« finance. Pri tem poudarja, da je 
tako pri prvem kot pri drugem poklicu 
izredno pomembno zaupanje. Trenutno 
pa zaradi vsesplošne krize drug drugemu 
manj zaupamo. Zato je še kako potrebno, 
da negujemo s trudom zgrajen medosebni 
odnos, ki temelji na zaupanju.

Stranke se hitro obrnejo na finančnega 
svetovalca, ko se znajdejo v težavah, ne 
pridejo pa k njemu, ko bi se enostavno 
le želele pogovoriti o svoji finančni 
prihodnosti, oziroma je to veliko redkeje. 
Pa je tudi pri financah preventiva boljša 
kot kurativa. Tako se vse prepogosto zgodi, 
da se stranke na našo sogovornico obrnejo 

šele takrat, ko ne morejo več odplačevati 
kredita ali ostanejo brez službe. V takšnih 
primerih je za finančno svetovanje včasih 
že prepozno, pravi Polančeva. 

Ravno zato imata največjo vlogo 
ozaveščanje in zaupanje. Vsakodnevna 
misija finančnega svetovalca je, da stranki 
predstavi vse pomembne finančne 
informacije, ki so zanjo ključne, in si s tem 
pridobi tudi njeno zaupanje. »Seveda pa 
smo tukaj tudi zato, da pomirimo čustva in 
ohranjamo trezno glavo.« 

LETENJE NAD OBLAKI ZAMENJALA       
ZA REALNA TLA 
Simona je najprej letela visoko nad oblaki 
– kot stevardesa. V sanjah. Podobno delo 
z ljudmi pa je našla v bančni poslovalnici 
v Šiški, pri čemer ni nikoli spremenila 
odnosa do ljudi, ki je v obeh poklicih na 
prvem mestu. Po začetnih letih, ko je v 
banki delala na blagajni, je ugotovila, 
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da si želi bolj osebnega pristopa. Zato 
je prostor za stekleno steno zamenjala 
za pisarno; takšno okolje je primernejše 
za pridobivanje zaupanja, saj ljudje 
potrebujejo zasebnost, da se lahko 
sprostijo. Finančno svetovanje namreč 
ni enkraten posvet, ampak dolgoročen 
partnerski odnos. 

Polančeva z marsikatero stranko posluje 
že več let in najbolj jo razveselijo trenutki, 
ko jo posamezniki v poslovalnici obiščejo 
zgolj zato, da jo pozdravijo: »To pomeni, 
da me ne vidijo samo kot finančno 
svetovalko, temveč mi zaupajo kot 
človeku.« 

SVETOVANJE ZA VSE 
Polančeva se večkrat sreča s strankami, 
ki menijo, da je svetovanje le za tiste, 
ki imajo veliko denarja. To je napačno 
mišljenje. »Vsakdo, ki vstopi v naše 
prostore, bo dobil informacije, ki jih 

potrebuje, in nasvet,« je jasna. Produktov 
in finančnih možnosti bo v prihodnosti 
čedalje več, ljudje pa bodo ob poplavi 
informacij še bolj zmedeni, zato morajo 
finančni svetovalci že zdaj ozaveščati svoje 
stranke ter jih naučiti, kako izbirati med 
različnimi rešitvami. 

Kako Simona vzpostavi stik s stranko? 
Najprej je treba prebiti led, premagati 
začetno nezaupanje, potem pa mora o 
stranki čim več izvedeti, da ji bo lahko 
prav svetovala. Torej, povprašati jo mora, 
kaj si sploh želi in kakšni so njeni finančni 
cilji. Nato skupaj pregledata finance, 
tako prihodke kot odhodke, možnosti 
oplemenitenja sredstev, varčevanje v 
skladih in naredita celosten finančni 
načrt. »Sama že od zaposlitve dalje 
varčujem, tudi vse naše storitve poskušam 
vplesti v osebno življenje, ker le tako lahko 
stoodstotno pomagam strankam,« razlaga 
Polančeva. 

STAREJŠI SE BOLJ ZAVEDAJO     
POTREBE PO VARČEVANJU 
Medtem ko se starejša generacija še 
zaveda pomena varčevanja, mlajši veliko 
bolj živijo z danes na jutri in iščejo 
informacije predvsem na spletu. 

Zato Polančeva, ko naveže stik z novo 
stranko, poskuša v varčevanje vključiti 
celotno družino. »Pomembno je, da se 
tudi otroci in mlajša generacija zavedajo 
pomena financ v našem življenju.«

Sama pa se predvsem zaveda, kako 
pomembna so načela, ki se jih drži tako 
v poklicnem kot osebnem življenju: 
»Etičnost, strokovnost, empatičnost in 
navdušenje, ki ga moraš znati prenesti 
na svojo stranko.« Vse to se seveda začne 
že ob vstopu v prijeten prostor, ko vas ob 
iskrenem stisku roke povpraša, kakšen 
dan je za vami in kako vam lahko pomaga, 
da bo nadaljevanje (še) lepše.   
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Prenovo stanovanja ali hiše lahko financirate na različne načine, ne samo s stanovanjskim kreditom. 

Na primeru dveh realnih zgodb premislite, kakšno financiranje bi bilo najboljše za vas.

Avtor: Janez Zalaznik  

Kredit ni edina možnost, 
a pogosto najboljša 

VARNOST

Preden lahko razmišljate o financiranju, 
morate seveda imeti predstavo o tem, 
koliko vas bo obnova stala, po možnosti 
naj bo ocena podprta s predračuni; 
potem boste vedeli, koliko denarja vam 
zmanjka. Šele takrat si lahko izračunate, 
ali se vam morda izide nakup materiala 
na obroke in plačilo izvajalcev z izrednim 
limitom ali pa bi bilo bolje najeti kredit. 

ZBIRANJE RAČUNOV SE NAGRADI  
Z NIŽJIMI OBRESTMI
Naš prvi par Tina in Jure bi rada 
prenovila kuhinjo in kopalnico, kar ju bo 
predvidoma stalo 15.000 evrov. Jure ni 
naklonjen ideji, da bi najela stanovanjski 
kredit, saj se boji, da bo moral banki 
poročati o vsakem porabljenem evru in 
da bi morebitni zapleti s črpanjem kredita 
zavlekli obnovo. Skrbi ga tudi, da denarja 
ne bi dobil na račun, ampak bi moral 
banki pošiljati predračune, račune pa bi 
potem plačevala banka. 

NLB, na primer, jima pri obnovi 
nepremičnine lahko na račun nakaže tudi 
celoten znesek kredita, če je ta zavarovan s 
hipoteko, oziroma 80 odstotkov celotnega 
zneska, če je zavarovan pri zavarovalnici. 
Res pa bi moral Jure predložiti dokazila o 
namenski porabi sredstev. A bi dobil tudi 
»nagrado«: banka bi mu v tem primeru 
odobrila ugodnejšo obrestno mero kot pri 
nenamenskem gotovinskem kreditu. 

Informativni izračun na spletni strani 
www.nlb.si/izracun-krediti pokaže, da bi 
Jureta in Tino stanovanjski kredit v znesku 
15 tisoč evrov na osem let stal 1.650 evrov 

manj kot nenamenski (primerjali smo 
kredita, zavarovana pri zavarovalnici). 

Če bi se odločila za stanovanjski kredit 
s spremenljivo obrestno mero, bi lahko 
kredit črpala tudi postopoma. To pomeni, 
da bi banka denar (največ šest mesecev) 
postopno nakazovala na račun izvajalca 
del. 

POHIŠTVO NI UPRAVIČEN STROŠEK 
PRI STANOVANJSKEM KREDITU
Ob prenovi kopalnice in kuhinje bosta 
Tina in Jure zamenjala tudi pohištvo 
in opremo, a zanjo ne moreta porabiti 
stanovanjskega kredita. Za opremo lahko 
najameta nenamenski kredit, pri mnogih 
trgovcih pa je mogoče opremo kupiti tudi 
s plačilno kartico na obroke. To je odlična 
rešitev, ker je brez obresti in ni nobenih 
dodatnih stroškov, a nakup ne more biti 
višji od neporabljenega limita na kartici 
z odloženim plačilom (to so na primer 
Mastercard, Visa ali Karanta). 

IZREDNI LIMIT – RAJE NE
Tretja možnost za financiranje manjših 
stroškov ali pohištva je izredni limit. 
Za nakup kuhinje, na primer, bi Tina 
in Jure lahko zaprosila za izredni limit 
na osebnem računu. Njegova največja 
pomanjkljivost je zelo omejena višina. 
Banka ga namreč odobri največ v 
višini 2,5-kratnika plače (natančneje 
povprečnega rednega priliva na račun v 
zadnjih treh mesecih). 

Tina ima 2.000 evrov plače, Jure 1.500 
evrov, skupaj lahko dobita 8.750 evrov 

izrednega limita. Za opremo kuhinje 
in kopalnice bi morda zadoščalo, so pa 
obresti za izredni limit visoke, tako da 
je praviloma ceneje najeti kredit. Ni 
pa za izredni limit potrebno nobeno 
zavarovanje. 

HIPOTEKA JE POGOJ LE ZA NAJDALJŠO 
DOBO ODPLAČEVANJA
Največja prednost stanovanjskega kredita 
v primerjavi z nenamenskim je dolga 
odplačilna doba, v primeru zavarovanja z 
zastavo nepremičnine lahko znaša tudi do 
30 let. Z zastavo nepremičnine lahko sicer 
zavarujete tudi nenamenski kredit, vendar 
z ročnostjo največ 10 let. 

Če stanovanjskega kredita ne želite 
zavarovati z nepremičnino, imate vrsto 
drugih možnosti. Kredit lahko zavarujete 
tudi pri zavarovalnici, vendar je v tem 
primeru najdaljša odplačilna doba 15 let. 
Tina in Jure lahko torej izbereta tudi to 
možnost.

OJEJ, STAREGA STANOVANJA 
NE MOREM PRODATI!
Drugi par, Alenka in Andrej, pa bo 
prenovil hišo, ki jo je Alenki podarila 
babica. Obnovo nameravata večinoma 
financirati s prodajo stanovanja, v katerem 
trenutno živijo in bodo v njem živeli še, 
dokler se ne bodo preselili v hišo. Zato zdaj 
potrebujeta velik znesek kredita, ki pa se 
bo po prodaji stanovanja precej zmanjšal. 
Ob tem ju skrbi, ali jima bo stanovanje 
uspelo prodati in kako hitro. Pri kreditu, 
ki ga bosta zavarovala s hipoteko, bosta 
zato začetek odplačevanja odložila za eno 
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leto (temu se reče moratorij na začetek 
odplačilne dobe). V tem času bosta sicer 
morala plačevati obresti celotnega kredita, 
a je ta možnost za njiju zlata vredna. 
 
ZAHTEVAJO AVANS? 
PAZITE, DA SE NE OPEČETE!
Poznate zgodbo znanca, ki je podjetju 
nakazal avans za okna, podjetje je šlo v 
stečaj, znanec pa je ostal brez oken in brez 
denarja? Tudi Alenke je tega pri prenovi 
hiše zelo strah. Da se to ne bi zgodilo, bo 
podjetju, ki bo vodilo obnovo, namesto 

avansa ponudila akreditiv. To pomeni, 
da denarja z Andrejem ne bosta nakazala 
vnaprej, ampak bo njuna banka podjetju 
obljubila, da mu bo plačala, ko bo dobila 
dokazilo, da so bila dela izvedena, in to v 
dogovorjenem roku. Kupec in prodajalec 
se s tem izogneta tveganju, da bi ostala 
brez denarja. Pri menjavi strehe, na 
primer, ju ta storitev stane okrog 40 evrov. 
Ko enkrat vnaprej nakažete denar, lahko 
namreč samo upate, da bo vse tako, kot 
ste se dogovorili. Z akreditivom ta skrb 
odpade.

TOREJ ...
Tina in Jure, ki potrebujeta okoli 15.000 
evrov za prenovo kuhinje in kopalnice, se 
bosta najbrž odločila za nenamenski kredit, 
čeprav je ta dražji, bosta pa z njim lahko 
kupila tudi opremo in pohištvo. Alenka 
in Andrej, ki bosta prenovila hišo, bosta 
najverjetneje izbrala stanovanjski kredit 
z moratorijem na začetek odplačevanja, 
namesto avansa pa bosta podjetju, ki bo 
vodilo obnovo, ponudila akreditiv in se tako 
zaščitila, da ne bi ostala brez denarja in z 
neobnovljeno hišo. 

Slabosti:
·Odplačilna doba največ 8, z zastavo 
nepremičnine 10 let.

·Višje obresti kot pri stanovanjskem kreditu.
·Brez zastave nepremičnine je možno dobiti le 
precej majhen znesek.

·V primeru hipoteke stroški cenitve, notarja. 

Prednosti:
·Ni treba predložiti potrdil o porabi.     

Slabosti:
·Obresti so precej visoke, 7,95-odstotne. 
·Visoki stroški odobritve: za odobritev do 1 leta 
3,10 % od odobrenega zneska. 

·Največ za 12 mesecev.

Prednosti:
·Vse se uredi na banki.
·Zavarovanje ni potrebno.

Slabosti:
·Potrebna je NLB plačilna kartica z odloženim 
plačilom (Mastercard, Visa ali Karanta).

·Blago ne sme biti dražje od (neporabljenega) 
mesečnega limita na plačilni kartici. Limit na 
kartici se ob nakupu zniža za celotno vrednost 
nakupa, ne le za prvi obrok, sprošča pa se 
postopoma ob odplačevanju obrokov.

·Največ 12 obrokov.
·Za kupovanje materiala ali bele tehnike, težje 
za poravnavo stroškov storitev (npr. pleskanje).

·Največ za 12 mesecev.

Prednosti:
·Nobenih dodatnih stroškov, vlog in 
odobritev, vse se uredi na prodajnem mestu.

·Brez obresti.

Slabosti:
·Potrebna so potrdila o namenski porabi.
·Notarski stroški.
·Za odplačilno dobo nad 15 let je obvezna 
hipoteka na nepremičnini. 

Prednosti:
·Nižja obrestna mera kot pri nenamenskem 
kreditu.

·Možna daljša odplačilna doba, do 30 let.                              
·Možen večji znesek kredita.                                                
·Možnost enoletnega odloga začetka 
odplačevanja (pri kreditih s spremenljivo 
obrestno mero).

·Stroški cenitve in priprave dokumentacije za 
vpis v  zemljiško knjigo so vključeni v stroške 
odobritve.

Stanovanjski
kredit

Izredni
limit

Nakup
na obroke

Nenamenski
kredit

Prednosti in slabosti različnih načinov 
financiranja prenove nepremičnine

* Po tarifi NLB d.d. za marec 2015



Mini plastični kvadrat 
od vas želi denar? 
Ne ustrašite se!

Po pristanku na letališču v New Yorku 
sedete v rumen taksi. Ob koncu vožnje 
začnete pripravljati dolarske bankovce, 
ko vam voznik taksija pokaže telefon z 
nenavadnim belim plastičnim kvadratom 
na njem in zahteva plačilno kartico. Nikar 
se ne ustrašite, gre za povsem legitimen 
način plačevanja. Predvsem brezkartično 
in brezgotovinsko plačevanje postaja vedno 
pogostejša oblika plačevanja, ki ima svoje 
prednosti.

Tudi podjetniki iz Zahodne Evrope, ki 
so v letih po drugi svetovni vojni potovali 
v Združene države Amerike in se prvič 
srečali s papirnatimi karticami, so se 
znašli v podobnem položaju kot danes 
mi. Plačevanje brez gotovine je bilo takrat 
zanje nepredstavljivo. Za premožnejše 
podjetnike pa je bilo samoumevno, da so v 
hotelih, restavracijah, prestižnih trgovinah 
in izposojevalnicah račune že poravnali le 
s podpisom.

V naslednjih desetletjih so kartice 
postale del vsakdanjika. S pojavom 
novih ponudnikov je imelo dostop 
do njih vedno več ljudi in plačevanje 
s plastiko je postalo običajno tudi za 
manjše, vsakodnevne nakupe. Kartice so 
spremenile naš odnos do denarja, poleg 
tega pa so pripomogle h gospodarski 
rasti. Nekoč zapleteno nakupovanje prek 
spleta je v zadnjih letih postalo skoraj 
enostavnejše od nakupa z gotovino. A zdaj 
smo na pragu vnovičnega preobrata. 

PAYPAL
Že pred 15 leti so ustanovitelji PayPala 
opazili, da mnogi spletni uporabniki 
podatkov o svoji kreditni kartici ne želijo 
zaupati spletnim prodajalcem. Nenehno se 
je pojavljal (upravičen) strah, da na drugi 
strani ni zaupanja vredna oseba in da bo 
kartica zlorabljena. Iz tega strahu se je rodila 
ena najbolj znanih in uporabljanih spletnih 
denarnic. Ta deluje kot posrednik, zato so 

V Sloveniji je NLB uvedla 
brezstične kartice MasterCard in 
nekatere Maestro. Razvoj se tako 
tudi pri plačevanju ne ustavlja. 
Ponekod v tujini, zlasti v ZDA, 
že uporabljajo druge načine 
plačevanja. Predstavljamo nekaj 
najpogostejših, da ne boste 
presenečeni. Previdnost pa ni nikoli 
odveč.

Avtor: Matevž Straus  Foto: Shutterstock

6 VARNOSTNIH PRIPOROČIL                          
ZA MOBILNO PLAČEVANJE

• Poučite se o tehnoloških novostih. 
• Prenesite aplikacijo za pametni telefon  

iz zaupanja vredne spletne trgovine – denimo 
Google Playa ali App Stora.

• Nastavite geslo za svoj pametni telefon  
ob vsakem vklopu ekrana. 

• Vedno pošiljajte podatke prek varne spletne 
povezave – uporabljajte z geslom zaščitena 
omrežja, ki jim zaupate.

• Plačujte prek spletnih strani HTTPS in ne HTTP 
– tako bodo vsi preneseni podatki šifrirani. 

• Redno spremljajte bančne izpiske in bodite 
pozorni na neznane izdatke. 
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POGLED v prihodnost 



nakupi varnejši, saj prejemnik nikoli ne 
dobi dostopa do vseh vaših sredstev ali 
podatkov o kreditni kartici. Še več – z 
vpeljavo aplikacije za pametne telefone 
avgusta lani se je uporabnost razširila z 
računalnika na telefone. 

Zdaj lahko storitve poravnate le z 
enim klikom na telefonu, brez vnosa 
uporabniških imen, gesel ali informacij 
o kartici. 

SQUARE
»Želim si, da bi bilo plačevanje tako 
preprosto, da bi nanj ob odhodu 
iz trgovine že pozabil,« je v enem 
izmed intervjujev dejal Jack Dorsey, 
soustanovitelj Twitterja in ustanovitelj 
storitve Square, ki preizkuša možnosti 
brezkartičnega in brezgotovinskega 
plačevanja. Aplikacija Square Order je vse 
do umika s trga marca letos, ko je Dorsey 
napovedal razvoj izpopolnjene različice 
za naročanje in plačevanje na daljavo, 
delovala tudi takole: ko ste vstopili v 
lokal, ki uporablja storitev podjetja 
Square, je blagajna zaznala vaš pametni 
telefon. Po naročilu kave ste natakarju 
povedali le svoje ime in z vašega računa 
so se sredstva prenesla na račun lokala.   

QKR!
Ali pa ob pokovki in gazirani pijači, ki ju 
s skeniranjem kvadratnih črno-belih QR-
kod lahko naročite v nekaterih avstralskih 

kinodvoranah. Storitev Qkr!, ki jo je 
razvil MasterCard, namreč omogoča prav 
to: razkomotite se v dvorani in uživajte 
v filmu – ko si zaželite hrane in pijače, 
preprosto skenirajte kodo na letaku in v 
nekaj minutah vam bo osebje naročene 
izdelke prineslo do vašega sedeža. In 
nikar ne pripravljajte drobiža, znesek ste 
s potrditvijo naročila že poravnali.

ŠE MNOGO DRUGIH
Da so mobilna plačila prihodnost 
in priložnost, navsezadnje dokazuje 
dolg seznam podjetij, ki vstopajo 
na ta trg. Velikana Google in Apple 
sta že predstavila vsak svojo vrsto 
spletne denarnice, ki omogoča prenos 
sredstev k prodajalcu že s približanjem 
telefona sprejemni napravi, podjetje            
SEKUR.me razvija možnost plačevanja 
prek avtorizacije s prstnim odtisom, 
Venmo je sistem plačevanja nadgradil 
s povezavo na družabna omrežja, na 
katerih lahko s prijatelji delite svoje 
nakupe, pri Lemon Walletu se je 
plačevalo tako, da je prodajalec skeniral 
kodo na ekranu našega mobilnika, 
podjetje ISIS pa ponuja debetno kartico, 
ki jo napolnimo, ko jo približamo 
pametnemu telefonu … 

Ne nazadnje vedno več storitev lahko 
plačate tudi z bitcoini, spletno valuto, 
ki jo prav tako lahko hranite v posebnih 
spletnih in mobilnih denarnicah.

NOVO OBDOBJE             
BREZGOTOVINSKE DRUŽBE
Tako kot je razmah pametnih telefonov 
skorajda uničil trg budilk, ki so zdaj 
vgrajene v telefone, bo plačevanje s 
pametnimi telefoni v prihodnjih letih 
radikalno spremenilo današnje plačevanje 
z gotovino in karticami. World Payments 
Report 2014, poročilo o razvoju plačevanja 
v svetu, to potrjuje – mobilno plačevanje 
naj bi samo v letošnjem letu zraslo za 60 
odstotkov. A pri tem naj poudarimo, da 
je pri zgoraj omenjenih novih načinih 
digitalnega oz. mobilnega plačevanja 
storitev in izdelkov v ozadju še vedno 
bančni račun in predvsem kreditna kartica. 
Razlikuje se le to, kako jo uporabimo, in 
morda je način za marsikoga med nami 
nenavaden ali celo sumljiv. 

Morate biti do novih tehnologij nezaupljivi? 
Ne, le previdni – kot pri vsakem plačevanju. 
Brezgotovinsko in brezkartično plačevanje 
vam navsezadnje omogoča več svobode. 
Iz nakupne izkušnje izloči nepotrebne 
elemente in vam s tem olajša plačevanje. 

V tujini se tega vedno bolj zavedajo in 
kmalu se bomo z novimi načini plačevanja v 
večji meri srečali tudi Slovenci. Če ne prej, 
na potovanjih. Do želenega cilja v središču 
New Yorka lahko namreč z nekaterimi 
taksiji, kot smo zapisali v uvodu, že zdaj 
pridete tudi brez dolarskih bankovcev v 
denarnici. 

SMS-SPOROČILA
Zagotovite si takojšnje obveščanje o poslovanju 
s svojim osebnim računom in karticami, tudi 
ko ste zunaj meja Slovenije. Za več informacij 
obiščite www.nlb.si/sms-sporocila, katerokoli 
NLB Poslovalnico oz. pokličite 01/477 20 00. 
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Za avto več kot 
za streho nad glavo

nakupna cena avtomobila: 13.000 €
vrednost ob prodaji (l. 2025): 2.145 €

IZHODIŠČA ZA IZRAČUN
• V Sloveniji je bilo leta 2014 med 

novimi vozili prodanih največ majhnih 
avtomobilov in avtomobilov nižjega 
srednjega razreda (clio, golf, polo ...). 

• Za izračun smo uporabili srednjo 
vrednost novega majhnega avtomobila.

• Vračunani so stroški obveznega 
zavarovanja za 10 let in kasko zavarovanja 
za 6 let pri premijskem razredu z 0 % 
bonusa. Z bonusom je ponudba lahko 
ugodnejša. Na izračun pomembno 
vpliva cena zavarovanja, ki je lahko pri 
izkušenih voznikih nižja, medtem ko 
morajo mladi vozniki plačati kar izdaten 
pribitek.

• Pri kreditu smo upoštevali rezultate 
informativnega izračuna NLB, ki 
temelji na splošni ponudbi in vključuje 
spremenljivo obrestno mero ter 
šestmesečni EURIBOR. Individualna 
ponudba je lahko ugodnejša.

NAKUP AVTOMOBILA 
IZRAČUN KREDITA IN STROŠKOV ZA 10 LET                                           

Za nakup in uporabo manjšega avtomobila, ki je v družini po navadi drugi avto, boste 
v 10 letih odšteli več kot za dvosobno stanovanje. In zaradi upada vrednosti avtomobila 
boste takrat ponovno na začetku. Poglejte izračune. 

ŽIVLJENJSKI NAKUPI in finance

obvezno
 in kasko zavarovanje

5.400 €

čiščenje
 in potrošni material

2.500 €

registracija

1.100 €

vinjeta

1.100 € pnevmatike

1.000 €
stroški
 odobritve kredita

170 €

servis

5.000 €

stroški kredita

3.700 €

gorivo

9.900 €

izguba vrednosti  
v 10 letih 

10.850 €

parkirnina 

7.200 €

SKUPNI STROŠKI AVTOMOBILA

47.920 € €
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IZHODIŠČA ZA IZRAČUN
• V Sloveniji je bilo leta 2014 prodanih 

največ dvosobnih stanovanj v povprečni 
velikosti 53 kvadratnih metrov.

• Pri kreditu smo upoštevali rezultate 
informativnega izračuna NLB, ki temelji 
na splošni ponudbi. Individualna 
ponudba je lahko ugodnejša.

• V Sloveniji so se cene nepremičnin v 
zadnjih letih znižale za tretjino, zdaj že 
leto dni stagnirajo. Napovedi o rasti ali 
upadu cen nepremičnin v prihodnosti ne 
moremo dati.

NAKUP STANOVANJA
IZRAČUN KREDITA IN STROŠKOV ZA 10 LET                                           

nakupna cena stanovanja: 79.000 €
vrednost ob prodaji (l. 2025): 79.000 €

stroški kredita

18.000 €

obratovalni stroški

21.600 €

vzdrževanje in popravila

5.000 €

stroški odobritve kredita

700 €

notarski stroški

500 €

SKUPNI STROŠKI STANOVANJA

45.800 € €

SVETUJEMO

Eno glavnih pravil finančnega načrtovanja 
pravi, da si lahko privoščite hišo ali stanovanje 
v taki vrednosti, kot je znesek kredita 
z nespremenljivo obrestno mero, ki ga 
odplačujete predvidoma 30 let – seveda, če 
takšen kredit zmorete odplačevati.

Pravilo 20/4/10 pomeni, da je smotrno kupiti 
avto, za katerega imate privarčevan znesek za 
polog v višini 20 odstotkov kupnine, ob tem pa 
vzamete kredit na štiri leta, katerega mesečni 
obrok ne presega 10 odstotkov vaše mesečne 
plače oziroma rednih mesečnih prihodkov.

TOREJ

• Nakup, uporaba in vzdrževanje majhnega avtomobila ali avtomobila srednjega 
razreda s kreditom v 10 letih pomeni nekoliko večje stroške za družinski proračun, 
kot če bi s kreditom kupili, uporabljali in vzdrževali dvosobno stanovanje.

• Majhen avto je pri večini slovenskih družin drugi avto, zato za stroške prevoza lahko 
odštejejo manj, kot je prikazano v tem izračunu. 

• Po 10 letih bo kredit za stanovanje poplačan, stanovanje pa vaša last, naložba za 
prihodnost. Zaradi izgube vrednosti pri avtomobilu in zaradi iztrošenosti pa boste za 
avtomobil ponovno morali odpreti denarnico.

• Če bi teh 10 let živeli v najetem dvosobnem stanovanju v povprečni velikosti 50 
kvadratnih metrov, bi z vključenimi obratovalnimi stroški zanj odšteli približno toliko 
kot za nakup majhnega avtomobila s kreditom.

• Na znižanje stroškov prevoza lahko pomembno vpliva brezplačno parkirno mesto 
doma in na delu, ki izračun stroškov za avtomobil zmanjša za 7.200 evrov.

Viri:
www.nlb.si (izračuni narejeni v aprilu 2015),  www.renault.si, www.dnevnik.si, www.cpi.si, skleni.triglav.si, www.amzs.si, www.petrol.si, avto.finance.si, prostor3.gov.net 
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INTERVJU

»Treba je živeti življenje, 
ki ga želiš, in upati, da bo 
pri presečnih življenjskih 
obračunih bilanca pozitivna.«
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Marko Stamenkovič 

Vem, da 
moram 
vstati 
in delati
Umirjenost in preudarnost 
Marka Stamenkoviča, lastnika 
mariborske zasebne lekarne Arnica 
montana, ne daje slutiti, da že 
15 let spretno krmari med čermi 
razburkanega morja lekarniške 
dejavnosti. Uspešno je vodil tudi 
Strokovno združenje lekarnarjev 
Slovenije in goreče verjame, da je 
temelj uspeha skrbna gradnja in 
negovanje medosebnih odnosov. 

Avtorica: Anja Leskovar  Foto: Nejc Lasič

Lekarništvo se je v zadnjih desetletjih iz 
podpornega servisa zdravstva preobrazilo 
v dejavnost, ki zahteva tudi poznavanje 
marketinga. Je zato kombinacija 
farmacevtske in ekonomske izobrazbe, kot 
jo imate vi, za to dejavnost idealna?
Marketinška znanja vedno pridejo prav. 
Medtem ko je bila dejavnost še pred 
20 ali 30 leti obravnavana kot povsem 
zdravstvena in so ljudje v lekarni šepetali, 
je zdaj seveda precej drugače. 

S kakšnimi argumenti ste se spustili v 
samostojno dejavnost, v kateri vladajo 
različni interesi, hkrati pa zahteva 
precejšnje finančne in časovne vložke?
Pred 15 leti sem odšel iz dobro 
organiziranega farmacevtskega podjetja, 
saj se tam nisem več videl dolgoročno. 
Hitro mi je bilo jasno, da bodo težave, 
ki so me motile, v kakšnem povprečnem 
podjetju še hujše, zato je bila odločitev iti 
na svoje jasna in hitra. 
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INTERVJU

»Živim in delam v skladu z 
zmožnostmi. Imam zdrav 
pogled na vsakdan. Vem, da 
moram vstati in delati.«

Čemu ste se kot poslovnež bolj posvečali 
na začetku in čemu se bolj posvečate zdaj? 
Veliko možnosti na začetku nisem imel. 
Takrat so farmacevtska podjetja na 
veliko zaposlovala farmacevte svetovalce. 
Zaradi dobrih plač in ugodnosti so 
naravoslovci drli k njim. Četudi sem bil 
pripravljen farmacevte dobro plačati, 
nisem na razpisana delovna mesta dobil 
nobene prijave. Zato sem prva tri leta 
garal do 15 ur, tudi za pultom, brez 
dopusta. V začetku sem tako moral precej 
kombinirati farmacevtski in poslovni del, 
zdaj pa se bolj posvečam poslu in razvoju 
lekarne. Zdravstveni delavci smo sicer 
vzgajani v duhu, da smo v službi pacientov, 
a marsikdaj se pozablja, da računov ne 
plačujemo z visokimi etičnimi standardi. 

Prav zato možnosti niso neskončne in 
je treba v posameznih obdobjih določiti 
razvojne prioritete. Kako si jih postavljate 
vi? 
Določanje prioritet je del poslovnega 
zorenja. Najprej vlagam vase, saj lahko 
le tako kot vodja koristim podjetju, 
zaposlenim in strankam. Strank sicer ne 
poznam več tako dobro kot nekoč, jim pa 
lahko zato ponudim kaj več, na primer 
nove izdelke in storitve. Hkrati moram 
kot vodja kolektiva ustvarjati dodano 
vrednost. 

Kako pristopate k ljudem glede na to, da 
je vaša lekarna v mestu, kjer ponudbe ne 
manjka?
Vsak, ki je zadovoljen z izborom lekarne, 
ve, kaj ga pritegne. V svoji magistrski 
nalogi sem ugotovil, da okoli 80 odstotkov 
ljudi večino lekarniških potreb zadovoljuje 
v isti lekarni. 

Zvestoba kot posledica potrebe po 
stalnosti, varnosti?
Morda. Lekarniško dejavnost pogosto 
primerjam s frizerskim salonom. Saj 
prodajamo zdravila, ampak v temelju smo 
storitvena dejavnost. Če ste zadovoljni s 
frizerjem, ga zlepa ne zamenjate, kajne?

Farmacevt je tudi po sili navodila 
»posvetujte se s farmacevtom« nekako 
postal zaupnik pacienta, prevzel je del 
funkcije zdravnika. To pa zahteva človeka  
s posluhom. Kako izbirate zaposlene?
Kot četrtku rečemo mali petek, bi tudi 
lekarni lahko rekel mala ambulanta. Zato 
zaposlene izbiramo zelo skrbno, imamo 
celo interni sistem izobraževanja. Vsi 
zaposleni so v nekem smislu rezultat tega 
šolanja, kar se nam zdi velik dosežek. Tako 
poskušamo prepoznati potrebe strank, 

jih poslušati, se posvetovati z njimi in ne 
toliko razmišljati, koliko bomo iz tega 
iztržili. To je preveč kratkoročen pristop. 
Raje damo človeku dobro kakovost za 
dostopno ceno, tako da lahko reši svojo 
težavo oziroma dobi, kar potrebuje, mi pa 
si pridobimo njegovo zvestobo. 

Ampak tak odnos lahko raste samo na 
dobri podlagi, kasneje je napačen prvi 
pristop težko popraviti.
Se povsem strinjam. Da človek vzpostavi 
ekipo, ki se zna v neprijetnih situacijah 
primerno odzvati, mora imeti tudi malo 
športne sreče pri izbiri in veliko volje. 
Komunikacija je namreč trdo delo, 
odnosi pa najtežji del življenja. Da se 
ustvarijo dolgoročno pristni odnosi 
med zaposlenimi in ustrezen odnos do 
strank, je treba načrtno delati. In biti 
iskren. Človek lahko laže le nekaj časa, 
dolgoročno pa se z iskrenostjo stvari 
postavijo na svoje mesto. Že s tem, ko si 
pozitivno naravnan, lahko narediš veliko. 
Edina vzdržna pot in zmagovita smer za 
posel je dolgoročen odnos. Brez tega ne 
prideš daleč. 

Kako torej poslovno in zasebno sprejemate 
finančne odločitve? Kako se ubranite 
nespametnih odločitev? 
To je vprašanje za milijon evrov. Gotovo 
gre za kombinacijo vsega, kar sem omenil. 
Poglavitno je, da se človek na vsakem 
križišču odloči tako, da ostane zvest sebi in 
počne stvari, ki so mu vsaj malo blizu. Če 
temu dodamo še pripravljenost odrekanju 
in vztrajnostni moment, smo že blizu 
receptu. Seveda se tudi veliko posvetujem, 
a ne le z uradnimi institucijami in 
podjetji, ampak veliko tudi z ljudmi, ki 
jim zaupam. Do tveganih naložb sem 
nekoliko zadržan, tudi v podjetju se 
držim gospodinjskih pravil stare mame 
in vlagam previdno. Izbiram naložbe, 
pri katerih lahko dejavno sodelujem in 
nisem v celoti prepuščen drugim ter lahko 
vplivam na razvoj dogodkov, na primer 
uvedem dodatno storitev.

Ste tudi pri osebnih odločitvah tako 
preudarni? 
Če bi vprašali mojo mamo in sina, bi 
dobili nasprotna odgovora. Sicer nisem bil 
nikoli tipičen varčevalec, ki bi nenehno 
dajal na stran. Od življenja v potrošniško-
kapitalskem smislu ne pričakujem veliko. 
Pomirjeno živim s tem, kar imam, in se ne 
spravljam v stiske s preveč ambicioznimi 
načrti. Živim in delam v skladu z 
zmožnostmi – ne pretirano pod njimi, 
nikakor pa ne nad njimi. To slednje je 

sploh nevarno. Imam zdrav pogled na 
vsakdan, vem, da moram vstati in delati, in 
to je zame pomembno. 

Za dosego ciljev je res potreben občuten 
vložek časa in volje, to pa se mnogim zdi 
pretežko. 
Na splošno mislim, da smo preveč 
zapečkarski: ne bi se selili, ne bi se vozili 
daleč v službo, ne bi tvegali. Udobno se 
je skriti za to vsakdanjost. Večina bodočih 
ekonomistov meni, da je sanjska služba 
dobro plačano delovno mesto v javnem 
sektorju. Kaj pa izzivi v življenju, se 
vprašam. 

Moji celotni družini je naša dejavnost 
način življenja. Vsako nedeljo smo v 
lekarni, ker želim, da se teden začne brez 
administrativne prtljage. Moji okolici 
pa je misel na nedeljsko delo grozna. 
Ampak to je pač moj ritem dela. Saj 
potem včasih v ponedeljek delam manj, 
a ko si odgovoren do dela, razumeš, 
da je treba delati takrat, ko obstaja 
potreba, in ne takrat, ko ti to narekujejo 
družbena pravila. Ker vse odločitve na 
koncu sprejemaš sam, pa moraš biti tudi 
pomirjen s sabo, saj se ne moreš jeziti na 
druge. Vse – dobro in slabo – pač narediš 
sam sebi. Sproti je treba živeti življenje, 
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»Pri vodenju podjetja se 
držim gospodinjskih pravil 
stare mame.«

ki ga želiš, in upati, da bo pri presečnih 
življenjskih obračunih bilanca pozitivna. 
Če tega ne delaš dnevno, se leto ne bo 
dobro končalo. 

Kampanjsko se pač ne da živeti, ne osebno 
ne v poslu, kajne?
Natančno tako. Ker imam odličen tim, 
bi lahko odšel na počitnice za dva ali 
tri mesece. Toda kak zgled bi s tem dal 
svojim zaposlenim in kako bi s tem potrdil 
svoje prepričanje, da smo zaposleni 
celota? Jaz sicer narekujem ritem, a ekipi 
hočem pokazati, da je vsak nadomestljiv, 
tudi jaz. Če zgradim hišo, ki me potrebuje 
za podporni steber, je nisem dobro 
načrtoval. Mislim, da sem v tem smislu 
opravil dobro, kar pa ne pomeni, da 
nimam načrtov. 

Kaj pa vam je poleg družinskega posla še 
pomembno v življenju? 
Včasih je bil sestavni del mojega vsakdana 

šport, zdaj pa mi ogromno pomeni, da se 
družim z ljudmi, ki mi v intelektualnem 
smislu pomenijo izziv in zadovoljstvo, 
pomembni so mi odnosi, pri katerih gre 
za vzajemno spoštovanje. To me polni, 
banalne stvari pa poskušam dati na stran. 

Ali kaj obžalujete?
Poslovno niti ne, osebno mi je žal le, da 
nisem mogel s sinom prebiti več časa, ko 
je bil mlajši. Zdaj je že samostojen. Na tir 
smo ga postavili, lahko ga vlečemo malo 
nazaj ali potisnemo naprej, levo in desno 
pa ne gre več prav dosti. 

Približno tako kot v poslu. 
Tako. Ko ga enkrat postaviš na pravi tir, 
ga poskušaš potiskati naprej, kam drugam 
pa ne gre. Glavna smer ostane ista, čeprav 
se pri poslu vedno lahko odločiš za kaj 
drugega, pri otroku pa je zamujeni čas 
izgubljen. Na to pozabljamo. Denar gre in 
pride, minula minuta pa se ne vrne. 



BREZ DENARJA, KAJ PA ZDAJ?!

Če kljub vsemu na potovanju na vašem računu 
zazeva praznina, obstaja rešitev! Vedno vam je 
na voljo Western Union, mednarodna mreža 
za hitro pošiljanje denarja po vsem svetu, prek 
katere vam bližnji lahko pošljejo denar. Storitev v 
poslovalnicah, po Teledomu ali v Kliku omogoča 
tudi NLB. 

Izbira destinacij je ogromna, velikokrat 
pa na odločitev vpliva finančna 
dostopnost. A le nekaj klikov vas 
pripelje do spoznanja, da so dobre stare 
znanke popotnikov, ki so se vam vedno 
zdele eksotične in nedosegljive, lahko 
cenovno popolnoma sprejemljive. Na 
spletu mrgoli ocen najbolj ugodnih 
turističnih ciljev za leto 2015, kjer si 
lahko brez zategovanja pasu privoščite 
prvovrstno doživetje. Med njimi lahko 
zasledite Šrilanko, ki v misli prikliče 
tropski paradiž s čudovitimi plažami. 
Ugodno lahko obiščete deželo Inkov, 
Peru, najhitreje razvijajočo se turistično 
destinacijo v Južni Ameriki, ali pošljete 
kartico z repa črne celine, kjer v Južni 
Afriki uživate v raziskovanju divjine. 

Na seznamu ugodnih destinacij pa vas 
bodo presenetile tudi takšne, ki verjetno 
niso vaša prva izbira, a so prav zato cenovno 
ugodnejše. Med njimi je Kambodža, ki je 
manj priljubljena od svojih azijskih sosed in 
od turistov manj obljudena, a po lepotah 
nič manj privlačna. Na nekoliko krajši skok 
čez mejo vabi skriti biser Evrope – Albanija. 
V letu 2015, ko popotniki iščejo cenejše 
in bolj eksotične evropske destinacije, 
tej državici s slikovito pokrajino in 
zgodovino napovedujejo povečano število 
obiskovalcev. 

MAJHNI TRIKI, VELIKI PRIHRANKI
Zakaj si ne bi potovanja še dodatno 
pocenili in si izdatke znižali s 
prilagajanjem? Vsakdo pač ubira svojo 
pot: od vrste nastanitve in prevoza do časa 
potovanja in prehranjevalnih navad, ki 
pomembno vplivajo na zahtevani proračun 
potovanja. Z upoštevanjem drobnih 
nasvetov pa lahko prav vsakdo privarčuje 
denar in ga koristneje porabi drugje. 

Prilagodite se. Včasih lahko le dan ali dva 
zamika pri datumu odhoda znatno vpliva 
na ceno letalskih kart. O ugodnostih 
potovanja zunaj sezone pa tako čivkajo že 
vrabci na strehi … 
Prihranek: Poleg finančnih prihrankov se 

izognete tudi izgubljanju živcev v gneči.

Kaj pa, če je lahko ceneje? Ne vdajte se 
prehitro. Pomanjkanje časa ni več izgovor: 
številne strani, kot je denimo Skyscanner.
net, na enem mestu ponujajo primerjavo 
cen med različnimi ponudniki storitev. 
Internet je tudi nova tržnica – Priceline.
com vas bo naučil pogajanj!
Prihranek: Namesto enega daljšega potovanja si 

na leto na ta račun lahko privoščite dve.

Tresenje za uspavanko. Če ste kakšno noč 
pripravljeni žrtvovati na manj udobnem 
ležišču, zamenjajte hotel za vlak ali ladjo.

Prihranek: Strošek »izpuščenega« prenočišča 

lahko unovčite pri nadaljnjih nastanitvah, 

pridobite pa tudi čas, saj med spanjem potujete. 

Jejte premišljeno. Brez skrbi, ne pošiljamo 
vas na dieto, poskusite se le izogniti 
obedovanju na glavnih turističnih točkah. 
In ne pozabite: raje si privoščite bogato 
kosilo iz dnevne ponudbe kot večerjo po 
naročilu. 
Prihranek: Oba nasveta prinašata do 

50-odstotne prihranke. Več za spominke!

Izkoristite sodobne tehnologije. Danes 
je na voljo množica spletnih orodij, prek 
katerih lahko z domačimi in prijatelji že na 
daljavo delite svoje dogodivščine. 
Prihranek: Stroški klicev, sporočil, razvijanja 

fotografij, razglednic in znamk.

Ceneje v eksotiko
Zagotovo vam je znan občutek, ko misel na bližajoči se pobeg iz realnosti v daljne kraje 
izzove tisto prijetno vznemirjenje, ki razvedri še tako turoben dan. Ali znate pri tem 
pretentati tudi svojo denarnico?

Avtorica: Nina Lenko Foto: Shutterstock

Kosilo v cenejši restavraciji 
(v €)

Domače pivo (0,5 l)
(v €)

Prenočitev hotel***
(v €)

Kilometer vožnje 
s taksijem (v €)

Šrilanka, Colombo 1,92 1,57 27,25 0,31

Peru, Lima 3,59 1,35 22,25 1,5

Južna Afrika, Cape Town 6,10 1,52 41,58 0,76 

Kambodža, Phnom Penh 3,25 0,93 19 0,80

Albanija, Tirana 5 1 31,68 2

Vir: Numbeo, marec 2015

Dnevni stroški potovanja
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OSEBNE finance



DOBRO JE VEDETI

• Za dvig gotovine ob nizki proviziji uporabite 
BA Maestro, za plačevanje pa kartici z 
odloženim plačilom MasterCard ali Visa. Z 
njima zaradi visokih provizij raje ne dvigujte 
gotovine.

• Pri plačilu s kartico na prodajnih mestih v tujini 
praviloma nimate dodatnih stroškov. Trgovec, 
ki zaračunava provizijo, mora imeti obvestilo 
o tem javno objavljeno.

• Zaradi tečajnih razlik, ki nastanejo pri 
pretvorbi valut, je v tujini pri uporabi kartice 
tako za plačilo na prodajnih mestih kot 
izplačilo na bankomatu ugodneje izbrati 
valuto države, v kateri se nahajate. 
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Miro Slana

Zbirati, 
ne kopičiti

Velika strast Mira Slane so embalaže – 
prazne, večinoma pločevinaste škatle, v 
katerih s(m)o nekdaj shranjevali piškote, 
čaj, kavo, bonbone in še marsikaj,  
steklenice osvežilnih pijač in njihovi 
zamaški ... za povrh pa še pločevinaste 
oglasne table. Vseh skupaj je v njegovi 
zbirki danes več kot 10.000, poleg 
Fabianove muzejske trgovine v Lokvi 
na Krasu pa zasedajo še »magazin« za 
trgovino in del delavnice v Ljubljani. 
Pa vendar, poudarja Miro, je zbirka 
njegov hobi, ne smisel življenja. Bolj kot 
umetelno izdelane in okrašene škatle 
ga namreč zanimajo njihove zgodbe – 
zgodbe o družinskih podjetjih, ki so nekoč 
prerasle v pomembne blagovne znamke ... 

SPOMIN NA DRUŽINSKO TRADICIJO
»Res je, da sem od malega imel 
zbirateljsko žilico. A ta zbirka ni nastala po 
naključju – z njo sem želel pokazati, kako 
so bile nekdaj videti trgovine z mešanim 
blagom, in tako ohraniti spomin na 
življenje družine in vasi,« pojasnjuje. 

Muzejska trgovina, ki so jo uredili v 
pritličju družinske hiše, je zadnjih 

osem let odprta večino sobot v letu. In 
obiskovalcev je vsako leto več, pa čeprav 
privlačni predmeti na policah niso 
naprodaj. Vstopnine za ogled zbirke, ki 
jo obogati s številnimi zgodbami, Miro 
ne pobira; zbirko večinoma financira s 
prodajami duplikatov drugim zbirateljem 
in posojanjem trgovine ali delov zbirke v 
komercialne namene. Z muzeji, galerijami 
in študenti vedno sodeluje brezplačno.

RACIONALNO ZBIRATELJSTVO
»Ko smo začeli urejati trgovino, sem se 
poglobil v izdelke, embalaže in znamke 
iz predvojnih časov. Zbirki sem takrat 
namenil večino prostega časa in kupoval 
več eksponatov. Morda smo se takrat 
na račun zbirke tudi kot družina čemu 
odpovedali,« se spominja Miro. A nič več. 
»Svoj cilj sem z odprtjem trgovine dosegel. 
Zdaj včasih vse leto ne kupim ničesar, vse 
dokler ne najdem kakega res posebnega 
kosa.« 

Čeprav strasten in poznavalski, je namreč 
njegov pogled na zbirko predvsem 
racionalen – ve, koliko si lahko privošči 
in koliko je za predmete, ki si jih želi, 

pripravljen odšteti. Nakupi nikoli ne 
zajedajo družinskega proračuna niti ne 
kradejo prostora. »V hiši imam morda pet 
škatel, tistih najlepših. In pet tabel, morda 
še manj,« pravi. 

In dodaja, da vse preveč zbirateljev 
predmetov sploh ne zbira, temveč jih 
kopiči. Tako zavzeto, da zbirka dobesedno 
pogoltne njihovo življenje.

KONJIČEK, KI BOGATI ŽIVLJENJE
Sam s tem nima težav. Prav nobena škatla 
mu namreč ne prinaša toliko veselja kot 
omemba pred kratkim rojene vnukinje. 
Ki je, mimogrede, že dobila svoj portret s 
slovito škatlo s kuharčkom. 

Prav poseben in samo njegov obred 
pa vseeno ostajajo nedeljska jutra – 
navsezgodaj se najprej odpravi na bolšji 
sejem zraven avtosejma v Ljubljani, dve uri 
kasneje pa še v center Ljubljane. »Zadnjič 
sem kupil celo vrečo zamaškov iz Plutala 
iz leta 1960; prek njih zdaj razkrivam še 
eno plast zgodovine legendarne Cockte,« 
navdušeno pravi. In se že veseli trenutka, 
ko jih bo v okviru razstavil v svoji trgovini.

SPOMINI V ŠKATLAH

MOJ hobi

Meja med strastjo in obsedenostjo je včasih zelo tanka. Še posebej, ko gre za naše 
prostočasne dejavnosti. Miro Slana, po poklicu trgovec,  v prostem času pa »prodajalec« v 
svoji muzejski trgovini, s tem nima težav ... le veliko veselja, ki ga rad deli z družino, kolegi 
in drugimi radovedneži. 

Avtor: Nika Logar   Foto: Nejc Lasič

Škatla za čaj
iz leta okoli 1900 z dozirnikom v 
značilni obliki čajnika na dražbah 
presega 1000 evrov.

Škatla za piškote Huntley & Palmers 
v obliki pivskega vrčka kaže na 
domiselnost angleških oblikovalcev 
embalaže.

Škatla za legendarne bonbone Šumi. 
Med zbiratelji je iskana, ker jo je 
poslikal priznani Maksim Gaspari.

Škatla keksov Pauer
z začetka tridesetih let je odlično 
ohranjena in bo v prihodnosti še 
pridobivala vrednost.
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Miro Slana v svoji muzejski trgovini v Lokvi na Krasu
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Denar omogoča uresničitev marsikatere želje, 
kar posameznike večinoma navdaja s srečo 
in zadovoljstvom. Ker bi radi bili srečni in 
zadovoljni nenehoma, težimo k temu, da bi 
imeli vse več denarja ali/in da bi si uresničili vse 
več želja. Recept za srečnost je torej videti tako: 
veliko denarja ali/in veliko uresničenih želja. 
Na tej točki ljudje pogosto izgubijo občutek za 
zmernost in postajajo finančno nefunkcionalni.  

O finančni nefunkcionalnosti govorimo, ko 
posameznik prekomerno zapravlja, se zadolžuje, 
obsedeno išče hitre možnosti zaslužka ali pa 
kopiči denar in si ne privošči ničesar. Slednje so 
v ZDA poimenovali moneyrexia. Gre za izgubo 
sposobnosti realne ocene finančnih zmožnosti, 
za neutemeljen strah pred obubožanjem, čeprav 

Moneyrexia je 
oznaka za vedenje 
posameznika, ki 
izgubi občutek 
za upravljanje 
denarja, ker je 
preobremenjen  
s strahom. 

Tudi  
pri denarju  
je zmernost 
recept  
za uspeh

KOLUMNA strokovnjaka

Opomba: mnenje kolumnista ne izraža nujno stališča uredništva.

finančno stanje kaže drugače. Na zunaj je videti 
kot skopost in kopičenje hkrati, tako ravnanje pa 
je motivirano z nerealnim strahom. Posameznik 
povečuje dohodke in reducira odhodke. V strahu 
pred katastrofo varčuje in zateguje ne samo pri 
drugih, ampak tudi pri samem sebi. 

Moneyrexia je torej vedenje posameznika, ki 
izgubi občutek za upravljanje denarja, ker je 
preobremenjen s strahom. Denar, ki naj bi nam 
prvotno služil kot sredstvo za zadovoljevanje 
naših potreb in želja, postane sredstvo za 
zavarovanje pred strahom pred prihodnostjo. 
Takega posameznika je strah, da se bo v 
prihodnosti pojavila nenadna nenačrtovana 
situacija. Situacije si seveda ne zna niti 
predstavljati niti nima ideje, kaj naj bi se zgodilo. 
Misli pač, da se bo zgodilo nekaj strašnega, zato 
je nujno, da deluje preventivno ter kopiči denar 
in ne zapravlja. Posameznik torej ni več usmerjen 
v življenje tukaj in zdaj, temveč živi v strahu pred 
prihodnostjo. Postaja nefunkcionalen, in ker ni v 
stiku s svojo nefunkcionalnostjo, je verjetnost, da 
bo poiskal pomoč, izredno majhna. 

Kadar je denar sredstvo za doseganje želja in 
ciljev, govorimo o zdravem odnosu do denarja, 
ko pa denar postane motiv sam po sebi v 
smislu, da ga imamo in kopičimo, pa lahko 
vodi v moneyrexio. Posameznik naj bi ločil med 
potrebo in željo, tudi to je ena izmed sestavin 
finančne pismenosti. Poznavanje finančnih tokov 
je vsekakor koristno. Gre za uravnoteženost, in 
ne za kopičenje. Če vsega tega nismo pridobili 
v mladosti, se lahko naučimo kasneje. Učimo 
se lahko z opazovanjem, branjem, z udeležbo 
na raznih delavnicah o upravljanju financ in z 
usvajanjem finančne abecede. 

Pri psihoterapevtskem delu se pogosteje 
srečujem z ljudmi, ki imajo težave s pretiranim 
zapravljanjem denarja, zadolževanjem. 
Nemalokrat pa se izkaže, da se nefunkcionalnost 
upravljanja denarja pravzaprav samo kaže kot 
glavna težava, v resnici pa se za njo skriva druga 
težava, ki posameznika dejansko obremenjuje. 
Recimo ko nekdo zapravlja, ker si želi, da bi ga 
drugi sprejeli, imeli radi.

Že stari Grki so zagovarjali zmernost na vseh 
življenjskih področjih. Težko je slediti temu v 
okolju, kjer je vse usmerjeno v pridobivanje in 
kopičenje, pa vendar menim, da je zmernost 
recept za uspeh tudi na finančnem področju. 

MAJA KUS AMBROŽ
je transakcijska 
analitičarka, svetovalka 
in gestalt terapevtka,  
predsednica 
društva Center 
za psihoterapijo, 
svetovanje in 
izobraževanje 
v Mariboru ter 
samostojna terapevtka 
v podjetju Psihovital. 
Kot doktorska 
kandidatka raziskuje 
vpliv finančne krize na 
intimna partnerstva.
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Možnosti 
zavarovanja 
stanovanjskega 
kredita

SECIRAMO produkt

Si želite ustvariti nov dom, prenoviti starega ali si privoščiti 

počitniško hišico? Potem verjetno razmišljate o najemu 

stanovanjskega kredita. Katere pa so glavne možnosti zavarovanja 

NLB Stanovanjskega kredita?

 VAS ZANIMA VEČ?
Oglasite se pri naših kreditnih 
svetovalcih. Na posvet se lahko tudi 
naročite. Pokličite 01/477 20 00. 

1.  ZAVAROVANJE Z ZASTAVO 
NEPREMIČNINE 
Za zavarovanje kredita lahko vi (ali 
tretja oseba) zastavite bremen prosto 
nepremičnino na ozemlju Republike 
Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško 
hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita 
je lahko do 60 odstotkov vrednosti 
zastavljene nepremičnine, če zastavite 
novogradnjo, pa do 70 odstotkov 
vrednosti. Odplačilna doba kredita je 
do 30 let.

2.  ZAVAROVANJE S PLAČILOM               
ZAVAROVALNE PREMIJE  
PRI ZAVAROVALNICI 
Če kredit zavarujete s plačilom 
zavarovalne premije pri zavarovalnici, 
zavarovalnica ob neodplačevanju kredita 
banki poravna dolg kreditojemalca, 
terjatev banke do kreditojemalca pa se 
prenese na zavarovalnico. To pomeni, 
da bo vračilo preostanka dolga od 
kreditojemalca terjala zavarovalnica. 
Odplačilna doba kredita v tem primeru je 
do 15 let.

3.  POROŠTVO DVEH POROKOV 
Vsak porok mora biti kreditno sposoben za 
celoten znesek kredita. Odplačilna doba 
kredita je do 5 let.

4.  ZASTAVA POLICE ŽIVLJENJSKEGA 
ZAVAROVANJA NLB VITA 
Če imate sklenjeno polico življenjskega 
zavarovanja z naložbeno ali varčevalno 
komponento pri NLB Viti, lahko kredit 
zavarujete z njeno zastavo. Polica 
življenjskega zavarovanja NLB Vita je 
primerna za zavarovanje kredita, če je 
njena odkupna vrednost dovolj visoka. 
Za zavarovanje kredita, kljub morebitno 
ustrezni odkupni vrednosti, niso primerne 
police, pri katerih je upravičenec 
mladoletna oseba.
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