
STANOVANJE
Se splača predčasno 

poplačati posojilo?

AVANTURA
V London na Harryja 

Potterja in Vojno zvezd 
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Dolar je moj najboljši 

prijatelj   

Številka: 02/2017   I   Cena: 4,90 �

Kje v Sloveniji se 

Razkrivamo lestvico 211 občin

najbolje živi

Oddajte davčno 
napoved za prejete 
obresti, dividende, 
kapitalske dobičke, 

najemnine



Kako lahko z vodenjem osebnega proračuna v 5 letih 
prihranim za avto 

Izkoristite Facebook za vaš dodatni zaslužek

Kam vložiti 15 tisočakov? Delnice, obveznice, zlato? 

Naj kupim nepremičnino ali raje nepremičninske sklade? 

So kriptovalute naložbena priložnost?

DAN MOJIH torek, 14. marca 2017, ob 15.30 
Dvorana Karantanija, Hotel Lev, Ljubljana

Število prostih mest je omejeno. Izkoristite 50 % popusta in se 
prijavite že danes na https://mojeinance.inance.si/dogodki, 
kjer najdete tudi vsebino in udeležence celotnega dogodka.

Dodatne informacije: tomaz.lampret@inance.si

Kako z vodenjem 
osebnega proračuna do avta?

50 % popusta

za prijave

 do 28. 2.

5.

Vabljeni na 5. Dan mojih inanc,
kjer bomo predstavili poti do dodatnih zaslužkov in 

novih priložnosti za vlaganje. 
Popoldanskemu seminarju sledi 7. svečana 

razglasitev najuspešnejših vzajemnih skladov in naj 
upravljavca po izboru revije Moje inance.

Podporniki dogodka za vlagatelje:
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IMAJO SLUŽBE, UGODNA 
STANOVANJA, NARAVO 
PA ŠE PREVČEVE

T
o so Železniki, občina, kjer 
se živi najbolje v Sloveniji, 
vsaj po statistikah in primer-

javi med 211 občinami. Nad uspehom 
se čudi tudi sam župan Anton Luznar. 
Kako, se sprašuje. Mi se primerjamo z 
Žirmi, Gorenjo vasjo - Poljanami, Škof-
jo Loko in so vedno boljši od nas. Ne, 
gospod župan, po naših izračunih niso. 
So pa blizu. Gorenjski četvorček je med 
top pet slovenskimi občinami. Imajo 
službe, ugodne cene stanovanj, čudo-
vito naravo, prvake smučarskih skokov 
Prevčeve. Zmagovalni duh je čutiti tudi 
v podjetjih. Krizo smo sicer prebrodili z 
rezanjem plač, nismo pa zamrznili ra-
zvoja, kar je bilo ključno, pravi šefinja 
Domela Jožica Rejec. Tam je zaposlenih 
tisoč ljudi, cele družine, od dedkov do 
vnukov.

Toda ljudje slabe novice bolj pograbijo, 
potarna župan Žirov Janez Žakelj. Slovenci 
radi jamramo, razen predsednika vlade, in 
iščemo izgovore. A na koncu šteje samo, 
kako se počutimo v kraju, kjer smo doma.

In ravno opeke so ta hip v glavah šte-
vilnih. Vsi bi spet kupovali stanovanja in 
služili z oddajanjem. Ko smo se v Mojih fi-
nancah pred natanko letom dni spraševali, 
ali bomo spet čakali v vrsti za nakup stano-
vanj, smo bili deležni začudenja številnih. 
Nekateri so nam očitali, da delamo rekla-
mo nepremičninskim posrednikom. Danes 
smo spet čudaki, ker opozarjamo, da apeti-
ti uhajajo izpod nadzora. Naj omenim dva 
primera. Znanka bi kupila dve stanovanji – 
zase in za naložbo. Toda, mudi se ji, saj ljud-
je čakajo v vrsti za ti dve stanovanji. Zato na 
hitro potrebuje nasvet, ali se splača. Noro, 
če se spuščaš v tako veliko naložbo! Opazila 
sem tudi oglas za stanovanje, katerega cena 
je čez noč poskočila za 50 tisočakov. Lastni-
ca po več letih neuspešne prodaje zdaj ver-
jame, da bo prišel kupec za 650 tisočakov, 
pravi njen posrednik.

Marja Milič
marja.milic@finance.si

Foto: Jure Makovec
Naslovnica: Tina Harjač

Prijavite se na pismo urednice: 
http://mojefinance.finance.si/pismo_urednika?  

Tudi na bankah so popustile zavore, 
mi razlagajo viri blizu bank. Z veseljem 
kreditirajo tako nakupe kot gradnjo novih 
stanovanjskih objektov, lastna udeležba 
je vse bolj simbolična. Zdi se, da je plima 
na nepremičninskem trgu neustavljiva. 
Dodatno jo podžigajo še znani Slovenci, 
ki »promovirajo« nepremičnine kot edi-
no pravo stvar. Se vam zdi to znano?

Če mislite, da smo Slovenci ponoreli, 
obiščite London. Tam so se cene stano-
vanj v petih letih podvojile. Zdaj pa imajo 
eno največjih kriz dostopnosti do stano-
vanj v moderni zgodovini. V Londonu 
smo bili z družino v januarju – v mrtvi 
sezoni, ko ni neskončnih vrst za ogled 
znamenitosti in so cene najema tudi za 
tretjino nižje. Najeli smo apartma družin-
skega podjetja, ki ima v lasti 70 stanovanj. 
Ta so, po besedah poljskega receptorja, 
večino časa zasedena. Mogoče se tam 
matematika z oddajanjem zaradi ekono-
mije obsega laže izide kot popoldanskim 
nepremičninskim mogulom v Ljubljani. 
Sploh zdaj, ko nam obljubljajo nove dav-
ke, ki bodo oklestili čisto donosnost ne-
premičnin.
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ISSN 0353-8079 In na koncu vprašanje 
šestletnika: »Mami, zakaj 
se v Londonu nihče ne 
smeji?« Morda zato, ker 
delajo po cele dneve za 
najemnino. Verjetno se 
temu v Železnikih in še 
kje samo čudijo.
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Kje imajo najvišje plače, najnižjo brezposelnost, najbolj 
produktivna podjetja, ugodne cene stanovanj, najmanj 
kriminala, depresivnih in bolnih ljudi ... Skratka, kje se v 
povprečju najbolje živi? V občini Železniki, kjer so, mimogrede, 
doma tudi smučarski skakalci iz družine Prevc, razkriva naša 
analiza med 211 slovenskimi občinami. Sledijo še štiri gorenjske 
občine: Cerklje na Gorenjskem, Žiri, Gorenja vas - Poljane in 
Škofja Loka. Kje na lestvici pa je vaša občina? Preverite!
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Naložbena priložnost

Delniški podsklad Triglav Nepremičnine je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, ki ga upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana. Prospekt Krovnega 

sklada Triglav vzajemni skladi in Ključni podatki za vlagatelje so v slovenskem jeziku vlagateljem brezplačno na voljo na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje in na spletni strani 

www.triglavskladi.si. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja podsklada so objavljeni v časopisih Finance, Delo, Dnevnik in Večer. Vrednost enote premoženja sklada niha, zato 

donosi v preteklosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Glede na globalne trende nepremičninski sektor 
obeta visok potencial za rast, zato je zanimiv kot 
dopolnitev osnovnega portfelja naložb.

Vzajemni sklad Triglav Nepremičnine vam 
omogoča razpršeno udeležbo na globalnem trgu 
nepremičnin iz različnih regij in sektorjev.

Dopolnite svoj portfelj naložb z delnicami podje-
tij iz nepremičninskega sektorja.

Varčujte s posamičnimi vplačili ali sklenite 
varčevalni načrt in izkoristite prednosti rednega 
mesečnega varčevanja tudi z manjšimi vložki.

Za dodatne informacije:

POKLIČITE:
080 10 19 (vsak delavnik med 8. in 17. uro)

PIŠITE:
info@triglavskladi.si

OBIŠČITE NAS:
Prodajna pisarna Triglav Skladi, d.o.o., 
Slovenska cesta 54, Ljubljana ali 
pooblaščena vpisna mesta 

ELEKTRONSKI PRISTOP:
www.triglavskladi-emil.si
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T R I G L A V  S K L A D I  -  T R I G L A V  N E P R E M I Č N I N E

INVESTIRAJTE 
V NEPREMIČNINE!

2017

Nepremičnine predstavljajo največji globalni 
naložbeni razred.

TRIGLAV SKLADI - TRIGLAV NEPREMIČNINE

DOPOLNITE SVOJ 
PORTFELJ NALOŽB
Investirajte v delnice podjetij iz nepremičninskega 
sektorja

Nepremičnine predstavljajo največji globalni 
naložbeni razred. 

Glede na globalne trende nepremičninski sektor 
obeta visok potencial za rast, zato je zanimiv kot 
dopolnitev osnovnega portfelja naložb.

Vzajemni sklad Triglav Nepremičnine vam 
omogoča razpršeno udeležbo na globalnem trgu 
nepremičnin iz različnih regij in sektorjev.
 
Varčujte s posamičnimi vplačili ali sklenite 
varčevalni načrt in izkoristite prednosti rednega 
mesečnega varčevanja tudi z manjšimi vložki.
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o peščeni plaži in toplem soncu, 
priporočamo obisk Kanarskih 
otokov, saj so nam pozimi tako 
finančno kot tudi časovno najbolj 
dostopni. Tam sicer ne boste 
doživeli tropskega raja, boste 
pa ujeli večno pomlad. Na vseh 
sedmih otokih boste zagotovo našli 
do družin prijazno ponudbo in vse 
udobje evropskih življenjskih navad.
Preverjene destinacije: Tenerife, 
Lanzarote in Fuerteventura
Cena: če malo pohitite z rezervacijo 
letalskih vozovnic in apartmaja, bosta 
doživetje in potovanje precej ugodni, 
od 500 evrov na osebo. Zaradi nizke 
stopnje enotnega davka na dodano 
vrednost, ki je samo petodstoten, so 
tudi cene nižje. Cena goriva je nižja 
kot v Sloveniji, cene hrane v trgovini 
so primerljive z našimi ali nižje, cene v 
restavracijah in barih pa se v splošnem 
lahko primerjajo z našimi.

5. POIŠČITE SONCE, MORJE IN TA 
HIP ODLIČNE PONUDBE V EGIPTU: 
politične razmere so negotove, prav 
tako turistična ponudba s poleti iz 
Ljubljane. Vendar vse več agencij v 
svojo ponudbo vrača Egipt. Nam je 
misel na 2,5-urni polet, nič časovne 
razlike, na toplo morje, odlično 
družinsko ponudbo in dostopne 
vsevključujoče pakete spet zelo 
mamljiva.
Preverjene destinacije: El Gouna, 
Soma Bay
Cena: ta hip boste našli ponudbe »all 
inclusive« v odličnih hotelih za res 
smešne vsote, za osem dni 500 evrov 
na osebo.
Ideje za izlete in potovanja so napi-
sale mamice s slovenskega bloga 
za aktivno preživljanje časa z otroki 
- kamzmulcem.si. Tam najdete tudi 
podrobnosti o predlaganih idejah. 
M. F.

Stari vrh, Cerkno, Mariborsko Pohor-
je, Vogel, Soriška planina, Golte in 
Celjska koča. V tujini: Moena (Italija, 
Dolomiti), Simonhöhe (Avstrija).
Cena: dan na smučišču bi štiričlansko 
družino olajšal skoraj za stotaka, če 
še kaj pojeste, pa še za kakšnega de-
setaka več (cene smučarskih kart se 
gibljejo od 24 do 31 evrov za odrasle 
in od 15 do 17 evrov za otroke).

3. Z OTROKI NA 
PLAVANJE: kopališča 
so primerna izbira za otroke v vseh 
letnih časih in vremenu.
Preverjene lokacije: Terme Zreče, 
Terme Olimia, Terme Ptuj, Thermana 
Laško, Vodni Park Bohinj, Welness 
center Balnea, Terme Čatež, Terme 
Life Class, Vodno mesto Atlantis, 
Terme Banovci.
Cene: štiričlansko družino bi kopanje 
v termah/bazenih čez palec stalo 
med 35 in 50 evri, če se odločite za 
nekajurno kopanje, nekoliko manj.

4. DRUŽINSKI TEDEN NA 
KANARSKIH OTOKIH: če v teh 
turobnih zimskih dneh razmišljate 

1. Z OTROKI NA SANKANJE: sankan-
je je mogoče tako rekoč povsod in 
skoraj ga ni otroka, ki mu dirkanje po 
hribu navzdol ni v zabavo.
Preverjene lokacije: Pokljuka, Kranj-
ska Gora, Rogla, Pohorje, Stari vrh, 
Kriška planina, Soriška planina, Mari-
borsko Pohorje, Celjska koča, Rakit-
na, Skirca pri Logatcu, Šentjošt nad 
Horjulom, Polževo, Kandrše Vidrga in 
Tivoli. Skoraj vsak si lahko najde tudi 
kakšen bližnji hrib v soseski.
Cena: sankanje je brezplačno, 
na nekaterih urejenih smučiščih 
doplačate nekaj evrov za vožnjo s 
tekočim trakom.

2. DRUŽINSKI SMUČARSKI DAN ALI 
TEDEN: smučanje je še vedno zimski 
šport številka ena v Sloveniji. Ker 
so otroci, predvsem mlajši, nepre-
dvidljivi glede smučarske kondicije 
in motivacije, so zelo primerna tista 
smučišča, do katerih se lahko pripel-
jemo z avtom. Smučišča, na katere 
moramo z gondolo, imajo svoj čar, a 
zahtevajo boljšo organiziranost in več 
stvari v nahrbtniku.
Preverjene lokacije: v Sloveniji: 
Kranjska Gora, RTC Krvavec, Rogla, 
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Kam z mulcem

5 ODLIČNIH, A POCENI IDEJ ZA 
DRUŽINSKE ZIMSKE POČITNICE
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Vprašanje: Imamo dve stanovanji. V enem živimo, drugega oddajamo. Podobno ima tudi 
moj sosed, s to razliko, da on stanovanje oddaja na črno. Sam plačujem davek, on pa ne, kar 
me zelo moti. Ali naj ga prijavim?

Svetovalnica

NAJ PRIJAVIM SOSEDA, 
KI ODDAJA NA ČRNO?

Najprej dobro preverite, ali vaš sosed stanovanje 
res oddaja na črno. Bralec po mojem mnenju tega 
ne more zagotovo vedeti, saj zakon dopušča tudi 
prijavo obdavčljivega prihodka na letni ravni in/ali 
samoobdavčitev, opozarja odvetnik Franci Ježek iz 
Odvetniške družbe Ježek & Snoj. Če ste prepričani, 
da sosed nepremičnino oddaja na črno, ga na to 
najprej opozorite in pozovite, naj to sam spremeni. 
Najbrž nad vašo pobudo ne bo navdušen, toda dav-
ke je pač treba plačevati.

Pravne posledice za soseda, ki oddaja na črno, so 
odvisne od tega, kako dolgo že to počne. Navadno 
govorimo o denarni kazni in poznejšem plačilu dav-
ka z obrestmi za nazaj. V izjemnih primerih, ko bi 
davčne obveznosti presegle 50 tisoč evrov, bi lahko 
šlo tudi za kaznivo dejanje. Če do konca februarja 
ne oddate davčne napovedi, vas lahko oglobijo za 

250 do 400 evrov, če navedete neresnične, nepra-
vilne ali nepopolne podatke, pa za 400 do pet tisoč 
evrov. Na Fursu ocen, koliko je oddajanja na črno, 
nimajo. So pa v zadnjih letih povečali nadzorne ak-
tivnosti, kar se kaže v večjem številu vloženih na-
povedi in samoprijav. Leta 2010 so prejeli 24.025 
napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem, leta 2015 pa za 28 
odstotkov več (30.756).

In kaj se zgodi po prijavi? Na Fursu bodo primer 
najprej proučili, potem uvedli ustrezen davčni po-
stopek. Vašega soseda bodo poklicali na pogovor. 
Moral bo predložiti vse potrebne dokumente za 
ugotavljanje dejanskega stanja. Če bo trdil, da ne-
premičnine ne oddaja, lahko Furs poda poizvedbo 
na elektropodjetja, energetiko, komunalo …, kjer 
dobi potrditev o tem, ali je stanovanje prazno. M. N.

Iz neuradnih virov smo izvedeli, da na ministrstvu za finance razmišljajo, da bi normirance kar 
odpravili. Na ministrstvu pojasnjujejo, kaj se dogaja.

Podjetniki, pozor!

 BO NORMIRANCEM RES ODKLENKALO?

»Sistem, čeprav bi se lahko vanj vključilo ve-
liko število davčnih zavezancev, ne dosega 
cilja, saj je bilo za leto 2015 v sistemu normi-
ranih odhodkov le 28 odstotkov vseh fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost, oziroma 45 od-
stotkov vseh, ki so imeli izpolnjene pogoje 
za morebitni vstop. Podobno je zaznati tudi, 
da se sistem pri davčnih zavezancih pogosto 
uporablja kot instrument zniževanja davč-
nega bremena oziroma pri delodajalcih kot 
instrument zniževanja stroškov, saj je sistem 
nesorazmerno ugodnejši za zavezance, ki 
opravljajo določene dejavnosti (storitvene 
dejavnosti). Pomeni pa tudi eno izmed po-
membnih spodbud za obsežen pojav neza-
konitih praks na trgu dela ter prikrivanja pri-
hodkov, verižnega ustanavljanja podjetij ter 
drobljenje prihodkov na različna podjetja v 

lasti povezanih oseb, s ciljem izpolniti pogoje 
za vstop v sistem. Dvomi in pomisleki o ustre-
znosti sistema že ob uvajanju tega leta 2013 
in z naknadnimi spremembami v letu 2015 so 
se v določeni meri žal izkazali za upravičene, 
predvsem pa je to še bolj pereče, ko gre za ne-
zakonito uporabo sistema, ki pomeni nelojal-
no konkurenco regularnim oblikam dela. Cilj 
uvedbe sistema normiranih odhodkov je bil 
doseči dodatno administrativno razbremeni-
tev malih poslovnih subjektov pri izpolnjeva-
nju davčnih obveznosti ter povečanje njihove 
pravne varnosti.

O morebitnih predlogih konkretnih spre-
memb na področju sistema ugotavljanja davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
še ni mogoče govoriti, bo pa javnost o tem ob-
veščena, ko bodo pripravljeni.« M. M.

INFO: 
Kršitelje lah-
ko prijavite 
na prijave.

fu@gov.si, na 
najbližjem 
finančnem 
uradu ali 

anonimno na 
080 11 22.
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INFO
Zakon-

ski rok za 
predložitev 
davčnega 
obračuna 
akontacije 

dohodnine in 
dohodnine 
od dohodka 
iz dejavnosti 

za koledarsko 
leto 2016 je 
31. marec.



KAKO SE JE MANCA ZNEBILA 
KRAME IN ZASLUŽILA
Manca, mamica dveh otrok, se je nekega dne naveličala pogle-
da na kup premajhnih otroških oblačil, igrač in opreme. Zato je 
vse skupaj prodala prek spleta.

Otroško kuhinjo z vso možno opremo in dodatki za 75 evrov, 
poganjalec za 15, kolo za 25, pancerje za 50 in tako dalje. »Naj-
več vrednosti je izgubil poganjalec. Kupila sem ga za 70 evrov, 
prodala komaj za 15,« opaža. »Oblačila so še vedno kakovo-
stna, kljub temu da sta jih nosila oba otroka, in bi se jih dalo 
tudi prodati, a je s tem preveč dela, zato jih raje podarim,« po-
jasnjuje. Manca je prodajala sama predvsem prek bolha.com. 
Kako pa še lahko?

Na spletu se po zgledih iz tujine pojavljajo spletne komisij-
ske trgovine, kjer namesto vas prodajajo malo rabljena otro-
ška oblačila. To sta denimo Mini raj in Otroški kotiček (obstaja-
jo še druge, a prodaja ne poteka prek spleta, denimo Smrkolin 
in Trgovina Pufeta). Dobro si preberite pogoje poslovanja – ne-

katere trgovine imajo navedene tudi se-
zname, katera oblačila jim lahko pošljete 
oziroma prinesete, preverite tudi, kako 
je z izplačili in cenami. Pri nekaterih so 
točno določeni tudi ceniki za posame-
zne izdelke. »Pri oblačilih nižjega cenov-
nega razreda so cene fiksne. Pri drugih 
izdelkih pa želimo najti srednjo pot – da 
je cena zadovoljiva tako za prvotnega 
prodajalca kot za končnega kupca,« 

Vzajemni skladi

KJE SE JE LANI DALO 
USTVARITI 66-% DONOS 

Če na tečajnice vzajemnih skladov ne pogledate prav pogos-
to, vas lahko nadaljevanje članka zelo preseneti. Vlagatelji v 
sklade so namreč z donosi zadnjega leta zelo zadovoljni. 

Med vsemi skladi, ki se tržijo v Sloveniji, se je s 66 odstotki 
donosa najbolje izkazal Raiffeisen-Russland-Aktien. Sledi-
jo NLB Skladi Naravni viri in PFA Gold Stocks s slabimi 66 
oziroma 59 odstotki. Okoli 50-odstotne donose so ustvarjali 
tudi drugi »zlati skladi« in skladi z naložbami v Latinsko Ame-
riko. Nekoliko so zaostajali skladi z naložbami v države BRIC 
(Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska) in evropske države v razvo-
ju, a še vedno prinesli zavidljivih 35 do 40 odstotkov. Med 
panožnimi skladi so vlagatelje za zaupanje z okoli 35 odstotki 
nagradili še surovinski skladi, nekoliko manj pa tehnološki. 
Po dolgih letih se je začel prebujati tudi balkanski borzni trg. 
Toda skladi so bili pri tem precej različno uspešni, saj so se 
donosi vrteli vse od deset pa do 30 odstotkov.

Počasi se že uresničujejo napovedi analitikov, da zaradi 
začetka dvigovanja obrestnih mer v ZDA časi ne bodo najbolj 
naklonjeni vlagateljem v obvezniške sklade. Lani so nekateri 
že začeli prinašati izgubo, najbolj, za tri odstotke, je pokleknil 

Spletne komisijske trgovine
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Na spletu se po zgledih iz 
tujiNe pojavljajo spletNe 
komisijske trgoviNe, kjer 
Namesto vas prodajajo malo 
rabljeNa otroška oblačila.
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KJE SE JE LANI DALO 
USTVARITI 66-% DONOS 

pojasnjujejo v spletni trgovinici Otroški 
kotiček. In za občutek: rabljeni zimski 
kompleti dosežejo prodajno vrednost 
do 30 evrov (cene novih se gibljejo nad 
70 evri), nekateri se lahko prodajajo tudi 
za manj, recimo 15 ali 10 evrov (odvisno 
od proizvajalca). V povprečju je cena 
hlač (džins, žamet) 4,6 evra, cene špor-
tnih spodnjih delov (trenirk) pa od 2,50 
do štiri evre, majice stanejo okrog 2,50 
evra, obleke in krila od štiri do 6,9 evra. 
Del svojega »dobička« od prodaje boste v 
primeru komisijske prodaje morali deliti 
s trgovino.

Če tega ne želite, lahko poskusite s 
prodajo prek Bolhe ali Salomonovega 
oglasnika, kjer je v otroški kategoriji pra-
va mala poplava oglasov. Lahko poskusi-
te tudi prek aplikacije Let Go, kjer lahko 
kupca najdete kar na cesti. Lahko pa vse 
skupaj tudi podarite, recimo prek sple-
tne strani podarimo.si, ali pa odnesete v 
zbirne centre Rdečega križa ali Sloven-
ske karitas. K. S.

Navade uspešnih

7 STVARI, KI 
JIH NAREDIJO 
SUPER USPEŠNI 
ŠE PRED POL 
OSMO ZJUTRAJ
Za katero uro ste si za jutri nastavili budilko? Če bo pi-
skala ob pol osmih zjutraj, boste zamudili priložnost, da 
bi bili uspešni. Se sliši trapasto? Pravzaprav ni. Ko drugi 
vidijo nepremagljive ovire, vidijo uspešni izzive in vse se 
začne že zjutraj z jutranjo rutino, ugotavljajo v Forbesu. 
In kaj počnejo super uspešni navsezgodaj zjutraj:

1. 
PIJEJO VODO 
Z LIMONO. 
Mešanica naj 
bi dvignila psi-
hično in fizično 
energijo, po-
membno pa je, 
da jo spijete na 
prazen želodec 
in da z zajtrkom 
počakate vsaj 15 
minut, še bolje 
pol ure.

2. 
TELOVADIJO. 
Richard Branson 
se zbudi pred 
šesto uro zjutraj 
in začne migati. 
Ljudje, ki so te-
lovadili dvakrat 
na teden 10 
tednov, so se 
počutili social-
no, akademsko 
in atletsko bolj 
sposobne, ugo-
tavlja raziskava 
Eastern Ontario 

Research Insti-
tute. Jutranja 
telovadba je 
dobra, ker imate 
zanjo vedno 
čas (le budilko 
nastavite bolj 
zgodaj) in ker 
popravi vašo 
samokontrolo in 
raven energije 
čez dan.

3. 
IZKLOPIJO SE. 
Če se takoj, 
ko se zbudi-
te, zapodite v 
spletno pošto 
ali na družbe-
na omrežja, je 
večja verjetnost, 
da boste izgu-
bili fokus ter se 
osredotočili na 
želje in potrebe 
drugih. Bolje je, 
če si dragocene 
prve trenutke 
dneva rezervi-
rate za sprošča-
nje.

4. 
JEDO ZDRAV 
ZAJTRK. Ljudje, 
ki jedo zajtrk, so 
redkeje prede-
beli, imajo bolj 
stabilne vred-
nosti sladkorja v 
krvi in so manj 
lačni čez dan. 
Zdrav zajtrk vam 
da energijo, iz-
boljša vaš kratko-
ročni spomin in 
vam pomaga pri 
koncentraciji.

5. 
TRENIRAJO 
ČUJEČNOSTNO 
MEDITACIJO. Ta 
je postala prava 
uspešnica pri 
zelo uspešnih 
poslovnežih. 
Raziskave kažejo, 
da je čuječno-
stna meditacija 
odlična v boju s 
stresom, izboljša 
koncentracijo, 

spodbudi krea-
tivnost in poveča 
emocionalno 
inteligenco.

6. 
ZASTAVIJO SI 
CILJE ZA VSAK 
DAN POSEBEJ. 
Če načrtujete 
svoj dan, pove-
čate možnosti za 
uspešno izpolni-
tev zastavljenih 
ciljev.

7. 
ZNAJO REČI NE. 
Težje nekoga 
zavrnete, bolj ste 
podvrženi stresu, 
izgorelosti in 
celo depresiji.
Pravijo, da potre-
bujemo najmanj 
dva meseca, da 
spremenimo 
svoje navade. 
Kako boste torej 
jutri začeli dan?
M. V. 
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sklad EEF Bd Euro Long Term. Zgodba 
se nadaljuje tudi v prvem mesecu letos, 
ko je med izgubarji še več obvezniških 
skladov. Med njimi so predvsem skladi, 
ki imajo dolgoročne obveznice manj 
tveganih držav. Obvezniški skladi z bolj 
tveganimi in visokodonosnimi obvezni-
cami (High-Yield Bond) se dobro držijo. 
Nekateri so zadnje leto končali celo z 
več kot desetodstotnim donosom. Kaj 
se bo dogajalo na trgu obveznic, si pre-
berite v rubriki Upravljanje v živo.

Toda donosi niso vse. Velikokrat je 
ta podatek celo zavajajoč. O tem, kako 
in katere sklade izbrati, bomo podrob-
neje pisali v naslednji številki, ki izide 
15. marca. Takrat bomo že sedmo leto 
zapored razkrili najboljše upravljavce 
premoženja pri nas ter ocenili vzaje-
mne sklade v treh in petih letih poslo-
vanja ter jim podelili zvezdice, od ene 
za najslabše upravljane do pet za naj-
boljše. Vse skupaj pa bomo večer pred 
izidom revije predstavili na dogodku 5. 
Dan mojih financ. Kaj boste tam še izve-
deli, pa preverite v članku Od vodenja 
osebnega proračuna do naložb v krip-
tovalute na strani 51. M. N.
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PECIVO, V KATEREGA UGRIZNE 
88 ODSTOTKOV BRALCEV

TOP SLUŽBE 
TEGA MESECA

Trgovsko podjetje
Direktor kadrovske službe

Hitro rastoče družinsko podjetje iz trgovinske panoge išče v 
Ljubljani direktorja kadrovske službe za Slovenijo in skupino 
povezanih družb v regiji Adria. Od kandidatov pričakujejo 
visokošolsko izobrazbo, vsaj 15 let izkušenj na kadrovskem 
področju in vsaj pet let izkušenj na področju vodenja strateške 
kadrovske službe, izkušnje z uvajanjem temeljnih kadrovskih 
sistemov in politik, izrazite pogajalske veščine, odločnost in 
zmožnost reševanja konfliktov, tekoče znanje angleščine in 
hrvaščine.
Prijave prek spleta http://skrci.me/hrdirektor do 8. marca.

Prva finančna agencija 
Tržnik

V Limbušu pri Mariboru zaposli Prva finančna agenci-
ja tržnika z večletnimi izkušnjami na področju prodaje 
storitev odkupa terjatev in faktoringa. Kandidati morajo 
imeti visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri, aktivno 
znati angleški jezik, imeti močno voljo do uspeha in veselje 
do dela z ljudmi, samozavesten nastop in komunikacijske 
veščine, poznati morajo zakonodajo področja.
Prijave prek spleta na http://skrci.me/prva-t do 10. marca.

Armeton
Računovodja specialist

Vodilni evropski proizvajalec betonskih uteži za belo teh-
niko v Sežani išče računovodjo z ustrezno izobrazbo eko-
nomske smeri, petimi leti delovnih izkušenj na področju 
računovodstva in financ, dobrim poznavanjem slovenskih 
in mednarodnih računovodskih standardov ter gospodar-
ske, finančne in davčne zakonodaje. Med pogoji so tudi 
aktivno znanje angleščine, zaželeno znanje italijanščine, 
poznavanje informacijskega sistema SAOP.
Prijave prek spleta na http://skrci.me/armeton-r do 2. 
marca.

Podpornik projekta:

Top job je portal in tedenska rubrika časnika Finance. Vsak me
sec vam bomo izbrali najboljše službe doma in v tujini, sprem
ljate pa nas lahko tudi na spletni strani http://topjob.finance.si 

Predloge, ponudbe in pobude pošljite na spletni naslov: 

lana.dakic@finance.si ali topjob@finance.si, kontakt v oglas
nem trženju je mateja.femec@finance.si.

v odstotkih

Največ, kar sem odštel za kostum 
(lastnega ali otrokovega) 

4
med 50 in 
100 evri

16
nič

36
do 50 evrov

44
nekaj evrov za

kakšne dodatke
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v odstotkih

Pustni čas je ...

4

12

12

16

52
zabaven

super, ker vem, da bo kmalu pomlad 

čas ko si dam duška in se lahko oblečem 
v karkoli brez zadržkov

priložnost za trgovce in potraten za naš žep 
(veliko denarja gre za kostume, krofe ...)

4
drugo

super, ker edino takrat jem krofe  

Koliko krofov pojeste v pustnem času? 
(v odstotkih)

28 % 
bralcev se za pusta našemi v pustne maske, 36 % pa 
ne.

28 % 
bralcev si kustum za pusta izdela sam, večinoma iz 
materialov, ki jih imajo doma, 

28 % 
pa ga raje kupi v trgovini, od tega večina kupi kakšen 
mini dodatek. 

12
28

60
manj kot pet
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Javne dražbe

VROČE NEPREMIČNINE TEGA MESECA

Vse o ostali odlièni ponudbi 
banke na www.dbs.si in 
83 poslovalnicah banke 
po vsej Sloveniji. 

Ugodna ponudba kreditov
Vedno blizu vas

STANOVANJ-
SKA HIŠA Z 
ZEMLJIŠČEM

Lokacija: Cesta v Žlebe 20, Medvode
Izklicna cena: 190.000 evrov
Velikost: 355 m2

Čas dražbe: 15. marec ob 14. uri
Več informacij: https://drazbe.finance.si/p/2582

DVOSOBNO 
IN TRISOBNO 
STANOVANJE

Lokacija: Staničeva 33, Ljubljana Bežigrad
Izklicna cena: 162.000 evrov (za obe stanovanji)
Velikosti: 70 in 61 m2

Rok za oddajo ponudb do 20. februarja
Več informacij: https://drazbe.finance.si/p/2920

POČITNIŠKA 
HIŠICA

Lokacija: Rogla
Izklicna cena: 50.880 evrov
Velikost: 103 m2

Rok za oddajo ponudb do 27. februarja
Več informacij: https://drazbe.finance.si/p/2327

STANOVANJE + 
DVE PARKIRNI 
MESTI

Lokacija: Mesarska cesta 32, Ljubljana
Izklicna cena: 138.500 evrov
Velikost: 63 m2

Rok za oddajo ponudb do 27. februarja
Več informacij: https://drazbe.finance.si/p/2928/

APARTMA Z 
BAZENOM

Lokacija: Parecag 144 B, Sečovlje
Izklicna cena: 192.288 evrov
Velikost: 145 m2

Čas dražbe: 14. marec ob 15. uri
Več informacij: https://drazbe.finance.si/p/2719

TRISOBNO 
STANOVANJE

Lokacija: Valvasorjeva ulica 12 A, Maribor
Izklicna cena: 26.000
Velikost: 56 m2

Čas dražbe: 8. marec ob 11.30 
Več informacij: https://drazbe.finance.si/p/3058/
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V
zadnjem času se veliko mojih prija-
teljev sprašuje o svojih naslednjih 
korakih na karierni poti. Prvi koraki 
te poti so za nami in po nekaj letih go-

vora o »priložnostih«, koncu izobraževanja in prvih 
zaposlitvah tokrat prvič v te pogovore vstopa tudi 
vprašanje odhajanja. Zapuščanja prvega delovnega 
mesta, prvih delodajalcev, prve ekipe, ki nas je na-
učila večino tega, kar danes znamo. V današnjem 
času je oditi z delovnega mesta, ki ponuja določeno 
varnost, tvegano dejanje in marsikdo ga bo označil 
za nepremišljeno in neumno. Pa vendar – kdaj je 
čas za zamenjavo? In kaj nas ustavlja?

Ko razmišljamo o zamenjavi delovnega mesta, 
je izbira pravega trenutka lahko odločilna. Če odi-
demo prezgodaj, se morda še nismo naučili vsega, 
kar bi se lahko, in še nismo pridobili dragocenih iz-
kušenj, ki nam bi prišle prav na prihodnji karierni 
poti. Če čakamo predolgo, lahko zdrsnemo v past 
navade in rutine in malo »zarjavimo«, izpuščamo 
priložnosti za spremembo in napredek. Znajdemo 
se v konfliktu dveh univerzalnih potreb: potre-
be po varnosti in potrebe po odkrivanju novega. 
Tako kot se dveleten otrok oddalji od mame, ker 
ga zanima svet »tam zunaj«, vendar se vedno zno-
va obrača nazaj, da se lahko vrne, če se svet izkaže 
za nevarnega. Brez občutka varnosti si ne upamo 
raziskovati – brez raziskovanja pa varnost postane 
dolgočasna.

Večina med nami se je zgodaj v življenju naučila, 
kaj moramo in česa ne smemo početi, da nas bodo 
drugi ljudje sprejemali in imeli radi, da bomo pre-
živeli v tem nepredvidljivem svetu. Da ohranjamo 
svoj občutek varnosti, se držimo vseh teh zapovedi 
in prepovedi, ki so nam jih najprej naložili starši in 
pomembni drugi v začetku življenja, potem pa je 
naše družbeno okolje nalagalo vedno nove in nove. 
Izpolnjujemo pričakovanja drugih, se držimo pra-
vil, kimamo pravim ljudem in upamo, da nas, če 
ostanemo dovolj majhni, ne bo nihče opazil. Izbi-

ramo pot, ki se zdi udobnejša, in plavamo s tokom. 
Težava je v tem, da pogosto končamo tam, kamor 
tok steče – in to je vse niže in niže do kakšne postane 
močvare. Tako lahko na koncu svojega »udobnega« 
življenja in svoje »udobne« kariere za svoj položaj 
krivimo vse tiste, ki so usmerjali našo plovbo – dru-
ge ljudi in neprijazne okoliščine. In tako ostajamo v 
službi, ki je nezadovoljujoča, kjer ne napredujemo.

Zajadrati proti toku zahteva pogum. Radove-
dnost, ki dveletnega raziskovalca zvabi iz materine-
ga naročja, mora spremljati pogum, da se spopade 
s tveganji in negotovostmi sveta. Sprejemati lastne 
odločitve pomeni, da bomo kdaj naredili kaj, s či-
mer tvegamo, da nas bo kdo obsojal, zavrnil, zas-
mehoval. Tvegamo, da bomo naredili tisto, v kar 
verjamemo, in se opekli. Mislim, da je lahko zelo 
nevarno slediti svojim sanjam, če za seboj požge-
mo mostove in vse postavimo na kocko. Vsak načrt, 
ki mora uspeti, ker nimamo druge možnosti, je po 
mojem mnenju ne samo tvegan, ampak najverje-
tneje neumen. Sama se ob teh mislih vedno spom-
nim na Titanik. Ker je ladja nepotopljiva, ne pot-
rebuje dodatnih rešilnih čolnov in drugih varoval. 
Vemo, kako se je končala ta zgodba ... Leonardo 
DiCaprio je svojega oskarja čakal še skoraj 10 let.

Nobena ladja ni nepotopljiva. Noben načrt ni 
popolnoma zanesljiv in nobena odločitev popolno-
ma varna. Zavedanje svoje ranljivosti v tem proce-
su ni nasprotje poguma, ampak verjetno njegova 
najnatančnejša mera. In zamenjava službe je po-
gosto izjemno pogumno dejanje. Korak v neznano 
je vedno tvegan in negotov. Ljudje pa nimamo radi 
negotovosti. Pogosto raje izberemo zanesljivo kata-
strofo kakor nepredvidljivo praznino. Rutina naše 
trenutne službe nas morda res utruja, konflikti s 
sodelavci izčrpavajo, delovne naloge nas puščajo 
hladne in nekje v ozadju možganov nas kljuva zave-
danje, da počasi in zagotovo drsimo v profesional-
no smrt ... Ampak vsaj vemo, kaj nas čaka!

Slediti svojim vrednotam in opustiti družbene 
»treba je« in »ne sme se«, je dejanje poguma. No-
čem reči, da bi vsi morali skakati v vodo, ne da bi se 
prepričali o njeni globini. To ni pogum, to je neum-
nost. Če pa je strah pred neznanim edino, kar nas 
zadržuje, si je morda smiselno postaviti vprašanje: 
»Kaj je vredno narediti, tudi če mi ne uspe?«

Včasih se znajdemo na križišču v življenju, ko 
lahko izberemo udobje ali pa pogum. Ne moremo 
imeti obojega.

Katarina 
Veselko je 
diplomirana 
psihologinja, 
zaposlena v 
O. K.  
Consultingu. 
Osvojila je 
naziv mladi 
svetovalec 
2014.

Katarina Veselko
katarina.veselko@
finance.si
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JE V TEH ČASIH POGUMNO ALI 
NEUMNO ZAMENJATI SLUŽBO

Oditi z delovnega mesta, ki ponuja 
varnost, je tvegano dejanje in marsikdo ga 
bo označil za nepremišljeno in neumno. 
Pa vendar – kdaj je čas za zamenjavo?
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V PRIHODNJIH DVEH LETIH SE NAPOVEDUJE POSPE-
ŠITEV SVETOVNE GOSPODARSKE RASTI, RASLI BODO 
TUDI TEČAJI NA BORZAH, RECIMO NA AMERIŠKI ZA 
DVA DO 10 ODSTOTKOV. TODA NE SMEMO POZABITI, 
DA SO TO »SAMO« NAPOVEDI! TE SO SE ŽE VEČKRAT 
IZKAZALE ZA NAPAČNE. KAKO PA JIH VSEENO PAME-
TNO UPORABITI PRI NALOŽBENIH ODLOČITVAH?

SO NAPOVEDI 
DONOSOV Z WALL 
STREETA SPLOH 
UPORABNE?

B O R Z A14

Četrtletni podatki

Letna stopnja rasti BDP v EMU Evropski delniški indeks
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Milan Amon*
moje.finance@
finance.si

*Avtor je 
analitik 
v Banki 
Slovenije, 
njegovo 
stališče ne 
izraža nuj-
no stališča 
organizaci-
je, v kateri 
je zapo-
slen.
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Delniški cikel 
prehiteva 

poDjetniškega 
za tri Do Devet 

mesecev!

Vira: ECB in Finance.Yahoo.com
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P
o podatkih svetovalne družbe Bespoke bo po 
napovedih 16 »najpomembnejših« borznih 
strategov z Wall Streeta ameriški delniški in
deks S & P 500 letos pridobil okoli pet odstot

kov. Najmanj optimistični so pri UBS, Goldman Sachs in 
Credit Suisse, ki so napovedali dvoodstotno rast, najbolj 
optimistični so pri Deutsche Bank, Barclays, Citigroup in 
RBC, ki napovedujejo rast delniškega indeksa za osem do 
10 odstotkov. Skladno s predvideno dinamiko gospodar
ske rasti pri investicijski družbi Franklin Templeton In
vestments pričakujejo boljše rezultate v državah v razvoju 
kot v razvitih gospodarstvih. Temu v prid omenjajo tudi 
precej nižje vrednotenje na trgih v razvoju. Tveganje na 
trgih v razvoju sta predvsem prihodnja zunanjetrgovinska 
politika ZDA in nepredvidljivost kitajskega ekonomskega 
razvoja.

Ne zanašajte se preveč na ekonomske napovedi!
Na začetku leta je bila objavljena kopica napovedi o rasti 
delniških indeksov. Žal ne vemo, katera od njih bo pravil
na, je pa velika verjetnost, da jih bo večina napačnih. Ja, 
tudi (povprečje) napovedi strategov z Wall Streeta, tistih z 
največ znanja in najkakovostnejšimi podatki, so povsem 
neuporabne. Kar malce šokanten je pogled na napovedi 
letne rasti indeksa S & P 500 in njegove dejanske rasti v ob
dobju od leta 2000 do 2014. Če bi denimo za vsako leto na
povedali devetodstotno rast, kar je dolgoročno povpreč je, 
bi to pomenilo manjšo napako, kot jo pomenijo omenjene 
napovedi. Najbolj ironičen je podatek za leta 2001, 2002 
in 2008, ko so strokovnjaki napovedali nadpovprečno rast 
delniških tečajev, dejansko pa sta se zgodila dva pogubna 
borzna zloma.

Delniški indeks kot kompas gospodarstva
Čeprav je ekonomska aktivnost tista, ki dejansko določa 
vrednost podjetij (delnic), se delniški cikel razvija za tri do 
devet mesecev pred poslovnim ciklom. Glavni razlog sta 
nenehno analiziranje in špekuliranje glede prihodnjega 
poslovanja podjetij, kar pomeni, da so vsakokratne cene 
delnic pravzaprav odsev pričakovanj tržnih udeležencev. 
Na grafu sta prikazani krivulji rasti BDP in delniškega inde
ksa, kjer je razvidno omenjeno razmerje.

Iz analize minulih ekonomskih napovedi izhaja, da 
kratkoročne napovedi velikokrat kažejo trenutne ekonom
ske razmere oziroma aproksimacijo podatkov iz zadnjega 
obdobja, dolgoročne napovedi pa so izvedene iz dolgo
ročnih trendov ekonomskih spremenljivk, zato je točnost 
napovedi na presečni dan slaba. Kot je vidno z grafa, se 
ekonomska aktivnost giblje v ciklih, »sunkih«, ki so tako 
po jakosti kot po trajanju zelo različni, kar močno otežuje 
napovedovanje.

Skoraj vse ugledne mednarodne institucije 
po upočasnitvi v zadnjih dveh letih za leti 2017 
in 2018 pričakujejo pospešitev gospodarske 
rasti. Najbolj optimistični so pri Mednarodnem 
denarnem skladu s 3,4- in 3,6-odstotno napo-
vedano rastjo svetovnega BDP, OECD napo-
veduje 3,3 in 3,6 odstotka, Svetovna banka pa 
2,7- in 2,9-odstotno rast. Po mnenju zadnje 
bo napredek hitrejši v državah v razvoju, tudi 
zaradi pričakovane rasti cen surovin. Pospeši-
tev globalne gospodarske rasti pripisujejo tudi 
predvidenim davčnim stimulacijam, še zlasti 
zaradi napovedanih ukrepov novoizvoljenega 
ameriškega predsednika Donalda Trumpa 
glede zmanjšanja davčnih obremenitev in 
povečanja državne porabe v obliki večjih 
infrastrukturnih projektov. Ameriški Inštitut za 
ekonomsko politiko denimo ocenjuje, da bi 
z državnim dolgom financirane investicije v 
infrastrukturo v znesku 250 milijard dolarjev 
povečale BDP za 400 milijard dolarjev, zapos-
lenost pa za tri milijone ljudi.
Svetovna banka opozarja tudi na nekatera 
tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na 
globalno gospodarsko rast, to so predvsem 
protekcionistične težnje in tveganje motenj 
na finančnih trgih. Po ocenah ameriškega 
ministrstva za trgovino so imele ZDA v letu 2016 
okoli 730 milijard dolarjev zunanjetrgovinskega 
primanjkljaja, skoraj polovico s Kitajsko (350 
milijard), nato z Nemčijo (75), Japonsko (68) in 
Mehiko (64). To precej vznemirja ameriškega 
predsednika Trumpa, ki se glasno zavzema za 
razveljavitev prostotrgovinskega sporazuma 
NAFTA med ZDA, Kanado in Mehiko. Resno 
»grozi« tudi z uvajanjem uvoznih carin (za 
zdaj) predvsem Kitajski, čeprav ga tudi uvoz 
nemških vozil v ZDA, vsaj po nekaterih njegovih 
izjavah, precej moti. Na morebitno dodatno 
omejevanje uvoza v ZDA bi se prizadete države 
najverjetneje odzvale s protiukrepi omejitve 
uvoza iz ZDA, kar bi vodilo v višje cene in nižjo 
produktivnost v vseh vpletenih državah. Čeprav 
bodo Trumpovi ukrepi v prihodnjih letih najver-
jetneje pozitivni za ameriško gospodarstvo, se 
lahko dolgoročno, še zlasti če bodo drastični, 
izkažejo celo kot škodljivi.

VSI NAPOVEDUJEJO 
POSPEŠITEV GOSPODARSKE 
RASTI. PA SE BO RES ZGODILA?
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1,3 %
LETNA INFLACIJA /  januar 2016

SBI TOP 2,0

DAX (Nemčija) 0,2

RTS (Rusija) 0,0

S & P 500 1,1

Hang Seng (Hongkong) 4,3

Nikkei 225 (Japonska) -2,8

SENSEX (Indija) 6,0

Boavespa (Brazilija) 5,4

BELEX 15 (Srbija) -1,8

Crobex (Hrvaška) 6,8

DJS Balkan 50 2,3

Energija -5,1

Surovine 3,7

Industrija 0,7

Široka potrošnja - ciklične dobrine -0,3

Široka potrošnja - neciklične dobrine 2,0

Zdravstvo -0,8

Finance -0,3

IT 2,8

Telekomunikacije -2,7

Javna oskrba 1,0

EUR/USD 1,1 1,068

EUR/CHF -0,6 1,066

EUR/HRK -1,3 7,466

6M LIBOR CHF -0,001 -0,6622

6M EURIBOR -0,012 -0,242

Nafta (159-litrski sod) 1 56

Zlato (31,1-gramska unča) 5 1.241

VALUTE

SUROVINE IN dObRINE

ObRESTNE 
MERE

SEKTORJI — INdEKS S & P GLObAL 1200

bORZNI INdEKSI

Enomesečna 
sprememba (v %)

Enomesečna sprememba (v %)

Enomesečna sprememba (v %)

Enomesečna 
sprememba (v %)

Vrednost

Vrednost

Vrednost

INTEREUROPA 17

SAVA RE 16

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV

7

PETROL 3

GORENJE 1

TELEKOM SLOVENIJE 0

Enomesečna sprememba (v %)

KRKA -4

TERME ČATEŽ -2

MERCATOR -1

SALUS LJUBLJANA -1

LUKA KOPER -1

1.087 €
POVPREčNA MESEčNA NETO PLAčA 
november 2016

dELNICE

SLOVENIJA

Naj vzponi in padci

RCM Energie Aktien -5,5 %

EEF Equity Telecom-
munication LTE - RH -4,1 %

Infond Energy -4,0 %

EEF Equity Telecom-
munication LTE - R -3,8 %

VZAJEMNI SKLAdI

PI Gold Stock 13,0 %

Amundi Funds Equity 
Global Gold Mines 

10,5 %

ALTA GOLD 9,9 %

Amundi Funds Equity 
India Select 

8,0 %

ALTA TURKEY 7,7 %

Viri: Bloomberg, www.vzajemci.com, stat.si; lastni izračun, 
op.: *sprememba indeksa NAJ ZVEZDE (v katerega so 
vključeni vzajemni skladi, ocenjeni s petimi zvezdicami) 
v primerjavi z njegovim primerjalnim indeksom. 
Opazovano obdobje med 9. januarjem 2016 in 9. 
februarjem 2017, če ni drugače navedeno. 

Enomesečna sprememba (v %)
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PROFESOR S HARVARDA, PAUL SCHMELZING, KI PROUČUJE 
ZGODOVINO MEDNARODNEGA FINANČNEGA SISTEMA, OPOZARJA, 
DA SMO PRED NOVIM OBVEZNIŠKI MASAKROM, TAKŠNIM, KI SE JE 
ZGODIL LETA 1994. KAJ STORITI?

A
nalitiki opozarjajo, da se 35-le-
tno obdobje rasti obveznic izteka. 
Toda v enačbi je polno neznank, 
zato ne bi stavila na »splošno 

pravilo«, da je rast delnic slaba popotnica za 
imetnike obveznic. Ameriški Bloomberg je pred 
kratkim citiral Paula Schmelzinga, doktorskega 
kandidata s Harvarda, ki svari pred največjim 
pokom obvezniškega balona v zgodovini. Vzpo-
rednice vleče z dogajanjem v letu 1994, znanim 
kot obvezniški masaker, ko je dvig obrestnih 
mer ameriške centralne banke vodil v najslabše 
leto za obvezniške naložbe v zgodovini. Bo res 
tako dramatično?

Zanimive ameriške obveznice
Letošnja smer kapitalskih trgov je precej odvisna 
od inflacije. Če se bo ta zviševala, lahko zaradi pre-
nosa denarja iz obveznic v delnice pričakujemo 
nadaljevanje rasti delniških indeksov in upad ob-
vezniških. Z okrevanjem svetovnega gospodarstva 
in zniževanjem stopnje brezposelnosti se pričaku-
je večji pritisk na inflacijo. To bo sčasoma privedlo 
do višjih obrestnih mer, kar pa negativno vpliva 
na tečaje obveznic. Med stabilnejše, kljub nizkim 
pričakovanim donosom, lahko vseeno štejemo 
nemške obveznice. Zanimive so lahko tudi ameri-
ške obveznice z večjimi donosi, sploh če bo dolar 
pridobil v primerjavi z evrom. V ZDA optimistično 
pričakujejo pospešitev gospodarske rasti, pred-
vsem zaradi upanja na nove fiskalne in davčne uk-
repe prihajajoče Trumpove administracije. Evropa 
bo letos pred političnimi preizkušnjami, bližajo se 
volitve, kar lahko prinese večje nihanje tečajev.

Kaj so »junk« obveznice
Pogosto slišimo o državnih, podjetniških, bančnih, 
obveznicah, manj pa o špekulativnih ali tako ime-
novanih »junk« obveznicah, ki so lahko visoko do-
nosne, toda tudi precej bolj tvegane. V ta segment 
sodijo obveznice z nižjo bonitetno oceno, (po Stan-
dard & Poors so to obveznice z bonitetno oceno, 
nižjo od BBB-, in sicer na 11-stopenjski lestvici od 
AAA do D). Izdajajo jih podjetja, ki imajo ob izda-
ji šibek finančni položaj in pri katerih je tveganje 
vračila glavnice in kuponov nesorazmerno veliko. 
Vsekakor bi samostojen nakup tovrstnih obveznic 
odsvetovala nepoučenim vlagateljem.

Do 17-odstotni donos
Za male vlagatelje so veliko bolj primerni obvezni-
ški vzajemni skladi kot posamično kupovanje ob-
veznic. Skladi so primerni za takšne, ki jim miren 
spanec pomeni več kot možni bajni donosi. Svetu-
jemo pa jih tudi za namen razpršitve premoženja 
in s tem tudi tveganja vsakega portfelja. Pri nas 
lahko izbiramo med 35 obvezniškimi skladi raz-
ličnih ponudnikov. Njihov donos je bil v zadnjem 
letu vse od minus treh odstotkov (EEF Bond Euro 
Long Term) pa do 17 odstotkov (PI Fund Emerging 
Markets Bond) (na dan 8. februar). Lani so obve-
zniški skladi večinoma beležili neto prilive, vplača-
nih je bilo za 47,8 milijona evrov sredstev. Zadnja 
dva meseca minulega leta pa je bilo za 11,5 milijona 
evrov odlivov, kažejo podatki agencije za trg vre-
dnostnih papirjev (ATVP). 
Za miren spanec svetujem, da premoženje razprši-
te med različne naložbene razrede in s tem zmanj-
šate tveganje izgube.

Partner rubrike:

Nataša Lokar*
natasa.lokar@finance.si

*Nataša 
Lokar je 
borzna 
posrednica 
z 10-letnimi 
izkušnjami.

17U P R A V L J A N J E  V  Ž I V O

PRED VRATI NAJVEČJI 
POK OBVEZNIŠKEGA 
BALONA V ZGODOVINI?
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V OBDOBJU VEČJE GOSPODARSKE RASTI IN VIŠJE INFLACIJE VLAGATELJI 
RAJE IZBIRAJO BOLJ TVEGANE NALOŽBE. MED OBVEZNIŠKIMI NALOŽBA-
MI SE TOREJ OBETA ŠE ENO DOBRO LETO ZA TISTE Z NIŽJIMI BONITETAMI.

POZOR, MAJHNI DONOSI! 
KATERE OBVEZNICE IZBRATI 
V LETU 2017?

V
finančnem svetu se le 
redko zgodi, da so ana-
litiki skoraj povsem eno-
tnega mnenja, kot so 

trenutno. Za leto 2017 v okolju večje 
gospodarske rasti in višje inflacije ter 
posledično manj sproščene mone-
tarne politike v en glas priporočajo 
bolj tvegane naložbe. Za vlagatelja to 
navadno pomeni, da se ozre za del-
nicami in zanemari obveznice in de-
nar, s čimer bo ob večjem prevzetem 
tveganju povišal tudi pričakovano 
donosnost portfelja. Pri tem je treba 
opozoriti, da tovrstna strategija ni 
primerna za vsakogar – morebiti za-
radi kratkega naložbenega horizonta 
ali zaradi majhne nagnjenosti k prev-
zemanju tveganj ali česa drugega. 
Takim vlagateljem ostane možnost 
prilagajanja portfelja znotraj obve-
zniškega razreda.

Katere so »delnice« med obveznicami
Med obveznicami za bolj tvegane ve-
ljajo obveznice z nižjo bonitetno oceno 
(»High Yield«, nekateri jih poznate tudi 
pod imenom »junk« obveznice). Izda-
jo jih izdajatelji, ki so zaradi slabše us-
pešnosti poslovanja in sestave bilance 
podjetja prisiljeni vlagateljem ponuditi 
višjo obrestno mero od izdajateljev, ki se 
ponašajo z bolj zdravo bilanco poslova-
nja. Ker so v trenutkih večjega pretresa 
na finančnih trgih bolj tvegane in lahko 
vodijo do občutnih izgub, je pri vlaganju 
vanje potrebna večja previdnost. Bolj 
prisotno je tudi tveganje specifičnih 
dogodkov, ki doletijo posameznega iz-
dajatelja in ki lahko vplivajo na njegovo 
sposobnost odplačevanja letnih obresti.

Razpršenost zmanjša tveganje
Zanimivo je, da se izdajatelji tovrstnih 
obveznic pri izdaji praviloma odločajo 
za najmanjši dovoljeni znesek nakupa 
v višini 100 tisoč evrov, kar neprofesi-
onalnim vlagateljem nemalokrat oteži 
nakupe. Zato je smiselno, da izposta-
vljenost do obveznic nižjih bonitet išče-
jo prek nakupa enot vzajemnega skla-
da. V skladu Triglav High Yield Bond 
je kar 36 različnih izdajateljev, kar za-
gotavlja ustrezno razpršenost in s tem 
zmanjšanje tveganja specifičnih dogod-
kov. Naložbe so razpršene med gospo-
darske sektorje tako, da delež posame-
znega ni večji od 25 odstotkov. Največji 
delež naložb je v sektorju potrošnih 
dobrin, podobno utež imajo tudi sek-
torji financ, osnovnih potrošnih dobrin 
in industrije. Med državami največjo 
utež dosegajo Luksemburg, Italija, Ve-
lika Britanija, Irska, Španija in Nemčija.

Prilivi v sklad so sladka skrb uprav-
ljavca
Ker je bil sklad Triglav High Yield Bond 
oblikovan šele v sredini novembra, se 

ta hip pri upravljanju srečujemo zgolj 
s sladkimi skrbmi razporejanja novih 
prilivov vlagateljev. Z namenom zmanj-
ševanja specifičnega tveganja posame-
znih naložb smo zato v zadnjih dveh 
mesecih dosledno povečevali število 
naložb. Med naložbami se vlagatelju 
znano slišijo predvsem nekateri itali-
janski izdajatelji, kot so Telecom Ita-
lia, Fiat Chrysler, Unicredit in Intesa 
SanPaolo, med drugimi pa še Peugeot 
in MOL. Med izdajatelji iz regije rasto-
čih trgov smo izbrali Russian Rail in 
PetroBras.

Nasvet vlagateljem
Sklad Triglav High Yield Bond je prime-
ren kot dodatek k osnovnemu portfelju 
vlagatelja. Večji delež naj bo v portfeljih 
vlagateljev, ki so sicer manj naklonjeni 
sprejemanju tveganj, ki jih nosijo delni-
ce, in imajo zato večji del premoženja 
usmerjen v varnejše naložbe, kot so 
denarni depoziti ali obveznice z višjo 
boniteto, ki imajo letos zaradi pričako-
vane višje inflacije in večje gospodarske 
rasti pričakovano nižjo donosnost.

Rok Ber-
toncelj, CFA, 

pomočnik 

direktorja 

sektorja 

upravljanja 

premožen-

ja, Triglav 
Skladi
moje.finance@
finance.si

Vir: Bloomberg

Za 71 odstotkov se je v sedmih letih okrepil indeks 
obveznic z nižjo boniteto (High Yield) 
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Ajdovski grad

Občina Ajdovščina je gospodarsko, izo-
braževalno in kulturno središče Vipavske 
doline, ki leži na zgodovinsko najkrajši poti 
z zahoda na vzhod Evrope, iz Padske v Pa-
nonsko nižino. Rodovitna zemlja, močni 
vplivi sredozemskega podnebja, bogati 
vodni viri in ugodna prometna lega so v 
preteklosti ustvarili idealne razmere za ra-
zvoj kmetijske dejavnosti, industrije in pod-
jetništva. Le kdo ne pozna Mlinotestovih 
testenin ali Incomovega sladoleda Leone?

Sama Ajdovščina se je dolga leta razvijala 
znotraj rimske utrdbe ali castre. Trdnjavo so 
Rimljani zgradili v 3. stoletju, jo obdali s 14 
stolpi, pri čemer je vzhodno stranico brani-
la Mrzla reka, danes Hubelj, ki je še posebej 
slikovit ob visoki vodi. Hubelj slovi tudi po 
odlični pitni vodi, s katero napaja pol Vipa-
vske doline in je temelj za industrijo pijač 
– sokovom Fructala se danes pridružujejo 
večkrat nagrajena prestižna piva pivovarn 
Pelicon in Reservoir Dogs. Hubelj v poletni 
vročini s svojim hladom prinaša osvežitev, 
zato so ob njem speljane sprehajalne poti, 

ki se nadaljujejo v parke, igrišča in rekrea-
cijske površine, na čelu z odprtim bazenom 
olimpijskih mer. Kakovost življenja v mestu 
dviguje čist zrak, za katerega poskrbi zna-
menita ajdovska burja, ki prežene oblake 
in zbistri misli. Za ugodno življenje je po-
membna tudi varnost, Ajdovščina pa je bila 
že drugič zapored uvrščena med najbolj 
varna slovenska mesta. 

V zadnjem času ajdovska občina izstopa 
po jasni strateški naravnanosti, da znova 
vzpostavi uspešno gospodarsko zgodbo. 
Grenke izkušnje z usodo večine gospodar-
skih stebrov so narekovale, da v to zgodbo 
vstopi tudi kot aktiven partner – da se de-
javno vključi v prizadevanja za nova delov-
na mesta in tudi ohranjanje zdajšnjih. Zato 
je sprejela paket spodbud in ukrepov, za 
katere namenja dva milijona evrov na leto. 
Vlagatelji so v občini Ajdovščina zares de-
ležni velikih ugodnosti in spodbudno pod-
porno okolje že daje zelo dobre rezultate 
– samo v dveh letih so podjetja in zasebniki 
na novo odprli prek 400 delovnih mest. Po-
leg tega občina tik ob avtocesti in železnici 
pospešeno ureja nove obrtne cone s po-
polno komunalno opremo. Ob tradicional-
nih dejavnostih so v zadnjem času zrasla 
tudi mlada visokotehnološka podjetja, kot 
sta Pipistrel in C-astral.

»Zato je Vipavska dolina tudi v današnjem 
času prijazna za življenje, ponosni smo na 
našo bogato naravno in kulturno dedišči-
no, jo varujemo in negujemo ter njeno pe-
strost radi pokažemo gostom,« pravi župan 

občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki si od 
nastopa mandata prizadeva, da je občina 
prijazna do mladih. Vitalnost občine je mo-
goče razbrati tudi iz vpisa v vrtce in šole. 
Vsi oddelki vrtca so povsem zapolnjeni, na 
hitro rast števila šoloobveznih otrok pa so 
odgovorili z novogradnjami in dozidavami 
šol v Ajdovščini. Srednja šola Vena Pilona 
ponuja programa gimnazija in predšolska 
vzgoja, Univerza v Novi Gorici pa Fakulteto 
za naravoslovje.

Veča se tudi število prebivalcev občine, kar 
je zaznati v oživljenem nepremičninskem 
trgu. Oglasi za najem stanovanja zdržijo 
na spletu le nekaj ur, za nakup pa dan ali 
dva. Lastnike praznih prostorov občina 
spodbuja k oddaji s financiranjem prenove, 
mladim družinam pomaga s subvencijami 
… Predvsem pa želi privabiti investitorje 
h gradnji stolpičev ob soseski Ribnik, kjer 
je s prostorskim načrtom predvidenih več 
kot 200 stanovanjskih enot. Veliko denar-
ja namenja občina izenačevanju pogojev 
življenja tudi na podeželju in družabnemu 
življenju, ki mu živahen utrip dajejo števil-
na društva in organizacije. 

Ugodni vplivi sredozemskega podnebja, 
edinstvena burja, mile zime skoraj brez 
snega, zgodnje pomladi, dolga doba vege-
tacije, specifična flora in kmetijske kulture 
pa tudi odprtost in življenjska energija ljudi 
– vse to bistveno sooblikuje razloge, zakaj 
obiskati Vipavsko dolino, zakaj kupiti njene 
izdelke, zakaj vlagati vanjo in v njej živeti. 
Zato Vipavska dolina. Vse drugače. Vse leto.

Ajdovščina je bila in 
znova postaja pomembno 
gospodarsko središče

Ajdovščina
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KJE V SLOVENIJI 
SE NAJBOLJE ŽIVI
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Pripravili smo 
lestvico 211 občin
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M
eni je tu lepo, je zadovoljen Bojan Pintar, gostilni-
čar iz Železnikov, kjer živi skoraj sedem tisoč ljudi, 
med drugim tudi bratje Prevc, smučarski skakalci, 
in sicer v Dolenji vasi, ki je 4,5 kilometra od Že-

leznikov. Ljudje imajo službe, plače so solidne, stanovanja so 
dostopna, tipično slovensko je nekaj tudi zavisti in obrekovanja, 
našteva Bojan iz občine, kjer se po naši oceni živi najbolje v Slo-
veniji, vsaj tako kažejo statistike.

Na drugem mestu so Cerklje na Gorenjskem, sledijo Žiri, Go-
renja vas – Poljane in Škofja Loka. Prvih pet mest je torej pripad-
lo Gorenjcem. Na šestem mestu je Komenda, ki statistično sodi v 
osrednjeslovensko regijo, sledi goriška Idrija. Na dnu lestvice 211 
občin so manjše pomurske občine, kot so Velika Polana, Gornji 
Petrovci, Hodoš, Beltinci. In kako smo vse to ugotovili? Na podla-
gi statistike. Sestavili smo pet glavnih skupin kazalnikov (gospo-
darska moč občine in občanov, prebivalstvo, raven kriminalite-
te, zdravje, infrastruktura in stanovanjski ter drugi objekti), te 
pa izračunali iz 41 različnih podkazalnikov. Zaradi pomanjkljivih 
podatkov smo iz razvrščanja izločili najmlajšo občino Ankaran, 
ustanovljeno leta 2015.

Podobno smo ocenjevali občine decembra 2015 (https://
mojefinance.finance.si/8839372/). Takrat je naziv naj občina 
pripadel Cerkljam na Gorenjskem. Čeprav so uvrstitve nekate-
rih občin primerljive z lanskimi, pa bi bila primerjava z letošnjo 
lestvico nekorektna, saj smo letos v metodologijo vključili precej 
več kazalcev kot lani, ko teh sploh še ni bilo na voljo.

1. GOSPODARSKA MOČ: najmočnejša je Idrija
Pri ugotavljanju, kje se najbolje živi, smo največjo utež, kar 50 
odstotkov, pripisali gospodarski moči občine in občanov. Ta  
zelo vpliva na kakovost življenja, saj ljudem omogoča so cialno 
varnost. Pri izračunu smo upoštevali devet podkazalnikov, kot 
so višina neto plač, stopnja brezposelnosti, delež občanov, za-
poslenih v občini, vrednosti stanovanj in njihova cenovna dosto-
pnost ter gospodarska moč podjetij s sedežem v občini (število 
podjetij, njihovi prihodki ter dodana vrednost na prebivalca, ki 
jo ustvarijo), dodali smo še dohodnino, ki pripada občini.

Po kazalniku ekonomske moči je na prvem mestu Idrija, sle-
dijo Cerklje na Gorenjskem, tretja je Komenda. Omenjene imajo 
nizko stopnjo brezposelnosti in zaposleni tam prejemajo v pov-
prečju več kot tisočaka neto na mesec. »Bolj ko drugi jamrajo, 
bolje nam gre,« gospodarski uspeh v šali komentira idrijski žu-
pan Franc Sever. Tam sta najmočnejši podjetji Kolektor Group 
in Hidria, ki sta tudi največja zaposlovalca v občini – v prvem je 
zaposlenih okoli 1.300 ljudi, v drugem 900. Močni so še švedsko 
podjetje Lindap z 200 zaposlenimi, številni mali podjetniki in 
obrtniki s skupaj 1.500 zaposlenimi ter javni sektor zaradi psi-
hiatrične bolnišnice, treh domov upokojencev, vrtcev, šol ..., 
našteva župan.

KJE V SLOVENIJI 
IMAJO NAJVIŠJE 

PLAČE, NAJNIŽJO 
BREZPOSELNOST, 

NAJBOLJ PRODUK-
TIVNA PODJETJA, 

UGODNE CENE STA-
NOVANJ, NAJMANJ 
KRIMINALA, DEPRE-

SIVNIH IN BOLNIH 
LJUDI ...? SKRATKA, 
KJE V SLOVENIJI SE 

V POVPREČJU NAJ-
BOLJE ŽIVI? V OB-

ČINI ŽELEZNIKI, KJER 
SO, MIMOGREDE, 
DOMA TUDI SMU-
ČARSKI SKAKALCI 

DRUŽINE PREVC, 
RAZKRIVA NAŠA 

ANALIZA MED 211 
SLOVENSKIMI OB-

ČINAMI. SLEDIJO ŠE 
ŠTIRI GORENJSKE 

OBČINE – CERKLJE 
NA GORENJSKEM, 

ŽIRI, GORENJA VAS 
– POLJANE IN ŠKO-

FJA LOKA. KJE NA 
LESTVICI PA JE VAŠA 
OBČINA? PREVERITE!
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1.400 evrov neto plače imajo v ...
Ljudi seveda zanimajo plače. Najviš-
je povprečne neto plače, 1.400 evrov, 
imajo zaposleni v podjetjih s sedežem 
v Cerkljah na Gorenjskem. To je skoraj 
za tretjino več od državnega povprečja 
(1.087 evrov). Tam imajo velik vpliv 
Aerodrom in nanj vezana podjetja, 
kontrola zračnega prometa in drugi. 
Po višini plač sledita Ljubljana (1.156 
evrov) in Novo mesto (1.148 evrov). Le 
v petih občinah imajo zaposleni plače 
višje od državnega povprečja, v 31 pa 
prek tisočaka. V osmih občinah je pla-
ča nižja od 800 evrov, najnižja je v Osil-
nici in Kostanjevici na Krki. Omenimo 
pa, da statistični urad povprečno plačo 
računa na podlagi izplačil podjetij za-
poslenim, zato tega ne moremo enačiti 
z neto plačo občanov, saj se na delo v 
podjetja vozijo tudi iz drugih občin. V 
Idrijo se denimo na delo vozi okoli dva 
tisoč ljudi, omenja župan Sever.

Registrirana brezposelnost: 4,4 odstotka
Povp. neto plača: 961 evrov/mesec
Povp. vrednost stanovanj: 1.286 evrov/m2

Glavni delodajalci: Domel (blizu tisoč ljudi), Niko 
(okoli 300), Alples (250), eden perspektivnejših 
je Mebor, ki izdeluje stroje za razrez lesa, 
Alpmetal (okoli 70), delajo večinoma za izvoz za 
avtomobilsko industrijo, Lotrič laboratoriji. Precej je 
manjših podjetij, ki izdelujejo kovinske ali plastične 
dele.

Župan Anton LUZNAR: »Občina je 
obdana s hribi, občani pa verjetno 
tudi zaradi geografske lege raz-
meroma povezani s krajem. Ker 
smo medsebojno odvisni, je velika 
pripadnost lokalnim podjetjem. 
Železniki imajo bogato tradicijo 
v kovinskopredelovalni industriji. 

Imamo zelo močna podjetja in zaradi tega gospo-
darske krize skorajda nismo občutili. Brezposel-
nost je bila tudi takrat nizka. Delovnih migracij je 
malo, saj bi na cesti recimo za vožnjo do Ljubljane 
porabili najmanj tri ure na dan. Nižja plača pri nas v 
primerjavi s prestolnico se kompenzira tudi z nižjim 
cenami stanovanj v naši občini. Pri nas je veliko na-
rave in možnosti za rekreacijo. Zanimivo je recimo 
manjše smučišče Rudno, ki so ga postavili domačini 
prostovoljci. Nama z ženo je tu lepo in se nimava 
namena preseliti. Vmes smo osem let živeli v Škofji 
Loki v bloku, potem smo se preselili nazaj v Selca v 
hišo. Hčerka je zdravnica in bo verjetno delala na 
Primorskem, en sin živi v Kranju, drugi sin z družino 
in 15-letna hči sta še doma,« opisuje župan Luznar.

Lanska uvrstitev – 7. mesto: »Lanska uvrstitev nas 
je zelo presenetila. Z rezultati smo se občanom tudi 
pohvalili. Ponavadi se primerjamo z gorenjskimi 
občinami in recimo Žiri in Gorenja vas – Poljane 
nas po nekaterih kazalcih prehitevata. Vseeno smo 
veseli visoke uvrstitve,« komentira župan Luznar.

Znani občani: smučarski skakalci Prevčevi (iz 
Dolenje vasi), operni pevec Janez Lotrič (zdaj 
odseljen v Žirovnico), slikar Ivan Grohar, Anton 
Globočnik (zavzemal se je za osvetlitev Postojnske 
jame in vlak v jami), Janez Evangelist Krek 
(duhovnik, politik, pisatelj, letos se praznuje 100. 
obletnica njegove smrti)

OBČINA ŽELEZNIKI  

UVRSTITEV NAJVEČJIH 
OBČIN NA LESTVICI

8. Novo mesto

13. Kranj

19. Ljubljana

25. Nova Gorica

37. Koper

51. Celje

81. Maribor

96. Murska Sobota
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Jožica Rejec, 
predsednica 
uprave Dome-
la, Železniki: 
»Domel prek 
100 tisoč evrov 
letno vloži v 
lokalno okolje. 
Podpiramo ga-
silce, športna in 
kulturna društva. 
Predvsem zaradi 
vzgoje mladih. To 
so naši morebitni 
delavci. Imamo 
tudi več kot 80 
štipendistov. 
Gospodarsko 
krizo smo dobro 
prebrodili. Stro-
ške smo dve leti 
nadzirali, zamr-
znili pa nismo niti 
enega razvojne-
ga projekta. To 
je bilo ključno. 
Zavedali smo se, 
da je to naša pri-
hodnost. Delavci 
so tudi solastniki 
podjetja – njihov 
delež je med 50 
in 60 odstotki. 
Živim v Knapih, 
to je 10 kilome-
trov stran od 
Železnikov. Tam 
je super, ker sem 
v naravi. O selitvi 
ne razmišljam, 
so se pa preselili 
moji otroci, dva 
sta v Ljubljani, 
ena v Luksem-
burgu. Radi se 
vračajo domov.«

2017
OBČINA

NAJ
2017

OBČINA
NANN J
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Uvrsti
tev Občina

Št. 
prebival
cev Regija

1. Železniki 6.689 Gorenjska

2.
Cerklje na 
Gorenjskem

7.532 Gorenjska

3. Žiri 4.847 Gorenjska

4. Gorenja vas  Poljane 7.481 Gorenjska

5. Škofja Loka 22.942 Gorenjska

6. Komenda 6.033 Osrednja

7. Idrija 11.888 Goriška

8. Novo mesto 36.480 JV

9. Tolmin 11.256 Goriška

10. Nazarje 2.587 Savinjska

11. Naklo 5.310 Gorenjska

12. Ljubno 2.586 Savinjska

13. Kranj 56.081 Gorenjska

14. Bovec 3.098 Goriška

15. Šenčur 8.585 Gorenjska

16. Dol pri Ljubljani 5.955 Osrednja

17. Domžale 35.458 Osrednja

17. Logatec 13.815 Osrednja

19. Ljubljana 288.179 Osrednja

20. Slovenj Gradec 16.686 Koroška

20. Trzin 3.902 Osrednja

22. Zreče 6.424 Savinjska

23. Lukovica 5.765 Osrednja

24. Trebnje 12.438 JV

25. Nova Gorica 31.798 Goriška

26. Kamnik 29.407 Osrednja

27. Horjul 2.976 Osrednja

28. Ivančna Gorica 16.276 Osrednja

29. Ajdovščina 19.061 Goriška

30. Slovenska Bistrica 25.406 Podravska

31. Šentjernej 7.017 JV

32. Krško 25.948 Spodnjeposavska

33. Radovljica 18.823 Gorenjska

34. Bled 7.998 Gorenjska

35. Sežana 13.180 Obalnokraška

36. Vipava 5.600 Goriška

37. Koper 51.140 Obalnokraška

38. Grosuplje 20.181 Osrednja

39. Postojna 16.124
Notranjsko
kraška

40. Ravne na Koroškem 11.321 Koroška

41. Šempeter  Vrtojba 6.286 Goriška

Iščete službo? Pojdite v ...
»Vsak, ki hoče delati, službo pri nas 
dobi,« opažata gostilničar Bojan iz Že-
leznikov in čipkarka Irma iz Idrije. V 
obeh občinah je stopnja brezposelnosti 
skoraj za pol nižja od državnega pov-
prečja (10,4 odstotka). Najnižja pa je v 
gorenjskem trojčku – Gorenji vasi - Po-
ljanah, Žireh in Železnikih. »Za zelo po-
memben lanski uspeh štejem, da nam 
je s skupnimi močmi uspelo preprečiti 
propad podjetja Alpina,« je ponosen 
Janez Žakelj, župan Žirov. »Imamo zelo 
močna podjetja in zaradi tega krize 
skorajda nismo občutili. Brezposel nost 
je bila nizka tudi med gospodarsko kri-
zo,« dodaja Anton Luznar, župan Žele-
znikov.

Največ produktivnih podjetij je ...
Zaposlitvene možnosti in višina plač 
so odvisne od gospodarske moči pod-
jetij s sedežem v občini. Zato smo pri 
oceni ekonomske moči upoštevali tudi 
prihodke podjetij in izračunali, koli-
ko neto dodane vrednosti na občana 
ustvarijo podjetja s sedežem v občini. 
Največje število gospodarskih družb na 
tisoč prebivalcev imajo v Trzinu, ki je 
po površini druga najmanjša slovenska 
občina s 3.900 prebivalci in zelo močno 
obrtno-industrijsko cono (tam je po po-
datkih AJPES registriranih 646 družb). 

Bojan Pintar, 
Lenti pub, 
Železniki: »Meni 
je tu lepo. Ljudje 
so z življenjem 
tu na splošno 
zelo zadovoljni. 
Ker pa je kraj 
majhen, se med 
sabo dobro 
poznamo, včasih 
malce preveč. 
Veliko je obreko
vanja in zavisti. 
Veliko se je tudi 
izboljšalo, od 
kanalizacije do 
javne razsvet
ljave, edino novo 
križišče nam 
ni najbolj všeč. 
Stanovanja so 
cenovno zelo 
dostopna, ljudje 
imajo službe. 
Kdor želi, lahko 
dela.«

KJE V SLOVENIJI SE NAJBOLJE ŽIVI?
Ocena na podlagi 5 skupin kazalcev

V KATERIH REGIJAH SE NAJBOLJE ŽIVI
Uvrstitev  
(glede na  
povp. uvrsti
tev občin) Statistične regije

Št. občin v 
regiji

Občine 
med TOP 
50 (v %)

1. Goriška 13 69

2. Gorenjska 18 56

3. Osrednja 26 50

4. Notranjskokraška 6 33

5. Obalnokraška 7 29

6. Spodnjeposavska 4 25

7. JV 21 21

8. Savinjska 33 9

9. Koroška 12 9

10. Zasavska 3 0

11. Podravska 41 0

12. Pomurska 27 0
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42. Cerkno 4.620 Goriška

43. Ig 7.209 Osrednja

44. Cerknica 11.469
Notranjsko-
kraška

45. Ribnica 9.396 JV

46. Medvode 16.123 Osrednja

47. Kobarid 4.107 Goriška

48. Mirna 2.526 JV

49. Šentrupert 2.917 JV

50. Šmarješke Toplice 3.294 JV

51. Celje 49.221 Savinjska

52. Jezersko 618 Gorenjska

53.
Dobrova - Polhov 
Gradec

7.600 Osrednja

54. Hrpelje - Kozina 4.369 Obalno-kraška

55. Velenje 32.825 Savinjska

56. Preddvor 3.592 Gorenjska

57. Vrhnika 16.799 Osrednja

58. Črna na Koroškem 3.324 Koroška

59. Kanal 5.386 Goriška

60. Gornja Radgona 8.471 Pomurska

61. Vodice 4.811 Osrednja

62. Žalec 21.269 Savinjska

63. Luče 1.490 Savinjska

64. Loška Dolina 3.856
Notranjsko-
kraška

65. Šoštanj 8.673 Savinjska

66. Renče - Vogrsko 4.347 Goriška

67. Slovenske Konjice 14.662 Savinjska

68. Solčava 521 Savinjska

69. Ptuj 23.137 Podravska

69. Šmarje pri Jelšah 10.259 Savinjska

71. Ilirska Bistrica 13.523
Notranjsko-
kraška

72. Kranjska Gora 5.289 Gorenjska

72. Mežica 3.573 Koroška

74. Pivka 6.080
Notranjsko-
kraška

75. Mengeš 7.716 Osrednja

76. Moravče 5.250 Osrednja

77. Rogaška Slatina 11.047 Savinjska

78. Litija 15.215 Osrednja

79. Lenart 8.270 Podravska

80. Brezovica 12.017 Osrednja

81. Maribor 110.543 Podravska

82. Žirovnica 4.360 Gorenjska

83. Jesenice 20.713 Gorenjska

Sledita Ljubljana s skoraj 290 tisoč 
prebivalci in več kot 20.600 registri-
ranimi gospodarskimi družbami ter 
Šempeter - Vrtojba z več kot šest tisoč 
prebivalci in 317 registriranimi druž-
bami. Največ prihodkov na prebivalca 
prav tako ustvarijo podjetja v Trzinu, 
sledijo Nazarje in Ljubljana.

2. PREBIVALSTVO: kdo so vaši 
sosedje?
»Ljudje so z življenjem v Železnikih 
na splošno zadovoljni. Ker pa je to 
majhen kraj, se dobro poznamo, vča-
sih malce preveč. Veliko je tudi obre-
kovanja in zavisti,« pravi gostilničar 
Bojan Pintar iz Železnikov. Medso-
sedskih odnosov statistika ne zajema. 
Vsekakor pa sestava prebivalstva vpli-
va tudi na kakovost bivanja v občini. 
Temu kazalcu smo dodelili 20-odsto-
tno utež v celotnem izračunu, pri tem 
pa upoštevali pet podkazalcev – delež 
starejših od 65 let, gostota naselje-
nosti, povprečna starost občanov, iz-
obrazba delovno aktivnih ter stopnja 
ločitev. Top občina po tem kazalcu so 
Železniki. Da je skupnost tam močno 
povezana, dokazujeta tudi dva pri-
mera – prvi je zgodba Domela, kjer so 
zaposleni pred 15 leti postali večinski 
lastniki in s tem preprečili, da bi jih 
sovražno prevzela ameriška družba. 
Drugi primer je pozabljeno smučišče 
Rudno, ki so ga prostovoljci domačini 
znova zagnali.

Poglejmo še nekaj sosedskih zani-
mivosti. Najmanjši delež prebivalstva 
nad 65 let imajo v občini Zavrč, ki 
šteje 1.800 občanov, Slovencem zna-
ni pa so tudi po nogometnem klubu. 
Največ starejših od 65 let pa imajo v 
občinah Kostel (29 odstotkov), Hodoš 
(29) in Osilnica (27). Najmanj gneče 
(gostota naseljenosti oziroma število 
prebivalcev na kvadratni meter) je v 
občinah Solčava, Bovec in na Jezer-
skem. Najbolj pa se drenjajo v večjih 
mestih, kot so Ljubljana, Maribor in 
Izola. Kot zanimivost smo ugotavljali 
še stopnjo ločitev glede na poroke. 
Kar v 13 občinah lani ni bilo ločitev, 
več ločitev kot porok pa je bilo v de-
vetih občinah.

T E M A  Z  N A S L O V N I C E24

Franc Čebulj, 
župan Cerkelj 
na Gorenjskem
Uvrstitev na 
lestvici: 2. mesto 
(lani 1. mesto) 
»Občani so 
ponosni, da 
imamo možnost 
tako dobro živeti. 
Lanski odziv, ko 
smo bili prvi, je 
bil zelo dober. Je 
pa tako, da kar 
se dobrega zgo-
di v naši občini, 
se jemlje kot sa-
moumevno, ko 
gre kaj narobe, 
je vsega kriv žu-
pan. Kar zadeva 
razvoj občine, se 
delo nadaljuje. 
Želimo čim prej 
dograditi kanali-
zacijske sisteme 
v nekaterih va-
seh, načrtujemo 
gradnjo novega 
zdravstvenega 
doma. Selitve v 
občino so precej 
odvisne tudi od 
zasnovane urba-
nizacije. Nekateri 
neprijavljeni ob-
čani, ki živijo po 
visokogorskih 
vaseh, se potem 
počasi odločajo 
za stalno prijavo 
v Cerkljah. 
Morda je k temu 
pripomoglo tudi 
to, da smo bili po 
vašem izboru naj 
občina.«

Uvrsti-
tev Občina

Št. 
prebival-
cev Regija



WWW.MOJEFINANCE.SI

25

3. ZDRAVJE: najbolj zdravi so v 
Železnikih
Kje v Sloveniji največ zbolevajo za ra-
kom, trpijo zaradi bolezni sodobnega 
časa, kot so depresija, diabetes, povišan 
krvi tlak, je največ prekomerno hranje-
nih otrok, kadilcev, uživanja alkoho la ... 
Vse to je posledica življenjskega sloga. 
Zadovoljstvo z zdravjem se izraža tudi v 
kakovosti bivanja, zato smo vse te podka-
zalce, ki jih je 15, upoštevali pri izračunu 
kazalca (podrobneje o sestavi v okviru). 
V skupni oceni smo zdravju pripisali 
15-odstotno utež. Naš izračun je pokazal, 
da so najbolj zdravi v občini Železniki, 
Gorenja vas - Poljane in Log - Dragomer.

Poglejmo nekaj zanimivosti. Okoli 
80 odstotkov občanov štirih gorenjskih 
občin (Cerkelj na Gorenjskem, Kranja, 
Šenčurja in Naklega) samoocenjuje svo-
je zdravje kot dobro. To je precej več od 
povprečja Slovenije, saj svoje zdravje 
tako ocenjujeta le dve tretjini vprašanih. 
V prekmurski občini Cankovo z okoli 
1.800 prebivalcev, ki so v povprečju stari 
44 let, je največ prejemnikov zdravil za 
sladkorno bolezen in povišan krvni tlak. 
Največ odkritih primerov novega raka je 
bilo v občinah Gorje, Podvelka in Hodoš.

4. INFRASTRUKTURA IN 
STANOVANJA: kje so najbolje 
opremljeni
»Pozna se, da je Idrija zelo odmaknjena 
od prestolnice. Zaradi ceste, ki je zelo 
vijugasta, verjetno trpi tudi turizem. Moj 
oče je bil lokalpatriot, vendar je tudi on 
dejal, da je Idrija slepo črevo Slovenije,« 
pravi Irma iz Idrije. Infrastruktura je po-
membna. Ne gre pa le za ceste, ampak 
tudi razpoložljivost stanovanjskih in dru-
gih objektov ter njihovo opremljenost. 
Po našem izračunu je to dobro rešeno 
v občinah Kobarid, Podčetrtek in Log 
- Dragomer, najslabše pa v Osilnici, Kri-
ževcih in Šmartnem pri Litiji. V skupni 
oceni smo temu kazalcu dodelili 10-od-
stotno utež, izračunali pa ga iz osmih 
podkazalnikov (število stanovanj, upo-
rabna površina, delež novih stanovanj, 
stanovanja brez osnovne infrastruktu-
re, število vrtcev in vključenost otrok 
v vrtce, dolžina lokalnih cest in število 
osebnih avtomobilov).

Janez Žakelj, 
župan Žirov
Uvrstitev na lest-
vici naj občin: 3. 
mesto (lani 2. 
mesto)
»Lani nam je s 
skupnimi močmi 
uspelo pre-
prečiti propad 
podjetja Alpina. 
Podelili smo 
koncesijo dve-
ma zdravniko-
ma splošne 
medicine ter 
zagotovili prisot-
nost pediatrinje 
dva dni v tednu. 
Naredili smo 
sodelavnico 
Mizarnico. Pod-
jetjem, ki investi-
rajo v industrijski 
coni, z veseljem 
znižamo komu-
nalni prispevek. 
Nove investicije 
poleg M-Sore 
in Mesarstva 
Oblak izvajata 
tudi podjetnika 
Likovič in Modri-
jan, v prihodnje 
Poclain Hydrau-
lics … Presegli 
smo magično 
mejo pet tisoč 
prebivalcev. 
Posredno bi lah-
ko sklepali, da 
je v Žireh lepo 
živeti.«

84. Miren - Kostanjevica 4.820 Goriška

85. Brda 5.664 Goriška

86. Žužemberk 4.587 JV

87. Dolenjske Toplice 3.412 JV

88. Štore 4.229 Savinjska

89. Divača 3.989 Obalno-kraška

90. Radlje ob Dravi 6.218 Koroška

91. Dravograd 8.932 Koroška

92. Škofljica 10.793 Osrednja

93. Muta 3.373 Koroška

94. Log - Dragomer 3.611 Osrednja

95. Bohinj 5.127 Gorenjska

96. Murska Sobota 18.923 Pomurska

97. Podčetrtek 3.323 Savinjska

98. Mokronog - Trebelno 3.032 JV

99. Ruše 7.092 Podravska

100. Škocjan 3.241 JV

101. Ljutomer 11.441 Pomurska

102. Sevnica 17.483 Spodnjeposavska

103. Sodražica 2.183 JV

104. Šentjur 18.996 Savinjska

105. Hoče - Slivnica 11.235 Podravska

106. Dobje 987 Savinjska

107. Piran 17.823 Obalno-kraška

108. Tržič 14.839 Gorenjska

109. Mirna Peč 2.932 JV

110. Bistrica ob Sotli 1.368 Savinjska

110. Izola 15.920 Obalno-kraška

110. Laško 13.175 Savinjska

113. Brežice 24.216 Spodnjeposavska

114. Gorje 2.828 Gorenjska

114. Kidričevo 6.429 Podravska

116.
Sveti Jurij v Slov. 
goricah

2.088 Podravska

117. Straža 3.837 JV

118. Cerkvenjak 2.043 Podravska

119. Križevci 3.638 Pomurska

120. Dornava 2.894 Podravska

121. Središče ob Dravi 2.029 Podravska

122. Mozirje 4.062 Savinjska

123. Braslovče 5.528 Savinjska

124. Markovci 4.030 Podravska

125. Radeče 4.265 Savinjska

126. Prebold 5.050 Savinjska

127. Rogatec 3.084 Savinjska

128. Trbovlje 16.282 Zasavska

Uvrsti-
tev Občina

Št. 
prebival-
cev Regija



Irma Vonči-
na, Galerija 
idrijske čipke, 
Idrija 
»Tu je lepo 
živeti. Idrija je 
ena bolj-
ših občin v 
Sloveniji. Je 
perfektna za 
odraščanje 
otrok. Je pa 
tudi zelo od-
maknjena od 
prestolnice. 
Zaradi viju-
gaste ceste 
verjetno trpi 
tudi turizem. 
Moj oče je bil 
lokalpatriot, 
a je dejal, da 
je Idrija slepo 
črevo Slove-
nije. Morda 
mladi tudi 
zato odhaja-
jo. Ostajajo 
predvsem 
tehničen 
kader in pro-
izvodni de-
lavci, 'mehki' 
kadri, huma-
nisti, odha-
jajo. Plače 
so, toda ni 
trgovin, zato 
številni hodijo 
zapravljati 
ven iz obči-
ne.«

129. Vitanje 2.271 Savinjska

130. Odranci 1.632 Pomurska

131. Vransko 2.603 Savinjska

132. Lendava 10.517 Pomurska

133. Kostanjevica na Krki 2.414 Spodnjeposavska

134. Sveta Ana 2.319 Podravska

135. Rečica ob Savinji 2.313 Savinjska

136. Zagorje ob Savi 16.655 Zasavska

137. Velike Lašče 4.286 Osrednja

138. Borovnica 4.295 Osrednja

139.
Sveta Trojica v Slov. 
goricah

2.058 Podravska

140. Vojnik 8.741 Savinjska

141. Prevalje 6.781 Koroška

142. Loški Potok 1.855 JV

143. Veržej 1.291 Pomurska

144. Benedikt 2.506 Podravska

145.
Sveti Andraž v Slov. 
goricah

1.153 Podravska

146. Gornji Grad 2.551 Savinjska

147. Komen 3.545 Obalno-kraška

148. Šmartno pri Litiji 5.539 Osrednja

149. Radenci 5.143 Pomurska

150. Dobrna 2.230 Savinjska

151. Kostel 639 JV

152. Semič 3.797 JV

153. Črnomelj 14.400 JV

154. Makole 2.039 Podravska

155. Podlehnik 1.810 Podravska

155. Sveti Tomaž 2.031 Podravska

157. Tabor 1.643 Savinjska

158. Trnovska vas 1.354 Podravska

159. Vuzenica 2.669 Koroška

160. Ormož 12.288 Podravska

161. Mislinja 4.590 Koroška

162. Kočevje 15.965 JV

163. Šentilj 8.417 Podravska

164. Dobrepolje 3.897 Osrednja

165. Podvelka 2.365 Koroška

166. Oplotnica 4.116 Podravska

167. Šmartno ob Paki 3.230 Savinjska

168. Bloke 1.541
Notranjsko-
kraška

169. Juršinci 2.361 Podravska

170. Selnica ob Dravi 4.494 Podravska

171. Žetale 1.289 Podravska

172. Gorišnica 3.982 Podravska

Poglejmo še nekaj zanimivosti. 
Prek 100 kvadratnih metrov uporab-
ne stanovanjske površine imajo v Od-
rancih in Naklem, povprečje na ravni 
države je 84 kvadratnih metrov. Naj-
več novozgrajenih stanovanj (gradnja 
po letu 2005) je bilo v občinah Ko-
menda, Škofljica in Dol pri Ljubljani. 
Za mlade družine je pomembna tudi 
opremljenost z vrtci. Največ na tisoč 
prebivalcev jih imajo v občinah Ho-
doš, Solčava in Kobilje. Na kakovost 
bivanja vpliva tudi to, ali imamo v 
stanovanju na voljo osnovno infra-
strukturo, kot so notranje stranišče, 
kopalnica, voda ali elektrika. S tem 
so najbolj opremljena stanovanja v 
Velenju, na Jesenicah in Ravnah na 
Koroškem. Največ kilometrov lokal-
nih cest in javnih poti na prebivalca 
imajo v manjših občinah, kot so Luče, 
Hodoš in Kostel. Seveda podatek ne 
pove, kako ohranjene so te ceste. Naj-
več avtomobilov na 100 prebivalcev 
je v občinah Trzin, Komen in Renče - 
Vogrsko. Infrastruktura vključuje tudi 
trgovine, pošto, banke, domove za 
starejše, objekte za rekreacijo, a nis-
mo dobili dovolj zanesljivih podatkov.

5. KRIMINALITETA: največ 
tatvin je v Trzinu
Da bi ugotovili, kako varni so občani 
pred tatvinami in drugimi kaznivimi 
dejanji, smo izračunali kazalec krimi-
nalitete, ki smo mu v skupni oceni pri-
pisali petodstotno utež. Sestavljen je 
iz štirih podkazalnikov – števila obrav-
navanih dejanj tatvine, velike tatvine, 
roparske tatvine in umora po občinah 
v obdobju šestih let (od leta 2010 do 
2015). V tem času je bilo obravnavanih 
265 tisoč omenjenih kaznivih dejanj, 
od tega je bilo dve tretjini tatvin, 
roparskih tatvin je bilo 452 in umo-
rov 104. Statistike tudi kažejo, da se 
zadnje štiri leta število naštetih ka-
znivih dejanj precej zmanjšuje. Ne 
glede na to pa naš izračun razkriva, 
da se v povprečju največ »kriminala« 
glede na število prebivalcev zgodi v 
občini Trzin. Tam je veliko število 
poslovnih objektov in s tem poveza-
ni so tudi vlomi v objekte in vozila. 
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Med kaznivimi  dejanji  izstopajo  goljufije, sledijo tatvi-
ne, vlomi  v  hiše,  vozila, poslovne objekte, tudi uporaba 
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Lani je 
število kaznivih dejanj upadlo za 16 odstotkov v primer-
javi z letom 2015, navajajo na policiji. Podobno je v Luko-
vici, ki je po kazalcu kriminalitete na tretjem mestu. Leži 
ob avtocestni povezavi Ljubljana–Celje. Obe tamkajšnji 
avtocestni postajališči sta kriminalno žarišče, toda to ne 
povzroča varnostnih tveganj v občini, pravijo policisti. V 
prestolnici, kjer živi največ ljudi, je tudi največ tatvin in 
velikih tatvin, kot so vlomi v vozila, stanovanja, poslovne 
prostore, roparske in drzne tatvine na avtobusnih posta-
jališčih, podhodih, parkih, šolah, fakultetah ... Toda Lju-
bljana je zelo varno mesto, mirijo na policiji. Tam sicer 
obravnavajo približno polovico vse kriminalitete v drža-
vi. Kot zanimivost dodajmo, da v Ljubljani izstopa število 
umorov v letu 2015 zaradi preiskave več primerov smrti 
v UKC Ljubljana.

Moja občina je najboljša
Statistika ne razkriva, kaj se dogaja za vašimi zaprtimi 
vrati ali kako srečni ste. Z njeno pomočjo pa lahko vseeno 
vsaj približno ugotovimo, kako smo v povprečju zadovolj-
ni z življenjem in okoljem, v katerem 
bivamo. Kljub statistiki pa na kon-
cu šteje le eno – kakor si boste 
sami postlali, tako boste spa-
li, pa naj bo to v Železnikih, 
kjer se statistično gledano 
živi najbolje, ali Veliki Pola-
ni, ki je po naših izračunih 
najmanj privlačna. Vse je v 
vaših rokah!

173. Metlika 8.354 JV

174. Kozje 3.102 Savinjska

175. Destrnik 2.548 Podravska

176. Pesnica 7.411 Podravska

177. Videm 5.522 Podravska

178. Duplek 6.777 Podravska

179. Puconci 5.958 Pomurska

180. Dobrovnik 1.266 Pomurska

181. Hrastnik 9.314 Zasavska

182. Kungota 4.756 Podravska

183. Cankova 1.792 Pomurska

184. Kobilje 570 Pomurska

185. Polzela 6.142 Savinjska

186. Rače - Fram 7.153 Podravska

187. Poljčane 4.436 Podravska

188. Ribnica na Pohorju 1.178 Koroška

189.
Miklavž na Dravskem 
polju

6.542 Podravska

190. Cirkulane 2.301 Podravska

191. Črenšovci 3.980 Pomurska

192. Apače 3.564 Pomurska

193. Hajdina 3.710 Podravska

194. Rogašovci 3.077 Pomurska

195. Moravske Toplice 5.831 Pomurska

196. Turnišče 3.264 Pomurska

197. Razkrižje 1.293 Pomurska

198. Lovrenc na Pohorju 3.094 Podravska

199. Sveti Jurij ob Ščavnici 2.856 Pomurska

200. Osilnica 370 JV

201. Grad 2.141 Pomurska

202. Kuzma 1.583 Pomurska

203. Majšperk 3.996 Podravska

204. Zavrč 1.778 Podravska

205. Šalovci 1.436 Pomurska

206. Tišina 4.028 Pomurska

207. Starše 4.056 Podravska

208. Beltinci 8.258 Pomurska

209. Hodoš 372 Pomurska

210. Gornji Petrovci 2.044 Pomurska

211. Velika Polana 1.449 Pomurska
Viri: Statistični urad RS, Generalna policijska uprava RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ), Geodetska uprava RS (Gurs), Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES); Zavod za zaposlovanje RS; op.: lastni izračun in oblikovanje metodologije; povsod, 
kjer smo lahko, smo upoštevali aktualne podatke; na seznamu ni občine Ankaran, saj ni 
bilo na voljo vseh podatkov za vse kategorije; vse ocene so relativne, torej v primerjavi z 
drugimi občinami, in kakršnakoli uvrstitev ne pomeni, da je raven izbranih kazalnikov na 
ravni, ki bi bila zadovoljiva za vse občane.   

Bojan Sever, župan Idrije 
Uvrstitev na lestvici: 7. mesto, lani 
9. mesto: »Bolj ko drugi jamrajo, 
bolje nam gre. Brezposelnost je pri 
nas nizka. Povprečna plača je prek 
tisočaka. Službe so blizu, veliko je 
rekreacijskih površin, močno razvita 

je kultura. Cena starejših stanovanj je 800 evrov na 
kvadratni meter, novogradnje pa od 1.500 do dva tisoč 
evrov. Prostora za gradnjo v Idriji ni. Do Ljubljane je 
le 50 minut vožnje. Zaposlujejo se večinoma inženir-
ji. Število delovnih mest v industriji se bo v prihodnje 
zmanjševalo zaradi robotizacije, digitalizacije. Zato 
poskušamo ljudi zainteresirati za delo v storitveni 
dejavnosti – zlasti turizmu. Smo Unescova destinacija 
in imamo kar nekaj možnosti za razvoj te dejavnosti. Ta 
hip nam to ne gre ravno najbolje. Toda z vztrajnostjo 
bomo premagali tudi to oviro.«
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GOSPODARSKO 
NAJMOČNEJŠIH OBČIN 
IN OBČANOV

1. Idrija

2. Cerklje na Gorenjskem

3. Komenda

4. Škofja Loka

5. Novo mesto

6. Trzin

7. Koper

8. Železniki

9. Šempeter - Vrtojba

10. Ljubljana

OBČINE Z NAJVIŠJO 
NETO PLAČO (V EUR/
MESEC)
Cerklje na Gorenjskem 1.398

Ljubljana 1.156

Novo mesto 1.148

Ruše 1.121

Komenda 1.094

Slovenija 1.087

 Vir: Surs; november 2016

OBČINE Z NAJNIŽJO 
ST. REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI (V %)
Gorenja vas - Poljane 4,5

Žiri 4,7

Železniki 4,7

Cerklje na Gorenjskem 5,2

Preddvor 5,4

Slovenija 10,4

 Vir: Zavod za zaposlovanje, november 2016

KJE PODJETJA 
USTVARIJO NAJVEČ 
DODANE VREDNOSTI 
NA OBČANA (V EUR)
Trzin 43.683

Nazarje 26.267

Novo mesto 24.007

Logatec 23.986

Ljubljana 21.061

Slovenija 8.457

 Viri: AJPES, Surs; lastni izračun; letna poročila družb 2015

OBČINE Z NAJBOLJ 
DOSTOPNIMI 
STANOVANJI (koliko m2 
dobijo za povprečno 
plačo)
Šentrupert 2,70

Grad 2,61

Križevci 2,53

Žetale 2,41

Šalovci 2,39

Slovenija 1,30

 Viri: Gurs, Surs, lastni izračun glede na povprečno plačo in 
povprečno vrednost stanovanj v posamezni občini

PO PREBIVALSTVU
1. Železniki

2. Nazarje

3. Cerklje na Gorenjskem

4. Dobrna

5. Zreče

6. Ivančna Gorica

7. Ljubno

8. Gorenja vas - Poljane

9. Ribnica

10. Šentrupert

V KATERIH OBČINAH DE-
LAJO BOLJ IZOBRAŽENI - 
VISOKOŠOLSKO IN VIŠJEŠOLSKO (V %)

Trzin 37

Ljubljana 32

Šempeter - Vrtojba 23

Nazarje 21

Novo mesto 21

Slovenija 13

 Vir: Surs; druga polovica leta 2016

OBČINE Z 
NAJVEČ 
LOČITEV 
glede na poroke

OBČINE Z 
NAJMANJ 

LOČITEV 
glede na poroke

Dobje Bistrica ob Sotli

Divača Dornava

Bloke Hodoš/Hodos

Dobrovnik Jezersko

Komen Luče

 Vira: Surs, lastni izračun

OBČINE Z 
MLAJŠIMI 
OBČANI

OBČINE S 
STAREJŠIMI 

OBČANI
POVPREČNA STAROST (V LETIH)

Komenda (37,9) Kostel (50)

Gorenja vas - 

Poljane (38)

Osilnica (49,4)

Benedikt (38,7) Hodoš (49,3)

Lukovica/Moravče 
(39)

Šalovci (47,8)

Škocjan (39,1) Kranjska Gora 
(47,6)

Slovenija (42,9)

 TOP 

    10

T E M A  Z  N A S L O V N I C E28  TOP 

    10



WWW.MOJEFINANCE.SI

29

INFO: 
Pretirana preh-
ranjenost otro-
ka je povezana 
tudi z dejavniki 
tveganja za 
srčne in druge 
kronične 
bolezni pozne-
je v življenju. 

NAJBOLJ ZDRAVIH OBČIN 
1. Železniki

2. Gorenja vas - Poljane

3. Log - Dragomer

4. Šenčur

5. Škofja Loka

6. Žiri

7. Naklo

8. Komenda

9. Rečica ob Savinji

10. Cerklje na Gorenjskem

OBČINE, KJER JE BILO NAJMANJ ...
SRČNIH KAPI MOŽGANSKIH KAPI ODKRITIH NOVIH 

PRIMEROV RAKA*

Vitanje Gorenja vas - 
Poljane

Osilnica

Mirna Log - Dragomer Dobje

Bloke Komenda Mirna

Preddvor Železniki Kostel

Velike Lašče Logatec Tabor

Vir: NIJZ; op.: stopnja na 1.000 prebivalcev; * ne vključuje nemelanomskega kožnega raka, 
ki večinoma ne ogroža življenja. 

 

OBČINE Z NAJMANJ 
PRETIRANO PREHRAN-
JENIH OTROK (V %)
Cerkno 13,5

Žiri 16,0

Žirovnica 16,9

Mengeš 17,0

Radovljica 17,4

Slovenija 24,6

Vir: NIJZ

VISOKO TVEGANO 
OPIJANJE* 
NAJMANJ 
VERJETNO

NAJBOLJ 
VERJETNO

Tržič Metlika

Vitanje Radlje ob Dravi

Zreče Vuzenica

Velika Polana Muta

Slovenske Konjice Kungota

Vir: NIJZ; op.: * več kot 60 g alkohola za moške ali 40 g za 
ženske vsaj enkrat v zadnjem letu. 

KJE SE POČUTIJO 
NAJBOLJ ZDRAVI (V %)*
Cerklje na Gorenj. 81,1

Kranj 80,1

Šenčur 79,3

Naklo 79,1

Slovenj Gradec 78,6

Slovenija 65,8

Vir: NIJZ op.: *samoocena dobrega zdravja

KJE SO BILI 
NAJMANJ 
BOLNIŠKO 
ODSOTNI Z 
DELA (V ŠT. 

DNI)

Preddvor (8,4)
Železniki (9,2)

Log - Dragomer
(9,4)

Solčava (9,5)
Ig (9,6)

SLOVENIJA 13,7

Vir: NIJZ

INFO: 
40 % vzrokov vseh smrti so bolezni srca in ožilja.

Vsaki dve uri možganska kap prizadene enega Sloven-
ca, na leto v povprečju 4.000 ljudi. Skoraj četrtina jih 
umre v prvem letu po možganski kapi. 

Največ na novo odkritih primerov raka je bilo v občinah 
Gorje, Podvelka, Hodoš, Jezersko in Kostanjevica na 
Krki. 

INFO: 
Tvegano in 
škodljivo pitje 
alkoholnih pijač 
je eden glavnih 
dejavnikov 
tveganja za 
prezgodnjo 
smrt, bolezen, 
poškodbo in 
nasilje.

INFO: Osebno dojemanje 
zdravja naj bi odsevalo 
biološke, socialno-ekon-
omske in psihosocialne 
dimenzije zdravja osebe, 
kot so spol, starost, 
izobrazba, zaposlitveni 
status, materialni položaj, 
delovne razmere, socialna 
vključenost, splošna živl-
jenjska naravnanost ...

 TOP 

    10

OBČIN GLEDE NA 
RAVEN KRIMINALITETE

NAJNIŽJA NAJVIŠJA

1 Zavrč Trzin

2 Vuzenica Ljubljana

3 Središče ob Dravi Lukovica

4 Rogašovci Celje

5 Štore Grosuplje

6 Grad Novo mesto

7 Križevci Maribor

8 Loška Dolina Piran

9 Razkrižje Semič

10 Bistrica ob Sotli Domžale

Vira: policija, lastni izračun; op.: podatki o obravnavanih 
kaznivih dejanjih tatvine, velike tatvine, roparske tatvine 
in umora od leta 2010 do 2015.

 TOP 
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INFO: Za pojav kriminalitete so obremenjujoči 
predvsem bencinska servisa ob obvoznici in 

veliko število poslovnih objektov (Trzin) ter 
počivališči ob avtocesti (Lukovica). 

104 umori so se zgodili v zadnjih 6 
letih, od tega 21 v Ljubljani, 11 v 

Mariboru, 6 na Ptuju in 5 v Kranju.  



Izračun skupne uvrstitve občin 
na lestvici Naj občine sestavlja 
pet glavnih skupin kazalnikov, 
vsakega sestavljajo še podkazal-
niki, skupaj jih je 41. Vsakemu od 
teh smo pripisali tudi specifične 
uteži. 1. Gospodarska moč obči-
ne in občanov – devet podkazal-
nikov: povprečna neto mesečna 
plača, stopnja registrirane brez-
poselnosti, delež prebivalcev, 
zaposlenih v občini prebivališča, 
število gospodarskih družb, nji-
hovi prihodki in neto dodana 
vrednost na prebivalca, posplo-
šena vrednost stanovanj, kazalec 
dostopnosti stanovanj (izraču-
nan iz posplošene vrednosti sta-
novanj glede na neto plače) ter 
dohodnina, ki pripada občini gle-
de na število prebivalcev. 2. Pre-
bivalstvo – pet podkazalcev: de-
lež starejših od 65 let, povprečna 
starost, visoko- in višješolsko iz-
obraženi, stopnja ločitev (ločitve 
glede na poroke) in gostota na-
seljenosti. 3. Zdravje – sestavljen 
iz štirih podskupin (dejavniki tve-
ganja, preventiva, zdravstveno 
stanje in umrljivost), znotraj ka-
terih je bilo še 15 različnih pod-
kazalnikov: samoocena zdrav-

ja, število bolniških odsotnosti, 
pretirana prehranjenost otrok, 
visoko tvegano opijanje, poško-
dovani v nezgodah, odzivnost v 
preventivnih programih, splošna 
umrljivost, število kadilcev, pre-
jemnikov zdravil proti sladkorni 
bolezni, povišanemu krvnemu 
tlaka, posameznikov z duševnimi 
težavami, število srčnih in mož-
ganskih kapi, prvi primeri raka. 4. 
Infrastruktura in stanovanjski ter 
drugi objekti – osem podkazal-
nikov: število stanovanjskih ne-
premičnin, osebnih avtomobilov 
in vrtcev glede na število prebi-
valcev, povprečna uporabna po-
vršina stanovanja, gradnja novih 
stanovanj po letu 2005, delež 
stanovanj brez osnovne infra-
strukture, delež otrok, vključe-
nih v vrtce, dolžina lokalnih cest 
in javnih poti na prebivalca. 5. 
Kriminaliteta – izračun iz obrav-
navanih kaznivih dejanj tatvin, 
velikih tatvin, roparskih tatvin in 
umorov v obdobju od leta 2010 
do 2015. Kazniva dejanja smo 
ponderirali z najvišjo zagroženo 
kaznijo po kazenskem zakoniku 
in preračunali na število prebi-
valcev.

Metodologija
KAKO SMO OBRAČALI ŠTEVILKE IN OBČINE? 

OBČIN Z NAJBOLJ 
UREJENO 
INFRASTRUKTURO IN 
STANOVANJI
1. Kobarid

2. Podčetrtek

3. Log - Dragomer

4. Trzin

5. Šmartno ob Paki

6. Gorenja vas - Poljane

7. Tabor

8. Preddvor

9. Tolmin

10. Kanal

NAJVEČJA POVPREČNA 
UPORABNA POVRŠINA 
STANOVANJA (v m2)
Odranci 114

Naklo 110

Vodice 109

Log - Dragomer 108

Žirovnica 107

Slovenija 84

Vir: Surs

KJE SO ZGRADILI 
NAJVEČ NOVIH 
STANOVANJ PO LETU 
2005 (V %)
Komenda 25,4

Škofljica 23,6

Dol pri Ljubljani 21,2

Borovnica 18,6

Benedikt 18,6

Brezovica 17,3

Slovenija 6,7

Vir: Surs

 TOP 
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Infrastruktura in stanovanjsko 
vprašanje 10%

Kriminaliteta
5%

Zdravje
15%

Prebivalstvo
20%

Gospodarska moč
občine in občanov
50%

KATERE KATEGORIJE 
SMO OCENJEVALI IN KOLIKŠEN DELEŽ POMENIJO V KONČNI OCENI (V%)
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IMATE KAKŠNEGA ZNANEGA SOSE-
DA? PA STE VEDELI, DA NJEGOVA BLI-
ŽINA LAHKO DVIGNE TUDI VREDNOST 
VAŠE NEPREMIČNINE? TUDI ŽUPANI SE 
RADI POHVALIJO S SVOJIMI ZNANIMI 
OBČANI. ZATO SMO PREVERILI, KJE IN 
ZAKAJ ŽIVIJO NEKATERI ZNANI SLO-
VENCI TER KOLIKO JIH TO STANE.

KJE ŽIVIJO ZNANI 
SLOVENCI IN ZAKAJ? 

Sonja Javornik
moje.finance@finance.si

Janez Škrabec z ženo Sonjo, 
oba podjetnika 

KJE ŽIVITE?
 Med Ljubljano in Bledom, večkrat 
v prid drugega. Tam imam hišo z 

razgledom na jezero.
ALI STE SE V TO OBČINO PRESELILI? 
Iz rodne Ribnice najprej v Ljubljano, 

nato na Bled. Preprosto – v idilo 
Bleda sem se zaljubil. Njegovo 

prednost prepoznavam tudi v bližini 
Ljubljane in Brnika.

KOLIKO JE VREDNA VAŠA NE-
PREMIČNINA? 

finančno zagotovo manj, kot jo 
vrednotim sam. Zame je pogled 
na jezero ob zahajajočem soncu 

neprecenljiv.

Bojan Traven, novinar
KJE ŽIVITE? 

Stara Fužina, Bohinj. Živim v hiši s 
posestvom (kmetija).

STE SE V TO OBČINO PRESELILI? 
Preselil sem se leta 2001, ko sem 

podedoval hišo starih staršev.
KOLIKO JE VREDNA VAŠA 

NEPREMIČNINA? 
Moja kmetija leži v ožjem delu 

Triglavskega narodnega parka in 
zato po Gursu sodi v prvo kate

gorijo.
ALI DELATE V OBČINI, V KATERI 

TUDI ŽIVITE? 
Največ delam na daljavo, od 

doma, v Ljubljano se odpeljem 
trikrat na teden.

STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? 
Ne.

PREDNOSTI IN SLABOSTI BIVANJA 
V VAŠI OBČINI? 

Tu je kakovost življenja izjem
no visoka: povezana z naravo, 

športom, sonaravnim razvojem, 
samooskrbo in podobno. Slabost 
je slabo organiziran javni prevoz, 

kljub železnici in avtobusom. 
Ni pametnih povezav lokalnih 

avtobusov do železniške postaje. 
Vlaki pa so prilagojeni še obdobju, 
ko so ljudje morali biti ob 6. uri v 

službi. Zato smo izrazito vezani na 
osebni avto.

DELATE V OBČINI, 
V KATERI ŽIVITE? 
Sedež Rika je v 

Ljubljani. Vendar je 
moj modus operan
di prilagodljiv, tako 
da je veliko oprav
ljenega tudi med 

Ribnico in Bledom, 
na poteh in posto
jankah po svetu.

STE RAZMIŠLJALI O 
SELITVI DRUGAM? 
Ne. V meni se pre
taka krošnjarska kri; 
izzivi me vlečejo na 
mnoge konce sveta. 
Prav zato pa se to

liko bolj rad vračam 
domov.

PREDNOSTI IN 
SLABOSTI BIVANJA 

V OBČINI? 
Bled mi je preprosto 
lep. Ravno prav od
maknjen in vedno 

dovolj blizu.
STROŠKI BIVANJA? 
Mislim, da sta Ljub
ljana in Bled cenov
no kar primerljiva.
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Desa Muck, 
pisateljica

KJE ŽIVITE? 
Trebelno v občini Mokronog, 

živim v hiši.
ALI STE SE V TO OBČINO PRESELILI? 

Da. Iz Ljubljane. Ker je lepa okolica, pri
jazna hiška in bila je izjemno poceni.

KOLIKO JE VREDNA VAŠA 
NEPREMIČNINA? 

Mislim, da je vrednost okoli 70 tisoč 
evrov.

ALI DELATE V OBČINI, V KATERI TUDI 
ŽIVITE? 

Imam delo, ki ni vezano na noben kraj, 
to je pisanje. Zaradi nastopov pa se mo

ram voziti na vse lokacije po Sloveniji.
STE RAZMIŠLJALI O SELITVI DRUGAM? 

Zdaj, z leti, me vožnje utrujajo in občasno 
razmišljam o selitvi bliže Ljubljani, vendar 
ne prav resno. Do Ljubljane potrebujem 

približno 50 minut v eno smer. Kar je 
precej, če je treba tja samo zaradi kake

ga manjšega opravka.
PREDNOSTI IN SLABOSTI BIVANJA V VAŠI 

OBČINI? 
Mirno okolje, prijazni ljudje, v bližini je 
vse, kar potrebujem. Slabost pa je, da 

krajani niso naklonjeni spremembam in 
drugačnosti. Sicer pa so na prelepem 
Dolenjskem nepremičnine še vedno 
dovolj ugodne, a tudi Novo mesto se 

hitro razvija.
STROŠKI BIVANJA? 

Cene v trgovinah so enake kot v Ljublja
ni, sicer pa lahko kupuješ tudi nepo
sredno pri kmetih, kar je ugodneje in 

bolj zanesljivo glede kakovosti. Preos tale 
storitve pa so zagotovo cenejše – od 

obrtniških do drugih 
(friziranje, masaža ...).

Janez Lotrič, 
operni pevec
KJE ŽIVITE? 

Živim v hiši na Gorenjskem, v prekrasnem kotičku 
pod Stolom, pod meliščem Monštranca, v občini 

Žirovnica z direktnim pogledom na Triglav, Jelovico, 
Pokljuko in Mežakljo.

ALI STE SE V TO OBČINO PRESELILI? 
Da. Rojen sem v Železnikih, dolgo sem živel na Ptuju, 
saj sem se tja priženil. Že 18 let sem na Gorenjskem, 
kamor pridejo zelo radi vsi otroci in vnuki, pa seveda 

žena, ki je zdravnica na Ptuju.
KOLIKO JE VREDNA VAŠA NEPREMIČNINA? 

Zame je vrednost nepremičnine z vrtom, sadov
njakom, kozolcem in okolico neizmerna. Kolikor 

sem vložil pozitivne energije, idej in šele nazadnje 
finančnih sredstev skupaj z ženo, se ne da poplačati. 

Veliko je sonca, okoli in okoli moj gozd, studenec 
neoporečne vode s slapom, polno srnjadi, lisic, kun, 

celo jazbec pride, in če je huda zima, jelen. Poleg 
raznovrstnih malih ptičkov se mi oglašajo vsaj štiri 

kanje, male in velike uharice, krokarja gnezdita ob
časno, pozimi pa na krmilnico pride šest vrst siničk.

ALI DELATE V OBČINI, V KATERI TUDI ŽIVITE? 
Svoj poklic opravljam po vsem svetu in se vračam 
na Ptuj, predvsem pa na Gorenjsko, in kadar me 

potrebujejo v Sloveniji, je vse zelo blizu v primerjavi 
s svetom.

STE RAZMIŠLJALI O SELITVI DRUGAM?   
Za zdaj ne. Če pa bi nama z ženo usoda naklonila 
zdravo starost, bi morda vsaj začasno odšla v tople 

kraje.
PREDNOSTI IN SLABOSTI BIVANJA 

V VAŠI OBČINI?
 Do Radovljice pride megla, pri nas pa je sonce. Žal 

mi je orne zemlje, ki jo pozidajo nekakšne tovarne ...
STROŠKI BIVANJA? 

Po trgovskih centrih na Gorenjskem so cene enake 
kot v Ljubljani, le da je tam več izbire. Zato pa imamo 
sijajne lokalne ekološke tržnice, kjer pa se ne vpraša 

za ceno.
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Sašo Jereb, 
nekdanji judoist, trenutno inštruktor 

borilnih veščin na ministrstvu za notranje 
zadeve

KJE ŽIVITE? 
V občini Medvode, v hiši.

ALI STE SE V TO OBČINO PRESELILI? 
Priseljen sem iz Žirov, žena pa je v Med-
vodah že od malih nog. Meni tako okolje 
kot bližina službe popolnoma ustrezata.
KOLIKO JE VREDNA VAŠA NEPREMIČNI-

NA? 
Na začetku leta sva se vselila v novo 

hišo. Niti nisem razmišljal o tem, koliko je 
vredna, meni vsekakor zelo veliko, saj sem 
(sva) vanjo vložila veliko časa, truda in še 

česa.
ALI DELATE V OBČINI, V KATERI TUDI 

ŽIVITE? 
Delam v Ljubljani, tako da je pot v službo 

dokaj kratka, znaša okoli devet kilometrov. 
Zna pa včasih trajati. (smeh)

STE RAZMIŠLJALI O SELITVI DRUGAM? 
Selil sem se že štirikrat, zadnjič pred dve-

ma tednoma, in upam, da bo dovolj.
PREDNOSTI IN SLABOSTI BIVANJA V VAŠI 

OBČINI? 
Prednost so zagotovo lepa okolica, narava, 

odlične možnosti za šport in rekreacijo, 
bližina Ljubljane in hkrati zelo mirno okol-
je, odlična infrastruktura. Zame je edina 
slabost, da si včasih vseeno malenkost 
preveč oddaljen od središča Ljubljane.

STROŠKI BIVANJA? 
Mislim, da je življenje v Medvodah enako 

drago kot v prestolnici, zagotovo pa je 
cenejše oziroma zastonj parkiranje v Med-

vodah. Če pa delam primerjavo z Žirmi, 
je edino, kar mi pade na pamet, občutno 

cenejša kava, čaj ..., ampak tudi to le v 
določenih lokalih.

Nina Osenar, 
večinoma in najraje televizijska voditeljica

KJE ŽIVITE? 
V Ljubljani, živim v hiši.

 STE SE V TO OBČINO PRESELILI? 
Preselila sem se iz Kamnika, kjer sem živela 32 let. 
Ko sem spoznala Dejana, ki me je povsem prevzel, 
sem se v treh tednih preselila k njemu v Ljubljano. 

Odločitev je bila impulzivna, a zagotovo prava, 
danes vem, da sem našla svojega življenjskega 

partnerja.
 KOLIKO JE VREDNA VAŠA NEPREMIČNINA? 

Hiša, v kateri živiva, je neprecenljive vrednosti. 
Vsaka hiša je namreč vredna toliko, kolikor je v 

njej veselja in smeha, topline in igrivosti, razume-
vanja in odpuščanja. Hiša dobi pravo vrednost šele 
takrat, ko zaradi omenjenih lastnosti postane dom.

 ALI DELATE V OBČINI, V KATERI TUDI ŽIVITE? 
Da, bolj ali manj.

STE RAZMIŠLJALI O SELITVI?  
O selitvi ne razmišljava. Hvaležna sem, da me 

obdajata hkrati narava in bližina mesta. Kadar se 
želim res povsem prepustiti vonju in miru gozda 
in objeti kakšno drevo, pa se zapeljem k svojim 

staršem na vas.
 STROŠKI BIVANJA? 

Zagotovo je življenje v prestolnici dražje, tako je 
povsod po svetu. Meni se sicer to v žepu glede na 
moj življenjski slog ne pozna. Nekdo lahko veliko 

zapravi, če pogosto pije kavo v lokalu, jaz jo največ 
kuham doma. Pa druge razvade, kot so na primer 

cigarete, ki pa so povsod enako drage. Največ 
porabim za ekološko pridelano hrano, ampak je ta 
na mesec v primerjavi s kofetkanjem po lokalih in 
kajenjem še vedno veliko cenejša. In to je seveda 

nekaj, kar narediš za svoje zdravje, ni razvada. 
Pa tudi veliko ekohrane lahko dobiš ceneje, če jo 

kupiš neposredno od lokalnega pridelovalca, cene 
pa so približno enake tako v okolici Kamnika kot 

Ljubljane. Torej zase res ne bi mogla reči, da se je 
življenje, odkar stanujem v Ljubljani, podražilo.
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ANGELIKA IMA OSEM TISOČAKOV PRIHRANKOV, 
KI BI JIH RADA VLOŽILA V DELNO POPLAČILO 
STANOVANJSKEGA POSOJILA. SPRAŠUJE SE, ALI 
JE TO ZDAJ SPLOH PAMETNO STORITI? 

SE SPLAČA PREDČASNO 
ODPLAČATI STANOVANJSKO 
POSOJILO?

A
ngelika je pred šestimi leti 
in pol najela 100 tisoč evrov 
20-letnega stanovanjske-
ga posojila s spremenljivo 

obrestno mero. Njen mesečni obrok je 
ta hip 526 evrov. Neodplačane glavnice 
ima še za okoli 78 tisoč evrov. »Posojila 
bi se rada čim prej znebila. Imam osem 
tisočakov prihrankov v banki. Tam zanje 
tako in tako nič ne dobim,« razmišlja. 
Za koliko bi se Angelikin mesečni ob-
rok znižal v primeru delnega poplačila 
stanovanjskega posojila in kakšni bi bili 
dolgoročni prihranki, je odvisno tudi od 
gibanja obrestne mere EURIBOR. Bolj ko 
se bo ta krepila, bolj bo do izraza priš-
lo predčasno poplačilo. Toda kaj se bo 
dogajalo na finančnih trgih, je neznan-
ka. Analitiki pričakujejo, da bo obrestna 
mera vztrajala na trenutnih ravneh še 
nekaj časa oziroma da se bo zelo poča-
si okrepila. Da si lažje predstavljamo, si 
poglejmo dva scenarija:

1. EURIBOR bo ostal na trenutno re-
kordno nizki ravni. Če bi Angelika vlo-
žila osem tisočakov v delno poplačilo, bi 
ji ostalo še 70 tisoč evrov posojila. Me-
sečni obrok bi se ji v tem primeru znižal 
za približno 55 evrov, na okoli 470 evrov, 
razlika v poznejšem obdobju, ko stroški 
obresti upadajo, pa je manjša.
2. EURIBOR se bo krepil vsako leto za 
pol odstotne točke do pet odstotkov 
in obstal do konca dobe odplačeva-
nja pri tej ravni (kolikor je denimo 
znašal leta 2008). Stroški financiranja 

so v tem primeru občutno višji. Če An-
gelika osem tisoč evrov danes ne name-
ni za delno predčasno poplačilo, bo za 
obresti v preostalih 13 letih in pol name-
nila prek 37 tisoč evrov. Če se odloči za 
delno poplačilo in glavnico zniža z 78 
na 70 tisoč evrov, pa bi v scenariju veli-
ke rasti EURIBOR za obresti v celotnem 
obdobju namenila štiri tisoč evrov manj.

Oportunitetna izguba
Angeliko je treba opozoriti tudi na to, 
da bi morala imeti oblikovano denarno 
rezervo za nepričakovane primere. Če je 
nima, ji svetujemo, da ima teh osem tiso-
čakov za rezervo. Če to že ima, pa bi mo-
rala premisliti še en scenarij – ali lahko 
z osmimi tisočaki preseže prihranke za-
radi predčasnega poplačila? Naš izračun 
kaže, da bodo ti vsaj v začetku znašali 
55 evrov na mesec oziroma 660 evrov 
na leto, ob predpostavki, da se obrestna 
mera ne zviša. V 14 letih približno tisoč 
evrov in pol, a kot rečeno, sprememba 
obrestne mere lahko scenarij močno 
spremeni. Če bi osem tisočakov vezala 
na banki, bi ta hip dobila le 0,4 odstotka. 
V primeru, da se razmere pri depozitih 
ne spremenijo, kar je skorajda nemogo-
če, bi se ji šele v 14 letih nateklo skopih 
500 evrov obresti. Če bi denar vezala s 
povprečno triodstotno obrestno mero 
(v najboljših časih leta 2007 je bila ta pet 
odstotkov), bi dobila 4.100 evrov obresti 
(skupaj pa bi imela 12.100 evrov). Če bi 
Angelika tvegala več in sredstva dolgo-
ročno razpršeno vložila na delniške trge, 

bi bil izkupiček lahko večji, ni pa rečeno. 
Ob predpostavki povprečne šestodsto-
tne letne donosnosti bi iz osmih tisoča-
kov v 14 letih ustvarila devet tisoč donosa 
(skupaj 17 tisoč evrov).

Je predčasno poplačilo brezplačno?
Večina posojil je bila pred leti sklenjena s 
spremenljivo obrestno mero, torej veza-
na na EURIBOR. Pri tovrstnih posojilnih 
pogodbah – vsaj pri tistih, sklenjenih po 
letu 2010 – velja, da lahko posojiloje-
malec kadarkoli brezplačno v celoti ali 
delno poplača posojilo, pojasnjuje Ana 
Vezovišek, specialistka za financiranje in 
osebni proračun iz podjetja Vezovišek & 
Partnerji. To namreč bankam nalaga za-
kon o potrošniških kreditih, sprejet leta 
2010. Pogodbe pred tem datumom nava-
dno vključujejo pogoje, pod katerimi je 
možno predčasno odplačevati posojilo 
s spremenljivo obrestno mero. »Najpo-
gosteje so stroški predčasnega poplačila 
določeni kot polovični stroški odobritve 
posojila,« pojasni Vezoviškova.

A kot pove Angelika, ki je posku-
šala predčasno odplačati del poso-
jila z variabilno obrestno mero, ta 
postopek ni nujno brez stroškov. 
Pri eni od slovenskih bank je mora-
la plačati skoraj 100 evrov za prera-
čun novega amortizacijskega načrta 
odplačevanja posojila, prilagojenega 
za predčasno poplačilo. Prav tako je 
podoben znesek banka zahtevala za 
izbrisno pobotnico, potrebno za pri-
lagoditev hipoteke na stanovanju.

Jure Ugovšek
jure.ugovsek@finance.si 
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So pa nekatere banke glede pred-
časnega poplačila, sploh pri novih 
posojilnih pogodbah, precej ustrežlji-
ve. Posojilojemalcu že ob podpisu po-
godbe sporočijo sklic ter transakcijski 
račun, na katerega lahko predčasno 
nakazuje poljuben znesek za dodatno 
predčasno poplačilo dela glavnice, 
anuiteta pa se temu primerno prila-
gaja.

Kaj pa s fiksno obrestno mero
V zadnjem obdobju je vse več stano-
vanjskih posojilnih pogodb sklenjenih 
s fiksno obrestno mero. Po zadnjih po-
datkih Banke Slovenije je takšnih 40 
odstotkov, pred leti je bil delež približ-
no 20-odstoten. Vezoviškova pojasni, 
da ima banka pri tovrstnih posojilnih 
pogodbah pravico do nadomestila stro-
škov, ki nastanejo pri preračunu fiksne 
obrestne mere. »To v praksi pomeni, da 
nekatere banke pri posojilnih pogodbah 
s fiksno obrestno mero dodajo člen, da 
mora posojilojemalec, če so njegova 
predčasna poplačila v zadnjih 12 me-
secih presegala 10 tisoč evrov, plačati 
nadomestilo. To znaša odstotek zneska 
predčasno odplačane glavnice, če je 
predčasno odplačilo posojila izvedeno 
več kot leto pred končno dospelostjo po-
sojilne pogodbe, oziroma 0,50 odstot-
ka, če je do končne dospelosti posojilne 
pogodbe manj kot leto dni. Za pogodbe, 

Nekateri pa izkoriščajo trenutno ugodne cene posojil za kopičenje prihrankov. 
Eden od posojilojemalcev, ki je pred kratkim sklenil dolgoročno stanovanjsko 
posojilo s spremenljivo obrestno mero, nam je povedal, da to počne tudi z 
namenom kopičenja prihrankov danes po zaslugi nižjih anuitet (v primerja-
vi z anuitetami posojil s fiksno obrestno mero so mesečno za nekaj 10 evrov 
nižji), tako pridobljene prihranke pa bi imel na strani za primer neugodne rasti 
obrestne mere v prihodnje. Če pride do tega, si z delnim predčasnim odplači-
lom pozneje zniža stroške stanovanjskega posojila. Če obrestne mere ostanejo 
nizke, pa je tako in tako na boljšem, kot če bi imeli posojilo s fiksno obrestno 
mero, saj so te praviloma višje.

Bolj ko je posojilo dolgoročno, več prihranim!
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sklenjene pred sprejetjem zakona v letu 
2010, zgoraj navedene določbe ne velja-
jo,« razloži Ana Vezovišek.

Angelika noče nižjega obroka
Vrnimo se k Angeliki. Z odplačilom 
dela glavnice bi se njen obrok znižal, a 
v trenutnih razmerah nizkih obrestnih 
mer zmore odplačevati posojilo brez 
težav. Zato jo zanima, ali lahko njen 
obrok ostane nespremenjen kljub del-
nemu odplačilu posojila. Navadno to ni 
možno. Znižanje glavnice s predčasnim 
delnim poplačilom navadno vodi v zni-
žanje anuitete, doba odplačevanja pa 
ostane enaka. V nekaterih bankah se je 
mogoče dogovoriti, da se presežek na-
kazuje na poseben račun, informacijski 
sistem v banki pa poskrbi za pospešeno 
odplačevanje glavnice. A kot pravijo po-

znavalci, se je treba dobro pozanimati, 
kam in kako se ta sredstva odplačujejo.

Kdaj se predčasno poplačilo splača?
Vselej, kadar je posojilojemalec neza-
dovoljen s pogoji, je smiselno, da raz-
misli o predčasnem poplačilu, svetuje 
Vezoviškova. To še zlasti velja za potro-
šniška posojila, kjer so obrestne mere 
višje. »Ko pa govorimo o stanovanjskih 
posojilih, bo v prihodnje vprašanje o 
tem, ali se nam jih sploh splača pred-
časno poplačati, na mestu. Če bi se po-
novile razmere izpred nekaj let, ko so 
bile obrestne mere za depozite 4,5 od-
stotka, potem bi se res lahko vprašali, 
ali se bo predčasno poplačilo splačalo, 
če imamo denimo na drugi strani po-
sojilo z obrestno mero 2,5 odstotka ali 
manj,« razmišlja finančni coach.

Skupaj do najboljše izbire.

GOTOVINSKI IN STANOVANJSKI KredITI

W: nkbm.si/kREDiTi | T: 080 17 50 | info@nkbm.si | 

Osebna obravnava | Prilagodljive obrestne mere | Ročnosti do 31 let

ObIščITe NAS V NAJblIžJI bANčNI POSlOVAlNIcI AlI eNOTI POšTe SlOVeNIJe IN SKuPAJ bOmO IzbrAlI VAm PrIlAGOJeNO rešITeV.
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K
apetan slovenskih roko-
metašev na parketu igra 
na polno in je pri tem 
pripravljen tvegati tudi 

kakšno poškodbo, toda pri obračanju 
svojih evrov je precej bolj konserva-
tiven. In kakšne naložbe dišijo skoraj 
dva metra visokemu Slovenjgradča-
nu? Nepremičnine. Celo tako, da je 
prepričan, da se z njimi ne da izgubiti.

 ■V izdihljajih tekme ste staknili 
poškodbo kolena, že tretjo. Operacija 
je neizogibna. 
Če je to cena brona, se splača. Vsi smo 
pustili vse na igrišču.

 ■Kako kapetan občuti gol, s katerim 
nasprotnik povede za osem zadet-
kov? 
Vedel sem, da nam še zdaleč ne kaže 
dobro, a nisem mislil na to, da bomo 
izgubili. Že pred tekmo sem soigralce 
spodbujal in prepričeval, da nas zani-
ma zgolj zmaga. V takšnih primerih 
je naloga kapetana, da ostaja optimist 
in spodbuja preostale, še bolj kot si-
cer. Vseskozi sem jim dopovedoval, 
da je še dovolj časa, da potrebujemo 
le nekaj uspešnih obramb, da zmanj-

šamo zaostanek na štiri do pet golov 
ter v zaključku izkoristimo nervozo 
nasprotnika. Takšen scenarij v pra-
ksi malokrat uspe, proti Franciji smo 
poskušali enako, pa ni uspelo, a treba 
je verjeti v takšen preobrat. In naloga 
kapetana je, da to miselnost širi med 
soigralci.

 ■Vsak se kdaj znajde v težavnem, 
skoraj brezizhodnem položaju. Kaj 
takšnim svetujete? 
Po vsakem dežju posije sonce je misel, 
ki se je v takšnih trenutkih otepam. 
Sprememb na bolje si je treba želeti, 
zanje marsikaj narediti, se zelo potru-
diti. Sam sem imel v življenju številne 
težave, recimo zdaj že tretjo poškodbo 
kolena, a se nikoli ne prepustim pesi-
mizmu. Rečem si, da je vsaka stvar za 
nekaj dobra. Pri prvi poškodbi kolena 
sem spoznal, da nisem Superman. Pri 
drugi sem se vpisal na dansko univer-
zo UCN in v štirih letih dokončal študij 
športnega menedžmenta. Tretja po-
škodba je prinesla bron na svetovnem 
prvenstvu in verjetno bo še kaj pozi-
tivnega. Sam se vedno borim do kon-
ca. Ko se zjutraj pogledam v ogledalo, 
si tako nimam česa očitati.

DOBRO PLAČO 
SI ZASLUŽIM Z 
NEPREMIČNINAMI

SKORAJ CELA SLOVENIJA 
JE SPREMLJALA TEKMO ZA 
TRETJE MESTO S HRVAŠKIMI 
ROKOMETAŠI NA NEDAVNEM 
SVETOVNEM PRVENSTVU. 
EKIPO JE IZ »BREZNA« DO 
BRONA POMAGAL POPELJATI 
32-LETNI VID KAVTIČNIK.

Jure Ugovšek
jure.ugovsek@finance.si

Kot sam  dojemam 
ekipni šport, je po-
membno, da člani 
ekipe dihajo kot 
eno, se spodbujajo 
in skupaj premagu-
jejo ovire. 
Kar se nato zgodi na 
igrišču, se zgodi. 
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KDO JE VID KAVTIČNIK?

 › Rokometaš, kapetan slovenske 
reprezentance

 › Starost: 32 let

 › Družina: Je sin politika in 
poslanca Jožeta Kavtičnika. 
Poročen je s pravnico in 
nekdanjo teniško igralko Mašo 
Požar (hčerko Bojana Požarja). Z 
njo ima dva otroka, Laro in Leva.

 › Izobrazba: Ima diplomo iz 
športnega menedžmenta in 
marketinga danske univerze 
UCN.

 › Mere: 191 centimetrov in 90 
kilogramov

 › Prvi klub: RK Gorenje Velenje, 
pri 11 letih

 › Trenutni delodajalec: francoski 
klub Montpellier (že osem let, 
od leta 2009)

 › Statistika: 180 nastopov za 
slovensko izbrano vrsto, kjer 
je dosegel 509 zadetkov in je 
uvrščen na osmo mesto večne 
lestvice nastopov in zadetkov za 
moško člansko reprezentanco.

 ■So vsi športniki tako motivirani? 
Verjetno koga kdaj zajame pesimi-
zem in bi rad odnehal.
Za reprezentanco nas je igralo 18 igral-
cev in vsak je specifičen. Še zlasti mla-
di potrebujejo drugačen pristop, saj 
nimajo izkušenj z velikih tekmovanj. 
Kot kapetan sem z nekaterimi preživel 
več časa, jih motiviral in jim pomagal v 
stresnih trenutkih.

 ■ Ali kritizirate slabe poteze soigral-
cev?
Malo bolj je treba paziti, v kakšnem 
tonu se kritizira. Kritika mora biti 
konstruktivna, da doseže svoj namen. 
Spodbudne besede lahko delajo 
čudeže.

 ■Je danes manj kletvic? 
Včasih so bili trenerji in igralci na kape-
tanskem položaju, kot sem jaz, drugač-

ni. Niso toliko pazili na besede, bili so 
zelo zelo strogi in igralci s(m)o marsikaj 
prenesli. Še danes je sistem dela starih 
jugoslovanskih rokometnih trenerjev 
zelo strog, s kletvicami ne skoparijo. In 
taka metoda dela se je v preteklosti iz-
kazala kot zelo uspešna, ponekod je še 
danes, ne ustreza pa vsem športnikom.

 ■Katere vodstvene lastnosti in po-
teze selektorja Veselina Vujovića so 
pripomogle k uspehu na prvenstvu?
Je odličen motivator. Pred vsako tek-
mo zna najti prave besede. Mislim, da 
je bil to eden od ključev do našega us-
peha, da smo delovali tako, kot smo. 
Je dokaz, da motivirana ekipa marsikaj 
naredi.

 ■Pa vendar, je sreča sestavina 
uspeha?
Je, če jo izzoveš. Proti Hrvaški smo 
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Če je to cena 
brona, se splača. 
Vsi smo pustili 
vse na igrišču.

imeli srečo, ko je hrvaško desno krilo 
Zlatko Horvat v ključnih trenutkih pre-
igral obrambo, našega vratarja, a zadel 
vratnico. Če bi zadel, bi potek tekme 
lahko bil drugačen. A kot sam doje-
mam ekipni šport, je pomembno, da 
člani ekipe dihajo kot eno, se spodbu-
jajo in skupaj premagujejo ovire. Kar se 
nato zgodi na igrišču, se zgodi.

 ■Menite, da se lahko tega recepta 
držimo v poslovnem svetu?
Poslovni svet, športni svet, vse je ena-
ko. Kdor se trudi, dela in verjame v 
svoje projekte, je na koncu poplačan. 
Morda rezultat ni vedno tak, kot bi si ga 
želeli, zagotovo pa osebno zadovoljstvo 
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Nepremičnine vidim kot nalož-
bo, s katero se praviloma ne da 
izgubiti, razen če vlagaš v času 
nepremičninskega balona.

ne izostane. To pa je tisto, kar mora biti 
pomembno. Sam dobro shajam z neu-
spehi, kadar vem, da sem se potrudil in 
da si nimam česa očitati.

 ■Kakšni so vaši karierni načrti?
Najprej bo treba operirati koleno. Bo-
jim se, da bo rehabilitacija kar dolga. 
Zatem imam v načrtu še dve do tri 
sezone, nato bi se rad lotil še česa dru-
gega v življenju. Kaj točno, še ne vem. 
Upam, da bom našel službo, ki mi bo 
ustrezala, v kateri bom lahko uporabil 
izkušnje iz športne kariere. Z družino 
se bomo skoraj zagotovo vrnili v Slove-
nijo, najverjetneje v Ljubljano.

 ■Omenili ste študij na Danskem. Kaj 
ste študirali?
Športni menedžment in menedžment 
marketinga na danski univerzi UCN. 
Gre za študij na daljavo, ki so ga pod 
okriljem svetovne nogometne zveze 
FIFA v prvi vrsti pripravili za nogo-
metaše, a ker so imeli prosta mesta, 
smo lahko sodelovali tudi športniki iz 
drugih panog. Ob vseh športnih ob-
veznostih ni bilo lahko, a s trudom se 
da, sploh ob profesorjih s posluhom za 
ljudi s takšnimi obveznostmi, kot jih 
imam sam.

 ■Kako se je to kazalo?
 Skandinavski način je drugačen. Di-
stanca med študenti in profesorji je 
drugačna. Z nekaterimi profesorji sem 
med študijem zgradil tako rekoč prija-
teljski odnos. Pokazali so razumevanje 
za moje obveznosti v profesionalnem 
športu, kar me je motiviralo, bolj kot bi 
me denimo nenehna kritika. Opažam, 
da je številnim mlajšim taka metoda 
dela blizu, tako v športu kot poslov-
nem svetu.

 ■Kako pa varčujete za pokojnino?
O, ja, rokometaši smo v to kar prisiljeni. 
(smeh) Naša športna kariera traja od se-
dem do deset let in v tem obdobju si je 
treba ustvariti dovolj za življenje. Sam 
imam srečo. Imam nadpovprečno dol-
go kariero, zato mi je uspelo privarče-
vati nekaj več, a še zdaleč ne toliko, kot 
mislijo nekateri. Nismo nogometaši.

 ■Kakšen je vaš odnos do premože-
nja?
Včasih imam občutek, da me imajo v 
Sloveniji za bogataša – vsaj tako se po-
čutim, ko mi pripravijo za 20 odstotkov 
višje predračune kot drugim. Mislijo, da 
bom, ker sem športnik, kar plačal več. 
Vsak evro je krvavo prislužen in s temi 
sredstvi temu primerno tudi ravnam. 
Zavedam se, da je treba z denarjem pa-
metno ravnati. Poznam številne, ki so v 
karieri – športni ali poslovni – ogromno 
zaslužili, a po nekaj letih razsipnega živ-
ljenja ostali brez denarja. Sam se bolj 
zgledujem po športnikih, ki so pame-
tno nalagali zaslužke in tudi po koncu 
kariere lepo živijo. Se pa zavedam, da 
bo po koncu športne kariere treba še 
delati.

 ■Kam vlagate?
Največ v nepremičnine. Mislim, da 
se z dobrim nepremičninskim port-
feljem da od najemnin dobro živeti. 
Zdaj iz tega dobivam približno dobro 
normalno plačo. Res da še nimamo 
nepremičninskega davka, a tudi v pri-

hodnje pričakujem podobne donose. 
Če se pokažejo dobre druge naložbe, 
še vedno lahko stanovanje prodam 
in sredstva pretopim v kaj drugega. 
Nepremičnine vidim kot naložbo, s 
katero se praviloma ne da izgubiti, ra-
zen če vlagaš v času nepremičninskega 
balona. Sem pa toliko discipliniran, da 
ne bi kupoval nepremičnin v zadnjih 
fazah balona.

 ■Pa delnice?
Nikoli se nisem toliko poglobil, da bi 
se vrgel v tovrstne naložbe. Niti oko-
li sebe nimam ljudi, ki bi jim zaupal 
takšne naložbene odločitve. Zavedam 
se, da gre lahko za bolj donosne nalož-
be, a sam ne potrebujem več denarja, 
sem zadovoljen s tistim, kar imam, in 
se držim oprijemljivih naložb, kot so 
nepremičnine.

Intervju je povzet po intervjuju z 
naslovom Od zmage nisem odstopal 
niti pri osmih golih razlike, objav
ljenem v reviji Manager 3. februarja.



Z mobilno banko Abamobi 
prihranimo čas in denar
V svetu, ki mu vlada vseprisotna po-
vezljivost, uporabniki pa smo dobese-
dno vzljubili namenske aplikacije, tudi 
bančništvo dobiva novo dimenzijo. Z 
mobilno banko prihranimo tako čas kot 
denar.

Abamobi, kot se imenuje samostojna apli-
kacija za mobilno bančništvo, omogoča 
hiter pregled osebnih financ, pregled ak-
tivnosti s plačilnimi karticami, iskanje naj-
bližjih bančnih poslovalnic in bankomatov 
ter res hitro in praktično plačevanje raču-
nov. Uporabljamo jo lahko povsod, kjer 
imamo s seboj pametni mobilni telefon z 
internetno povezavo. 
Brezplačna aplikacija je na voljo vsem 
uporabnikom, čeprav so polne uporab-
niške izkušnje, logično, deležni komiten-
ti Abanke. A tudi drugi lahko v aplikaciji 
Abamobi hipno poiščejo najbližjo poslo-
valnico ali bankomat Abanke, izračunajo 
menjalniški in podjetniški tečaj, aplikacija 
pa jim prikaže tudi informativni izračun 
prihrankov, novice in ponudbe Abanke 
ter kontakte.

Moderna mobilna banka v žepu  
ali torbici
Stranke Abanke si lahko z uporabo mobil-
ne banke Abamobi še olajšajo poslovanje z 
banko, saj so jim na voljo podobne funkci-
onalnosti kot v spletni banki in še dodatne 
možnosti. Tako lahko z Abamobi plačuje-
mo položnice ter izvajamo prenose med 
računi kadarkoli in kjerkoli nam ustreza. 
Mobilna bančna aplikacija omogoča pre-
gled stanja in prometa na osebnih računih, 
plačilnih karticah, varčevanjih in posojilih. 
Uporabimo lahko že pripravljene predloge 
plačil in si po lastnih željah in potrebah nas-
tavimo pregled bančnih storitev. Aktivacijo 
polne funkcionalnosti aplikacije Abamobi 
mora stranka naročiti v eni od poslovalnic 
Abanke. 

Plačevanje položnic in e-računov  
kot iz filma
Abamobi se lahko pohvali z zelo napre-
dnim plačevanjem položnic, saj lahko te  P

ro
m

o
ci

js
ko

 b
es

ed
ilo

Abamobi omogoča pregledno spremljanje 
aktivnosti s plačilnimi karticami, ogled ča-
kalnice plačil, napovedi mesečne bremenitve 
in prometa na računu.

Plačevanje položnic še nikoli ni bilo bolj eno-
stavno. Preprosto jih poslikamo.

Varnost je na prvem mestu
Abamobi uporablja sistem varne 
identifikacije mŽeton, ki nadomešča 
generator enkratnih gesel v fizični 
obliki in zagotavlja veliko varnost 
mobilnega poslovanja. Ob prvem 
vstopu v mobilno banko mŽeton ak-
tiviramo s 16-mestnim aktivacijskim 
ključem, sestavljenim iz referenčne 
in prijavne številke, zatem pa si nas-
tavimo še lastno geslo (kodo PIN), 
ki ga poznamo le mi. Mobilno apli-
kacijo Abamobi lahko uporabljamo 
na več napravah hkrati, pri čemer 
se zaradi zagotavljanja visoke ravni 
varnosti za vsako izmed njih upo-
rabi nov mŽeton. V mobilno banko 
se hitro in enostavno prijavimo le z 
lastnim geslom (kodo PIN).

preprosto poslikamo. Podatke s položni-
ce lahko v mobilno banko prenesemo s 
priročno funkcijo Slikaj in plačaj, ki prek v 
telefon vgrajene kamere prebere podatke 
na položnici in nalog za plačilo samodejno 
izpolni ter pripravi za pregled in plačilo. 
Aplikacija Abamobi omogoča tudi pre-
gledovanje in hitro plačevanje e-računov. 
E-račun stranka prejme neposredno v mo-
bilno banko, v njej pa z enim dotikom potr-
di plačilni nalog, ki že vsebuje vse podatke 
za plačilo. 
Več informacij o aplikaciji Abamo-
bi, ki omogoča nadvse priročno ban-
čno poslovanje fizičnim osebam in 
poslovnim subjektom ter odpravlja ča-
kanje v vrsti, najdete na spletni strani  
http://www.abamobi.si/.



M O B I L N O  B A N Č N I Š T V O40

Ju
r

e 
M

a
ko

v
ec

ŠE VEDNO ROČNO VNAŠATE ŠTEVIL-
KE SKLICA NA POLOŽNICE ALI STOJITE 
V VRSTI PRED BANČNIM OKENCEM? 
ZAKAJ SI NE BI OLAJŠALI ŽIVLJE-
NJA, TAKO KOT STA SI GA UPOKOJE-
NI ZDRAVNIK TOMAŽ IN PRODAJNIK 
ROBERT, KI POLOŽNICE PLAČUJETA Z 
MOBILNIKOM – IN PRIVARČUJETA.

KAKO SI JE UPOKOJENI 
TOMAŽ POCENIL 
PLAČEVANJE POLOŽNIC   

Miran Varga
miran.varga@finance.si

M
obilni telefoni so nam 
najprej prinesli svobo-
do komuniciranja, s 
tem, ko so postali pa-

metni, pa smo jim zaupali vlogo di-
gitalnih osebnih pomočnikov. Počasi 
pa že prevzemajo vlogo denarnice in 
bančnika. »Prek mobilnega telefona 
redno plačujem vse položnice, to se 
mi zdi izredno prijazna možnost, je 
ceneje pa še hitreje gre vse skupaj. 
Občasno prek mobilnika plačujem 
tudi gostinske storitve,« pove upo-
kojeni zdravnik Tomaž Pogačnik, ki 
pri svojih 70 letih dokazuje, da je 
prijaznost mobilnih rešitev na takšni 
ravni, da jih lahko brez večjih težav 
uporabljamo prav vsi. To potrjuje 
tudi 34-letni Robert Zevnik, prodajni 
predstavnik za vzdrževalne storitve v 
IBM Slovenija: »Vsakič, ko sem ročno 
prepisoval številko sklica v spletno 
banko, se mi je zdelo, da počnem ne-
kaj, kar bi moralo biti avtomatizira-
no. Mobilna banka ima to elegantno 
rešeno s fotografiranjem in optičnim 
prepoznavanjem vsebine. Zadeva je 
praktična, saj mi vedno prihrani čas 
pri plačevanju položnic, uporabljam 
pa jo tudi za nakazila med TRR in 
vpogled v stanje na računu. Prihra-
nek časa, dostopnost in preprosta 
uporaba so največje prednosti za 
uporabnika, pa tudi stroški provizij 
so nižji v primerjavi z obiskom poslo-
valnice.«

Robert ne plačuje samo položnic
»Za mobilno plačevanje uporabljam 
mobilne aplikacije Gorenjska banka 
(GBKR), Hal mBills in Moneta. Naj-
večkrat prek Hal mBills plačujem tis-
te položnice, ki ne omogočajo uvoza 
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»Pred podpisom pogodbe o rabi mobilne bančne 
aplikacije sem se z banko pogovoril tudi o varnosti in 
morebitnih zlorabah. Dobil sem prepričljive odgovore, 
tako da se zlorab ne bojim,« se spominja upo kojeni 
zdravnik Tomaž  Pogačnik.

Z mobilno banko Abamobi račune 
preprosto plačam, kadarkoli imam 
minutko časa. Tudi pred prvo 
jutranjo kavo.

Vse ob 
mojem času.

www.abamobi.si  l  Abafon 080 1 360

MOBILNA 
BANKA

ABAMOBI

Prenesite aplikacijo tudi vi:

100%

Demo Abamobi
Kontakt

Novice

Poslovalnice

Bankomati

Kalkulatorji

Vstop v mobilno banko

v spletno banko v obliki e-računa, 
ter položnice, ki prihajajo sporadič-
no, denimo kazni za nepravilno par-
kiranje. Prek aplikacije Moneta prav-
zaprav plačujem samo parkiranje v 
prestolnici,« svoje s plačili povezane 
mobilne navade razkriva Zevnik. So-
govornik pri mobilnem poslovanju 
pogreša le večjo uveljavljenost in 
skupne standarde. Mobilne aplika-
cije so večinoma vendarle še otočki, 
zato v praksi sicer privlačne funkcije 
razdeljevanja zneskov na računu in 
hitra nakazila oziroma posojila pri-
jateljem niso zaživele, saj morajo vsi 

»udeleženci« v tem primeru uporab-
ljati isto aplikacijo oziroma storitev.

Vsi imamo telefone!
Spleta vajeni uporabniki smo pred 
desetletjem in pol komaj čakali na 
uveljavitev spletnega bančništva. 
Nismo želeli čakati v vrstah – čas je 
denar, pravijo –, pa tudi zasebnosti 
je v domačem okolju vendarle več 
kot pri bančnem okencu. Spletno 
bančništvo je tako hitro postalo pri-
ljubljeno, saj je praktično, hitrejše in 
cenejše od storitev v bančnih poslo-
valnicah. Danes smo ga ne le usvo-

jili, temveč tudi posvojili. Čas je za 
naslednji korak. Mobilno bančništvo. 
Vsi pogoji zanj so namreč že izpolnje-
ni. Penetracija pametnih mobilnih 
telefonov je presegla sto odstotkov, 
kar pomeni, da si v povprečju vsak 
uporabnik že lasti več kot enega, po-
kritost s signalom mobilnega omrež-
ja pa je v Sloveniji prav tako že blizu 
temu odstotku. Na vrsti smo uporab-
niki. In banke.

Naše banke so »in«
Domače banke moramo glede uvaja-
nja mobilnega bančništva resnično 
pohvaliti. V zadnjem letu so ga svo-
jim strankam omogočile tako rekoč 
vse, edina izjema je Sparkasse, ki 
mobilne aplikacije za bančništvo še 
nima, trdi pa, da ima mobilnim na-
pravam prilagojeno spletno banko. 
Ni enako, res ne.

»Že več kot 90 odstotkov vseh 
transakcij je danes opravljenih prek 
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PREDNOSTI UPORABE MOBILNE 
BANKE:

priročnost in praktičnost 
plačevanja, dobesedno s kavča 

ali na ulici,

prihranek pri času, dostopnost in 
preprosta uporaba,

plačilo položnic je cenejše in 
hitrejše kot pri bančnem okencu,

ni treba ročno vnašati številke 
sklica, z mobilno banko je to 
rešeno s fotografiranjem in 
optičnim prepoznavanjem 

vsebine,

plačujemo lahko tudi gostinske 
in druge storitve,

možnost brezstičnega 
plačevanja.

SLABOSTI:
funkcionalnost mobilne banke je 

omejena z velikostjo in ločlji-
vostjo zaslona mobilne naprave,

nezaupanje/nepoznavanje mo-
bilnega bančništva in tega, kar to 

omogoča.

ene od oblik elektronskih tržnih poti. Izrazito prevladuje 
oprav ljanje bančnih storitev prek računalnikov, skokovi-
to pa narašča tudi število mobilnih uporabnikov. Število 
teh se vsako leto več kot podvoji,« pravijo v NLB.

M-banka ni le podaljšek e-banke
Sprva so bile mobilne bančne aplikacije le (načrtno) oh-
romljene različice spletnih bank. Danes je drugače, saj 
so bančne ustanove spoznale, da lahko s pametnimi mo-
bilnimi napravami uporabniki počnemo precej več kot 
z na mizo prikovanim računalnikom. Sodobna in napre-
dna mobilna banka tako komitentom omogoča uporabo 
vseh klasičnih storitev elektronske banke, kot so pregled 
stanja in prometa na osebnih računih, varčevanj, depo-
zitov in posojil; izvedba hitrih plačil, internih prenosov 
in plačevanje e-računov; pregled čakalne vrste plačil in 
zavrnjenih plačil; možnost vnosa podatkov v plačilni na-
log UPN s skeniranjem ali fotografiranjem ter hiter dostop 
do informacij o poslovalnicah in bankomatih s podporo 
prikaza lokacije na zemljevidu. Funkcionalnost mobilne 
banke je sicer omejena z velikostjo in ločljivostjo zaslona 
mobilne naprave; na tablici je lahko uporabniška izkušnja 
še boljša kot na telefonu. A se zato pametni telefon odku-
pi z možnostjo brezstičnega plačevanja.

Mobilnik je lahko tudi denarnica
Ideja o tem, da bi mobilnik nadomestil denarnico, ni 
nova, je pa vsak dan bližje praktični uresničitvi. Ledino 
na področju mobilnega plačevanja je orala storitev Mo-
neta, v zadnjih letih pa smo dobili dve pristni mobilni 
denarnici. Prva je bila rešitev Wave2Pay Banke Koper, 
ki za delovanje uporablja sodobno tehnologijo, s katero 
pametni telefon emulira (beri: se pretvarja, da je) brez-
stično bančno kartico. Na podobne rešitve in aplikacije 
stavita tudi »monopolista« v svetu kartičnega poslovanja 
MasterCard in Visa. Mobilna denarnica Wave2Pay torej 
deluje globalno!

Druga domača mobilna denarnica je aplikacija Hal 
mBills. Tudi prek te lahko elegantno plačujemo položnice 
ter mobilno plačujemo pri prodajalcih in ponudnikih sto-
ritev, ki imajo s podjetjem sklenjeno ustrezno pogodbo. 
Podjetje se očitno trudi, saj mu je v zadnjih dveh letih 
že uspelo s storitvijo prepričati večje in bolj znane go-
stinske lokale, od letošnje sezone pa lahko z aplikacijo 
plačujemo tudi storitve v smučarskih središčih Kope in 
Kranjska Gora. Pred kratkim se je naboru storitev pridru-
žilo še največje spletno mesto za dostavo hrane – ehrana.
si. A ker Hal mBills ni mobilna bančna aplikacija, zanjo 
veljajo določene omejitve. Tako (še) ne omogoča nepo-
srednega dostopa do uporabnikovega tekočega računa (v 
aplikacijo mBills si moramo tako najprej nakazati denar), 
niti z njo ne moremo plačevati na vseh prodajnih mestih, 
ki sicer podpirajo brezstične bančne kartice. Je pa zato 
uporabniška izkušnja po zaslugi preglednega vmesnika 

86 %
SLOVENCEV uporablja pametni tele-
fon, a bi jih le 36 odstotkov za plače-
vanje uporabljalo mobilno aplikacijo.

»Za mobilno 
plačevanje 
uporabljam 
aplikacije 
GBKR, Hal 
mBills in 
Moneta. Prek 
Hal mBills 
plačujem 
položnice, ki 
ne omogo-
čajo uvoza v 
spletno ban-
ko v obliki 
e-računa, ter 
položnice, 
ki prihajajo 
sporadično, 
denimo kazni 
za nepravilno 
parkiranje. 
Prek
Monete 
plaču-
jem samo 
parkiranje v 
prestolnici,« 
pravi Robert 
Zevnik, 
uporabnik 
mobilnega 
plačevanja.
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Mobilna aplikacija in banka

Mobilna aplikacija in banka NLB

Mobilna banka Klikin je del apli-
kacije za pametne mobilne napra-
ve na platformah iOS in Android. 
Namenjena je vsem, ki želite biti 
prek mobilnega telefona 24/7 sez-
nanjeni s stanjem in prometom na 
osebnem računu in s karticami.

S Klikinom lahko:
• pregledujete stanje in promet 

na osebnem računu in karticah;
• plačujete položnice;
• preverite, kolikšen je še nepora-

bljen limit na plačilni kartici;
• zamenjate denar v tujo valuto;
• preverite stanje na drugih oseb-

nih in varčevalnih računih ter 
nanje prenesete sredstva in še 
mnogo več.

Z mobilno banko Klikin prihranite 
čas, saj za vse osebne obveznosti 
poskrbite, ko vam ustreza, pred-
vsem pa to opravite enostavno, 
hitro in varno.

Za vse, ki že uporabljate 
spletno banko NLB Klik, 
je mobilna banka Kli-
kin brezplačna, naroči-
lo in aktivacijo pa lah-
ko uredite kadar koli, s 
klikom na Vsa naročila 
in vloge/Mobilna ban-
ka Klikin v NLB Kliku 
oz. Naročilo OTP ge-
neratorja, če v spletno 
banko dostopate z di-
gitalnim kvalificiranim 
potrdilom (certifika-
tom).

Podobno kot Klikin je tudi NLB 
Klikpro aplikacija za pametne mo-
bilne naprave na platformah iOS 
in Android, le da je namenjena 
podjetnikom, zasebnikom in dru-
štvom, lahko pa jo uporabljate 
tudi pooblaščenci podjetij in vsi 
tisti, ki želite imeti pregled nad 
poslovnimi financami kadar koli 
in kjer koli.

NLB Klikpro omogoča, da:
• spremljate stanje in promet na 

vseh poslovnih računih v vseh 
valutah;

• izvajate plačila v domači in tuji 
valuti z valuto do 180 dni vnap-
rej;

• izvajate menjavo med različni 
valutami v okviru istega poslov-
nega računa;

• plačujete obveznosti na več raz-
ličnih načinov;

• spremljate porabo na NLB Po-
slovni kartici Mastercard;

• naročite limit, depozit in druge 
bančne storitve brez obiska ban-
ke;

• poiščete najbližji NLB Bankomat 
ali NLB Poslovalnico idr.

Tudi z mobilno banko 
NLB Klikpro prihranite 
čas, saj s svojo banko 
poslujete, kadar koli jo 
potrebujte, predvsem 
pa je njena uporaba 
priročna, preprosta, 
hitra in varna.

Odločite se za pristop 
k NLB Klikpro v okvi-
ru ugodnih paketnih 
ponudb NLB Poslovni 
Start ali NLB Poslovni 
paket in prihranite, saj 
je mesečna uporabnina 
za mobilno banko del 
mesečne uporabnine za 
paketne ponudbe. P
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Več informacij na www.nlb.si/klikin in www.nlb.si/klikpro.
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1. 
vpogled 
v stanje 
in pro-
met na 
osebnih 
in po-
slovnih 
računih,

2. 
pregled 
nad pla-
čilnimi 
in de-
betnimi 
karti-
cami, 
varče-
vanji in 
posojili,

3. 
priroč-
no pla-
čevanje 
položnic, 
izvedba 
hitrih 
plačil, 
internih 
preno-
sov,

4. 
pregled 
in pla-
čevanje 
e-raču-
nov,

5. 
pregled 
čakalne 
vrste 
plačil in 
zavr-
njenih 
plačil,

6. 
mož-
nost 
vnosa 
podat-
kov v 
plačilni 
nalog 
UPN s 
pomoč-
jo ske-
niranja/
fotogra-
firanja,

7. 
hiter 
dostop 
do in-
formacij 
o po-
sloval-
nicah in 
banko-
matih s 
podpo-
ro za 
prikaz 
loka-
cije na 
zemlje-
vidu.

7 STVARI, KI 
JIH LAHKO 
POČNETE Z 
M-BANKO:

Plačevanje 
prek aplikaci-
je Hal mBills 
podpira več 
kot 220 pod-
jetij. »To je 
šele začetek 
velike 
zgodbe, saj 
plačevanje 
prek mobilni-
ka postaja os-
novni pogoj, 
ki ga mora 
vsak gosti-
nec oziroma 
trgovec 
izpolniti, da 
se prilagodi 
sodobnim 
zahte-
vam svojih 
strank,« meni 
Primož Zu-
pan, direktor 
podjetja 
mBills.

med najboljšimi, zato ima aplikacija vsak dan več 
uporabnikov.

Varnejša od fizične denarnice
»Pred podpisom pogodbe o uporabi mobilne ban-
čne aplikacije sem se z banko temeljito pogovoril 
tudi o varnosti in o morebitnih zlorabah. Dobil 
sem prepričljive odgovore, tako da se zlorab ne 
bojim,« se spominja upokojeni zdravnik Pogač-
nik. Konec minulega leta opravljena razis kava 
Masterindex je ugotovila, da več kot 86 odstotkov 
slovenskih porabnikov uporablja pametni tele-
fon, a bi jih le 36 odstotkov za plačevanje upora-
bljala mobilno aplikacijo, če bi ta omogočala var-
no in priročno plačevanje, upravljanje stroškov in 
bi bila do uporabnika prijazna.

Toda strah je odveč. Odvisno od tehnične iz-
vedbe je zaščita v mobilni aplikaciji na mobilnem 
telefonu precej višja od nošenja kartic (in gotovi-
ne) v žepu v denarnici. Dvostopenjska avtentika-
cija uporabnika, rešitve s certifikatom in geslom 
ter kode PIN so precej trd oreh za hitroprste lo-
pove. Da o možnosti uporabe prstnega odtisa kot 
gesla niti ne govorimo (čeprav je še ne podpirajo 
vse domače mobilne banke).

Koliko pa stane?
Uporaba mobilne banke ima dodatne stroške, in 
sicer je najprej treba plačati pristopnino, nato pa 
še uporabnino. Pristopnina je večinoma brezplač-
na za uporabnike e-banke, za tiste, ki te nimajo, 
pa znaša od pet do deset evrov. Poleg pristopnine 
je treba mesečno plačevati še uporabnino mobil-
ne banke – ta je lahko brezplačna za uporabnike 
e-banke in nekaterih bančnih računov, za druge 
pa stane nekaj deset centov na mesec. Kolikšna 
pa je denimo provizija za plačilo položnic prek 
mobilne banke? Praviloma znaša toliko kot provi-
zija za plačila prek e-banke, torej med 0,2 in 0,42 
evra. Če bi plačevali pri bančnem okencu, bi za en 
nalog odšteli od 0,3 do 2,2 evra.

Kaj pa mobilna denarnica? Hal mBills ponuja 
številne brezplačne storitve, plačljivi so le plačilni 
nalogi pravnim osebam (od 0,25 do 0,5 evra), pa 
tudi prilivi v mobilno denarnico, če niso ravno z 
druge mobilne denarnice, se vrednotijo v višini 
0,25 evra na priliv. Enkratno mesečno samodejno 
polnjenje z bančnega računa je sicer brezplačno, 
a nam tam domača banka lahko zaračuna provizi-
jo (kot za nalog UPN).

Pod črto je torej mobilno plačevanje vendarle 
malenkost dražje od uporabe plačilne kartice 
ali gotovine, a je zato toliko bolj praktično (pa 
tudi modno).

Plačevanje 
položnic s 
fotografiran-
jem je ena 
najboljših no-
vosti mobilnih 
bančnih ap-
likacij. S pri-
dom jo redno 
uporablja tudi 
komik Boštjan 
Gorenc - 
Pižama.
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TINA BRINAR

Partnerji projekta:

SEM 58-LETNI UČITELJ ŠPORTA, 35 
LET ZAPOSLEN NA OSNOVNI ŠOLI. 
IMAM DVA SINOVA, KI STA ŽE ZAPO-
SLENA. Z ŽENO ŽIVIVA V LASTNEM 
STANOVANJU. ZA PRIHODNOST NI-
MAM NEKIH FINANČNIH NAČRTOV, 
RAZEN TEGA, DA POMAGAM OTRO-
KOM IN VNUKOM. 

Nina Simić
nina.simic@finance.si

BORIS KOTNIK
 › Starost: 58 let
 › Trajanje zapos-
litve: 35 let zapos-
len kot učitelj 
športa na osnovni 
šoli

 › Trenutno 
varčevanje: 
delniški vzajemni 
skladi in kolek- 
tivno dodatno 
pokojninsko za-
varovanje za javne 
uslužbence

 › Trenutni prihranki: 
30.000 EUR

 › Trenutni mesečni 
dohodek (neto): 
1.300 EUR

 › Koliko ste priprav-
ljeni mesečno 
varčevati za do-
datno pokojnino: 
»Pripravljen sem 
dodatno varče-
vati, vendar le, če 
bodo donosi večji 
kot v delniških 
vzajemnih skladih 
v zadnjih petih 
letih.«

 › Kakšno dodatno 
pokojninsko rento 
želite prejemati: 
»Razliko do 1.000 
evrov na mesec, 
skupno s starostno 
pokojnino in preo-
stalimi prejemki (v 
današnjih evrih).«

 › Zakaj želite varče-
vati za pokojnino? 
»Mislim, da se do-
datno varčevanje 
za pokojnino 
splača predvsem 
našim otrokom, 
ki imajo deset let 
delovne dobe ali 
kaj več in ne vedo, 
kakšno pokojnino 
bodo sploh še 
imeli.«
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KAKO NAJ ZA 
POKOJNINO VARČUJE 
58-LETNI BORIS 
KOTNIK



S
em pedagoški delavec in za do-
datno pokojnino mi delodajalec 
plačuje prek kolektivnega doda-
tnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence. Iz tega zavarovanja naj bi 
po upokojitvi deset let prejemal okoli sto evrov 
dodatne pokojnine. Pred več kot 20 leti sem 
začel varčevati v različnih delniških vzajemnih 
skladih. Vsa vplačila so bila enkratna. Trenutno 
imam v teh skladih okoli 30 tisoč evrov prihran-
kov. Drugih varčevanj nimam. Moji mesečni pri-
hodki so 1.300 evrov. Dal sem si tudi izračunati 
pokojnino. Ta naj bi znašala dobrih 700 evrov 
iz redne pokojnine in še deset let po sto evrov 
iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Moja 
želja sicer je, da bi z vsem skupaj imel tisoč 
evrov mesečne pokojnine (v današnjih evrih). 
Za to sem pripravljen tudi dodatno varčevati, 
vendar le, če bi ustvaril večje donose, kot so bili 
v delniških skladih v zadnjih petih letih. Kakšne 
so moje možnosti? Zanima me tudi, kako naj si 
po upokojitvi iz privarčevanega izplačujem do-
datno pokojnino – v enkratnem znesku ali prek 
mesečne rente?

5    PREDLOGOV ZA VARČEVANJE  
ZA POKOJNINO 
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Jan Mihalič, osebni finančni sve-
tovalec v Individa & partnerji:
»Gospod Kotnik lahko z aktivnim 
upravljanjem svojega portfelja, 
ki je trenutno vreden 30 tisoč 
evrov, ob pomoči usposobljene-
ga upravljavca doseže sede-
modstotni letni donos, kar bi 
pomenilo, da bo njegov portfelj 
ob upokojitvi vreden slabih 
48.200 evrov. Ob predpostavki, 
da bo prvih deset let prejemal 
730 evrov državne pokojnine in 
sto evrov na mesec iz drugega 
stebra, bo za želeno pokojni-
no v višini tisoč evrov na mesc 
potreboval realno še 170 evrov 
(ob predpostavljeni štiriodstotni 
letni inflaciji še 224 evrov nomi-
nalno). Za te potrebe mora iz 
privarčevanega zneska za prvih 

deset let oddeliti 22.200 evrov, 
preostalo pa lahko še vedno 
aktivno upravlja.
Po prvih 10 letih v pokoju se 
sredstva iz drugega stebra do 
konca izplačajo in bo potrebna 
renta za zapolnitev vrzeli zna-
šala realno 270 evrov na mesec 
(čez 17 let pa ob upoštevanju 
štiriodstotne letne inflacije 526 
evrov nominalno). Za izplače-
vanje tega nominalnega zneska 
še naslednjih 20 let mora 
privarčevati 87.350 evrov. Če 
upoštevamo ostanek privarče-
vanih sredstev (26 tisoč evrov), 
to pri sedemodstotni donosnosti 
na deset let znaša 51.150 evrov, 
torej mora dodatno privarče-
vati še 36.200 evrov. Gospod 
Kotnik se lahko odloči med 

dvema možnostma nadaljnjega 
varčevanja. Lahko varčuje tudi 
v času, ko bo prejemal sredstva 
iz drugega stebra, kar pomeni, 
da bi v dobi 17-letnega varče-
vanja moral v ustrezno rešitev 
vplačevati 95 evrov na mesec. 
Če bi ob upokojitvi rad nehal 
varčevati, pa bi moral prihod-
njih sedem let varčevati po 
175 evrov na mesec. Ustrezna 
rešitev je odvisna od vlagate-
ljevih preferenc, njegovih želja 
glede likvidnosti, nagnjenosti k 
tveganju, davčnega vidika ... Če 
se gospod odloči za varčevanje 
v krajšem obdobju, bi bilo pri-
poročljivo, da varčuje v likvidnih 
in manj tveganih naložbah, ki so 
na koncu obdobja, če jih proda, 
obdavčene.«

BREZPLAČNO VAM SVETUJEMO! PRIJAVITE SE!

PRIHAJA MOJ DRUŽINSKI PRORAČUN 

S februarsko številko revije končujemo šestmesečno prilogo 
Moja pokojnina. Petim različno starim zavarovancem, od 
22-letne Petre do 58-letnega Borisa, smo skupaj s strokov-
njaki in ponudniki zavarovanj pomagali z različnimi nasveti 
in idejami pri varčevanju za pokojnino. Za pokojnino se spla-
ča začeti varčevati čim prej, torej takoj, ko vam to dopuščajo 
vaše finančne zmožnosti. Razlog je v obrestnoobrestnem 
izračunu, ki dolgoročno prinaša čudežne rezultate. Vsem, ki 
ste sodelovali v prilogi, se zahvaljujemo za vaš prispevek!
V marčevski reviji Moje finance pa že začenjamo novo prilo-
go Moj družinski proračun, kjer vam bomo skupaj s svetoval-
ci na konkretnih primerih pomagali z nasveti pri zniževanju 
vsakdanjih stroškov za prehrano, elektriko, vzdrževanje hiše, 
avtomobila …, dali zanimive nasvete za vodenje osebnega 
proračuna ter svetovali pri nakupu različnih trajnih dobrin, 
kot so pohištvo, bela tehnika, avto, stanovanje …

Če želite, da svetujemo tudi vam, nam pišite na: 
moje.finance@finance.si.



Za modre odločitve ni nikoli 
prepozno

080 2345  www.modra-zavarovalnica.si

Slovenci se o pomenu dodatnega pokojninskega zavarovanja pogosto zavemo šele po dopolnjenem 
40. letu starosti, ko vstopimo v drugo polovico delovne dobe. Predvidene pokojnine ne zagotavljajo 
ustrezne materialne in socialne varnosti v tretjem življenjskem obdobju, zato je potrebno za čas po 
upokojitvi poskrbeti že danes.

Pravočasno začnite načrtovati finančno varno starost in si s pomočjo dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zagotovite ustrezen dodatni prejemek po upokojitvi.

Za vašo dodatno pokojnino.

Kalkulator dodatne pokojnine
Izpolnite polja s svojimi podatki in si sami določite višino zneska, ki bi ga mesečno lahko 

namenili varčevanju za dodatno pokojnino.

Spol:

Mesec rojstva:

moški ženski

Leto rojstva:

Starost ob 
upokojitvi    :

Mesečna neto 
plača:

Mesečno lahko 
varčujem    :

Privarčevano 
imam že    :

Izračunaj

avgust 1986

65

V enakih zneskih do konca življenja

1000

0

50

Dodatno mesečno pokojnino želim prejemati   :

Predvidena višina dodatne pokojnine, 
glede na sklad, v katerem varčujete:

Sklad življenskega cikla    :

222,11 € mesečno

Sklad z zajamčeno donosnostjo    :

138,50 € mesečno

1 letoIzberi obdobje:

VSE INFORMACIJE NA DLANI

Na spletnem naslovu www.modra-zavarovalnica.si vas čaka 
uporabniku prijazen kalkulator s katerim si lahko izdelate lastni 
informativni izračun  predvidene višine dodatne pokojnine glede 
na vašo dejansko starost in znesek,  ki ste ga pripravljeni nameniti 
varčevanju. 

Sklenitev je enostavna, v 3 korakih prek spleta, lahko pa se 
obrnete tudi na naše izkušene strokovnjake, ki vam bodo z 
veseljem svetovali. 

STE VEDELI?

Za vplačane premije v dodatno 
pokojninsko zavarovanje lahko 
uveljavljate posebno davčno 
olajšavo, ki vam neposredno 
znižuje dohodninsko osnovo. 
Izkoristite to ugodnost in sočasno 
varčujte za svojo dodatno 
pokojnino. 

Naredite pravi korak k varnejši in 
udobnejši prihodnosti. Sklenite 
dodatno pokojninsko zavarovanje 
pri Modri zavarovalnici. Za vašo 
pokojnino gre.



David Vegelj, osebni finančni 
svetovalec Vzajemci.com:
»Boris si želi tisoč evrov 
pokojnine, pri čemer ima 800 
evrov že 'zagotovljenih'. Torej 
mora poskrbeti za 200 evrov. 
V izračunu sem upošteval 
dvoodstotno letno inflacijo, 
zato se današnjih 200 evrov 
poveča na 229 evrov ob 
začetku prejemanja rente čez 
sedem let, ki dodatno zrastejo 
na 376 evrov ob koncu pre-
jemanja rente čez 25 let. Da 
bi si rento lahko izplačeval, 
mora do upokojitve privar-
čevati 54.466 evrov. Večji del 
teh sredstev že ima privar-
čevanih, v prihodnjih letih pa 
mora dodatno varčevati še 
vsaj 147 evrov na mesec, da 
bo pri predpostavki šestodsto-
tnega nominalnega letnega 

donosa med varčevanjem in 
štiriodstotnega nominalnega 
letnega donosa med izpla-
čevanjem dosegel cilj in ome-
njeno rento. Boris pravi, da bi 
dodatno vlagal le, če bi bile 
donosnosti višje kot v minulih 
letih, vendar pa je prihodnost 
nepredvidljiva, zato je bolje 
predvidevati nižje donosnosti 
in ustrezno povečati mesečne 
zneske zdaj, ko si jih še lahko 
privošči. V kratkem obdobju, 
ki mu je na voljo, sta precej 
pomembnejša mesečni zne-
sek in obvladovanje stroškov 
kot letna donosnost. Predla-
gal bi, da se zdajšnja sredstva 
razpršijo tako med različne 
naložbene razrede kot tudi 
regije in sektorje, pri čemer 
naj bo portfelj uravnotežen 
s poudarkom na stabilnej-

ših naložbah. Kombinacija 
mešanih vzajemnih skladov 
in nekaterih alternativnih 
naložb bi morala zadošča-
ti. Nova sredstva naj Boris 
naloži v delniške vzajemne 
sklade, ki vlagajo v najbolj 
podcenjene regije sveta, kot 
sta Rusija in vzhodna Evro-
pa. Nikakor naj ne sklepa 
zavarovalniških produktov, 
ker je davčna obravnava teh 
v obdobju, krajšem od 10 let, 
izrazito neugodna, stroški pa 
so previsoki. Ob upokojitvi bi 
predlagal, da si sam po pot-
rebi izplačuje rento, da lahko 
s preostankom prosto razpo-
laga. Mogoče dodatnih 200 
evrov ne bo potreboval vsak 
mesec in se bodo konserva-
tivno vložena sredstva lahko 
tudi počasi povečevala.«

Marko Ploj, osebni finančni 
svetovalec v Finančni skupini 
Prima:
»Borisu svetujem, naj začne 
še individualno vplačevati 
maksimalno premijo v isti 
pokojninski načrt, kamor mu 
delodajalec že vplačuje - v 
kolektivno dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje za javne 
uslužbence. Za to premijo 
lahko uveljavi davčno olajša-
vo. V Borisovem primeru je 
ta znesek 118 evrov na mesec 
(5,84 odstotka bruto plače). 
Pri obračunu dohodnine bo 
dobil vrnjenih 383 evrov (32 
evrov na mesec), kar pome-
ni, da bo dejansko varčeval 
le 86 evrov na mesec. Le na 
podlagi davčne olajšave bo v 
petih letih torej dosegel 37- 
odstotni donos, kar je več, 
kot lahko pričakujemo v del-
niških skladih. V najnovejših 
napovedih denimo Goldman 

Sachs pričakuje le okoli tri- 
do petodstotno povprečno 
letno donosnost delniških 
indeksov v prihodnjih petih 
letih.
Ob upoštevanju dvoodstotne 
letne stopnje inflacije znaša 
Borisova želena pokojnina 
1.105 evrov. Če bo prejel 
dobrih 700 evrov starostne 
pokojnine in še 10 let po 100 
evrov iz vplačil delodajalca v 
drugi steber ter 30 evrov me-
sečno dosmrtno iz individual-
nih vplačil v dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje, mora za 
dodatnih 270 evrov poskrbeti 
sam. Če upoštevamo pri-
poročilo, da morajo privar-
čevana sredstva omogočati 
izplačilo pokojninske rente 
vsaj za 25 let, bo ob upokojitvi 
potreboval 81 tisoč evrov.
Prihranke naj pusti v delni-
ških ali mešanih vzajemnih 
skladih. Portfelj naj pregleda 

strokovnjak in ga prilagodi, saj 
bi ob petodstotni povprečni 
donosnosti njegov vložek do 
upokojitve zrasel na 38.500 
evrov. Dodatno pa naj po 
svojih zmožnostih varčuje 
v obvezniških vzajemnih 
skladih. Mesečni znesek, ki bi 
ga moral varčevati za dosego 
cilja, je sicer izjemno velik, 
kar 660 evrov; če bi želel 
nadomestiti izpad stotih evrov 
po desetih letih, ko mu bo po-
teklo izplačevanje iz kolektiv-
nega dodatnega pokojninske-
ga zavarovanja, bi bil znesek 
seveda še večji. Čim bolj se 
mu uspe približati, tem višja 
bo njegova pokojnina.
Ob upokojitvi Borisu priporo-
čam izplačilo v obliki me-
sečne rente, tako iz drugega 
stebra kot tudi iz vzajemnih 
skladov. Glavni razlog je 
ugodnejša davčna obravnava 
izplačil.«
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*Ob predpostavki, da bo donos na privarčevana sredstva iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od začetka varčevanja do 50. leta starosti 
zavarovanca osemodstoten, od 50. do 60. leta starosti zavarovanca štiriodstoten in od 60. do 65. leta dvoodstoten. Informativna dodatna pokojnina je 
vseživljenjska in vključuje 10-letno garancijo izplačila.
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Varčevanje po 50 EUR mesečno v POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Kako načrtovati svojo pokojnino?

UPOKOJITEV
Upokojil se boš pri 65. letih (po trenutni zakonodaji). Ker ti ni bilo vseeno za življenjski standard 
po upokojitvi, si že ob prvi plači pričel varčevati za dodatno pokojnino in ves čas optimiral 
svoje varčevanje (prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in življenjska zavarovanja 
z varčevalno komponento). Prejemal boš vseživljenjsko dodatno pokojnino, ki bo zapolnila 
pokojninsko vrzel za brezskrbno življenje po upokojitvi!

pri 20-ih
Varčevanje od 20. leta do upokojitve: 

približno 400 EUR dodatne  
vseživljenjske mesečne pokojnine.*

pri 30-ih 
Varčevanje od 30. leta do upokojitve: 

približno 200 EUR dodatne  
vseživljenjske mesečne pokojnine.*

pri 40-ih 
Varčevanje od 40. leta do upokojitve: 

približno 90 EUR dodatne  
vseživljenjske mesečne pokojnine.*

pri 50-ih 
Varčevanje od 50. leta do upokojitve:  

približno 40 EUR dodatne  
vseživljenjske mesečne pokojnine.*

ü	Načrtuj svojo finančno neodvisnost.

ü	Naredi osebno bilanco.

ü	Nauči se živeti v okviru svojih dohodkov.

ü	Izberi zdrav življenjski slog. 

ü	Če nimaš več statusa, skleni dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

ü	Odloči se za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Pokojninsko varčevanje AS in        
začni varčevati že s prvo plačo. 

ü Varčuj in redno odplačuj kredit za nepremičnino.

ü Če imaš otroke, skleni življenjsko zavarovanje z visoko zavarovalno zaščito Asistenca življenja. 

ü K pokojninskemu varčevanju dodaj varčevanje v donosnejših zavarovalno-finančnih produktih (na 
primer Aktivna renta AS).  

ü Svoje finančne cilje preglej s finančnim svetovalcem.

ü Poskrbi, da boš razpršil naložbe. 

ü Preveri, kje dobiš možnost višjih donosov: KD Skladi upravljajo premoženje na globalnem trgu 
kapitala in na tehnološko inovativen način, pri upravljanju premoženja imajo 25-letne izkušnje.

ü Če še ne varčuješ za dodatno pokojnino, je zdaj pravi čas.

ü	Zavaruj se za nepredvidene stroške zdravljenja. Hitro diagnozo in zdravljenje brez čakanja si 
zagotovi z zavarovanjem Specialisti. Za 9,22 evra mesečno ti zavarovalnica plača do 2.000 evrov 
stroškov zdravljenja letno, od tega za 400 evrov fizioterapije in 100 evrov zdravil.

ü	Zagotovi si finančno zaščito v primeru hudih bolezni (zavarovanje kritičnih bolezni pri Asistenci 
življenja AS ali paket Specialisti Plus).

ü	K pokojninskemu varčevanju dodaj varčevanje v donosnejših zavarovalno-finančnih produktih (na 
primer Enkratna priložnost AS).  

ü	Za prostovoljno dodatno pokojninsko varčevanje vsako leto varčuj do meje najvišje davčne olajšave 
in prihrani pri dohodnini nekaj sto evrov letno. 

ü	Zaključi odplačevanje stanovanja oz. hiše.

ü	Ponovno preveri vse svoje prihranke in naložbe. 

ü	Do upokojitve imaš še 15 let. Če meniš, da je zbranih sredstev premalo, da bi lahko uresničil svoje 
načrte po upokojitvi, povečaj mesečna vplačila za 20 %. 

ü	K pokojninskemu varčevanju dodaj varčevanje v donosnejših zavarovalno-finančnih produktih (na 
primer Enkratna priložnost AS).  

ü	Če nimaš več vzdrževanih družinskih članov, je varčevanje za dodatno pokojnino v prostovoljnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju, edini način koriščenja davčne olajšave, ki ti pripada. 



Vesna Razpotnik, vodja službe 
za strateško komuniciranje 
in razvoj zavarovanj v Modri 
zavarovalnici:
»Za Borisa, ki je blizu upoko-
jitvi, je najpomembnejša var-
nost prihrankov. Kratkoročna 
nihanja na kapitalskih trgih 
lahko pomembneje ogrozijo 
prihranke in višino pričako-
vane dodatne pokojnine. Več 
tveganja si lahko privoščijo 
tisti, ki varčujejo dolgoroč-
no, denimo mladi skozi celo 
obdobje zaposlitve.
Kot zavarovanec pokojninske-
ga sklada javnih uslužbencev 
ima Boris zagotovljen najmanj 
zajamčen donos in so tako 
njegovi prihranki ustrezno 
zaščiteni pred izgubo vred-

nosti. Poleg tega je dosežena 
povprečna letna donosnost 
sklada javnih uslužbencev 
vseh letih poslovanja 3,77 
odstotka, v zadnjih petih letih 
pa 4,85 odstotka. Vendar 
so kljub dobrim donosom 
mesečne premije delodajal-
ca za želeno višino dodatne 
pokojnine občutno prenizke. 
Do upokojitve lahko izboljša 
stanje z individualnimi vpla-
čili in hkrati izkoristi celotno 
davčno olajšavo. Glede na 
njegovo plačo to pomeni 118 
evrov mesečne premije in 
383 evrov povrnjene doho-
dnine. Še vedno pa to ne bo 
dovolj za 300 evrov dodatne 
pokojnine.
Za 30 tisoč evrov naložb v 

delniških vzajemnih skladih 
mu svetujemo, da jih proda, 
saj zanj to ni najprimernejša 
oblika. Ker je vlagal pred 20 
leti, tudi ne bo obdavčen. 
Vsaj del sredstev do višine 
dopustne davčne olajša-
ve do upokojitve naj naloži 
v pokojninski sklad javnih 
uslužbencev. Privarčevanih 
sredstev se mu iz pokojnin-
skega sklada ne splača dvigo-
vati v enkratnem znesku. 
Gre za nenamensko porabo, 
ki je precej bolj obdavčena 
kot dodatna pokojnina. Se 
pa lahko dodatna pokojnina 
izplačuje v različnih oblikah; v 
prvih letih je lahko tudi višja, 
kar pomeni pospešeno me-
sečno izplačevanje rente.«
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Janja Laharnar, strokovna 
direktorica življenjskih zavaro-
vanj v Adriatic Slovenici:
»Boris ima do upokojitve pred-
vidoma še sedem let, zato mu 
svetujemo, da začne takoj var-
čevati v zavarovalno-finančnih 
produktih drugega in tretjega 
stebra. Vključi naj se v Pokojnin-
sko varčevanje AS in naj do 65. 
leta vplačuje po 105 evrov na 
mesec. Z upoštevano davčno 
olajšavo, ki jo lahko uveljavlja, 
njegova premija za prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarova-
nje znaša samo 76,7 evra. Ker 
nima več vzdrževanih družin-
skih članov, je to zanj tudi edina 
olajšava. Njegova dvostopenj-
ska pokojninska mesečna renta 
z zajamčeno dobo desetih let bi 
informativno znašala 49 evrov, 
v nadaljevanju pa 24,5 evra (ob 
predpostavki štiriodstotnega 
donosa na zbrana sredstva do 
60. leta in dvoodstotnega do 
65. leta).
Ker želi dodatno varčevati le 

za krajši čas, mu priporočamo 
postopen umik iz trenutno 
izbranih delniških skladov v 
konservativnejše oblike varče-
vanja. Varnost naložbe lahko 
poveča z razpršenostjo sredstev. 
Predlagamo mu, da polovico 
prihrankov (15 tisoč evrov) za 
deset let prenese v življenjsko 
zavarovanje Enkratna priložnost 
AS z izbiro naložbene strate-
gije Aktivni AS, ki ga upravlja-
mo z napredno računalniško 
tehnologijo. Tako dobimo izbor 
naložb, ki se najmanj štirikrat 
na leto dinamično prilagajajo 
razmeram na kapitalskih trgih, 
s čimer se zmanjša tveganje 
in lahko dosežejo večji neob-
davčeni donosi. Za izboljšanje 
dohodka naj do upokojitve 
vsakih šest mesecev v Enkratno 
priložnost AS vplača še 1.200 
evrov. Po sedmih letih oziroma 
po upokojitvi lahko spremeni 
naložbeno politiko, tako da v 
aktivni del naložbe nameni 50 
odstotkov sredstev, preostanek 

pa v zajamčeni del – Zajamčeni 
AS 2, ki je naložba z zajamčeno 
donosnostjo. Ob predpostavki 
osemodstotnega letnega do-
nosa bi vseživljenjska mesečna 
renta po desetih letih informa-
tivno znašala 239,70 evra. Poleg 
starostne in poklicne pokojnine, 
ki skupaj znašata okoli 800 
evrov, si iz obeh stebrov lahko 
obeta informativno še 289 evrov 
dodatne vseživljenjske pokojni-
ne z zajamčeno dobo 10 let. Če 
bi svoje dohodke po upokojitvi 
želel še izboljšati, mu svetuje-
mo, da poveča varčevanje v 
tretjem stebru.
Izplačila enkratne vrednosti iz 
dodatnega pokojninskega zava-
rovanja mu ne priporočamo, saj 
mu bo znesek odkupa zvišal do-
hodninsko osnovo. Pri Enkratni 
priložnosti AS se lahko Boris po 
10 letih odloči za v celoti rentno 
izplačilo ali kot kombinacijo 
enkratnega zneska in časovno 
omejene ali vseživljenjske 
rente iz preostanka.«
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Matjaž 
Nidorfer je 
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urednik in 
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vodja 
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Matjaž Nidorfer
matjaz.nidorfer@finance.si

OD VODENJA OSEBNEGA 
PRORAČUNA DO NALOŽB  
V KRIPTOVALUTE

K
aj imajo skupnega vodenje osebne-
ga proračuna, zaslužki na Facebo-
oku, vlaganje na borze, v zlato in 
nepremičnine ter zaslužki s krip-

tovalutami? Vse je povezano z denarjem, vse je 
trenutno zelo aktualno in o vsem bomo govorili 
14. marca na že tradicionalnem 5. Dnevu mojih 
financ. Prve štiri dogodke je v dveh letih obiska-
lo skupaj več kot tisoč vlagateljev in iskalcev po-
slovnih in naložbenih priložnosti. Zadovoljstvo z 
dogodkom, sodeč po anketah med obiskovalci, 
pa je nad vsemi pričakovanji. Tako, verjamemo, 
bo tudi tokrat.

Prepričan sem, da ni človeka, ki ne bi želel s 
pametnimi nakupi prihraniti kakšnega tisočaka na 
leto. Ana Vezovišek, specialistka za financiranje in 
osebni proračun, je izračunala, da povprečni Slo-
venec vsako leto izgubi 1.208 evrov, ker ne vodi 
svojega proračuna in premalo pozornosti posveča 
recimo izbiri najcenejšega elektrodistributerja, po-
nudnika telekomunikacij in podobno. V petih letih 
se teh prihrankov tako nabere za kakšen rabljen 
avto, kar pa niti ni tako slabo, če vemo, da se nam 
zaradi tega ni treba skoraj ničemur odpovedati. Gre 
le za nekaj lepotnih popravkov in malo dobre volje, 
o čemer nam bo Ana več povedala na dogodku.

Tisti, ki razmišljate o dodatnih zaslužkih iz svo-
jega udobnega domačega fotelja, boste zagotovo 
navdušeni nad predavanjem Tomaža Gorca. Tomaž 
je eden najboljših pri spletnih zaslužkih pri nas. Ko 
smo ga na dogodku gostili pred letom dni, je s svo-
jimi idejami in praktičnimi prijemi, ki jih tudi sam 
kot nekakšen serijski podjetnik uporablja na vsa-
kem koraku, tako navdušil poslušalce, da so izrazili 
željo, da ga še povabimo. In to smo tudi storili!

Nadaljujemo seveda s priložnostmi na borzah. 
Delnice z nekaj popravki rastejo že od marca 2009, 
kar pomeni drugi najdaljši bikovski trend v celot-

ni borzni zgodovini. Do kdaj lahko traja veselica? 
Borzni analitiki sicer na delniškem trgu pričakujejo 
nadaljevanje rasti, bolj pa so previdni pri obvezni-
cah, saj se obdobje zgodovinsko nizkih obrestnih 
mer končuje. Po drugi strani pa so uspešnica prve-
ga meseca tega leta recimo vzajemni skladi, ki ima-
jo naložbe v »zlata podjetja«. Na kaj torej staviti? Z 
odgovori na ta vprašanja nam bodo pomagali stro-
kovnjaki, ki sodijo med najboljše pri nas.

Seveda pa se v tem hipu ne moremo izogniti niti 
nepremičninski mrzlici, ki je spet zajela Slovence. 
Zaradi nizkih depozitnih obrestnih mer varčevalci 
iščejo nove priložnosti in te so očitno znova našli v 
zidakih. V zadnjem času je namreč nepremičninski 
trg oživel, cene na nekaterih lokacijah pa rastejo. 
Vse lepo in prav, toda izračuni kažejo, da pri na-
kupu stanovanj z namenom oddajanja večinoma 
vendarle ne moremo pričakovati več kot kakšnih 
treh odstotkov donosa na leto, s tem, da imamo z 
oddajanjem tudi kar precej dela, lahko tudi sitnos-
ti. Če že stavimo na nepremičnine, je zato dobro 
razmisliti tudi o drugih možnostih, s katerimi je 
manj opravka, recimo o nepremičninskih skladih. 
Na okrogli mizi bomo preverili prednosti in slabosti 
neposrednega nakupa nepremičnine in nakupa ne-
premičnin prek skladov.

Ker pa so v zadnjem času tudi naš trg prepla-
vili ponudniki najrazličnejših kriptovalut, bomo s 
strokovnjaki razpravljali, ali gre pri tem res za tako 
sanjske naložbe, kot jih opisujejo nekateri ponudni-
ki. Meni osebno sicer vlaganje v valute, ki nihajo po 
nekaj odstotkov na dan, ne diši najbolj. Če bi bil re-
cimo podjetnik, pa bi se jim ogibal še bolj, saj si ne 
znam predstavljati, da resno posluješ v nečem, kar 
je tako nestanovitno. Toda vsi ne razmišljajo tako in 
baje se da s tem tudi precej zaslužiti. Predebatirali 
bomo, kako nekaterim to uspeva.

Za vse, ki vas zanima, kateri vzajemni skladi so v 
zadnjih letih premoženje svojih vlagateljev pleme-
nitili najbolj učinkovito, pa bo zvečer še podelitev 
nagrad naj skladom in naj slovenskim upravljav-
cem. Po podelitvi pa že tradicionalno prijetno dru-
ženje. Lepo vabljeni v našo družbo! Veseli bomo, 
da se spoznamo v živo in skupaj predebatiramo 
najbolj aktualne finančne teme.
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Se vidimo na 5. Dnevu mojih financ 
14. marca, ko boste izvedeli, kam z 
denarjem zdaj!



BI KUPILI OBNOVLJEN PRENOSNIK, 
HLADILNIK, SESALNIK ALI TV? STROŠEK 
NAKUPA LAHKO TAKO ZNIŽATE ZA PO-
LOVICO. TODA, KAJ ČE NAPRAVA NE 
BO DELOVALA? V TUJINI JE PRODAJA 
TAKŠNIH NAPRAV, KI POGOSTO NITI 
NISO BILE NIKOLI UPORABLJENE, VELIKA 
USPEŠNICA. KAJ SE DOGAJA?  

B
ralka Manja se odloča 
za nakup novega pre-
nosnika. Je povprečno 
zahtevna uporabnica 

in se ne spozna na tehnične podrob-
nosti. Zato ji v trgovinah pogosto po-
skušajo prodati dražje prenosnike. 
Pri brskanju po spletu pa je našla 
možnost nakupa prenovljenih raču-
nalnikov. Ti so cenovno ugodnejši 
od novih – od 10 do 30 odstotkov za 
modele, ki jo zanimajo. Vseeno pa so 
kupci zadržani. »So takšni računalni-
ki res dober nakup? Kaj pa, če se mi 
bo hitro pokvaril?« je recimo dilema.

Ni rabljen, le embalaža je poškodovana
Kakšna so torej tveganja, če kupimo 
obnovljene naprave? Pregledali smo fo-
rume, kjer uporabniki večinoma razla-
gajo, kako zelo zadovoljni so s takšnim 
nakupom. Celo več, skoraj vsi bi se spet 
odločili zanj, saj njihove naprave de-
lujejo brezhibno. V čem je torej trik? 
»Oznaka 'refurbished' se je pri nas uve-
ljavila za različne obnovljene izdelke. 
Pri tem gre lahko za tovarniško obno-
vljene izdelke. To so izdelki, ki ne delu-
jejo ob prvem zagonu, zato se vrnejo v 
tovarno v popravilo, ali pa gre za nepro-
dano zalogo večjega tujega dobavitelja 
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Nina Simić
nina.simic@finance.si
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Rabljeni računalniki:

 imajo lahko lepotne ali celo 
strojne napake,

 navadno je baterija slabša,
 kakovost je vprašljiva – težko 

je preveriti vse,
 stanje je odvisno od obrabe.

Tovarniško obnovljeni oziroma 
»refurbished« računalniki:

 prestanejo teste kakovosti v 
tovarni – več kot novi,

 baterija deluje kot nova,
 zamenjajo vse obrabljene/

nedelujoče komponente,
 veljajo enaki garancijski pogoji 

kot za nov izdelek,
 navadno je naložen tudi ope-

racijski sistem.

RAZLIKA MED RA-
BLJENIM IN TOVAR-
NIŠKO OBNOVLJENIM 
RAČUNALNIKOM:

PLAČAJTE 50 ODSTOTKOV 
MANJ ZA NERABLJEN 
PRENOSNIK
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ali trgovca. Pogosto pa gre zgolj za poškodovano 
originalno embalažo, izdelek pa je popolnoma ne-
rabljen,« razloži Primož Modic iz spletne prodaje 
Comshop.

Včasih gre tudi za razstavne izdelke na policah 
v trgovini. Vse to so lahko razlogi, da se tehnični 
izdelki vrnejo v tovarno na oddelek, kjer jih ob-
novijo in pošljejo nazaj v prodajo kot obnovljene. 
Torej ne gre za že uporabljene izdelke. Največja 
prednost pa je, da vsakega pred vnovično prodajo 
testirajo, kar pri običajnih izdelkih ni v praksi, saj 
ne morejo preizkusiti vsake posamezne naprave, 
ki zapusti tovarno.

Koliko lahko prihranimo?
Težko je najti popolnoma enake izdelke, ker so 
izdelki z oznako »refurbished« praviloma starejši 
ali pa pridejo v Slovenijo z drugih trgov in se ena-
ki modeli ne prodajajo pri nas v redni ponudbi, 
opozori Aljoša Domijan, solastnik spletne trgo-
vine EnaA.com. Toda po njegovi oceni so cene v 
povprečju nižje od 30 do 50 odstotkov glede na 
cene običajnih izdelkov na slovenskem trgu. Ob 
pregledovanju spletne ponudbe pri nas in v tuji-
ni se popusti zdijo precej nižji, večinoma se vrtijo 
od 10 do 20 odstotkov cene novega prenosnika, le 
redko imajo 30 odstotkov nižjo ceno. Popuste pa 
sicer lahko dobite tudi za »outlet« prenosnike, ki 
so samo ostanki starih zalog.

Za tiste, ki ne želijo najnovejšega modela
»Tovrstni izdelki so namenjeni kupcem, ki želijo 
najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo, in 
ne tistim, ki iščejo najnovejše, najboljše konfigu-
racije,« pravi Modic iz Comshopa. Ob tem omenja 
glavno prednost teh izdelkov – to je nižja cena. Pa 
slabost? »Zakoreninjeno prepričanje, da gre za 
manjvredne rabljene izdelke,« dodaja. »Navadno 
gre za nekoliko starejše modele, ki so že zaradi 
tega cenejši, zato bi nakup priporočal tistim, ki ne 
potrebujejo ravno zadnjega modela,« svetuje Do-
mijan, ki ob tem poudarja, da se ti izdelki lahko 
primerjajo z običajnimi izdelki, saj delajo enako 
dobro, se nič več ne kvarijo in tudi videti so kot po-
polnoma novi.

Ponudba in povpraševanje
Zaradi upada kupne moči se je ponudba »refurbi-
shed« izdelkov tudi pri nas v zadnjih letih razširila, 
opaža Domijan, ki še pravi, da se v Sloveniji letno 
proda okrog 60 tisoč notesnikov v skupni vrednos-
ti od 36 do 40 milijonov evrov: »Če to primerjamo 
s tri do štiri milijone vrednim slovenskim trgom ob-
novljenih naprav – prenosnikov, računalnikov, mo-

goče še kakim monitorjem skupaj za vso Slovenijo 
ugotovimo, da številke niso zanemarljive. Veliko 
Slovencev se torej že odloča za to možnost.« Bolj 
ozaveščeni kupci, ki so jim ti izdelki že poznani, se 
odločajo za spletne nakupe. Drugi, ki so v dvomih, 
pa se raje oglasijo v trgovini, kjer jim svetovalci od-
govorijo na vsa vprašanja in podrobneje predsta-
vijo izdelek,« dodaja Modic. Prodaja obnovljenih 
izdelkov gre bolje nespecialializiranim ponudni-
kom, ki imajo trgovine v manjših krajih, in to kljub 
poplavi spletnih trgovcev s ponudbo prenovljenih 
prenosnikov.

Želimo si »obnovljenega« appla
Največ povpraševanja je po obnovljenih Applovih 
mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih. »Ob-
novljeni prenosniki maci so priljubljeni in ponuja 
jih tudi sam Apple na svoji spletni strani. Če niste 
zahteven uporabnik, ki potrebuje zadnji in naj-
zmogljivejši model, se seveda splača,« meni Do-
mijan. Opozorimo pa še, da spletna stran Apple.
com trenutno ne omogoča dostave v Slovenijo, na 
slovenski strani istega proizvajalca pa tovrstnih iz-
delkov ni na voljo, lahko pa jih izbrskate drugje na 
spletu. Zavedajte pa se, da je, če kupujete računal-
nik iz tujine, operacijski sistem naložen v tujem je-
ziku, težavna utegne biti tudi tipkovnica in je treba 
kupiti dodatne nalepke s slovenskimi črkami.

Kaj pa druge naprave?
Medtem ko trg obnovljenih prenosnikov očitno 
cveti tudi pri nas, pa še nismo opazili drugih teh-
ničnih naprav. »Da bi imeli pri nas obnovljene 
hladilnike, sesalnike, nismo niti razmišljali. Tudi 
ne vem, ali sploh obstajajo tovrstni ponudniki pri 
nas, saj to ni velik posel,« pove Domijan, vseeno pa 
dodaja, da ima sam eno takšno izkušnjo: »Tovrstne 
izdelke sem nabavil, ko nisem potreboval zadnjega 
modela. Tako sem v tujini kupil obnovljen vrtalni 
stroj, na eBayu celo starejši model sesalnika, ki ga 
že nekaj let ne proizvajajo več, pa sva bila z ženo z 
njim zadovoljna. Ponudnikov na spletu je dovolj.«

Kaj pa garancija?
Tovrstni izdelki imajo tudi zakonsko predpisan ga-
rancijski rok in vso servisno podporo, pojasnjuje 
Tomaž Modic. Strokovnjaki na spletu tudi opozar-
jajo, da se napake pri prenosniku navadno pojavijo 
v prvih treh mesecih, tako da običajen garancijski 
rok popolnoma zadostuje.

Preverite tudi obnovljene izdelke, morda 
prihranite kakšnega stotaka ali dva! 

»V tujini sem 
kupil obnovljen 
vrtalni stroj, 
na eBayu celo 
starejši model 
sesalnika, ki ga 
že nekaj let ne 
proizvajajo več. 
Plačal sem 120 
evrov skupaj z 
dostavo, v Slo-
veniji pa bi me 
enak sesalnik 
stal 210 evrov, 
za dodatne 
priključke bi 
moral plačati še 
200 evrov, torej 
sem privarčeval  
kar 290 evrov,« 
navaja Aljoša 
Domijan, sola-
stnik podjetja 
Gambit Trade.

»Tovrstni izdelki 
so namenjeni 
kupcem, ki 
želijo najboljše 
razmerje med 
ceno in zmo-
gljivostjo, in ne 
tistim, ki iščejo 
najnovejše, naj-
boljše konfigu-
racije,« pravi 
Primož Modic iz 
Comshopa.



S
imon Kurnik izdeluje 
unikatne sklede iz lesa 
pod blagovno znamko 
SK WOODS. »Uporab

ljam zavržen, poškodovan ali naplav
ljen les in ga spremenim v brezčasno 
unikatno vrednost,« pravi. Izdelava 
lesenih skled je zanj poleg redne služ
be hobi, izziv in sprostitev. Ker se z 
izdelavo skled ukvarja predvsem lju
biteljsko, se prodaji posveča razmero
ma malo. Do tega je prišlo spontano. 
Izdelke predstavlja prek Facebooka, 
spletne strani in na občasnih razsta
vah, prodaja pa prek registriranega 
osebnega dopolnilnega dela. »Lep 
čas se nisem srečal z oblikovanjem 
cen za svoje izdelke. Ustvarjanje sem 
imel za sprostitev – ali odteči krog v 
naravi ali ustvariti unikaten izdelek. 
Pri obeh aktivnostih ceniš prežive
te trenutke, vendar pri drugi lahko 
tudi zaslužiš. Počasi se sprijazniš, 
postaviš pošteno ceno in upaš, da se 
ta sreča z zadovoljnim kupcem,« po
jasnjuje. Povprečna cena njegove le

sene sklede se giblje med 150 in 200 
evri. »Vsaka zahteva svoj čas,« pravi. 
Ceno določa tako, da je sprejemljiva 
za kupce, hkrati pa da z njo pokriva 
nastale stroške in si tako omogoča, da 
sploh lahko izdeluje izdelke. »Cena 
ne sme biti postavljena previsoko 
niti prenizko, saj s tem pokažeš tudi 
odnos do svojega dela. Pomembno je 
tudi veselje v potu in ustvarjanju, ne 
le v zaslužku,« dodaja.

Umetnik Miha: Zastonj  
se ne da delati!
Prodaja unikatnih je izdelkov lahko 
tudi dober zaslužek, pravi 22letni 
Miha Murn, ki je vsestranski ume
tnik. V 12 letih svojega ustvarjanja je 
priredil že približno 30 samostojnih 
likovnih razstav in mnogo drugih 
dogodkov, na katerih je predstavljal 
svoje delo. To so abstraktne slike, ris
be, fotografije, pesniške zbirke, kipi 
in drugo. Ker so izdelki različni, so 
različne tudi cene. »Zastonj se ne da 
delati,« pravi. Za primer, cena več

 Maša Madon
moje.finance@finance.si

JE 100 EVROV PREVEČ ALI PREMALO 
ZA IZDELEK, ZA KATEREGA SMO PORA-
BILI VEČ UR? KAKO POSTAVITI CENO, 
JE VPRAŠANJE, S KATERIM SE UKVAR-
JATA HOBI PODJETNIK SIMON KURNIK 
IN UMETNIK MIHA MURN.

1. 
STROŠKI CE-
LOTNEGA PO-
RABLJENEGA 
MATERIALA: 
tudi če se vam 
zdi strošek za 
porabljeno le-
pilo zanemar-
ljiv, seštejte 
porabljeno, 
denimo v ob-
dobju leta dni, 
in boste stro-
šek zagotovo 
upoštevali v 
izračunu.

2. 
VSI PREOSTALI 
STROŠKI, ki 
nastanejo v 
katerikoli fazi 
(gorivo za 
nakup materi-
ala in dostavo, 
promocijo, 
prodajo in 
podobno).

3. 
STROŠKI 
DELA: 
ocenite vse 
svoje vložene 
ure dela in 
določite svojo 
urno postavko.

4. 
MARŽA: 
določite mar-
žo unikatnim 
izdelkom, s 
katero boste 
pokrili vse 
prihodnje pot-
rebne stroške, 
nakup nove 
opreme, omo-
gočili znižanja 
in podobno.

4 STVARI, KI JIH UPO 
ŠTEVAJTE PRI OBLIKO-
VANJU CENE
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SHUTTERSTOCK

jega diptiha, ki ga je naredil po naročilu, v tehniki akril 
na platnu je znašala 1.400 evrov. Glede oblikovanja cen 
pravi: »Nikoli se ne smemo podcenjevati, vedeti moramo, 
da lahko ceno postavljamo na trdne temelje takrat, ko so 
v ozadju ogromno dela, osebna nota, izkušnje, znanje in 
na koncu tudi dobra prodaja.« V izračunu cene svojih iz
delkov vedno upošteva material, potne stroške, ure dela 
in inovativnost ter kreativnost. Sicer Miha nenehno išče 
priložnosti na različnih področjih umetnosti. »Umetnost 
je povsod, tudi tam, kjer je ni,« zaključuje.

Dobro delamo, slabo prodajamo
Pogosto je prva težava številnih umetnikov, kako postaviti 
ceno svojim izdelkom. Pri tem je treba upoštevati dva vi
dika. Prvi: s ceno je treba pokriti stroške vloženega mate
riala in časa ter s prodajo uresničiti tudi načrtovano mar
žo, torej zaslužek. Drugi: cena mora biti sprejemljiva za 
kupca, ne previsoka, da bi ga odvrnila od nakupa, in ne 
prenizka, da ne podcenjuje avtorjevega dela (s postavlje
no ceno avtor sam določa vrednost svojim izdelkom).

Kdo so kupci
Pred določanjem cen unikatnih izdelkov je pomembna 
določitev primernih ciljnih skupin, ki so hkrati dovolj ve
like in dostopne, svetuje Mitja Pirc, direktor Pristop Po
slovnega Svetovanja & Indigo. Vprašati se moramo, kdo je 
naš kupec, kakšne so njegove finančne omejitve, čemu je 
naš izdelek namenjen in ali ima vrednost, visoko estetiko, 
preprosto uporabo, lepo embalažo in podobno. Najpri
mernejša metoda za izračun cene unikatnih izdelkov je 
metoda z upoštevanjem vrednosti, ki so jo kupci priprav
ljeni plačati, torej je cena postavljena na podlagi povpra
ševanja. Seveda mora ta pokriti vse stroške in vloženi čas. 
Kakšna bi morala biti, pa ugotovimo s pogovorom s kupci 
oziroma na podlagi tržne raziskave, pojasnjuje Mitja Pirc. 
Če cena, ki jo dosežemo pri kupcih, ne pokrije vseh stro
škov vloženega materiala in časa, moramo premisliti o zni
ževanju stroškov, v skrajnem primeru tudi o unikatnosti 
našega izdelka.

Alternative
Ker govorimo o unikatnih izdelkih, je morda oblikovanje 
cene na podlagi konkurenčnih izdelkov najmanj primer
no – takšna cena se giblje v okvirih cen, ki so jih postavili 
drugi avtorji podobnih izdelkov. Izračun cene izdelka na 
podlagi dejanskih stroškov pa je bolj primeren za množič
no proizvodnjo oziroma tam, kjer je močnejša cenovna 
konkurenca. Mitja Pirc, strokovnjak za cenovne strategije 
in taktike, omenja tudi alternativne oblike določanja cen, 
kot so mnenja posrednikov v galerijah. V zadnjem času je 
precej v uporabi tudi prispevanje množice (»crowdsour
cing«) za določitev cene glede na prvotno zanimanje širše 
javnosti.

»Lep čas se nisem 
srečal s postav

ljanjem cen svojim 
izdelkom. Ustvar

janje sem imel 
za sprostitev – ali 

odteči krog v naravi 
ali ustvariti unikaten 

izdelek. Pri obeh 
aktivnostih ceniš 

preživete trenutke, 
vendar pri drugi 

lahko tudi zaslužiš. 
Počasi se sprijazniš, 

postaviš pošteno 
ceno in upaš, da se 

ta sreča z zado
voljnim kupcem,« 

pojasnjuje hobi 
podjetnik in umet
nik Simon Kurnik.

Povprečna cena 
lesenih skled, ki 

jih izdeluje Simon 
Kurnik, se giblje 
med 150 in 200 

evri.

Za primer, cena 
večjega diptiha, 

ki ga je vsestran
ski umetnik Miha 
Murn naredil po 

naročilu, v tehniki 
akril na platnu je 
znašala 1.400 ev

rov. »Zastonj se ne 
da delati,« pravi.

»Nikoli se ne 
smemo pod

cenjevati, vedeti 
moramo, da lahko 
ceno postavljamo 
na trdne temel
je takrat, ko so v 
ozadju ogromno 

dela, osebna nota, 
izkušnje, znanje 
in na koncu tudi 
dobra prodaja,« 

pravi 22letni Miha 
Murn, vsestranski 
umetnik, ki je v 12 
letih ustvarjanja 
priredil okoli 30 

samostojnih razstav 
in mnogo drugih 

dogodkov, na kate
rih je predstavljal 

svoje delo.



MOJ OTROK IMA TALENT. 
KOLIKO PA ME TO STANE?

Podporniki:

Častni pokrovitelj: Borut Pahor, predsednik RS

Mladi
in denar

KING CONSULTING
A L T E R N A T I V E  I N V E S T M E N T S

Medijski partner:
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MOJ OTROK IMA TALENT. 
KOLIKO PA ME TO STANE?

Ksenija Sedej
ksenija.sedej@finance.si

V
sakdo ima kakšen talent. A ko otrok vidno izstopi iz povprečja 
in kaže za določeno področje zanimanje in voljo do dela, pos-
taneta vodenje in usmerjanje nadarjenega otroka družinski 
projekt, se strinjajo starši vseh petih mladih talentov. Nezane-

marljive pa so tudi finance, saj če starši stroškov ne zmorejo kriti, se lahko 
zgodi tudi, da se pot nadarjenega posameznika konča oziroma postane 
bolj vijugasta. Preverili smo, kako je biti mladi talent in kako je biti starš 
izjemno nadarjenega športnika, glasbenika, naravoslovca, komika.

LENART, TIMOTEJ, EVA, MIHA, LUKA 
– TO JE PET MLADOSTNIKOV, KI 
SO VSAK S SVOJIM TALENTOM 
IN TRDIM DELOM PRODRLI V 
OSPREDJE. NJIHOVI STARŠI PA SO 
NAM POVEDALI, KOLIKO JIH TA 
TALENT STANE! STROŠKI SO KAR 
VRTOGLAVI, TODA ...

NADARJENA 
GLASBENIKA IZ 
SKUPINE WILDART
LENART PREK, 14 let (desno)
TALENT: violončelist
TIMOTEJ WILLEWALDT, 14 LET
TALENT: violinist

OKVIREN FINANČNI VLOŽEK 
V TALENT LENARTA: enkratno 
ožimljanje loka stane 70 evrov, 
potem so tu še stroški prevozov, 
obleke in podobno.
»Ne glede na to, kakšen talent 
imaš, je treba zelo garati. Brez 
dela ni nič. Poleg vsega truda in 
odrekanj je treba igrati z dušo, to 
pa je tisto, kar čuti tudi občinstvo. 
Midva s Timotejem (drugi del 
posadke WildArt, op. a.) sva si že 
od nekdaj želela stati na takšnih 
odrih, kot je Opera.«

Ljubezen na kartici
Povejta vsem, da sta zaljubljena. Naredita si enako 
kartico. 

Vtipkajta www.nlb.si/motiv in sledita navodilom 
v spletni aplikaciji. V njej lahko oblikujeta takšno 
kartico (vsak svojega osebnega računa) kot si jo 
želita. Naložita si lahko vajinega selfija ali katero 
drugo vajino najljubšo fotografijo. Lahko pa si 
kartici s pomočjo risarke tudi porišeta. 

(Nadaljevanje 
na strani 58.)



M L A D I  I N  D E N A R58

OKVIREN FINANČNI VLOŽEK V TALENT 
TIMOTEJA: vsako leto minimalno tri 
tisoč evrov.
»Oba z Lenartom veliko ur prebijeva v 
družbi svojega inštrumenta. Glasba ni 
samo stvar tehnike, ampak predvsem 
srca. Pri najinem muziciranju se je 
težko pretvarjati, midva med nastopi 
preprosto uživava in se zabavava, ljud-
je pa to začutijo. Z delom osvojenega 
denarja na TV-šovu (50 tisoč evrov 
pred davki, op. a.) pa bi si rad plačal 
študij v tujini ali kupil novo violino.«
STARŠI O FINANCIRANJU TALENTA
Timotejeva starša: Urška, profesorica 
slovenskega in angleškega jezika, 
poleg tega prevaja in lektorira, Sandi, 
inženir elektrotehnike, zaposlen v 
gospodarstvu: »Težko je sešteti ves 
denar, ki smo ga do zdaj namenili 
samo za Timotejevo glasbeno izobraz-
bo, toda poleg šolnine, vsakoletnih 
udeležb na mojstrskih seminarjih 
(brez nastanitve se cene gibljejo 
okoli 300 evrov, z nastanitvijo čez 600 
evrov) in stroškov za gorivo smo kupili 
že drugo violino, vrednost katere je 

več tisoč evrov. Ima dva loka, vrednost 
enega se giblje okoli tisoč evrov, ki ju 
je moral dati v zadnjem času ožimiti 
vsak teden, eno ožimljanje pa stane 
med 70 in 80 evri. Na srečo so odkrili 
čudovitega goslarja Milana Oreškija, 
ki je med oddajo Slovenija ima talent 
postal njegov glavni sponzor – poso-
dil je namreč vrhunsko violino in lok. 
Tudi violinske strune (komplet stane 
okoli 50 evrov) je treba zamenjati 
vsaj štirikrat na leto. Violina je kot 
avto in potrebuje redno vzdrževanje, 
vsaj enkrat na leto pa pravi servis, 
ki skupaj z nadgradnjo inštrumenta 
stane okoli 800 evrov. Timotej seveda 
sanja, da bi nekoč kupil res vrhunsko 
violino, njihove cene pa dosegajo več 
deset tisoč evrov. Razmišlja tudi, da bi 
šolanje nadaljeval v tujini. Del njegove 
nagrade bo zato ostal varno zaklenjen 
na bančnem računu in ga bo lahko 
porabil zgolj za plačevanje stroškov 
akademskega šolanja, ki bodo gotovo 
visoki.«
ŽIVLJENJE DRUŽINE: Timotejeva starša 
povesta, da raje vlagata v dodatno 

izobraževanje otrok (imata še dve 
hčerki), namesto da bi denar zaprav-
ljala za cigarete, posedanje po lokalih, 
potovanja v eksotične kraje in vedno 
nove avtomobile. »Namesto dolgih 
izletov na lepše ostanemo blizu doma 
ali pa kar doma. Že nekaj let smo 
pazljivejši, ko smučamo, kolesari-
mo, gremo v hribe, saj bi bila vsaka 
poškodba roke zanj lahko usodna. Pri 
hiši imamo sicer dva avtomobila, a 
sta oba starejša od deset let, obnova 
stare hiše, posojilo zanjo še vedno 
odplačujemo, je obstala nekje na 
polovici, jaz poleg redne službe še 
prevajam in lektoriram.«
Simona, vzgojiteljica predšolskih otrok 
in Lenartova mama: »V osnovno-
šolskem obdobju razvijanja talenta 
finančna sredstva ne igrajo tako 
močne vloge kot spodbuda, prava 
usmeritev, pozitivno okolje, vztraj-
nost, odrekanja, različna tekmovanja, 
nagrade – v smislu pohvale oziroma 
priznanj. Ko otrok nekako »preseže« 
šolski izposojeni inštrument, smo na 
finančni potezi starši. Tu pa se brez 
finančne podpore lahko »zalomi«. Z 
možem stroškov sicer nisva sešte-
vala, a bilo jih je kar precej. Že samo 
ožimljanje loka stane 70 evrov. Treba 
pa ga je bilo kar nekajkrat ožimiti. Tu 
so bili še stroški prevozov, ki jih ni bilo 
malo, obleka, starši pa smo večkrat 
morali prej iz službe ali si celo vzeti 
dopust, da smo ju prevažali v Lju-
bljano in nazaj. Zgodilo se je, da smo 
daljše počitnice zamenjali s krajšimi, 
ker smo vedeli, da si otrok želi na 
intenzivni seminar, kjer bo nadgradil 
svoje znanje. Za nabavo novega in-
štrumenta smo morali kar nekaj časa 
varčevati. Veseli smo, da bo otrok 
zaradi zmage na šovu prejel denar-
no nagrado, saj to pomeni, da smo 
starši rešeni finančne skrbi na njegovi 
glasbeni poti. Glede sponzorja pa 
smo zelo hvaležni gospodu Milanu 
Oreškiju, goslarju s Pšate pri Ljubljani, 
ki je fantoma zastonj posodil vrhunska 
inštrumenta, na katerih sta igrala v 
polfinalni in finalni oddaji šova.«

Nasprotja se privlačijo
En o drugem vesta skoraj vse. Sta si v odnosu do 
denarja podobna ali različna? 

Rešita kviz www.nlb.si/odnos-do-denarja ter 
ugotovita zase in drug za drugega ali sta nebrzdani 
zapravljivec, skopuški previdnež, finančni flegmatik 
ali finančni razumnež.
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»Še preden se otrok rodi, se je 
treba vprašati, kaj lahko kot starši 
storimo danes, da bomo lahko 
finančno podprli svojega otroka 
na njegovi poti, ne glede na to, 
kakšna ta bo,« meni Mitja Vezovi-
šek, osebni finančni svetovalec iz 
družbe Vezovišek & Partnerji.

Osebna izkaznica
MIHA IVANIČ, 18 let
TALENT: igranje badmintona
OKVIRNI FINANČNI VLOŽEK V 
TALENT: v desetih letih približno 20 
tisoč evrov.
»Svojemu razvoju podrejam vse. Na 
dan imam dva treninga v dvorani in 
potem še vsaj dvakrat na teden fitnes. 
Obiskujem športnega psihologa ter 
hodim na masaže, čim bolj pa se zdra-
vo prehranjujem, saj vse to pripomore 
k boljšim rezultatom. Odpovedati se 
moram kakšnim zabavam in druženju 
s prijatelji ob koncu tedna, saj imam 
med vikendi tekme ali pa preprosto 
nimam več energije za te stvari. Zadnji 
dve leti pa sem se nekako odpove-
dal tudi šoli, saj pouka ne obiskujem, 
ampak hodim samo na teste oziroma 
izpite, kljub temu moj šolski uspeh 
ni bil nič slabši,« pove Miha, ki si želi 
nekoč nastopiti na olimpijskih igrah.
Mihova mama o financiranju talenta
Sonja Ivanič, laboratorijski tehnik: 
»V desetih letih smo za Mihov talent 

porabili približno 20 tisoč evrov. Zdaj, 
ko je Miha prestopil v člansko konku-
renco, pa bodo stroški še zrasli. Če bi 
se Miha želel kvalificirati na olimpijske 
igre, potem bi potreboval 30 tisoč 
evrov samo v predolimpijski sezoni. 
Izbran je bil tudi v širši krog za evrop-
sko ekipo prihodnosti, kar pomeni, če 
bo dokončno izbran, tisoč evrov na 
mesec samo za življenjske stroške in 
treninge nekje v Evropi, tekmovanje 
ali dve na mesec, pri čemer je strošek 
500 evrov in več na tekmovanje 
(odvisno od destinacije). Pri opremi je 
letni strošek tisoč evrov, športni psiho-
log tisoč evrov na leto. Nekaj opreme 
dobi od opremljevalca, pokrovitelja in 
manjšega donatorja, ima še štipendi-
jo. Ker ima status A pri Badmintonski 
zvezi, del stroškov krijejo oni.«
ŽIVLJENJE DRUŽINE: »Kot družina ži-
vimo skromno, naši dopusti so cenov-
no ugodni (samo morje in kakšen dan 
smučanja). Ne hodimo na prireditve, 
kjer je vstopnina, zelo redko, samo ob 
posebnih priložnostih si privoščimo 
kosilo v gostilni. Ne kupujem kozme-

tike, zelo malo, samo ko je nujno, 
kupujem oblačila. Imamo en avto, 
pa še ta ni nov. V službi redno delam 
nadure in opravljam dežurstva,« 
opisuje Sonja Ivanič in nadaljuje, da 
se za prevoze na trening, letališče ali 
tekmovanje dogovarjajo s starši za 
skupne prevoze, tako da prihranijo 
čas in denar.

NADARJENI ŠPORTNIK
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Ljubezen ne pozna 
meja
Če je eden od vaju nebrzdani zapravljivec, drugi 

pa skopuški previdnež, bodita previdna, saj lahko 

prvemu hitro zmanjka denarja. 

Da bosta vedno vedela, koliko denarja je vsak od 
vaju že porabil, za kaj in koliko ga kateri še ima, 
si naročita (če sta že stara 15 let) mobilno banko 
Klikin. 
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Osebna izkaznica
LUKA GOVEDIČ, 17 let
TALENT: naravoslovje in tehnika
OKVIREN FINANČNI VLOŽEK V 
TALENT: literatura, internet, čas
»Biti uspešen je življenjski slog. V 
mojem dnevu bi bilo včasih še 28 
ur premalo. Verjetno si večina ljudi 

NADARJENI NARAVOSLOVEC
misli, da k razvijanju mojega talenta 
sodita guljenje knjig do onemoglosti 
in reševanje nalog, jaz pa svoj dan 
raje preživim tako, da se ukvarjam z 
vsem možnim. Znanja ne nabiram 
načrtno, ampak sproti in spontano. 
Seveda pomembnejšim tekmo-
vanjem določeno obdobje pred 
začetkom namenim več časa in tako 
odpade kaj drugega,« pojasni Luka, ki 
si želi po srednji šoli študirati v tujini.
Lukov oče o financiranju talenta
Tomaž Govedič: »Ker gre pri Luki 
za naravoslovje in tehniko, ni tako 
finančno zahtevno. Dodatne stvari v 
zvezi s šolo in učitelji so tako rekoč 
zastonj (priprava in obisk tekmo-
vanj). Doma bi literatura, računalnik 
in internet bili v vsakem primeru na 
voljo. Seveda pa je vloženega veliko 
časa, za zaposlenega človeka pa je 
čas denar.«

Finančno se »pripravite«, če imate 
doma mladega talenta!
Otroci precej stanejo, po ocenah naše re-
vije okoli 145 tisoč evrov, če je otrok še 
zelo nadarjen in ga je treba tudi finančno 
podpreti, pa lahko številke hitro precej 
poskočijo. Kako se pripraviti na takšne 
izdatke? »Čeprav že vrsto let poudar-
jam, še vedno največkrat vidim starše, ki 
razmišljajo takole: 'Za otroka bi varčeval 

»Naloga staršev je priprava otroka na 
samostojno življenje, kar vključuje ra-
zvoj več spretnosti, ne le talenta. Tako 
preizkuša in se uči novih socialnih 
veščin, razvija samodisciplino, se uči 
spopadati tudi z neuspehi in razisku-
je, kdo je ter kaj ga v resnici veseli,« 
svetuje Katja Z. Istenič, psihotera-
pevtka iz Hočem več.

Čisti računi, večna 
ljubezen
Naj se ljubezen ne konča pri denarju. 

Kadar en drugemu posodita denar, je vračilo najlažje 
prek funkcije in-plačilo v mobilni banki Klikin. To 
plačilo se izvede tako, da v telefonu poiščeš mobilno 
številko tistega, ki mu boš vrnil denar, vpišeš namen in 
denar je vrnjen. Brez težav z bankovci in drobižem. 
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Osebna izkaznica
EVA VIRC, 21 let
TALENT: stand-up komičarka
OKVIREN FINANČNI VLOŽEK V 
TALENT: stand-up delavnica 180 
evrov
»Od nekdaj sem bila velika obože-
valka britanskih humorističnih serij, 
a sem veselje do komedije odkrila 
tudi prek Facebooka, saj sem brez 
večjih namenov objavljala lastne 
bolj ali manj smešne opazke, slike. 
Sčasoma so mi ljudje, ki jih poznam, 
čedalje pogosteje omenjali, da z 
veseljem spremljajo moje objave. To 
je bilo prvič, da je nekdo komentiral 
moj humor,« je povedala Eva. »Na 
določeni točki sem se odločila za 
obisk stand-up delavnic, za kate-
re sem takrat odštela 180 evrov, 
vendar cena ni fiksna, saj jih različni 
komiki/public speakers ponujajo 
za različno ceno in tako se je tudi 

začela moja stand-up kariera. Pri 
komediji ni toliko poudarek na vlo-
ženem denarju, kot je na vloženem 
času. Ni veliko dejavnikov, ki bi 
potrebovali večja finančna sredstva, 
pravzaprav se stroški zreducirajo na 
gorivo, ki ga porabimo na poti do 
nastopa. Stroške si financiram sama, 
vendar kot študentka za zdaj živim 
ob finančni podpori staršev.«
EVINI STARŠI O FINANCIRANJU 
TALENTA
Karmen Virc, profesorica na eko-
nomski gimnaziji, in Andrej Virc, 
filmski snemalec: »Starši se morajo 
zavedati, da je večina stvari poveza-
nih s precejšnjimi finančnimi stroški. 
Ne glede na otrokovo dejavnost so 
kakovostna izobraževanja zelo draga, 
visok strošek so tudi oprema, poto-
vanja, prenočevanja. Starši morajo 
tudi svoj prosti čas in dopust podrediti 
prevozom na krožke, treninge, semi-

narje, tekmovanja. Najpomembneje 
pa je, da straši otroku dajo moralno 
podporo in mu primerno svetujejo 
v različnih težkih okoliščinah, ki se 
pojavijo.«

NADARJENA STAND-UP KOMIČARKA

50 evrov na mesec, kateri produkt je 
najbolj primeren za to?' Jaz pa jim odgo-
vorim – nobeden! Pozabite na produkt, 
najprej si odgovorite na vprašanje, kaj in 
kdaj bi radi svojemu otroku omogočili,« 
pravi osebni finančni svetovalec Mitja 
Vezovišek. »Najboljši nasvet staršem je, 
da o financah in finančni osamosvojitvi 
otrok razmišljajo že v fazi načrtovanja 
družine. Še preden se otrok rodi, se je 
treba vprašati, kaj lahko kot starši stori-
mo danes, da bomo lahko otroka finanč-
no podprli na njegovi poti, ne glede na 
to, kakšna ta bo,« meni Vezovišek. Treba 
je torej izdelati načrt otrokove finančne 
osamosvojitve.

Ni pomemben samo talent!
Koristno je, da starši spodbujajo otroka 

k razvijanju svojega talenta, a psihologi-
nja Katja Z. Istenič iz Hočem več staršem 
priporoča, da se ne osredotočijo izključ-
no na razvijanje tega. »Njihova naloga je 
priprava otroka na samostojno življenje, 
kar vključuje razvoj več spretnosti, ne le 
talenta. Pomembno je, da se ima otrok 
možnost preizkusiti na več področjih, 
ne le na tistem, kjer je nadarjen. Tako 
preizkuša in se uči novih socialnih ve-
ščin, razvija samodisciplino, se uči spo-
padati tudi z neuspehi in raziskuje, kdo 
je ter kaj ga v resnici veseli. Pomembno 
je, da ima otrok tudi prosti čas, ko se za-
bava in sprosti,« pojasnjuje.

Da bodo nadarjeni posamezniki lah-
ko uresničili postavljene cilje, poleg fi-
nančnih sredstev potrebujejo predvsem 
strokovno delo, dodaja Metoda Debe-

ljak, direktorica službe za upravljanje 
zaposlenih v Zavarovalnici Triglav. Tam 
že vrsto let izvajajo tudi projekt Mladi 
upi, kjer finančno podprejo nadarjene 
mlade. »Le tako lahko oseba pravilno 
razvija svoje potenciale in hkrati skrbi 
za šibke točke, ki bi lahko privedle do 
zdravstvenih težav. Izjemno pomemb-
na pa je tudi podpora bližnjih, a mora 
biti to otrokova izbira, in ne bolj ali manj 
prikrita ambicija staršev,« pove. »Otroka 
naj starši usmerijo v panogo, potem pa 
naj se umaknejo in pustijo, da trenerji 
opravijo svoje delo. Starši naj otrokom 
seveda stojijo ob strani in naj bodo po-
zorni, da se njihova pričakovanja ali 
pričakovanja trenerjev, klubov oziroma 
društev ujemajo z razvojem otrok,« do-
daja Debeljakova.

Sta si v odnosu do denarja podobna ali različna?
Obiščita www.nlb.si/odnos-do-denarja.
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ŠPORTNI DNEVI 
– ZA ZABAVO ALI 
DENARNE SKRBI 

Pia Bedene
kuldenar@finance.si

KDAJ JE UČENCEM IN 
DIJAKOM V ŠOLI NAJBOLJ 
ZABAVNO? KO LAHKO 
ŠOLSKE SKRBI PUSTIJO V 
UČILNICAH IN ODIDEJO 
NA ŠPORTNI DAN! MANJ 
NAVDUŠENI SO NJIHOVI 
STARŠI, KI MORAJO ZA 
NEKATERE AKTIVNOSTI 
VČASIH KAR GLOBOKO SEČI 
V DENARNICO. KAJ VSE 
LAHKO OTROCI IZBEREJO IN 
KOLIKO TO STANE? 
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Sandra Požes, nekda
nja dijakinja: Športni 
dan je šolska obvez
nost, ki je zabavnejša 
kot preostali dnevi v 
učilnici, večji je pou
darek na druženju, 
zabavnem učenju, 
kar se mi zdi dobra 
kombinacija učenja 
in zabave. Sama sem 
najraje izbrala pla

vanje. Ne vem sicer, koliko je stalo, mislim pa, da 
smo za vstopnico in avtobus plačali okoli 15 evrov. 
Plačljivi športni dnevi se mi sicer ne zdijo smiselni 
in mislim, da otrokom iz socialno šibkejših družin to 
pomeni muko, ker se dražjih športov, kamor gredo 
njihovi prijatelji, ne morejo udeležiti. To bi moralo 
biti prosto za odločanje, ali greš ali ne, saj se nekaj, 
kar je plačljivo, preprosto ne bi smelo zahtevati 
kot obveznost. Če mora biti zadeva, kot je športni 
dan ali šola v naravi, obvezna, naj jo plača šolstvo. 
Mislim, da bi bilo treba to urediti tako, da se otroci 
vseeno ne bi počutili odrinjeno, osamljeno in bi 
preživljali zgolj še en dolgočasen šolski dan v učil
nici, medtem ko se drugi nekje drugje zabavajo.«

Ema Robič, osnovnošolka: »Športni dnevi so mi 
všeč, najljubši mi je zimski športni dan. Ocena zanj 
je čista petica. Čeprav je ta športni dan plačljiv, mi 
je všeč, saj je ceneje, kot če bi šla sama, zraven pa 
dobiš še malico.«

S
portni dnevi so mi všeč, 
pravi 14-letna osnovno-
šolka Ema Pangerc. »Moj 
najljubši je zimski in oce-

nila bi ga s petico, čeprav je plačljiv. 
Super je recimo tudi to, da je smu-
čarska vozovnica cenejša kot sicer, 
saj šola naroči skupinske.« Nekdanji 
dijak Splošne gimnazije Nova Gorica 
Rok Gregorčič se spominja, da je bil 
njegov najljubši športni dan v drugem 
letniku, ko so organizirali medrazred-
no tekmovanje v nogometu: »Razred 
je nastopil skupaj in lahko si čutil po-
vezanost. Resnično smo si želeli, da bi 
bil naš razred najboljši na gimnaziji.«

Kar 45 športnih dni
Večina učencev in dijakov se špor-
tnih dni veseli, če ne zaradi druge-
ga, vsaj zato, ker odpade vsakdanji 
šolski pouk. In to ne samo dan ali 
dva na leto, ampak je v predmetniku 
za denimo osnovne šole navedeno, 
da mora šola v šolskem letu izvesti 
pet športnih dni, skupaj v devetih 
letih torej 45! Pri izvedbi in načrto-
vanju imajo šole precej proste roke, 
saj zakonsko vsebina športnih dni ni 
povsem natančno določena. Je pa v 
zadnjem triletju osnovnih šol tako, 
da imajo učenci vsaj en športni dan, 
namenjen pohodništvu, en zimski 
športni dan, dan z različnimi aerob-
nimi dejavnostmi v naravi, spomla-
danski športni dan, ki je namenjen 
medrazrednim tekmovanjem v raz-
ličnih športnih igrah, atletskemu 
mnogoboju ali krosu, ter športni 
dan, ki je namenjen spoznavanju 
novih športov oziroma športom, ki 
jih ni mogoče izpeljati med rednim 
poukom športne vzgoje, kot so pla-
vanje, igre z loparji, smučanje in 
podobno.

Vedno je ena možnost brezplačna
Na trebanjski osnovni šoli organizi-
rajo pohode, športne dneve atletike, 
igre z žogo, orientacijo, ogled sko-
kov v Planici, zimske športe in pre-
verjanje plavanja. Stroški se razliku-
jejo od razreda do razreda. Učenci 
6. in 8. razreda plačajo dva športna 

»Športni dnevi, 
naravoslovni, kul-
turni, tehniški dne-

vi so dejavnosti, ki so del ob-
veznega programa, zato bi 
morala biti njihova izvedba 
za starše brez plačna,« pravi-
jo v Zvezi aktivov sveta star-
šev Slovenije.

v
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Rok Gregorič, nekdanji 
dijak: »Športni dnevi v 
srednji šoli so mi pomenili 
odmor od monotonosti 
vsakodnevnega sedenja 
v klopi. Veselil sem se jih. 
Najljubši je bil v drugem 
letniku, ko smo imeli 
medrazredno tekmovanje 
v nogometu. Razred je 
stopil skupaj in lahko si 
čutil povezanost. Tudi če 

so bili v paralelki tvoji prijatelji, si šel v duele brezkom
promisno, ker si res želel, da bi bil tvoj razred najboljši na 
celi gimnaziji. Nikoli nisem plačal za športni dan, vem pa, 
da so bili nekateri športni dnevi, kjer si lahko izbiral med 
smučanjem, drsanjem, adrenalinskim parkom, pohodom, 
plačljivi. Ne vem sicer, kako imajo druge šole to urejeno, a 
pri nas je dijak za smučanje kril samo ceno karte, šola pa 
je poravnala ceno prevoza.«

Nika Bolte, dijakinja: 
Športni dan je name
njen druženju in seveda 
rekreaciji. Moj najljubši je 
zimski, ko imamo na voljo 
različne športe. Najdraž
je je sicer smučanje, ki 
stane okoli 30 evrov. Mis
lim, da vsak lahko za ta 
namen zbere nekaj evrov 
enkrat letno. Jaz si špor
tne dni plačam sama.«

dneva, preostali enega. Najdražji je 
zaradi smučarske vozovnice zimski 
športni dan. Na njihovi šoli zimski 
športni dan sicer organizirajo tako, 
da učencem na izbiro ponudijo več 
možnih dejavnosti: smučanje, pla
vanje, bovling ali pohod. V nižjih 
razredih izpeljejo sankanje. »Vedno 
poskrbimo, da je ena izmed možnih 
izbir brezplačna, pri drugi pa mora
jo starši kriti samo prevoz. Na šoli 
imamo tudi šolski sklad in šolsko 
skupnost, kjer lahko starši zaprosijo 
za finančno pomoč,« pojasni Alek
sandra Gričar s te osnovne šole.

Srednješolci manj športajo
V srednjih šolah je nekoliko dru
gače. V prvih treh letnikih imajo 
sred nješolci po dva športna dneva 
na leto, v zadnjem letniku pa ene
ga. Lahko pa šole organizirajo tudi 
več športnih dni, kot jih zahteva 
učni načrt, dijaki pa jih lahko izbe
rejo tudi v okviru obveznih izbirnih 
vsebin. Na Gimnaziji Jožeta Plečni
ka je jesenski športni dan za prve 
in druge letnike pohodne narave, 
tretji letniki pa lahko izbirajo med 
različnimi športnimi dejavnostmi: 
adrenalinski in pustolovski park, 
supanje, rafting in pohod. Pri zim
skem športnem dnevu lahko dijaki 
izbirajo med smučanjem, drsanjem, 
zimskimi aktivnostmi na Krvavcu 
(sankanje, spust s tubami, snowbi
ke in slackline), zimskim pohodom 
v Tamar, vodeno vadbo v Konex 
centru (badminton, skvoš, boks, 
boot camp), vodnimi aktivnostmi 
v Atlantisu (vodni skuterji, pota
pljanje in plavanje) ali aktivnostmi 
v Urban roofu (pokriti skate park in 
plezanje). Cene se razlikujejo glede 
na dejavnosti, ki jih dijak izbere, 
najdražji je smučarski dan, kjer je 

Ema Pangerc, osnovno
šolka: »Športni dnevi so 
mi všeč. Moj najljubši je 
zimski in bi ga ocenila s 
petico, čeprav je plač
ljiv. Smučarska karta 
je cenejša kot sicer, saj 
šola naroči skupinske 
karte.«

Tudi z majhnimi koraki prideš do velikih ciljev. 
Zato izberi varčevalni načrt!
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Vinko Ribič, oče osnov-
nošolke in dijakinje: »Moji 
hčeri se udeležita vseh 
športnih dni, ki jih organizi-
rata obe šoli. Izbereta de-
javnosti, ki so ponujene in 
so jima všeč, to je navadno 
plavanje ali smučanje. Po 
naših izkušnjah je najdražji 
športni dan smučarski, saj 
je poleg prevoza treba pla-
čati še smučarsko vozovni-

co, potem mora otrok seveda še kaj toplega pojesti 
in popiti, da o opremi niti ne govorim. Trenutno 
hčerama lahko omogočimo dejavnosti, ki ju vese-
lijo, tako da ju zaradi tega nismo načrtno usmerjali 
v druge aktivnosti. Poznam pa tudi starše, ki tega 
svojim otrokom ne morejo omogočiti.«
Joža Robič, mama osnovnošolke: »Moja hči se re-
dno udeležuje športnih dni, pozimi navadno izbere 
smučanje ali drsanje. Strošek smučanja je cena 
dopoldanske otroške smučarske vozovnice, strošek 
drsanja pa en evro. Pomisleki glede cen so vedno, 
vendar lahko naš otrok trenutno še vedno izbere 
sebi zanimivo dejavnost. Verjamem pa, da si veliko 
staršev težko privošči strošek smučanja, vendar pa 
imajo za take težave vedno posluh v šoli v skladu, 
na voljo je pomoč občine.«

KAKO NA ŠPORTNE DNI IN NJIHOVO 
FINANCIRANJE GLEDAJO STARŠI

cena na dijaka med 30 in 35 evri. 
Najcenejša izbira je vadba v Konex 
centru ali v Urbanroofu, ki stane 
osem evrov. Popolnoma brezplačne 
izbire ne ponujajo, saj je za vse tre
ba plačati vsaj prevoz. »Starši lahko 
zaprosijo tudi za denarno pomoč, 
tako da se stroški krijejo iz šolskega 
sklada Filantrop. To dijakom iz šib
kejših družin omogoča, da se preiz
kusijo v različnih športnih aktivno
stih in niso 'obsojeni' na brezplačni 
pohod,« pojasni profesor z Gimnazi
je Jožeta Plečnika Anton Grošek.

Ciril Dominko, direktor Gimna
zije Bežigrad, pojasni, da so pri njih 
okvirni stroški za prvi športni dan av
tobusni prevoz, kar znaša od štiri do 
osem evrov, odvisno od destinacije, 
za drugi športni dan pa je odvisno od 
izbire: od osem do 20 evrov, pri če
mer je najdražje smučanje. Na Gim
naziji in srednji šoli Kočevje imajo 
dva športna dneva. Vedno pa morajo 
organizirati še dodatni športni dan 
za dijake, ki so na praksi. »Na zim
skem športnem dnevu poleg smuča
nja ponudimo tudi druge vsebine, 
kot so pohod, kegljanje, drsanje ... 
Te aktivnosti so cenejše, nekatere pa 
brezplačne,« opiše Borut Pogorelec. 
Ocenjuje, da so stroški športnega dne 
od nič do 20 evrov. Najdražje aktiv
nosti so adrenalinski in pustolovski 
park ter smučanje.

Šole ponujajo pe
stro izbiro šport
nih dni, med 

njimi niso samo klasični, 
kot je pohod, ampak tudi 
bovling, obiski adrenalin
skih, rolkarskih parkov 
in podobno. Pa cena? Od 
brezplačnih možnosti do 
dejavnosti, ki stanejo do 
20 ali 30 evrov.

Država pokrije zgolj učitelje
Država osnovnošolcem in dijakom športnih dni ne so
financira. Krije zgolj stroške učitelja in spremljevalcev. 
Težava pa včasih ni le plačilo smučarske vozovnice ali 
vstopnine. Nekateri učenci in dijaki se kakšnega špor
tnega dne ne morejo udeležiti, ker nimajo opreme, ki 
bi jo potrebovali. Nakup pa bi bil za starše preveliko fi
nančno breme.

»To, da so športni dnevi po eni strani obvezni, po 
drugi pa plačljivi, se mi ne zdi smiselno. Otrokom iz fi
nančno šibkejših družin lahko pomenijo težavo, saj se 
dražjih športov, ki jih izberejo njihovi prijatelji, ne mo
rejo udeležiti. Nekaj, kar je plačljivo, se preprosto ne bi 
smelo zahtevati kot obveznost. Če mora biti športni dan 
ali šola v naravi obvezna, naj jo plača šolstvo,« pa je kri
tična nekdanja dijakinja Sandra Požes. Ni pa vedno vse 
tako črno. Rok Gregorčič omeni primer, da je njegov so
šolec plačal samo ceno karte, šola pa je poravnala ceno 
prevoza. To se mu zdi pošteno tako z vidika šole kot 
posameznika.
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Šole imajo posluh tudi  
za finančne težave staršev
»Moji hčeri se udeležita vseh športnih dni, 
ki jih organizirajo šole. Izbereta dejavnosti, 
ki so jima všeč, recimo plavanje, smučanje 
… Po naših izkušnjah je najdražji zimski 
športni dan smučarski, saj je poleg prevo-
za treba plačati še vozovnico. Otrok mora 
seveda še kaj toplega pojesti in popiti, da 
o opremi niti ne govorim,« pojasni svoj 
pogled oče osnovnošolke in dijakinje Vin-
ko Ribič in doda, da pozna tudi starše, ki 
otrokom smučarskega dne ne morejo omo-
gočiti.

»Veliko staršev si težko privošči strošek 
smučanja, vendar imajo v šoli vedno posluh 
tudi za finančne težave. Starši lahko zapro-
sijo za denarno pomoč iz šolskega sklada ali 
za pomoč občine,« pa pojasni Joža Robič, 
mama osnovnošolke iz Kranjske Gore. Ob 
tem pravi, da je na primer drsanje pri njih 
dosegljivo vsem učencem, saj stane zgolj en 
evro in je zato laže dostopno finančno šib-
kejšim družinam. Vsi sogovorniki potrdijo, 
da imajo na njihovih šolah tako imenovani 

sklad za pomoč otrokom iz šibkejših dru-
žin, kamor lahko starši pošljejo prošnjo za 
kritje stroškov športnih dni.

Dijakinja si športni dan plača sama
Na Zvezi aktivov sveta staršev Slovenije sicer 
pravijo, da šole v primeru zimskega špor-
tnega dne ponudijo tudi obliko, ki je za star-
še brezplačna. Toda: »Vseeno izvedba dejav-
nosti, kamor poleg športnih uvrščamo tudi 
naravoslovne, kulturne in tehniške dneve, 
za starše ni vedno brezplačna. Najpogosteje 
starši prispevajo za vstopnine, včasih pa jih 
šole bremenijo tudi za strošek prevoza. Ta 
strošek je višji v šolah, oddaljenih od večjih 
regijskih središč. Glede na to, da so dnevi 
dejavnosti del obveznega programa, zasto-
pamo stališče, da bi morala biti njihova iz-
vedba za starše brezplačna.«

Ne glede na vse skupaj pa je zanimivo 
razmišljanje 17-letne dijakinje Nike Bolte s I. 
gimnazije Celje: »Mislim, da lahko vsak, ki 
ima željo, prihrani toliko denarja, da si plača 
smučarski športni dan. Jaz si smučanje pla-
čam sama in ne obremenjujem staršev.«

V javni razpravi je predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju, s katerim želi ministrstvo za zdravje spremeniti način 
financiranja zdravstva. V Slovenskem zavarovalnem združenju se strinja-
mo, da naše zdravstvo potrebuje temeljito reformo, saj zaradi težav z 
dostopnostjo oziroma s predolgimi čakalnimi dobami danes ni enako 
dostopno za vse. Predvsem pa bo treba jasno opredeliti ne le to, kako 
bomo zdravstvo plačevali, temveč predvsem to, kaj bomo za svoj denar 
dobili.

Kaj bo novi »standard« zdravstvene storitve? 
Ne glede na to, ali posameznik plača zavarovanje »iz levega ali iz desne-
ga žepa«, je za vsakogar, ki potrebuje zdravstveno oskrbo, najprej ključ-
no, ali bo storitev, ki jo potrebuje, dobil pravočasno ali bo nanjo čakal 
mesece. Bolniku, ki na poseg čaka 900 dni, prav nič ne pomaga, če bo 
za dopolnilno zavarovanje (po novem obvezno dajatev) plačeval nekaj 
evrov na mesec manj. Enako pomembno je vprašanje, kaj je novi »stan-
dard«, ki ga bomo dobili, in kaj »nadstandard«, ki ga bomo doplačali. 
Bodo poceni kolki, ki se čez nekaj let zlomijo, postali standard, ali bodo 
izjema? Bo država bolniku povedala, kdaj je še vedno »funkcionalen« 
oziroma kdaj je upravičen do estetskega posega po hudi poškodbi? Ali 
bodo rakavi bolniki po končanem osnovnem zdravljenju namesto reha-
bilitacije preprosto invalidsko upokojeni? 

Izkoristimo zavarovalnice, ki jih imamo 
Zavarovalnice so povsod po svetu neobhoden del zdravstvenega siste-
ma, zato je pravo vprašanje tudi, kako lahko jutri pripomorejo k boljši 

zdravstveni oskrbi vseh nas. Če lahko zavarovalnice tudi pri zdravstvenih 
zavarovanjih tekmujejo za stranke, posledično sodelujejo z najboljšimi 
izvajalci zdravstvenih storitev, pri katerih lahko svojim bolnikom zagoto-
vijo najboljšo obravnavo. Zakaj ne bi nekaj podobnega pričakovali tudi 
od zdravstvene reforme? 

Potrebujemo dolgoročne rešitve 
Zdravstvo bo vsako leto potrebovalo več denarja: zaradi boljših zdravil, 
boljše tehnologije, boljših metod zdravljenja, a tudi vse starejšega pre-
bivalstva. Bomo torej dobili dolgoročne rešitve? Zdravstvena reforma je 
projekt vsakogar izmed nas. Sprašujmo danes – za jutri.
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Postavljajte prava vprašanja



L
uka želi več, kot prinašajo bančni 
depoziti. Glede na to, da so obresti 
res mizerne, to ne bo težko. Luka 
si je sam »zmešal« svoj portfelj na

ložb, večinoma sestavljen iz delniških vzajemnih 
skladov iz različnih sektorjev in regij. Ker pa ni 
povsem prepričan o ustreznosti, išče usposoblje
nega finančnega svetovalca, ki bi opravil nekak
šno revizijo tega portfelja. Za korekten nasvet bi 
bil pripravljen tudi plačati. »Razumen znesek za 
takšen nasvet bi bil okoli 80 evrov. Sam namreč 
nisem na tekočem, kam vse je donosno vlagati, 
ter ne poznam vseh pasti in mogočih špekulacij 
oziroma pričakovanj,« dodaja.

Ah, tega jaz ne potrebujem!
Večina, kar okoli 80 odstotkov ljudi, pa je prepri
čanih, da pri svojih financah ne potrebuje pomo
či. Zanašajo se na svoje znanje, intuicijo, govorice 
ali pa upoštevajo priporočila prijateljev, sosedov, 
znancev. Zaradi napačnih finančnih odločitev, 
kakršnihkoli že, na letni ravni izgubimo okoli 
1.200 evrov, kažejo ocene finančne coachinje 
Ane Vezovišek. Da je upravljanje lastnega denar
ja šibka točka, dokazuje tudi raziskava finančne 
pismenosti odraslih – na Mojih financah smo nji
hovo znanje ocenili s šolsko oceno zadostno. Da 
v tem pešamo, kažejo tudi nekateri dogodki – ko 
množično rinemo v »čudne« noro donosne na
ložbe, kot so bile Finanzas Forex, albanski certifi

kati ... Vlagamo, ko je že vse predrago (zlato leta 
2011, balkanske naložbe leta 2007) ali zelo poceni 
(recimo posojila, vezana na švicarski frank).

Plačani so od provizij
Koliko stane nasvet pri profesionalcih – osebnih 
finančnih svetovalcih? Svetovalne družbe v ceni
kih izkazujejo uro svetovanja med 100 in 150 evri. 
Ta je bolj administrativna in se redko zaračuna 
običajnim strankam, smo izvedeli. Svetovalci pri 
nas so večinoma plačani od provizij od ponudni
kov produktov. Izključno plačanih za svetovanje 
pa pri nas ni. V tem primeru so plačani nepos
redno od stranke. Brezplačnega kosila ni. Če nek
do svetovanja ne zaračuna ob obisku, ga bo ob 
prodaji. »Celostno osebno finančno svetovanje 
ne more biti brezplačno,« pravi Myhajlo Todurov 
iz Vzajemci.com. Delo svetovalca in strokovnih 
služb, poglobljene analize, izdelava naložbenih 
predlogov in izvajanje je preveč zapleten sistem, 
da ne bi računali za svoje storitve, pojasnjuje. 
Stroški njihovih storitev za posamezno stranko 
se gibljejo od 244 in tudi do 1.200 evrov na leto, 
dodaja.

Kdo res dela v vašo korist
»Svetovalci navadno ponujajo le produkte, ki jih 
sami prodajajo, in velikokrat nimajo pregleda 
nad celotnim trgom. Toda jaz kot stranka tako 
ne dobim najboljše možne ponudbe,« razmišlja 

Marko Štor
moje.finance@finance.si 

S
H
U
T
T
ER
S
TO
C
K

»Za korekten 
finančni nasvet 
bi bil priprav
ljen plačati. 
Razumen 
znesek za to bi 
bil okoli 80 ev
rov. Sam nam
reč nisem na 
tekočem, kam 
vse je donosno 
vlagati, ter ne 
poznam vseh 
pasti in mo
gočih špeku
lacij oziroma 
pričakovanj,« 
pravi bralec 
Luka, ki išče 
osebnega 
finančnega 
svetovalca.

68 N A L O Ž B E N I  N A S V E T

LUKA Z 10 
TISOČAKI IŠČE 
FINANČNEGA 
SVETOVALCA 

LUKA BI RAD VLOŽIL 10 TISOČ EVROV. 
SESTAVIL JE PORTFELJ MOŽNIH NALOŽB, 

IN KER NE ŽELI KIKSNITI, IŠČE POMOČ 
FINANČNEGA SVETOVALCA. KAKO NAJ 

POIŠČE DOBREGA, NEODVISNEGA? 
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sogovornik Luka. Zato svetujemo, da pri more-
bitni izbiri svetovalca preverite, s koliko druž-
bami ima sklenjene pogodbe. Več jih ima, bolje 
je. Poleg tega iščite svetovalce, ki so posredniki. 
Njihova naloga je, da so pomočniki strankam in 
zanje poiščejo na trgu najboljši produkt. Pravilo-
ma naj ne bi imeli sklenjenih pogodb z bankami, 
družbami za upravljanje ali zavarovalnicami. 
Sicer bi bili zastopniki, ki zastopajo omenjene 

institucije. Preverite, ali ima potrebne licence 
– licenco za trženje investicijskih skladov, ki jo 
podeljuje agencija za trg vrednostnih papirjev 
(ATVP), ali licenco za prodajo zavarovanj, ki jo 
podeljuje agencija za zavarovalni nadzor (AZN). 
Pazite se tudi tistih, ki obljubljajo bajne zasluž-
ke. Naj vas ne zavedejo lepe pisarne, oblačila in 
po možnosti dragi avtomobili, ki jih vozijo. To je 
zgolj fasada.

KAKO POISKATI PRAVEGA SVETOVALCA? 
Finančne svetovalce ločimo po statusu (odvisni ali neodvisni), načinu plačila (provizija, 
svetovalna ura) ter izkušnjah in ugledu (glede na ocene in priporočila drugih), pravi Mitja 
Vezovišek iz Vezovišek & Partnerji. Kako poiskati svojega? V iskalnik vpišite »neodvisno 
finančno svetovanje« in v svoji regiji izločite vsaj dva, ki najbolj ustrezata. Kaj vse ga 
vprašati? Pomagajte si z vprašalnikom (glej v tabeli), s katerim točkujete svetovalca. Tisti, ki 
dobi največ točk, je pravi naslov. Minimalno število točk je 60, če tega ne doseže nobeden, 
postopek ponovite.

KDAJ SPLOH POTREBUJEMO FINANČNEGA SVETOVALCA?
 Ko preden pride plača opazimo, da ne bomo zvozili do konca meseca.
 Ko prebiramo novice, da se je zlato podražilo za 30 odstotkov, tehnološke delnice za 25, 

delnice Gorenja za 100, nam pa s svojimi produkti ne uspe doseči več kot odstotek na leto.
 Ko po več urah primerjanja finančnih produktov ugotovimo, da je še najbolje, če 

izberemo tistega, ki ga oglašuje znan obraz.
 Ko sklenemo 10 različnih naložbeno-zavarovalnih produktov, pa razen tega, da redno 

plačujemo premije, niti ne vemo, kdaj, koliko, če sploh, nam bo zavarovalna polica 
prinesla.

ZAKAJ NE 
MARAMO 
FINANČNIH 
SVETOVAL-
CEV

1. SAM SVOJ 
MOJSTER. Slovenci 
smo prepričani, 
da znamo sami s 
svojim denarjem 
najbolje ravnati.
2. FINANČNO 
SVETOVANJE JE 
TREBA PLAČATI. 
Številni razmiš-
ljajo, da si tega ne 
morejo privoščiti ali 
da ga ni smiselno 
plačevati, če dobijo 
brezplačni nasvet 
denimo v banki. 
Spomnimo se zgod-
be posojil, vezanih 
na švicarske franke. 
Takšni nasveti se 
lahko izkažejo tudi 
za drage.
3. NEZAUPANJE. Na 
trgu obstaja veliko 
prodajalcev megle, 
ki delajo samo za 
svoj žep, veliko je 
tudi kvazisvetoval-
cev, ki prodajajo ra-
zlične sumljive pro-
dukte. V sosednjem 
članku si preberite 
pet nasvetov, kako 
se izogniti prodajal-
cem megle.
4. FINANČNI 
SVETOVALEC NI 
URADNO POKLIC. 
Številni sploh ne 
vedo, kdo je in kaj 
dela osebni finančni 
svetovalec. Pri 
nas za ta poklic ni 
uradne klasifikacije. 
Zato se lahko vsak, 
ki ima pet minut 
časa, označi za 
svetovalca.

KAKO »ZASLIŠATI« IN OCENITI POTENCIALNEGA 
OSEBNEGA FINANČNEGA SVETOVALCA
Kaj vse moramo vprašati, preden izberemo svojega osebnega finančnega svetovalca, in kako ovrednotiti odgovore

VPRAŠAJTEGA GA ... OCENITE ODGOVORE (V TOČKAH)

1. Kje ste zaposleni?

0 samozaposlen

10 zaposlen v veliki finančni ustanovi

20 zaposlen v manjši svetovalni hiši

2. Kako ste plačani za svoje delo?

0 izključno provizije

10 provizije in plačila za svetovanje

20 izključno plačila za svetovanje

3. Mi pokažete cenik svetovalnih storitev? In ali 
izdelate osebni finančni načrt, za katerega vam 
plačam, finančne produkte pa sklenem sam 
drugje?

5, če ima uraden cenik 

+ 5, če je cenik javno objavljen na spletni strani 

+ 10, če lahko načrt plačam, produkte sklepam 
drugje

4. Kako pogosto objavljate strokovne članke v 
medijih?

0, če ne ali 1-krat na leto

10, če od 2- do 4-krat na leto

20, če 5- ali večkrat na leto

5. Lahko navedete imena treh strank, ki so vas 
javno priporočile (pomeni, da je objavljeno na 
spletni strani) v zadnjem letu?

0, če ni nobene

/10, če je 1 ali 2

/20, če so 3 ali več

SKUPAJ Maksimalno 100 točk
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F
inančniki svetujejo o eksotičnih rečeh, kot je 
parkiranje delnic, tržniki o personalizacijskih 
strategijah in »cost-benefit« analizah, torej ana-
lizah stroškov in koristi, PR-agencije o umet-

nostih prefinjenega laganja, pravniki modrujemo o mobin-
gih in alternativnih metodah reševanja sporov, strokovnjaki 
za »nebeške« postave o Gabrielovih in Montignacovih meto-
dah hujšanja, da o psihoterapevtih niti ne govorim ... Zdi se, 
kot da človek spet beži od narave in njenih zakonov.

Večino zgornjih tematik sicer – resnici na ljubo – razlagajo 
izobraženi in verodostojni strokovnjaki. Toda med njimi je 
tudi kar nekaj prodajalcev megle in bleferjev. Kaj torej stori-
ti, če se odločite najeti različne svetovalce?

1. Mama se je odločila, da bo prodala hišo. Takoj ko je 
objavila oglas, je prejela e-sporočila sedmih nepre-

mičninskih agencij, ki so ji pomolile v podpis pogodbo 
o posredovanju pri prodaji hiše. Nekatere izmed teh 
pogodb so zapletene. Na kaj je treba biti pozoren?
Če se boste odločili prodajati hišo prek nepremičninske 
agencije, ni s tem nič narobe. Morali bi biti profesionalci, 
ki vedo, kako se lotiti posla. Toda niso vse agencije tudi ka-
kovostne. Poleg tega poskušajo nekatere v posredniške po-
godbe »skriti« različne klavzule glede izplačevanja posebnih 
stroškov. Svetujem vam, da izberete agencijo, ki je »na dob-
rem glasu«. Tu so vam lahko v pomoč podatki Gospodarske 
zbornice Slovenije, še bolj pa stari rek, da dober glas seže v 
deveto vas. Kar zadeva pravni del, bodite pozorni predvsem 

KAKO SE 
IZOGNITI 
PRODAJALCEM 
MEGLE? 
V DANAŠNJEM ČASU MRGOLI 
SVETOVALCEV NA VSEH 
PODROČJIH. PREPOZNAJTE 
BLEFERJE, DA ZANJE NE BOSTE 
ZAPRAVLJALI EVROV.

Boštjan J. Turk*
mojefinance@finance.si 



na višino posredniške provizije, ki vam jo bo 
zaračunala agencija, izogibajte se agencijam, ki 
želijo postati vaš ekskluzivni posrednik, saj bos-
te tako zaprli vrata drugim agencijam. Bodite 
pozorni na to, da si agencija ne bo zaračunavala 
kakšnih dodatnih stroškov, kot so potni stroški 
ali stroški ogledov. Svetujem tudi, da v pogodbo 
vnesete določilo o minimalnem številu strank, 
ki vam jih je agencija dolžna po pogodbi »pri-
peljati«. Tako boste poskrbeli za to, da se bo 
agencija za prodajo mamine nepremičnine vsaj 
trudila, kot se to od nje pričakuje.

2. Kot zavarovalničar sem se udeležil pre-
davanja nekega strokovnjaka s področ-

ja zavarovalnih pogodb. Nekatera njegova 
pojasnila so bila dvoumna, zato sem od 
njega zahteval, da pojasni nekaj vprašanj. 
Dejal je, da tega ne more, ker je tudi zakon 
dvoumen. Plačal sem kotizacijo in želim do-
biti jasne odgovore. Lahko zato zahtevam 
vračilo plačane kotizacije?
Čeprav razumem vaš položaj in nezadovoljstvo, 
ker niste prišli do želenih informacij, pa se mo-
ram tu postaviti tudi na stran predavatelja. Kot 
strokovnjak namreč dobro poznam naravo slo-
venskih zakonov in se strinjam, da so številni 
izmed njih napisani nejasno, dvoumno. Zato 
enotna razlaga ni vselej mogoča! Vendar pa bi 
moral tudi predavatelj ravnati drugače. Moral 
bi vam namreč podati več (verodostojnih) raz-
lag (zakonsko, akademsko, sodno). S tem bi 
ravnal kot dober strokovnjak. A predavateljeva 
razlaga ni (ne more biti!) vselej vredna suhega 
zlata. Včasih je treba pridobiti še drugo mnenje. 
Pravno gledano, boste kotizacijo težko dobili v 
celoti povrnjeno, saj je storitev bila opravljena, 
lahko pa predlagate njeno znižanje zaradi po 
vašem mnenju nepopolno opravljene storitve.

3. Pred kratkim so mi v neki družbi za 
upravljanje predlagali vlaganje v afri-

ške sklade, ki so obetali več kot 20-odsto-
tno donosnost na leto. Svetovalec je bil zelo 
prepričljiv in sem se kljub dvomom odloči-
la za vlaganje. V letu dni je vrednost točk 
v glavnem le upadala. Ali me je svetovalec 
zavedel?
Zavedel bi vas, če bi vam dejal, da je donosnost 
v vsakem primeru zagotovljena tudi dolgoroč-
no. Ni pa vas zavedel, če je povedal, da sklado-
ma sicer trenutno dobro kaže, da sta zelo dono-
sna, da pa vam kljub temu ne more jamčiti take 
donosnosti za v prihodnje. Večina svetovalcev 

v družbah za upravljanje ravna tako. Že skoraj 
vsak laik ve, da borzni strokovnjaki ne morejo 
vplivati na vrednosti točk skladov. Vem pa tudi, 
da so številne stranke zelo površne pri prebira-
nju pogodb o sodelovanju in se takoj »obesijo« 
na svetovalce, če kaj ne poteka tako, kot so si 
zamislili.

4. Imam 16-letno hčerko, ki ima nekaj 
psihičnih težav. Obiskali sva že štiri 

psihologe in vsakemu sem plačala 60 evrov 
za nasvet, vendar ni bilo nobenega izboljša-
nja. Zanima me, ali je dopustno, da ti »stro-
kovnjaki« zaračunavajo za nekaj, kar ne 
pripelje do nobenih rezultatov? 
Področje psihoterapije je eno izmed tistih, kjer 
je svetovalcev kot listja in trave, saj skoraj ni za-
konske omejitve glede dostopa na trg storitev za 
tovrstna svetovanja. Zato je moj prvi nasvet, da 
krepko premislite, h komu se boste odpravili na 
psihoterapevtski nasvet. Poleg tega so rezultati 
na področju psihoterapije precej težje merljivi 
in se jih ne da denimo primerjati z obrtniškimi 
storitvami. Psihoterapevt bi vam moral jasno in 
nedvoumno povedati, kaj boste prejeli za ome-
njenih 60 evrov. Dvomim, da vam je katerikoli 
izmed psihoterapevtov obljubil popolno rešitev 
vseh hčerinih težav za omenjeni honorar. Če ste 
bili od koga morda deležni take sporne obljube, 
pa gre za primer, ki je brez dvoma zrel za prija-
vo tržni inšpekciji.

5. Veliko Slovencev obiskuje vedeževal-
ce, ki se ukvarjajo z napovedovanjem 

prihodnosti. Kako pa je v primeru, če ve-
deževalec napove razvoj dogodkov, ki se 
ne uresničijo? Takih primerov je namreč 
ogromno.
Čeprav se vedeževalci ukvarjajo z legalno dejav-
nostjo (če imajo seveda registrirano podjetje in 
plačujejo davke), pa so njihovi nasveti že po na-
ravi stvari silno neoprijemljivi. Prihodnosti ne 
more verodostojno napovedati nihče, niti znan-
stveniki ne, kaj šele vedeževalci. Ker pa je veči-
na strank, ki obišče vedeževalce, nekoliko spe-
cifična, reciva, nagnjena k naivnosti, menim, 
da bi morali etični vedeževalci stranke pred 
začetkom vedeževanja jasno in nedvoumno (po 
možnosti v obliki pisne listine) opozoriti, da ne 
jamčijo, da se bodo dogodki, ki jih napovedu-
jejo, tudi dejansko tako zgodili. Podobno kot 
pri psihoterapevtih pa je tudi tu vsak primer, ki 
strankam obljublja neuresničljivo, zrel najmanj 
za prijavo tržni inšpekciji.

*Boštjan J. Turk 
je direktor Inšti-
tuta za civilno 
in gospodarsko 
pravo. 
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DOBIVATE PASIVNE 
DOHODKE? NE POZABITE 
ODDATI NAPOVEDI

OBRESTI OD DEPOZITOV
1. Kdo mora vložiti napoved od prejetih obresti od 
depozitov? 
Vsak, ki je pri bankah in hranilnicah prejel obresti, 
višje od tisoč evrov. Te podatke so banke in hranilnice 
morale dostaviti do 31. januarja. Za obresti, dosežene v 
tujini, si podatke zagotovite sami. Stopnja obdavčitve je 
25 odstotkov – obdavčitev je dokončna.

2. Lani sem prejel 500 evrov obresti iz depozita, 
mama pa 1.500. Kako je z oddajo napovedi? 
Napoved oddate le za obresti nad tisočaka. Vpišite celo-
ten znesek doseženih obresti, dohodnina bo odmerje-
na le od obresti, ki presegajo tisoč evrov.

3. Prejel sem obresti od bančne vloge na vpogled, 
in ne iz depozita. Ali moram oddati napoved? 
Od obresti na pozitivno stanje na TRR ne plačate doho-
dnine in ne oddajate napovedi. Če gre za obresti, dose-
žene na vpogledni denarni depozit, vložite napoved, če 
so obresti prek tisočaka.

4. Ali oddam napoved za 1.200 evrov obresti iz ve-
zave denarja na Hrvaškem?
Da. Hrvaška je članica EU, zato za depozite v tej državi 
velja enako kot za druge depozite v EU. Če ste že pla-
čali davek na Hrvaškem, lahko v napovedi uveljavljate 
v tujini plačan davek. Pri tem se vam bo od odmerje-
ne dohodnine od teh obresti v Sloveniji odštel znesek 
ustreznega dela dohodnine v višini petih odstotkov 
bruto zneska obresti. Gre za stopnjo, določeno v spora-
zumu med Slovenijo in Hrvaško o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja.

5. Na depozit sem prejel 1.500 evrov, hkrati pa 
ustvaril dva tisoč evrov izgube s prodajo točk vza-
jemnih skladov. Se dobiček in izguba izničita? 
Ne. Pobotajo se lahko le kapitalski dobički, doseženi z 
odsvojitvijo nepremičnin, vrednostnih papirjev, dele-
žev v gospodarskih družbah ter investicijskih kuponov.

Matjaž Nidorfer
matjaz.nidorfer@finance.si

OŠILITE SVINČNIKE, SPET BO TREBA ODDATI NAPOVED ODMERE 
DOHODNINE ZA LETO 2016. PRIPRAVILI SMO KONKRETNE 
NASVETE, PRI ČEMER NAM JE POMAGALA FINANČNA UPRAVA 
(FURS); POZOR! NEKAJ JE TUDI NOVOSTI.
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6. Lani se mi je iztekla dveletna vezava denarja. Sku-
paj je bilo za 1.500 evrov obresti, v povprečju okoli 750 
evrov na leto. Bom vseeno moral plačati davek? 
Če ste do konca davčnega leta, v katerem ste sklenili 
pogodbo za vezavo denarja, obvestili banko in davčni 
organ, da vam obračunane obresti obravnavata enako, 
kot da bi bile izplačane, potem se ta znesek razdeli po 
posameznih letih, četudi obresti niso bile izplačane. V 
tem primeru napovedi ni treba oddati, saj so bile obre-
sti 750 evrov. Če obvestila niste oddali, morate oddati 
napoved za 1.500 evrov, pri čemer bo davčna osnova 
500 evrov.

7. Lahko prenesem del letos izplačanih obresti kot do-
hodek lanskega leta? 
Ne. Ta dohodek se obravnava kot dohodek leta 2017, 
zato ga boste morali napovedati prihodnje leto, če bo 
skupni znesek v letu presegal tisoč evrov.

POSOJILO PRIJATELJU
8. Prijatelju sem dal posojilo, lani pa mi je ta plačal 
1.500 evrov obresti, kot je bilo navedeno na najini 
pogodbi. Se tudi ta znesek prijavi? 
Tako dosežene obresti ste letos prvič dolžni napovedati 
do 28. februarja 2017 v napovedi za odmero dohodnine 
od obresti. Davčna osnova so dosežene obresti, od ka-
terih se plača dohodnina po stopnji 25 odstotkov in se 
šteje kot dokončen davek.

BANČNI RAČUN V TUJINI
9. Ali moram prijaviti račun, ki sem ga lani odprl na 
Hrvaškem? 
Da. Račune, odprte v tujini, je treba prijaviti v osmih 
dneh po odprtju. Sicer lahko finančni organ izvede 
prekrškovni postopek in vas oglobi z 210 do 1.200 
evrov.

DELNICE IN SKLADI
10. Kdo mora vložiti napoved za kapitalske dobičke? 
Vsak, ki je v letu 2016 prodal vrednostne papirje in dru-
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ge deleže, investicijske kupone ali nepremičnino, 
mora napoved vložiti do konca februarja, razen pri 
odsvojitvah nepremičnin, kjer se napoved odda v 15 
dneh od odsvojitve. Davčna stopnja je 25 odstotkov, 
po petih letih imetništva pa 15, potem se vsakih pet 
let znižuje po pet odstotnih točk.

11. Prodal sem tri različne delnice. Ali moram vložiti 
napoved?
Če ste s tem kapitalom opravili več kot deset tran-
sakcij, morate napoved obvezno vložiti v elektron-
ski obliki prek sistema eDavki. Če ste jih opravili 
manj, pa lahko tudi v papirni obliki.

12. Lani sem prodal delnice z izgubo. Ali moram od-
dati napoved? 
To morate oddati ne glede na to, ali ste delnice pro-
dali z dobičkom ali izgubo.

13. Prodal sem delnice, pridobljene v postopku 
lastninskega preoblikovanja. Ali moram oddati 
napoved? 
Za tako pridobljene delnice se napoved ne vlaga.

14. Prodal sem delnice, ki sem jih kupil leta 2002. 
Katero nabavno vrednost vpišem v napovedi? 
Če ste vrednostne papirje pridobili pred 1. januar-
jem 2003, kot nabavno vrednost kapitala vpišete 
njegovo tržno vrednost na dan 1. januarja 2006 
(enotni trgovalni tečaj borze na dan 30. decembra 
2005). Če pa kapital nima tržne vrednosti, se vpiše 
njegova knjigovodska vrednost na dan 1. januarja 
2006. Podatek pridobite pri izdajatelju vrednostne-
ga papirja. Še opozorilo! Od leta 2008 velja, da lah-
ko tisti, ki ste papir kupili pred 1. januarjem 2003, 
upoštevate tudi ceno, po kateri ste papirje dejansko 
kupili. Če ste jih kupili pred 1. januarjem 2003 draž-
je, kot je znašala vrednost papirja 1. januarja 2006, 
lahko kot nabavno vrednost upoštevate višjo de-
jansko nabavno vrednost.

15. Katera cena se šteje za nabavno ceno delnic, 
kupljenih po 1. januarju 2003? 
Dejansko plačana cena iz pogodbe, naročila.

16. Ali lahko znižam davčno osnovo za stroške 
borznega posredovanja? 
Finančni organ bo sam upošteval normirane stro-
ške, zato podatkov o tem v napoved ne vpisujete.

17. Ali se pri nabavni in prodajni ceni upošteva reva-
lorizacija obeh vrednosti?
Zakon o dohodnini od 1. januarja 2007, ne dopušča 
več revalorizacije nabavnih vrednosti kapitala.

18. Ene delnice sem prodal z 250 evri izgube, druge 
z 200 evri dobička. Se dobiček in izguba pobotata? 
Lahko se pobotata, a ne za več, kot je pozitivna dav-
čna osnova, v vašem primeru do 200 evrov. Izgube 
preostalih 50 evrov ne morete izkoristiti, niti je ne 
morete prenesti v prihodnje leto.

19. Moj sin, študent, je prodal delnice z dobičkom. 
Mora vložiti napoved? 
Tudi otroci morajo vložiti napoved, če so odsvojili 
vrednostne papirje. Splošna olajšava in olajšava za 
študente ne vplivata na obdavčitev kapitalskih do-
bičkov. Obdavčujejo se cedularno – ti dohodki se ne 
vključujejo v letno dohodninsko napoved.

20. V tujini sem prodal delnice z dobičkom in tam 
plačal davek. Kaj pa pri nas?  
Obdavčeni smo po načelu svetovnega dohodka, 
zato morate tudi za te dohodke do 2. marca oddati 
napoved za odmero dohodnine od odsvojitve vre-
dnostnih papirjev. Za uveljavljanje odbitka davka, 
plačanega v tujini, boste v napovedi izpolnili podat-
ke pod točko šest. Obstaja možnost, da vam finanč-
na uprava v tujini plačane dohodnine ne bo prizna-
la. Preverite mednarodne sporazume o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo, 
kjer ste ustvarili kapitalski dobiček.

21. Ali Furs ve za vse moje transakcije, ki jih imam 
prek tujih spletnih posrednikov? 
Furs od pred kratkim na podlagi avtomatične izme-
njave že prejema podatke o dohodkih slovenskih 
rezidentov v minulih letih, prejetih v tujini.

22. Z dobičkom sem prodal delnice, ki sem jih pode-
doval od očeta. Ali moram oddati napoved? 
Da, razen če gre za delnice, pridobljene ob lastnin-
skem preoblikovanju podjetij – torej iz certifikatov.

DIVIDENDE
23.  Lani sem prejel 200 evrov dividend, imel pa 
tudi 400 evrov izgube s prodajo delnic. Se dobi-
ček in izguba pobotata? 
Ne, saj se lahko pobota le dobiček iz kapitala, do-
sežen z odsvojitvijo nepremičnine, vrednostnih pa-
pirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah 
in drugih oblikah investicijskih kuponov.

24. Lani sem prejel dividende od slovenske 
družbe in dveh iz tujine. Ali moram prejete di-
vidende napovedati? 
Od dividend, izplačanih v Sloveniji, je družba, ki jih 
je izplačala, že obračunala in plačala dohodnino, 
zato zanje ne vlagate napovedi. Dividende, prejete 

SH
UT
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RS
TO
CK

KAKO 
NAPOVEDATI 

DOHODNINO? 

Za kaj: 
za odmero 

dohodnine od 
obresti na de-

narne depozite, 
kapitalske do-

bičke, po novem 
pa tudi napoved 

za odmero 
dohodnine od 

najemnin, obre-
sti iz obveznic 
in dividend iz 

tujine.

Kdaj: 
do 28. 2. 2017, z 
nekaj izjemami.

Kako: 
po pošti ali 
osebno na 

finančnem ura-
du, na predpi-

sanem obrazcu, 
ki je objavljen 

na spletni strani 
finančne uprave 

(www.fu.gov.
si), dostopen 

je tudi na vseh 
finančnih uradih 
in v pisarnah; če 
imate digitalno 
potrdilo, lahko 
to uredite prek 

eDavkov.

Kazen: 
globa, če ne 

vložite napovedi 
ali jo vložite pre-
pozno, je od 250 
do 400 evrov; če 
navedete neres-
nične, nepravil-
ne ali nepopol-
ne podatke, pa 
od 400 do pet 

tisoč evrov.



iz tujine, so bile sicer verjetno že obdavčene v državi 
izplačila, a morate kljub temu vložiti napoved za odme-
ro dohodnine od dividend, in sicer letos prvič do 28. 
februarja. Morebitni davek, plačan v tujini, se lahko 
tudi uveljavlja.

NEPREMIČNINE
25. Lani sem s 40 tisoč evri dobička prodal nepre-
mičnino, ki sem jo kupil leta 2001. Ali moram od-
dati napoved? 
Ker ste nepremičnino pridobili pred 1. januarjem 2002, 
vam napovedi za odmero dohodnine od dobička iz 
kapitala ni treba vložiti. V tem primeru ste oproščeni 
plačila.

26. Leta 2012 sem kupil hišo, lani pa jo prodal z do-
bičkom. Ali moram oddati napoved? 
Napoved ste morali oddati v 15 dneh od dneva odsvo-
jitve nepremičnine, ker tega niste storili, vložite samo-
prijavo. Ker ste nepremičnino prodali pred iztekom 
petih let lastništva, boste obdavčeni po 25-odstotni sto-
pnji. Če bi od dneva nakupa do dneva prodaje preteklo 
več kot pet let in manj kot deset let, bi bili obdavčeni po 
15-odstotni stopnji.

27. Leta 2008 smo kupili garsonjero, ker nam je 
postala pretesna, smo jo prodali z dobičkom. Je ta 
obdavčen? 
Zakon o dohodnini dopušča možnost oprostitve plačila 
dohodnine, če ste bili vsaj tri leta lastnik stanovanja, ste 
imeli to obdobje tam tudi stalno prebivališče in v njem 
dejansko bivali.

28. Lani sem s 15 tisoč evri izgube prodal hišo, ki 
sem jo kupil leta 2007, hkrati pa prodal tudi delni-
ce s pet tisoč evri dobička. Ali izguba z nepremič-
nino zniža davčno osnovo pri dobičku z delnica-
mi? 
Izgubo, ki ste jo imeli s prodajo hiše, lahko kompenzira-
te z dobičkom iz prodaje delnic.

29. Ali lahko znižam davčno osnovo za stroške 
prenove nepremičnine? 
Davčno osnovo si lahko znižujete s stroški, ki ste jih in-
vestirali v prenovo, vendar morate predložiti dokazila o 
investicijah (račune). 

NAJEMNINE
30. Lani sem prejel tri tisoč evrov od najemnin. Ko-
liko davka bom plačal? 
Letos je prvič rok za oddajo napovedi konec februar-
ja, doslej je bilo to do 15. januarja. Davčna osnova od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem je dohodek, 
zmanjšan za normirane stroške v višini desetih odstot-

kov od dohodka. Za prejete najemnine boste od davč-
ne osnove 2.700 evrov (3.000 – 300) plačali dohodnino 
po 25-odstotni stopnji, ki se šteje za dokončen davek 
in znaša 675 evrov. Lahko pa uveljavljate dejanske stro-
ške, ob predložitvi računov.

31. Na Hrvaškem oddajam apartma. Ali moram od-
dati napoved dohodnine? 
Če gre za turistični najem, se šteje, da opravljate dejav-
nost, zato se dohodki, doseženi iz tega naslova, obdav-
čijo z davkom od dohodka iz dejavnosti. Davčni obra-
čun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka 
iz dejavnosti morate davčnemu organu predložiti pra-
viloma do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Če 
apartma oddajate fizičnim osebam, vendar NE v turi-
stični najem, se šteje, da dosegate dohodke iz naslova 
oddajanja premoženja v najem. Te dohodke morate 
napovedati do 28. februarja v napovedi za odmero do-
hodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

32. Kateri stroški za stanovanje, ki ga oddajam, 
znižujejo davčno osnovo? 
Priznali vam bodo dejanske stroške vzdrževanja, a le 
tiste, ki ohranjajo uporabno vrednost nepremičnine 
(če dotrajana okna zamenjate z varčnejšimi).

33. Lani sem oddajal stanovanje podjetju. Ali mo-
ram oddati napoved? 
Če kot fizična oseba oddajate stanovanje poslovnemu 
subjektu, potem izračun in plačilo davka opravi plačnik 
davka (podjetje), kot najemodajalec pa vam napovedi 
ni treba oddati.

OBVEZNICE
34. Ali moram oddati napoved, ker sem lani z do-
bičkom prodal obveznice? 
Dohodnina se ne plačuje od dobička iz kapitala, dose-
ženega pri odsvojitvi dolžniških vrednostnih papirjev, 
kamor se vštevajo tudi obveznice.

35. Ali moram napovedati 500 evrov obresti od ob-
veznic, ki sem jih dobil lani? 
Za obresti iz obveznic morate letos prvič vložiti napo-
ved za odmero dohodnine od obresti do 28. februar-
ja. Odmero dohodnine opravi finančni organ. Nave-
deno ne velja za obresti na obveznice, ki so izdane 
za plačilo odškodnine v skladu z zakonom o denacio-
nalizaciji. Dohodnino od obresti na te obveznice ob 
njihovem izplačilu izračuna, odtegne in plača izpla-
čevalec obresti.
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VELIKO IZDELKOV, KI SE PRODAJAJO PRI NAS, JE 
TAKO IN TAKO IZDELANIH NA KITAJSKEM, ZAKAJ PA 
JIH NE BI KUPOVALI KAR NEPOSREDNO PREK KI-
TAJSKIH SPLETNIH TRGOVIN!

Nina Simić
nina.simic@finance.si

Dostava iz Kitajske 
je hitrejša, 

saj pridejo pošiljke v 
tednu ali dveh, prej pa 
so potrebovale mesec 

dni. To je posledica 
sprememb v organizaciji 
transporta (China Post).

Kitajski izdelki se 
bodo podražili 

po letu 2021, ko bo 
treba plačati DDV. Zdaj 

so pošiljke, poslane 
neposredno iz tretje 

države v EU, oproščene 
plačila DDV do vrednosti 
22 evrov, plačila uvoznih 
dajatev pa, če vrednost 
blaga ne presega 150 

evrov.

I Z D E L K I  S  S P L E T A

KAKO KUPOVATI 
PREK KITAJSKIH 
SPLETNIH TRGOVIN

KAJ SE SPLAČA 
KUPITI PRI KITAJCIH

Detektor ogljikovega mono-
ksida z oznako CE: od januar-
ja je v domovih, ki uporabljajo 
kurilne naprave s fosilnimi go-

rivi, treba namestiti omenjeni 
detektor. Prek kitajskih spletnih 

strani ga lahko kupite od sedem 
evrov. Pazite le, da bo imel oznako CE in 
da pri sproženju alarma posveti rdeča luč-
ka. Pri nas vas bodo stali 20 ali 30 evrov.

Tehnični izdelki: izbira je bogata, prihran-
ki precejšnji. Pametne ure dobite že za 10 
evrov, boljše stanejo nekajkrat več (pri nas 
najmanj 20 evrov). Pravi hit so virtualna 
očala, ki jih prodajajo za 15 evrov (pri nas za 
trikrat več). Največji hit so mobilniki. Zelo 
priljubljen je zdaj umi plus E, ki stane le 210 
evrov. Težava je lahko popravilo, saj pri nas 
ni uradnega servisa. Pa cene: za nezahtev-
ne uporabnike od 60 evrov, za boljše in 
novejše modele od 180 evrov. O »kitaj-
skih« mobilnikih smo pisali pred kratkim v 
članku Tina namesto 700 evrov za mobilnik 
odštela le 129 (https://mojefinance.finance.
si/8849156/).

Dodatki za telefon: ovitki, zaščitne folije 
in podobno lahko pri Kitajcih dobite že za 

okoli evra, pri nas za de-
setkrat več. Zadnji hit so 

prstani, ki jih nalepimo na 
zadnjo stran telefona in 

jih pri nas najdemo le v eni spletni trgovini 
za skoraj 13 evrov, pri Kitajcih pa za dober 
evro. Priljubljeni so tudi prenosni in brez-
žični polnilniki, ki jih dobite za okrog 15 
evrov, pri nas pa od 25 do 30 evrov.

Igrače: že za 30 centov dobite priljubljena 
dinozavrova jajčka, iz katerih se izvali mali 
dinozaver (pri nas pa od tri ali štiri evre), 
drone s kamero dobite že od 40 evrov (pri 
nas od 80 evrov). Cene dobro preverite, saj 
niso vedno nižje kot pri nas.

Dodatki za dom: ponudba inovativnih 
pripomočkov je precejšnja. Cenejši kot 
pri nas so denimo nalepke za stenske 
napise, dekorativni izdelki za zabave. 
Svet pa je ponorel za odejo v obliki repa 
morske deklice, ki jo dobite od 20 evrov, pri 
nas pa je ne najdemo.

Torbice, nakit in modne ure: Kitajci hitro 
»skopirajo« znane modele in jih ponudi-
jo po privlačnih cenah. Denimo torbice 
iz umetnih materialov dobite že od nekaj 
evrov, usnjene od 40 evrov. Ta hip so mo-
dne »choker« ogrlice, ki stanejo pol evra, 
bolj »luksuzne« pa nekaj evrov, v naših tr-
govinah pa od deset evrov. Enako velja za 
uhane, ki jih pri »Kitajcih« dobite za manj 
kot evro, zapestne ure za dva ali tri. Nekate-
ri brezplačno priložijo dodatno baterijo (ki 
pri nas stane od pet evrov).

SHUTTERSTOCK
1. Priljubljene 
kitajske 
spletne 
trgovine so 
Aliexpress, 
Deal extre-
me, Banggo-
od ...
2. Plačila 
s kreditno 
kartico so 
varna toliko 
kot drugje.
3. Bodite 
pozorni na 
velikosti pri 
nakupih 
oblačil in 
obutve ter 
na pona- 
redke (kot 
so imitacija 
Salomonovih 
superg, Te-
vinih sandal). 
Te na carini 
zaplenijo in 
uničijo, vam 
pa zaračuna-

jo stroške.
4. Pred na-
kupom pre-
verite ocene 
trgovca. 
Izberite tiste 
z najvišjimi.
5. Ob izgubi, 
napačno 
poslanem ali 
poškodova-
nem izdelku 
trgovci 
večinoma 
poiščejo 
ugodno 
rešitev, da jih 
ne bi nega-
tivno ocenili.
6. Če kupu-
jete dražje 
izdelke, 
razmislite o 
doplačilu za 
hitro dosta-
vo, pred-
vsem zaradi 
sledljivosti.



KAR 2.270 SLOVENCEV SI JE V 
ZADNJEM LETU DNI SPREMENILO IME. TO 
JE PETKRAT VEČ KOT PRED 10 LETI. KDO 
SO TI LJUDJE, ZAKAJ SI SPREMENIJO IME 
IN KOLIKO ZA TO ODŠTEJEJO? MED NJIMI 
STA TUDI MILENA IN ANA MARIA.

MILENA KALAACUNN

PLAČALA 2.500 EVROV 
ZA NOVO IME  

M
ilena Kalaacunn si je 
priimek spremenila 
po ločitvi, ker ni že-
lela obdržati priimka, 

ki ga je s poroko »vzela« od moža. 
Spremembo je naredila na podlagi 
numerologije. »Sama sem iz priim-
ka Lapajne (dobljen s poroko leta 
2005) vzela k osnovni izvedbi po-
dedovanega priimka Kalacun po 
očetovi strani črki a in n. A je po 
kaldejski numerologiji število ena 

in n je število pet. Obe sta podporni 
v matrici otrok, ki ju imam z nek-
danjim možem, in sta vzeti iz nje-
govega priimka. Tako se je nekako 
ohranila struktura obeh priimkov v 
formuli, meni pa dodala novo po-
dobo očetovega priimka, ki ne nosi 
več toliko bremen števila tri in se 
bistveno bolje razume z ena, ki je 
število mojega imena.« Sprememba 
imena jo je stala približno 92 evrov 
za dokumente, denar, ki ga je do-

Ksenija Sedej
ksenija.sedej
@finance.si

1. 
STROŠKI POSTOPKA 

ZAMENJAVE –  
54,40 EUR

2. 
UPRAVNA TAKSA – 

0,50 EUR
3. 

PROMETNO DOVOL
JENJE – 10,32 EUR 
(obrazec 1,26 EUR, 
vloga 4,50 EUR, up

ravna taksa 4,50 EUR 
in ovitek 0,06 EUR)

4. 
VOZNIŠKO DOVOL
JENJE – 15,07 EUR 
(obrazec 3,27 EUR, 
vloga 4,50 EUR, up

ravna taksa 7,30 EUR)
5. 

OSEBNA IZKAZNICA, 
VELJAVNOST 10 LET – 
18,86 EUR (tiskovina 
9,26 EUR, vloga 0,50 
EUR, upravna taksa 

9,10 EUR)
6. 

POTNI LIST, VEL
JAVNOST 10 LET, 32 
STRANI – 46,10 EUR 

(tiskovina 32 EUR, vlo
ga 0,50 EUR, upravna 

taksa 13,60 EUR)
7. 

ZA PREKLIC IN 
ZAMENJAVO DEBETNE 
KARTICE – povprečje 

11,98 EUR
8. 

KARTICA ZDRAV
STVENEGA  

ZAVAROVANJA –  
3,50 EUR

9. 
FOTOGRAFIJE ZA 
DOKUMENTE (4) – 

približno 15 EUR
10. 

+ še kakšni drugi 
osebni dokumenti

SKUPNO: 175,73 EUR

S P R E M E M B A  I M E N A76

Lani si je 2.270 Slovencev spremenilo oseb
no ime, od tega je bilo 29 odstotkov mlado
letnih. Na ljubljanski upravni enoti so prejeli 
533 vlog za spremembo osebnega imena, 
predlanskim pa 536 vlog. Osebno ime si 
lahko zamenjamo tolikokrat, kot želimo – je 
pa cena občutno višja, če si ime zamenjamo 

večkrat. Stroški postopka zamenjave oseb
nega imena prvič stanejo 54,40 evra, vsaka 
naslednja zamenjava pa stane 108,8 evra. To 
seveda niso vsi stroški, saj mora posameznik 
ob vsaki spremembi spremeniti tudi vse 
identifikacijske dokumente.

SPREMEMBA STANE, VSAKA NASLEDNJA ŠE VEČ!

Milena Ka
laacunn je 
po ločitvi 
na podlagi 
numerologije 
oblikovala svoj 
novi priimek. 
Za nove 
dokumente 
je odštela 
približno 92 
evrov, denar 
pa vložila tudi v 
izobraževanje 
na področju 
numerologije, 
kar jo je stalo 
približno 2.400 
evrov.
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MILENA KALAACUNN

PLAČALA 2.500 EVROV 
ZA NOVO IME  

1. 
ker jim preprosto 

ni všeč,

2. 
zaradi sklenitve 
zakonske zveze 
in tudi nekaterih 

drugih dru
žinskopravnih 

razmerij, kot so 
razveza ali razve
ljavitev zakonske 
zveze, priznanje 
očetovstva, pos

vojitev,

3. 
zaradi verskih 

razlogov ali po
litičnega prepri

čanja,

4. 
vse večji trend 
med moškimi 

je, da ob poro
ki prevzamejo 

ženin priimek; v 
Ameriki opažajo, 
da si oba part
nerja ob poroki 
pogosto omislita 

povsem nov 
priimek.

NAJPOGOSTEJ-
ŠI RAZLOGI ZA 
SPREMEMBO 
OSEBNEGA 

IMENA:

datno vložila za izobraževanje na 
področju numerologije, pa je bil 
po njenih besedah kar investicija. 
»Vsi webinarji plus knjige in in-
dividualno šolanje vključno z le-
talskimi vozovnicami so me stali 
približno 2.400 evrov.«

Tudi znana slovenska improvi-
zatorka in komičarka Ana Maria 
Mitić si je pred dobrim letom ne-
koliko »osvežila« ime – ni več Ana 
Marija, ampak Ana Maria. »Že od 
nekdaj mi je tako ime, a se je za-
radi splošno uveljavljene prakse v 
jeziku prikradel v dokumente tisti 
j, pa sem se ob prigovarjanju iz-
vorne družine le odločila, da ori-
ginal bolj dosledno upoštevam.«

Barbara je še vedno Barbara
Skoraj pa si je po nasvetu nume-
rologinje leta 2002 spremenila 
ime tudi Barb(a)ra Drnač. »Moj 
numerološki seštevek imena in 
priimka ter rojstnega datuma 
menda ni preveč dober in imam 
preveč tako imenovanih vibracij 
s številko ena. Numerologinja je 
izračunala, da bi bilo bolje, če 
vržem iz imena črko a, in spre-
membe na bolje se bodo začele,« 
razloži plesna novinarka in ure-
dnica spletnega portala Parada 
plesa. A kljub resnim namenom 
glede spremembe po temelji-
tem premisleku ni bila več čisto 
prepričana, da je črka a res tako 
usodnega pomena, tudi hčerka 
ji je svetovala, naj imena ura-
dno ne spremeni. »Večina me še 
vedno kliče Barbara, nekateri 
Barbra, bližnji Barbi ali pa Drna-
čeva, odvisno od razpoloženja. O 

spremembi imena ali priimka v 
prihodnje ne razmišljam, razen 
če se odločim za poroko (smeh).«

Ali ime res pove, kdo smo
Naše ime, vzdevek, priimek in 
datum rojstva določajo, kdo smo, 
je prepričana numerologinja Ro-
mana Pogorelčnik, avtorica knji-
ge Tvoje ime – tvoja osebnost. 
»Vsako ime, ki ga izgovorimo ali 
zapišemo, zavibrira z določeno 
vibracijo. Tako nam imena go-
vorijo, kakšne misli so v nas, in 
posledično, kakšna čustva ter 
kako se zaradi njih odzivamo,« 
še pojasni. Koliko pa nas tovrstne 
analize stanejo? Na spletni strani 
numerologinje smo našli poda-
tek, da numerološka analiza sta-
nja stane 56 evrov, numerološka 
analiza sprememb pa 130 evrov.

Matematiki se smejijo
»Numerologija nima z znanostjo 
absolutno nobene zveze. Ne 
poznam matematika, ki bi na 
numerologijo gledal drugače 
kot s posmehom,« pove Matjaž 
Konvalinka, izredni profesor na 
fakulteti za matematiko in fiziko. 
»Veliko ljudi se matematike in šte-
vilk boji in so nagnjeni k temu, 
da 'številsko' napoved jemljejo 
bolj resno. A nekatere napovedi 
imajo razumsko ozadje in zato 
razmeroma veliko zanesljivost – 
vremenska napoved, predvolilne 
ankete (seveda tudi tu prihaja do 
napačnih napovedi) –, nekatere 
pa absolutno nobene, na primer 
astrologija, numerologija,« po-
jasni.

 Sprememba osebnega imena se ne dovoli osebi, ki je bila 
obsojena za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler traja
jo pravne posledice obsodbe.

 Uporaba imena ali priimka oziroma njuna kombinacija, 
ki pomeni žaljivko ali vulgarizem, posamezniku ne more 
zagotavljati dostojanstva.

 Nabor črk in znakov za zapis osebnih in tujih zemljepisnih 
imen je nekoliko omejen – za osebno ime lahko uporabimo 
le znake slovenske abecede in dodatno še Q, W, X, Y, Ä, Ö, 
Ü, Ć in Đ.

 Mladoletni si lahko spremenijo osebno ime na prošnjo 
zakonitih zastopnikov. S tem mora soglašati tudi pristojni 
center za socialno delo.

DOLOČENI ZADRŽKI PRI SPREMEMBI

»O spremembi 
imena ali priimka v 
prihodnje ne raz
mišljam, razen če 
se odločim za po
roko (smeh),« pravi 
Barbara Drnač, ki 
si je po nasvetu 
numero loginje 
skoraj spremenila 
ime v Barbro.

»Zaradi splošno 
uveljavljene prakse 
v jeziku se je v 
moje ime prikradel 
v dokumente 
tisti j, pa sem se 
ob prigovarjanju 
izvorne družine le 
odločila, da original 
bolj dosledno 
upoštevam,« pravi 
komičarka Ana 
Maria Mitič, ki si je 
pred dobrim le tom 
osvežila ime.



NASVETI
Brezžični internet 

je dostopen 
skorajda povsod.

Stranišča 
na postajah so 

plačljiva – med 35 
in 60 centi.

Skoraj vsi muzeji 
so brezplačni! 

Na bankomatu 
dvigujte denar 

brez konverzije. 
S konverzijo je 

menjali tečaj višji 
kot doma. Nam je 
ponudil 1,25 funta 
za evro, doma pa 
je bil 1,14 funta za 

evro. 

Za pošiljanje kartic  
domov potrebu-
jete dve znamki 
prvega razreda. 

Paket šestih stane 
okoli 4,5 evra.

Kava 
ni poceni. Mali 
lonček Star-

bucksove kave  
stane 2,7 evra, 

srednje velik pa tri.

DO LONDONA LAHKO LETIMO ZELO POCENI, TODA 
BIVANJE IN ŽIVLJENJE TAM STA TAKO ZASOLJENI, DA 
KAR ZABOLI DRUŽINSKI PRORAČUN. KAJ SMO VIDELI 
V PETIH DNEH IN KOLIKO NAS JE TO STALO? 

V LONDON NA 
HARRYJA POTTERJA 
IN VOJNO ZVEZD

BESEDILO IN FOTO:
Marja Milič  I  marja.milic@finance.si

ZA OGLED STUDIA 
WARNER BROS, kjer 
so 10 let snemali 
osem filmov Harryja 
Potterja, smo potre-
bovali pet ur, zlahka 
pa bi ga podaljšali za 
uro ali dve. Vstop-
nina nas je olajšala 
za 118 funtov (138 
evrov). Do studia vozi 
poseben avtobus, 
za katerega smo 
odšteli 10 funtov (2,5 
na osebo). Doživetje 
za oboževalce pa je 
nepozabno. Otroka 
načrtujeta, kako bi se 
tja kar preselila.

Na sliki: 
Nikolas (6 let), Marja, 
Mark (10 let), Andraž.
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Na sliki je plaža 
pingvinov v 
živalskem vrtu. 
Vstopnina nas 
je olajšala za 
47 funtov (55 
evrov), smo pa 
plačali polovično 
ceno, saj smo 
uveljavljali po
pust dva za ena 
prek Travelcarda.

M
ark (10 let) in Nikolas (6) sta 
velika ljubitelja čarovnika 
Harryja Potterja, starejši 
Mark, ki je januarja pra-

znoval deseti rojstni dan, je zadnja leta 
stalno sanjaril o obisku železniške posta-
je King's Cross Peron 9 in 3/4 – to je tam, 
kjer mladi čarovniki vstopijo na vlak in 
odpotujejo v čarovniško šolo Bradavičar-
ko, piše v knjigah Harry Potter, ki jih je 
napisala J. K. Rowling. To je tudi resnična 
postaja v središču Londona. Zakaj pa ne, 
to bi bilo odlično darilo za rojstni dan, 
sem si mislila. V Londonu konec januarja 
ni gneče, in ker ni sezona, so cene morda 
manj zasoljene. Kako sva se z Andražem, 
partnerjem, lotila projekta?

Pred odhodom v London
1. Dober mesec sem prek aplikacije Skys-
canner.net spremljala cene poletov. Naj-
nižja cena, ki sem jo dobila za štiri po-
vratne vozovnice, je bila 240 evrov z 
nizkocenovnim prevoznikom easyJet 
(30 evrov na osebo v eno smer). Imeli 
smo samo ročno prtljago, dodatna je do-
plačljiva.

2. Sledila je rezervacija apartmaja. 
Želeli smo biti blizu postaje Liverpool 
Street, da ne bi izgubljali preveč časa z 
vožnjo v središče mesta, kjer je večina 
znamenitosti, hkrati pa na omenjeno 
postajo pripelje ekspresni vlak z letališča 
Standsted, ki je bil naša vstopna točka 
v London. Na Airbnbju ni bilo ugodne 
ponudbe, sem pa ujela akcijo v zadnjem 
hipu prek Booking.com – apartma za 
šest oseb z vso možno opremo v strogem 
središču Londona za 700 evrov za štiri 
prenočitve (to je 175 evrov na noč oziro-
ma 44 evrov na osebo). Mimogrede, ho-
telske sobe so bile precej dražje. Obsta-
jajo pa tudi cenejši najemi iz središča, za 
recimo okoli 110 evrov na noč.

3. Z domačega kavča v Ljubljani sem 
rezervirala še povratne vozovnice za 
ekspresni vlak za prevoz z letališča 
Standsted do postaje Liverpool Street, 
za 85 evrov (21 evrov na osebo).

4. Vedno imamo s seboj evropsko karti-
co zavarovanja in družinsko turistič-

no zavarovanje. Prva je brezplačna, 
naroči se prek zavoda za zdravstveno 
zavarovanje; za drugo smo odšteli 30 
evrov z veljavnostjo osem dni (7,5 evra 
na osebo).

5. Strošek prenočišča in prevoza za 
štiričlansko družino za pet dni pustolov-
ščin, še preden smo prileteli v London, 
je bil 1.055 evrov (264 evrov na osebo). 
Če bi potoval sam s prijatelji, je cena 
zelo sprejemljiva.

Londonske cene
Najbolje in najceneje je, če se vozite s 
podzemnim vlakom. Za to potrebuje-
te oyster card (kot je pri nas urbana), na 
katero naložite denar. Otroci do 11. leta 
potujejo zastonj v spremstvu odraslega. 
V petih dneh smo za vožnjo porabili 60 
funtov (70 evrov). Dnevna poraba znot-
raj vnaprej določenih con je omejena, 
tako vas kroženje po območju osrednje-
ga Londona stane največ 6,6 funta (7,7 
evra). Vožnje prek tega zneska so zas-
tonj. Slepe potnike lahko doletita globa 
do tisoč funtov (1.170 evrov) in kazenski 
pregon. Kupili smo tudi dve dnevni vo-
zovnici Travelcard (nujno jih kupite na 
železniški postaji, ne na podzemni) in 
zanju odšteli 25 funtov (30 evrov). To 
je draga možnost prevoza, a smo želeli 
izkoristiti akcijo za ogled znamenito-
sti dva za ceno enega. Vstopnine so na-
mreč drage. V povprečju znašajo okoli 
30 evrov, kar za štiričlansko družino 
nanese 120 evrov. Zato smo skrbno iz-
birali plačljive oglede, ki sodijo v sklop 
te akcije. Šli smo v Tower of London in 
živalski vrt. Na račun znižanj smo prih-
ranili okoli 80 evrov.

Cene hrane so precej zasoljene, tudi 
če kuhaš doma. Kupovali smo v Sains-
bury's in Tescu, ki je cenejši. Čez palec 
smo za hrano odšteli okoli 200 evrov, z 
vmesnimi prigrizki in pijačami pa še ka-
kšnega stotaka.

Izlet v London smo prilagodili otro-
koma. To je pomenilo obisk studia, kjer 
so snemali filme o Harryju Potterju, 
razstave originalnih kostumov iz filma 
Vojna zvezd ter kopice muzejev ... Več 
v podpisih pod fotografijami.

Zelo priporočamo 
ogled Britan
skega muzeja. 
Čudovito! Je eden 
največjih na svetu. 
Tam je shranjenih 
okoli šest milijo
nov predmetov iz 
starodavne Grčije, 
Rima, Egipta, 
Kitajske ... Nas so 
najbolj premamile 
mumije (na sliki). 
Vstopnine ni!

Priporočamo 
obisk nara
voslovnega 
muzeja (Na
tural History 
Museum). Je 
brezplačen! 
Razstavljena 
so okostja pra
vih dinozavrov 
(najbolj po
polno okostje 
stegozavra 
na svetu), 
kitov, kristali, 
tudi kamen z 
Lune, doživiš 
lahko japonski 
potres ... Za 
ogled smo 
potrebovali 
nekaj ur, otro
ka sta uživala. 
Takoj zraven 
je tudi muzej 
znanosti. Vstop 
je prost! Je 
zelo inter
aktiven. Tam 
vidimo razvoj 
nastanka ur, 
računalnikov, 
telefonov, 
letal, celo prve 
tablice smr
tnosti ... Veliko 
je tudi plačlji
vih aktivnosti. 
Recimo letenje 
v simulatorju s 
kraljevo letal
sko akrobatsko 
floto Red Ar
rows stane se
dem funtov na 
osebo (osem 
evrov), enako 
tudi simulacija 
pristanka na 
Luno.
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To je maketa čarovniš-
ke šole Bradavičarke 
v studiu Warner Bros. 
Tam lahko posnamete 
svoj film leta na metli 
prek te šole. Cena 
nekajminutnega filma 
na USB, v katerem 
nastopate kot čarovnik, 
stane 29 evrov, slikanje 
v čarovniškem kostumu 
na metli pa 16. V sklopu 
studia je tudi trgovina. 
Je kar draga, recimo 
čarovniško ogrinjalo 
stane več kot 120 evrov, 
nalivno pero 30 evrov 
...

Čarovniške palice, s katerimi čarajo 
junaki Harryja Potterja, stanejo več 
kot 30 evrov. Precej dragi so tudi 
drugi dodatki, recimo en našitek za 
na majico stane šest evrov, plišasti 
ptič feniks in sova 30 evrov. Skratka, 
ponudba je bogata, cene navite, zato 
čim prej odidite iz trgovine.

 V studiu Warner Bros je vodnik opozoril na poseben sla-
doled Harryja Potterja in maslenušek (butterbeer), češ da 
original prodajajo samo na štirih lokacijah po svetu. Cena 
je temu primerna – 6,95 funta (osem evrov) s spominskim 
kozarcem. To »pivo« pa smo potem našli tudi v trgovinah in 
kafeterijah za precej nižjo ceno. Okus ni najbolj navdušujoč.

Mark se je najbolj 
razveselil obiska 
postaje King's 
Cross. S svojimi 
stvarmi, naloženi-
mi na voziček, se 
nadobudni čarov-
niki zapodijo skozi 
steno na peronu 
9 in 3/4, kjer čaka 
ekspresni parni vlak 
za čarovniško šolo 
Bradavičarko. Tu je 
vedno gneča, je po-
jasnila fotografinja 
tamkajšnje trgovine 
Harry Potter, ki za 
eno sliko ob vozičku 
računa 9,5 funta 
(11 evrov), za dve 15 
(17 evrov). Ne bodo 
vam preprečili foto-
grafiranja z lastnim 
aparatom – zastonj. 
Če ne boste obiskali 
studia Warner Bros, 
se lahko tu opremi-
te za čaranje.

Povabili smo se tudi h kraljici na čaj. Pred njeno 
uradno rezidenco, Buckinghamsko palačo, je bila 
gneča že ob devetih zjutraj. Kraljica je bila doma, 
saj je bila dvignjena zastava, ki to potrdi. Palača je 
ogromna, ima 775 sob, 19 teh si je možno ogledati, a 
le avgusta in septembra.
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Za pol metra debelimi 
jeklenimi vrati sefa je 
noro razkošna zbirka 
dragocenosti iz kraljeve 
monarhije Crown Jewels 
(v sklopu ogleda utrd-
be Tower of London). 
Slikanje ni dovoljeno. 
Vsi predmeti tam so iz 
čistega zlata, diamantov, 
safirjev in drugih dragih 
kamnov. Kraljica neka-
tere še vedno uporablja. 
Najbolj so nas presenetili 
meter široka in meter 
visoka skleda za punč 
iz čistega zlata, pa zlate 
žlice, pladnji, tudi cel kup 
kraljevih kron.

Vrhunec potovanja je bil še 
obisk razstave originalnih 
kostumov in pripomočkov iz 
legendarnega filma Vojna 
zvezd v velikanski vsestranski 
areni O2. Videli smo vse – 
od Dartha Vaderja, najbolj 
zastrašujočega zlobca v ga-
laksiji, robota R2D2, klonov, 
kostumov pa do modela mi-
lenijskega sokola in drugih 
ladij, ki so jih uporabljali pri 
snemanju. Cena vstopnic: 12 
funtov na osebo (14 evrov). 
Z vstopnico lahko nato 
izkoristite številne popuste v 
restavracijah v areni.

Razstava 
Vojna zvezd je 
interaktivna. 
Prek vpra-
šanj spozna-
vaš sebe in 
na podlagi 
odgovorov 
zgradiš svoj 
lik, ki najbolj 
ustreza tvoji 
osebnosti. Res 
priporočamo, 
razstava, vre-
dna vsakega 
centa.

Obisk starodav-
ne utrdbe Tower 
of London, 
kjer so nekoč 
domovali an-
gleški kralji, nas 
je potem, ko 
smo še drugič 
v enem dnevu 
izkoristili popust 
dve vstopnici 
za ceno ene v 
kombinaciji z 
dnevno vozov-
nico Travelcard, 
stal 49 funtov 
(57 evrov) na-
mesto 74 funtov 
(87 evrov), ko-
likor sicer stane 
družinska vsto-
pnica. Otroka so 
poleg viteških 
oklepov, orožja 
in mučilnih 
naprav pritegnili 
udomačeni vra-
ni na grajskem 
dvorišču.

Na ulicah in podzemni žele-
znici je policija, še zlasti na 
območju Westiminstra, kjer 
sta parlament in Big Ben, ter 
znamenitega Downing Stree-
ta 10, kjer že dve stoletji stojita 
rezidenca in urad predsedni-
ka vlade Združenega kra-
ljestva (trenutno je to Theresa 
May). Tudi prek zvočnika na 
podzemni železnici pozivajo 
ljudi, naj prijavijo vsak nena-
vaden pozabljen predmet. 
Ob tem opozarjajo, da bodo 
vse te uničili. Ob vstopu v 
muzeje in druge znameni-
tosti varnostniki pregledajo 
torbice, sprehodite se skozi 
detektor kovin.
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Arhitektura mladih otrok, vsaj naših, 
še ne zanima tako zelo, toda ob pog-
ledu na veličastni Big Ben sta ostala 
brez sape. Blizu je tudi ogromno 
kolo London Eye, visoko 135 metrov, 
ki v pol ure omogoča panoramski 
pregled mesta z okolico. Med našim 
obiskom je bil zaprt. Vstopnica sicer 
stane 25 funtov (29 evrov).
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Devetindvajsetle-
tni Hrušičan se je 
pri štiri letih naučil 
drsati, pri 18 pa je 
bil prvi slovenski 
hokejist, ki je zaigral 
v najmočnejši 
hokejski ligi NHL. 
Tam nastopa že 
vse od leta 2006. 
Ta hip ima naziv 14. 
kapetana kalifor-
nijskega moštva 
Los Angeles Kings. 
Lani je z ekipo iz Los 
Angelesa podpisal 
novo, osemletno 
pogodbo v vrednosti 
80 milijonov dolar-
jev! To ga je izstrelilo 
med top tri najbolje 
plačane igralce v ligi 
NHL. Palico nadvse 
rad zavihti tudi na 
travnatih površinah 
- vsako poletje tako 
na Bledu organizira 
dobrodelen turnir v 
golfu.

 ■Koliko avtomobilov, hiš, počitni-
ških hiš in jaht … imate in koliko je 
skupaj vredno vaše premoženje?
Trenutno imam v lasti tri hiše in dva 
avtomobila. Koliko je vse skupaj vred-
no, pa ne vem na pamet.

 ■Kako ste zaslužili prvi denar?
Mislim, da je bilo to v sezoni, ko sem se 
odpravil na Švedsko. Takrat sem dobil 
neke vrste štipendijo. (Leta 2004 kot 
15-letnik, op. a.)

 ■S čim ste največ zaslužili?
Z igranjem hokeja.

 ■S katero naložbo ste izgubili največ 
denarja in koliko?
Na srečo imam okoli sebe dobro ekipo 
finančnikov, zato se z velikansko izgu-
bo še nisem srečal. O samih številkah 
pa težko govorim.

 ■Kam bi vložili milijon evrov, če bi ga 
zadeli na loteriji?
V kakšno pametno naložbo. Najver-
jetneje v nepremičnino, tako kot sem 
to naredil tudi zdaj – z nakupom hiše. 
(V Los Angelesu si je kupil dve hiši, za 

kateri je odštel skoraj osem milijonov 
evrov oziroma 10 milijonov dolarjev, 
so pred časom pisali na spletni strani 
časnika Los Angeles Times, op. a.).

 ■Kako varčujete za pokojnino?
Imam finančni načrt, ki vsebuje moje 
zaslužke in mojo porabo, tako da bo 
tudi po koncu hokejske kariere še ne-
kaj ostalo na računu. Ne bo panike!

 ■Kakšna bi bila vaša sanjska služba?
Jo že imam.

 ■Katerega slovenskega podjetnika 
cenite toliko, da bi mu zaupali tudi 
prihranke?
Mislim, da je Joc Pečečnik naredil zelo 
dober posel v tujini, tako da bi prihran-
ke zaupal njemu.

 ■Čemu se ne bi odpovedali, če bi 
končali v osebnem bankrotu?
Hrani. Recimo palačinkam. Če bi mo-
ral izbirati še med hrano.

 ■Kdo je vaš najboljši prijatelj/-ica?
Luka Dolar (skrbi za odnose z jav-
nostmi za Anžeta Kopitarja, op. a.).

DOLAR JE MOJ 
NAJBOLJŠI 
PRIJATELJ

Ksenija Sedej
ksenija.sedej@finance.si

ANŽE KOPITAR, EDEN NAJBOLJŠIH 
IN TUDI NAJBOLJE PLAČANIH HOKE-
JISTOV NA SVETU, JE PRED ČASOM 
PODPISAL 80 MILIJONOV DOLARJEV 
VREDNO POGODBO. KAKO PA »DRIB-
LA« S SVOJIM DENARJEM?



Svet v rokah

št. 3, petek, 20. januarja 2017

 manager.finance.si

Zmago Skobir, Aerodrom  
Ljubljana:
Marca bo znana odločitev o

novem potniškem terminalu
16

Kakšen  
bo Apple po iphonu

34

Spreminjajo se vsa področja 
prehranske industrije od dostave 
hrane do njene sestave, pridelave 
in roka trajanja. Kaj počnejo 
svetovne živilske družbe in koliko 
so v spremembe vpete slovenske? 

Živilci  v vrtincu tehnološke revolucije 8

Tednik Manager

vsak petek s časnikom Finance.

Pregled aktualnega domačega in svetovnega gospodarskopolitičnega

dogajanja in pomembnih družbenih trendov.

Svet v rokah.
Vsak petek s časnikom Finance za samo 3,50 EUR.

 080 15 80  I  narocnine@inance.si



-30%

ENERGETICS Eliptični trenažer XT 421p

195,99 279,99

Ponudba velja od 1.2.2017 za izbrane in posebej označene izdelke v 
prodajalnah INTERSPORT ter v spletni prodajalni. Količine so omejene.

»SKRBIM ZA FORMO«
#DRŽIMOBLJUBO

Še več naprav in orodij za fitnes in trening 
doma po znižanih cenah v prodajalnah 
INTERSPORT in na www.intersport.si. 
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