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Denar z osebnega raje spravimo na varčevalni račun

Božena Križnik 
Milka Bizovičar

V potu obraza, pri 40 stopinjah 
Celzija, je nameravala dvigniti še 
nekaj turških lir. Ker se je karti-
ca zataknila, ji je pomoč ponudil 
ustrežljivi možak, ki je tik pred 
njo opravil dvig. Poprijel je karti-
co in ta je res izginila, zdelo se je, 
da v bankomat. Nato je dekletu 
prepustil prostor in ji rekel, da je 
vse v redu in naj vnese PIN-kodo 
svoje kartice. Ubogala ga je, a jo 
je presenetilo, ker so se na zaslo-
nu namesto zvezdic prikazale kar 
številke tajnega gesla. Moški se je 
v trenutku znašel za njenim hrb-
tom, pokukal čez ramo in izginil 
kot kafra.

Šele čez nekaj minut je dekle do-
jelo, kaj se je zgodilo: možak je oči-
tno pospravil njeno kartico v svoj 
žep in bankomat najbrž nastavil na 
fazo v procesu, ko uporabnik od-
tipka znesek (ki se številčno prika-
že na zaslonu), seveda z navodili v 
turščini. Z očesom je ošvrknil PIN 
in, adijo! Kot se je izkazalo pozne-
je, je očitno stopil do naslednjega 
bankomata in takoj postrgal z ra-
čuna vse do zadnjega centa. To mu 
je uspelo, še preden je dekle prišlo 
do telefona, poiskalo pravo tele-
fonsko številko in v svoji slovenski 
banki naročilo blokado kartice.

Seveda je M. O. vedela, da se 
dokument, denarnica, kartica, te-
lefon in kar je še takega, posebno 
v tujini ne izpusti iz rok, a v trenut-
ku nepozornosti se je zgodilo prav 
to. Ko je pozneje rekonstruirala 
dogodek, je ugotovila tudi, kaj bi 
kljub kraji kartice lahko prepreči-

lo škodo. Če bi imela, recimo, pri 
sebi telefon, v njem pa shranjeno 
telefonsko številko bančne službe 
za prijavo težav, bi nepridiprava 
prehitela.

Sporočilo dobimo takoj  
po izvedeni transakciji 
Banke smo vprašali, kaj potrošniki 
poleg rešitve, ki jo je takoj po kraji 
imela bralka – torej, da bi morala 
pri sebi nositi telefon, v njem pa 
telefonsko številko, na katero bi 
poklicala za preklic kartice – še 
lahko storimo, da bi čim bolj ome-
jili škodo, ko ostanemo brez ban-
čne kartice. Možnosti je kar nekaj, 
smo izvedeli iz odgovorov bank. 

Storitve, ki jih ponujajo, so v osno-
vi podobne, pogoji pa se lahko zelo 
razlikujejo, tako da jih je smiselno 
preveriti pri svoji banki.

Storitev, ki je na voljo skoraj pri 
vseh bankah v Sloveniji, je tako 
imenovano varnostno SMS-spo-
ročilo. Če se nanj naročimo, na 
telefon prejemamo obvestila o 
opravljenih plačilih s karticami, in 
sicer že nekaj trenutkov po upo-
rabi kartice. Tako lahko zlorabo 
kartice odkrijemo že pri prvi tran-
sakciji, ki jo opravi nepridiprav, 
takoj pokličemo banko in kartico 
prekličemo. Kako pogosto in za 
plačila s katerimi karticami naj 
nas banka obvešča, lahko določa-

mo pri nakupu storitve. Cena je 
najpogosteje določena kot meseč-
ni pavšal, ne glede na število po-
slanih sporočil, znaša od 70 centov 
do 1,3 evra. V posameznih prime-
rih je storitev vključena v paketne 
račune, zato uporabnik z njo nima 
dodatnega stroška oziroma sta na 
voljo osnovna in naprednejša re-
šitev, pri čemer je plačljiva le dru-
ga. Nekatere banke omogočajo, 
da prejemanje sporočil omejimo 
– na primer samo za plačila nad 
določenim zneskom, določimo 
lahko tudi pogoje pošiljanja glede 
na način uporabe kartice, denimo 
plačilo po telefonu, dvig gotovine, 
plačilo na prodajnem mestu.

Čim manj denarja  
na osebnem računu
Tatovi nam z računa ne morejo 
ukrasti denarja, če ga tam nima-
mo, zlorabo pa omejimo, če bi-
stveno omejimo dovoljeno dnev-
no porabo na kartici. Nekateri se 
premalo zavedajo, da je denar, ki 
ga imajo na osebnem računu, ne-
pridipravom, ki ukradejo kartico, 
takoj na razpolago. Nekatere ban-
ke ponujajo storitev, ki omogoča, 
da odvečna sredstva na osebnem 
računu samodejno prehajajo na 
drug, recimo varčevalni račun – ki 
je tudi bolje obrestovan –, do ka-
terega tatovi nimajo dostopa. Na 
banki se dogovorimo, najmanj ko-

likšno mora biti stanje na osebnem 
računu, da se znesek prenakaže na 
drugi račun. Skoraj pri vseh ban-
kah, ki ponujajo prvo možnost, je 
mogoč tudi prenos sredstev s tega 
računa spet na osebni račun, ko je 
stanje na njem nižje od zneska, ki 
ga opredelimo z vklopom storitve. 
Storitev je brezplačna. Treba pa je 
opozoriti, da na posameznih raču-
nih veljajo različni pogoji uporabe. 
Na primer, sredstva, ki jih položi-
mo na varčevalni račun, morajo 
ponavadi na njem odležati neko 
obdobje, denimo sedem dni.

Omejitev porabe na karticah je 
še ena rešitev, na katero potrošniki 
pogosto pozabimo. Skoraj vse ban-

ke na večini osebnih računov že 
na začetku samodejno omogočijo 
določeno negativno stanje. Če tega 
ne potrebujemo, se pred tatovi 
lahko zaščitimo vsaj tako, da nam 
ne ukradejo še tistega, česar sploh 
nimamo. Za ukinitev možnosti ne-
gativnega sanja je treba dati zahte-
vek, ukinitev limita pa se navadno 
izvede brezplačno. Na banki lahko 
zahtevamo tudi omejitev dnevne 
porabe vključno z maksimalnim 
možnim dvigom gotovine na ban-
komatu, enako pa lahko storimo 
tudi pri karticah z odloženim 
plačilom, kje nam banka limite 
porabe določi glede na naše sicer-
šnje finančno stanje. Sprememba 
višine limitov se zaračuna skladni 
z vsakokrat veljavnim cenikom, 
tarife pa se precej razlikujejo: ena 
izmed bank, na primer, za to zah-
teva dobra dva evra, druga pa več 
kot šest. 

V nekaterih bankah so na voljo 
predplačniške kartice, ki jih lahko 
kupi vsakdo, ne glede na to, v kate-
ri banki ima odprt račun. S kartico 
lahko porabimo le toliko denarja, 
kolikor smo prej nanjo naložili, z 
njo ne moremo v negativno sta-
nje. Zanjo je ponavadi treba plačati 
stroške izdaje v višini nekaj evrov, 
obračuna se lahko provizija pri po-
logih na račun.

Še bolj brezskrbno lahko po 
svetu (tudi doma) hodimo s plačil-
nimi karticami v žepu, če se zava-
rujemo proti zlorabi. Letna zava-
rovalnina je najpogosteje do deset 
evrov, krije pa zlorabe do določe-
nega zneska. In, pozor: če tatovom 
kraje in zlorabe nismo omogočili 
z malomarnim ravnanjem in smo 
tatvino naznanili policiji in o tem 
obvestili tudi banko. Poleg kartice 
se zavarovanje ponavadi nanaša 
tudi na druge osebne predmete, ki 
so nam (iz denarnice oziroma tor-
bice) izginili skupaj s karticami: na 
osebne dokumente, ključe od sta-
novanja in avta ... 

Varno s karticami  Za škodo, ki jo tat povzroči z zlorabo kartice, se lahko tudi zavarujemo – a kritje je le do določenega zneska
Naša bralka M. O. je bila na po-
čitnicah v Turčiji, kjer so doma-
čini zelo prijazni, vsak trenutek 
pripravljeni pomagati. Plače-
vanje, dviganje in menjava de-
narja, vse je preprosto, v turi-
stičnih krajih pa se tare bančne 
ponudbe in bankomatov. Kot 
že velikokrat pred tem, je z 
bančno debetno kartico stopila 
do najbližjega bankomata. 

O morebitnih dolgovih se takoj pogovorimo

Andrej Motl

Že takoj po vselitvi v skupno go-
spodinjstvo se morata partnerja 
odločiti, katere stroške bo še po-
ravnaval vsak zase, za katere pa 
bosta prispevala oba. Neodvisni 
finančni svetovalec iz Finančnega 
centra Samo Lubej poudarja, da 
bi moral par pravila glede porabe 
sredstev določiti vnaprej in jih 
tudi upoštevati. 

Skupne stroške lahko od indivi-
dualnih jasno ločimo z odprtjem 
ločenega, le za to namenjenega 
bančnega računa. Matjaž Štamu-
lak iz družbe Cresus meni, da ta 
korak omogoča večjo preglednost, 
kljub temu pa ga zaradi dodatnih 
stroškov parom ne priporoča. Iz 
istega razloga ga odsvetuje tudi 

Karmen Darvaš Šega iz Finančne 
hiše. Med dodatnimi stroški po-
udarja mesečno nadomestilo za 
vodenje računa in stroške nakazil 
iz preostalih računov obeh par-
tnerjev.

Pogosto se zgodi, da eden v paru 
z denarjem ravna zelo odgovorno, 
drugi pa se ne more upreti trošenju 
in ni pozoren na stroške. Da je lo-
čen račun za skupne stroške v tem 
primeru smiselna izbira, menita 
tako Lubej kot Štamulak. Lubej si-
cer meni, da bo takšen par dolgo-
ročno težko shajal. Štamulak pravi, 
da se partnerja pogosto znajdeta v 
konfliktu, ko nastanejo nepredvi-
deni stroški in svoj delež obvezno-
sti lahko poravna le bolj odgovoren 
partner. Štamulak in Darvaš Šega 
poudarjata, da bi moral biti prora-
čun pod nadzorom tistega partner-
ja, ki finance bolje obvladuje oziro-
ma je bolj odgovoren. 

Prikrivanje vodi v konflikte
Pred preizkušnjo se zveza lahko 
znajde, če se izkaže, da je eden 
izmed partnerjev zapadel v dolgo-
ve ali da ima premoženje, ki ga je 
dalj časa prikrival. Po Lubejevem 

mnenju bi se o njunem premo-
ženjskem stanju morala resno 
pogovoriti še pred odločitvijo za 
poroko ali skupno gospodinjstvo, 
vsako tako prikrivanje pa pomeni 
kršitev zaupanja in spoštovanja v 
zvezi. Tudi Darvaš Šega opozarja, 
da tovrstne skrivnosti prej ali slej 

pridejo na dan, od takrat pri priza-
detem partnerju vzbujajo nezau-
panje. Partner bi moral o dolgovih 
ne glede na njihovo višino moral 
spregovoriti takoj, saj lahko sča-
soma tako zrastejo, da prikrivanje 
zaradi nezmožnosti odplačevanja 
niti ni več mogoče.

Pogoj za uspešno skupno ure-
janje osebnih financ je dobro 
medsebojno poznavanje vrednot 
in prioritet partnerjev, ocenjuje 
Lubej. Le tako lahko partnerja do-
sežeta dogovor o skupnih vredno-
tah in oblikujeta cilje, ki iz njih 
izhajajo. Večina parov si sicer za 

pogovor o tej temi nikoli ne vza-
me časa, zaradi različnih vrednot, 
ciljev in pričakovanj pa se nato po-
javljajo konflikti. 

Tovrstna uskladitev je po Lube-
jevih besedah posebno pomemb-
na pri varčevanju za večje in dol-
goročnejše cilje. Kadar partnerja 
skupaj varčujeta za skupne cilje, 
se lahko pojavi tudi težava izbire 
primerne stopnje naložbenega 
tveganja, saj je nagnjenost k spre-
jemanju tveganj med njima lahko 
zelo različna. Sogovornik svetuje, 
naj profil tveganja v tem primeru 
prilagodita partnerju, ki je tvega-
nju manj naklonjen.

Prek partnerja se lahko 
obvezno zavarujemo
Čeprav se na podlagi povedanega 
morda zdi, da vstop v skupno go-
spodinjstvo parom prinaša zgolj 
naporne preizkušnje in usklajeva-
nja, pa to ni tako. Lahko sta deležna 
tudi finančne ugodnosti, do kate-
rih samski nimajo dostopa. To so 
na primer bančni krediti. Darvaš 
Šega pojasnjuje, da partnerja na 
podlagi skupnih dohodkov dose-
gata višjo kreditno sposobnost in 

imata večjo možnost, da bo banka 
kredit odobrila. Prav tako sta lah-
ko pri banki na boljšem pri vezavi 
sredstev. Višine obrestnih mer na 
depozite namreč praviloma na-
raščajo z višino vezanih sredstev, 
parom, ki pri njih vežejo vsak svoj 
depozit, pa nekatere banke omo-
gočajo enako obrestno mero, kot 
če bi celotna njuna sredstva veza-
la ena oseba.  

Ugodnosti so mogoče tudi pri 
zavarovalnih produktih. Finančni 
svetovalec Samo Lubej izpostavlja 
obliko življenjskih zavarovanj, 
prek katerih sta lahko hkrati za-
varovana mož in žena, zavaroval-
nica pa zavarovalnino izplača v 
primeru smrti enega ali drugega 
ali obeh. 

Posamezniki, ki niso upravičeni 
do vključitve v obvezno zdravstve-
no zavarovanje iz drugih naslovov 
(zaposlitev, pokojnina, socialni 
tranferi ...), se pod določenimi po-
goji vanj lahko vključijo tudi prek 
zakonskega ali zunajzakonskega 
partnerja. Mesečni prihranek za 
brezposelne, ki so si pred tem stro-
ške plačevali sami, v tem primeru 
znaša 22,72 evra.

Družinski proračun  Če je eden od partnerjev nagnjen k zapravljanju, je odprtje ločenega računa za skupne stroške smiselno
Načrtovanje in vodenje oseb-
nih financ je zahteven projekt 
za vsakega posameznika, še bi-
stveno večji izziv pa je lahko za 
pare, ki se morajo pri tem tudi 
usklajevati. Preverili smo, kako 
se učinkovito spopasti s taki-
mi izzivi.

Andrej Motl

Skoraj četrtina Slovencev svojo po-
rabo nadzira tako, da si vsak izda-
tek zapiše, skoraj polovica pa se jih 
zadovolji s preverjanjem izpiskov 
bančnih kartic. V primerjavi z lan-
sko raziskavo se je za štiri odstotne 
točke povečal delež tistih, ki pravi-
jo, da izdatkov ne nadzorujejo; teh 
je zdaj že več kot petina.

Namenska orodja za vodenje 
osebnih financ uporablja pribli-
žno petnajst odstotkov posame-
znikov. Za 40 odstotkov to pomeni 
uporabo doma izdelanih tabel, 18 
odstotkov vprašanih uporablja 
aplikacije v okviru spletnih bank, 
sorazmerno razširjena je tudi upo-
raba mobilnih aplikacij. Desetina 

se je že udeležila izobraževanja 
o upravljanju denarja, vendar pa 
skoraj tretjina meni, da bi jim na 
tem področju koristilo dodatno iz-
obraževanje.

Nekateri odgovori pritrjujejo 
opozorilom finančnih svetovalcev, 
da je pred Slovenci na področju 
finančnega opismenjevanja še ve-
liko dela. Glede na raziskavo Pisa 

organizacije OECD na tem podro-
čju zaostajajo tudi naši šolarji. 
Slovenski petnajstletniki so pri 
preverjanju finančne pismenosti 
v povprečju dosegli 485 točk, pov-
prečje vseh držav pa je znašalo 500 
točk. Temeljno raven finančne pi-
smenosti v raziskavi je doseglo 
82 odstotkov slovenskih učencev 
(povprečje v OECD je 85), peto, 

najvišjo raven, pa le šest odstotkov 
(v OECD 10).

Izboljšanje finančnega stanja 
pričakuje tretjina vprašanih
V raziskavi Masterindex so pre-
verjali tudi finančne razmere v 
slovenskih gospodinjstvih. V pri-
merjavi z lanskim letom se je sicer 
za pet odstotnih točk zmanjšal 
delež gospodinjstev, prisiljenih 
v uporabo svojih prihrankov, se 
je pa po drugi strani za dobri dve 
odstotni točki povečal delež tistih, 
ki s prihodki komaj shajajo iz me-
seca v mesec. Malenkostno se je 
povečal delež tistih gospodinjstev, 
ki se morajo zadolževati, in tudi 
tistih, ki lahko čez mesec tudi kaj 
prihranijo.

V zadnjem letu dni so se finanč-
ne razmere poslabšale v 45 odstot-
kih, izboljšale pa v 12 odstotkih 
gospodinjstev. Skoraj tretjina v 
prihodnjih 12 mesecih pričakuje 
izboljšanje, petina pa poslabšanje. 
Skoraj 42 odstotkov vprašanih 
ocenjuje, da so se v zadnjem letu 
zelo dvignile cene, polovica pa, da 
zdaj ni čas za večje nakupe.

Petina Slovencev ne nadzoruje porabe denarja
Masterindex  Le petnajst odstotkov ljudi uporablja orodja za vodenje osebnih financ, tretjina ocenjuje, da bi potrebovala finančno izobraževanje
Več kot tri četrtine Slovencev 
meni, da s svojim denarjem 
dobro upravljajo, je pokaza-
la zadnja raziskava Masterin-
dex, ki zajema odrasle do 55. 
leta starosti. Izsledki raziska-
ve tudi nakazujejo, da pri tem 
niso zelo angažirani.

Pri vpisovanju PIN-kode na bančnem avtomatu pazimo, da nam kdo ne gleda pod prste. Foto Thinkstock
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Kakšen nadzor imate nad porabo, če plačujete s karticami? Foto Matej Družnik

Pogoj za uspešno skupno urejanje osebnih financ je dobro medsebojno poznavanje vrednot in prioritet. 
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imamo ravno prav 

denarja, da povežemo 
mesec z mesecem

2,7 %
ne vem

10,5 %
zadolžujemo se

34,8 %
malo lahko 
privarčujemo

11,9 %
trošimo prihranke

Vir: Masterindex

Katera izjava najbolje opisuje finančne razmere 
v vašem gospodinjstvu?
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