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III 

POVZETEK 

Hipotekarni kredit je najpogostejša oblika stanovanjskega kredita. Bančna terjatev je pri 

hipotekarnem kreditu zavarovana s hipoteko (zastavo nepremičnine). Poznamo stanovanjske 

hipotekarne kredit s fiksno obrestno mero in spremenljivo obrestno mero. Bolj pogosti so 

krediti s spremenljivo obrestno mero, saj vse banke ne ponujajo stanovanjskih hipotekarnih 

kreditov s fiksno obrestno mero. Večina stanovanjskih hipotekarnih kreditov s spremenljivo 

obrestno mero je vezanih na Euribor. Euribor prikazuje povprečno obrestno mero za finančna 

posojila v evrih med večjimi evropskimi bankami za določeno obdobje. Pribitek banke in 

stroški najema kredita so odvisni od tega, ali je kreditojemalec komitent banke ali ni. 

Ugodnejši kredit dobijo komitenti banke, ali bodoči komitenti banke. Višina kredita je 

odvisna od kreditne sposobnosti kreditojemalca. 

Ključne besede: hipoteka, kredit, obrestna mera, kreditna sposobnost, bančništvo 

SUMMARY 

Mortgage loan is the most common form of housing loan in which bank claims are secured by 

a mortgage (i.e. pledged property). Among the types of mortgage loans two are most 

common, that is fixed rate mortgage and variable rate mortgage of which the latter are most 

common, since not all banks offer fixed rate mortgage loans. Most real estate variable rate 

mortgage loans are Euribor based. Euribor represents the average interest rate on financial 

loans in Euros in major European banks in a certain period. Premium and loan costs depend 

on whether the borrower is a steady client of the bank. Regular or future customers of a bank 

may borrow a loan on more favourable terms. The amount of a loan depends on the 

borrower's creditworthiness. 

Keywords: mortgage, loan, interest rate, creditworthiness, banking 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V današnjih časih je teţko priti do stanovanja ali hiše. Banke ne dajo kredita v 100 % 

vrednosti nepremičnine, zato mladi brez pomoči staršev teţko pridejo do lastne nepremičnine. 

Druga moţnost, da mladi postanejo lastniki, je dolgoletno varčevanje. Večina bank da kredit v 

višini od 70–80 % vrednosti nepremičnine. Za nakup ali gradnjo nepremičnine v današnjih 

časi večina ljudi najame stanovanjski kredit, saj za nakup ali gradnjo nimajo drugih moţnosti. 

Stanovanjski kredit lahko zavarujemo na več načinov. Načini zavarovanja so odvisni od 

višine kredita in kreditne sposobnosti kreditojemalca. Kredit lahko zavarujemo s plačilom 

zavarovalne premije pri zavarovalnici, z zastavo nepremičnine (hipoteka) ali z zavarovanjem 

s kreditno sposobnimi poroki. V tej zaključni projektni nalogi se bomo osredotočili na kredit, 

zavarovan z zastavo nepremičnine, t. i. hipotekarni kredit.  

Tratnik (2006, 55) nam v svojem delu poda definicijo hipoteke: 

Hipoteka je v stvarnopravnem zakoniku opredeljena kot zastavna pravica na 

nepremičninah. Zastavna pravica pa je po definiciji iz stvarnopravnega zakonika omejena 

stvarna pravica na točno določeni tuji stvari ali pravici, ki sluţi zavarovanju ene ali več 

točno določenih terjatev in ki pooblašča zastavnega upnika, da se za to terjatev, če mu ni 

pravočasno izpolnjena, poplača iz vrednosti zastavljenega objekta. 

Obrestna mera pri najemu kredita je lahko fiksna ali spremenljiva. Krediti z dobo odplačila 

nad 20 let so v večini hipotekarni in imajo spremenljivo obrestno mero. Spremenljiva 

obrestna mera je sestavljena iz pribitka banke in referenčne obrestne mere, imenovane 

Euribor. Euribor (kratica za Euro Inter Bank Offered Rate) je referenčna obrestna mera, 

izračunana vsakodnevno, in prikazuje povprečno obrestno mero za finančne prenose v evrih 

med večjimi evropskimi bankami (Mutuo – prestito 2011).  

Kredit lahko najame komitent ali nekomitent banke. Obrestna mera oz. pribitek banke in 

drugi pogoji so v veliki meri odvisni od tega, ali je kreditojemalec komitent banke ali ne. 

Ugodnejšo obrestno mero bodo dobili komitenti banke oz. novi komitenti banke. Banke lahko 

zahtevajo tudi ţivljenjska zavarovanja za boljše pogoje pri najemanju kredita. Nekatere banke 

zahtevajo pred podpisom kreditne pogodbe zdravniški pregled kreditojemalca. 

Vsaka banka preverja kreditno sposobnost kreditojemalca. Banke zahtevajo od kreditojemalca 

zaposlitev za nedoločen čas in prilive na transakcijski račun pri svoji ali drugi banki. Ko se 

odšteje mesečni obrok, mora kreditojemalcu ostati dve tretjini mesečnega dohodka oz. znesek 

minimalne plače, določene z zakonom.  
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Banke odobravajo dolgoročne namenske hipotekarne kredite z upoštevanjem Zakona o 

hipotekarni in komunalni obveznici (Ur. l. RS, št. 17/2006) in upoštevanjem Zakona o 

potrošniških kreditih (Ur. l. RS, št. 59/2010). Kreditna pogodba mora vsebovati podatke 

kreditodajalca in kreditojemalca, predmet pogodbe, namen in črpanje, obresti, način vračila 

kredita, zamudne obresti, stroške, načine predčasnega odplačila kredita, instrumente 

zavarovanje ter splošna določila. Vsaka pogodbena stranka prejeme en izvod pogodbe. 

Pogodba mora biti sestavljena v pisni obliki in overjena pri notarju. Amortizacijski načrt je k 

pogodbi priloţen. 

V tej zaključni projektni nalogi se bomo osredotočili na hipotekarne kredite, namenjene 

nakupu, gradnji ali obnovi nepremičnine. Primerjali in analizirali bomo hipotekarne kredite 

med izbranimi bankami v Sloveniji. Opisali bomo zavarovanje hipotekarnega kredita, 

obrestne mere, kreditno sposobnost, kreditno pogodbo. Primerjali bomo informativne 

izračune hipotekarnih kreditov naključno izbranih bank. S to primerjavo bomo ugotovili 

kreditne pogoje in obrestne mere izbranih bank ter jih med seboj primerjali. Bodoči 

kreditojemalci bodo v tej zaključni projektni nalogi dobili razloţene osnovne pojme, ki se 

uporabljajo pri hipotekarnih kreditih, in primerjave med izbranimi bankami. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je analizirati stanovanjske hipotekarne kredite v Sloveniji. 

Opisali bomo zavarovanje, obresti, stroške, kreditno sposobnost in kreditno pogodbo. V 

drugem delu bomo opisali in primerjali informativne izračune in kreditne pogoje izbranih 

bank.  

Cilji zaključne projektne naloge so: 

– opisati značilne pojme hipotekarnih kreditov, 

– ugotoviti, katera izmed izbranih bank nudi ugodnejše kreditne pogoje. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri zaključni projektni nalogi bomo s pomočjo sekundarnih podatkov opredelili posamezne 

pojme, ki se uporabljajo pri hipotekarnih kreditih. Opisali bomo kreditno pogodbo in jo nalogi 

tudi priloţili. Za sekundarne podatke bomo uporabili različno literaturo in vire. Primerjali 

bomo hipotekarne kredite med naključno izbranimi slovenskimi bankami. Zaključna 

projektna naloga bo vsebovala tudi informativne izračune za hipotekarne kredite. Podatke 

bomo pridobivali na spletnih straneh izbranih bank in s pomočjo pogovorov s kreditnimi 

referenti v posameznih bankah.  
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1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi pridobljeni podatki o obrestnih merah bodo lahko ob koncu 

analize zastareli, saj se obrestne mere neprestano spreminjajo. Predpostavljamo, da ne bo 

dostopna potrebna literatura in viri, s katero bi lahko uspešno predstavili vse pojme, povezane 

s hipotekarnim krediti, in primerjave. 

Ena od omejitev bo lahko v pridobivanju podatkov, saj banke svojih internih virov ne smejo 

posredovati, ker so interne in zaupne narave. S tem ne bomo pridobili vseh potrebnih 

podatkov za analizo. Banke ponujajo kredite za različne namene. V tej zaključni projektni 

nalogi smo se osredotočili samo na stanovanjske hipotekarne kredite. Ker je v Sloveniji veliko 

bank, se bomo za analizo hipotekarnih kreditov osredotočili samo na nekaj bank. Te banke 

bodo UniCredit banka Slovenija, d. d., Banka Koper, d. d., Abanka, d. d., NLB, d. d., in SKB, 

d. d. Te banke smo izbrali zaradi strokovnosti in prijaznosti bančnih usluţbencev ter 

prisotnosti njihovih poslovalnic po vsej Sloveniji. 
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2 HIPOTEKARNI KREDIT 

2.1 Opredelitev hipotekarnega kredita 

Hipotekarni kredit je najpogostejša oblika stanovanjskega kredita. S hipotekarnim kreditom 

razumemo s hipoteko zavarovano bančno terjatev. Hipoteka pomeni zastavno pravico na 

nepremičnini (Dimovski 1999). Terjatev na nepremičnini (hipoteka) se vknjiţi v zemljiško 

knjigo. 

Hipotekarni kredit sodi med dolgoročne in realne kredite. Doba odplačila je od 15 do 30 let. 

Realni kredit pomeni, da višina kredita ni toliko odvisna od kreditne sposobnosti 

kreditojemalca, ampak predvsem od vrednosti nepremičnine (Ţemva 2005). Pomembno je 

samo to, da kreditojemalcu po plačani anuiteti od plače ostane znesek minimalne plače.  

Hipotekarni stanovanjski kredit je namenski kredit, denar pa mora biti porabljen za (Fidora 

2011): 

– nakup nepremičnine, 

– gradnjo nepremičnine, 

– prenovo nepremičnine, 

– izplačilo deleţa (ob ločitvi ali dedovanju), 

– poplačilo starega kredita.  

2.2 Zavarovanje hipotekarnega kredita 

Kot izhaja ţe iz imena hipotekarni kredit, se ta kredit zavaruje s hipoteko (zastavo pravice na 

nepremičnini). Z zavarovanjem kredita kreditojemalec jamči, da bo kredit vrnjen. V 

nasprotnem primeru banka poplača svojo terjatev iz zastavljene nepremičnine. 

V Sloveniji je več kot 95 % zavarovanih stanovanjskih kreditov. Deleţ stanovanjskih 

kreditov, zavarovanih z zastavno pravico na nepremičnini (hipoteka), narašča, saj se vrača 

zaupanje v zemljiško knjigo (Štiblar 2010, 204).  
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Preglednica 1: Delež zavarovanih stanovanjskih kreditov in način zavarovanja 2005–

2008 

 2005 2006 2007 2008 

Zavarovani krediti 99,7 95,6 95,6 95,8 

Z zastavo nepremičnine 35,3 50,2 59,1 67,8 

Pri zavarovalnici 35,1 22,2 17,8 14,5 

Z vrednostnimi papirji/točkami vzajemnih skladov 0,2 0,9 0,3 0,2 

Z drugimi oblikami zavarovanj 29,1 22,4 18,4 13,2 

Nezavarovani krediti 0,3 4,4 4,4 4,2 

Vir: Štiblar 2010. 

V prihodnosti je mogoče pričakovati rast zavarovanih kreditov zaradi pospešitve izvršilnega 

postopka. Izvršbe na podlagi verodostojne listine se obdelujejo avtomatsko, zato je postopek 

hiter. Sklep o izvršbi je izdan v dveh delovnih dneh po plačilu sodne takse. Sklep o izvršbi, 

izdan na podlagi verodostojne listine, postane pravnomočen in izvršljiv deveti dan od vročitve 

dolţniku (ZIZ 2007).  

2.2.1 Hipoteka 

Hipoteka je v Stvarnopravnem zakoniku opredeljena kot zastavna pravica na nepremičninah. 

Zastavna pravica je omejena stvarna pravica na točno določeni tuji stvari ali pravici, ki sluţi 

zavarovanju ene ali več točno določenih terjatev in ki pooblašča zastavnega upnika, da se za 

to terjatev, če mu ni pravočasno izpolnjena, poplača iz vrednosti zastavljene nepremičnine. 

Hipoteka je po svoji naravi neposestna zastavna pravica. Zastavitelj ohrani posest zastavljene 

nepremičnine in jo lahko nemoteno uporablja (Tratnik 2006, 55). 

Hipoteka je dodatna pravica banke (upnika), saj se predpostavlja, da bo kreditojemalec 

(dolţnik) poravnal kredit s svojimi rednimi viri sredstev (Ţemva 2005). 

2.2.2 Načela 

Za hipoteko veljajo naslednja načela (Tratnik 2006, 56): 

– načelo javnosti, 

– vpisno načelo, 

– načelo zaupanja v zemljiško knjigo, 

– načelo knjiţnega pravnega prednika, 

– načelo vrstnega reda in 

– načelo postranskosti. 
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Načelo javnosti 

Načelo javnosti določa, da je pravno stanje nepremičnin razvidno iz zemljiške knjige. Načelo 

javnosti pomeni, da lahko vsakdo zahteva vpogled v glavno knjigo in izpisek iz nje (Tratnik, 

2006, 56). 

Vpisno načelo 

Vpisno načelo določa, da se stvarne pravice na nepremičninah pridobijo le z vpisom v 

zemljiško knjigo (Tratnik 2006, 57). Najbolj tipična stvarna pravica je lastninska pravica. 

Vpis v zemljiško knjigo začne veljati, ko zemljiškoknjiţno sodišče prejme predlog za vpis.  

Načelo zaupanja v zemljiško knjigo 

Po načelu zaupanja v zemljiško knjigo podatki, vpisani v zemljiško knjigo, uţivajo javno 

zaupanje. Imetnik pravice na nepremičnini mora poskrbeti za pravilen vpis v zemljiško knjigo 

(Tratnik 2006, 58–59). 

Načelo knjižnega pravnega prednika 

V skladu z načelom knjiţnega pravnega prednika se sme vpis v zemljiško knjigo opraviti 

samo v korist osebe, na katero se glasi zemljiškoknjiţno dovolilo. Vpis pridobitve hipoteke se 

sme opraviti v korist hipotekarnega upnika, v korist katerega je lastnik nepremičnine izdal 

zemljiškoknjiţno dovolilo, hipoteka pa se sme vpisati samo proti lastniku nepremičnine, ki se 

obremenjuje (Tratnik 2006, 63). 

Načelo vrstnega reda 

Če je ista nepremičnina obremenjena z več hipotekami, je treba upoštevati načelo vrstnega 

reda. Načelo vrstnega reda zagotavlja prej pridobljeni stvarni pravici prednost pred kasneje 

pridobljeno stvarno pravico. Hipotekarni upnik pridobi lastninsko pravico v trenutku, ko je 

vloţen popoln predlog za vpis, in ne šele s samim vpisom. Če je v zvezi s posamezno 

nepremičnino vloţenih več zemljiškoknjiţnih predlogov hkrati (npr. predlog za vpis 

lastninske pravice kupca in hipoteke v korist banke, ki je kupcu kreditirala nakup 

nepremičnine), imajo vsi vpisi enak vrstni red. Vrstni red je ključnega pomena pri poplačilu iz 

zastavljene nepremičnine. Zastavni upniki se poplačajo po enakem vrstnem redu, kot so 

nastale njihove hipoteke (Tratnik 2006, 63). 
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Načelo postranskosti (akcesornosti) 

Načelo postranskosti opredeljuje osnovno funkcijo hipoteke, to je zavarovanje terjatve. 

Hipoteka je v obstoju in obsegu odvisna od zavarovane terjatve. V skladu z načelom 

postranskosti se lahko ustanovi samo, če zavarovana terjatev ţe obstaja oziroma nastane 

skupaj z ustanovitvijo hipoteke. Ob prenehanju zavarovane terjatve hipoteka preneha samo v 

materialnem smislu. Za formalno prenehanje hipoteke je potreben izbris iz zemljiške knjige 

zaradi načela javnosti (Tratnik 2006, 61). Predlog za izbris je dolţan podati kreditojemalec, 

ko plača celotno terjatev. 

2.2.3 Nastanek hipoteke 

V 130. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je zapisano, da hipoteka lahko nastane na 

podlagi:  

– pravnega posla (pogodbena hipoteka), 

– sodne odločbe (prisilna hipoteka), 

– zakona (zakonita hipoteka). 

V tej zaključni projektni nalogi bomo opisali samo hipoteko, nastalo na podlagi pravnega 

posla, saj tako nastane hipoteka pri sklenitvi hipotekarnega kredita. Ta način je tudi najbolj 

pogost. 

131. in 133. člen SPZ zahteva za ustanovitev hipoteke: 

– zastavno pogodbo, 

– zemljiškoknjiţno dovolilo, 

– vpis v zemljiško knjigo in 

– razpolagalno sposobnost zastavitelja (pravica razpolaganja). 

Z zastavno pogodbo se zastavitelj proti zastavnemu upniku zaveţe, da bo v njegovo korist 

ustanovil hipoteko na določeni nepremičnini. Zastavna pogodba mora biti v pisni obliki in v 

primeru najetja hipotekarnega kredita del kreditne pogodbe.  

Zemljiškoknjiţno dovolilo za ustanovitev hipoteke je izjava zastavitelja, lastnika 

nepremičnine, da dovoljuje vpis pridobitve hipoteke v zemljiško knjigo v korist zastavnega 

upnika (Tratnik 2006, 81). Podpis zastavitelja mora biti overjen. Zemljiškoknjiţno dovolilo je 

pri najemu hipotekarnega kredita del kreditne pogodbe. Overitev podpisa zastavitelja na 

kreditni pogodbi predstavlja overitev tudi na zemljiškoknjiţnem dovolilu. 

Hipotekarna kreditna pogodba je v večini primerov sklenjena v obliki neposredno izvršljivega 

notarskega zapisa. Na podlagi 142. člena SPZ mora pogodba vsebovati klavzulo, s katero se 

kreditojemalec (zastavitelj) strinja, da se terjatev zavaruje z vknjiţbo hipoteke na njegovi 

nepremičnini in da se v primeru, da ne poravna obveznosti, opravi poplačilo terjatve iz 
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kupnine, doseţene s prodajo, ter izpraznitev in izročitev nepremičnine v enem mesecu po 

prodaji.  

Zaznambo neposredno izvršljivega notarskega zapisa je treba urediti v zemljiški knjigi. 

Posledica zaznambe je, da neposredna izvršljivost učinkuje tudi proti vsem kasnejšim 

lastnikom obremenjene nepremičnine (Tratnik 2006, 84). 

2.2.4 Zaznambe vrstnega reda hipoteke 

V Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK) je zapisano, da je zaznamba glavni vpis, s katerim se 

opravi vpis oziroma izbris pravnih dejstev, ki so pomembna za pravni promet z nepremičnino. 

Zaznamo vrstnega reda lahko predlaga samo lastnik nepremičnine, v primeru prenosa ali 

prenehanja pa tudi hipotekarni upnik. Z zaznambo vrstnega reda hipoteke se zavaruje vrstni 

red pridobitve, prenosa ali prenehanja hipoteke. Vpis hipoteke bo predlagan kasneje, kot 

zaznamba. Zaznamba vrstnega reda se opravi v korist določene osebe. Razlog zaznambe 

vrstnega reda je, da je posel ţe sklenjen, vendar kredit še ni v celoti odobren. Predlagatelj do 

trenutka, ko kredit ni odobren, ni obvezen izdati zemljiškoknjiţnega dovolila. Zaznambo 

lahko predlaga lastnik nepremičnine, ki naj bi bila obremenjena s hipoteko, in hipotekarni 

upnik. Zaznamba je veljavna eno leto. 

V zvezi z zaznambo vrstnega reda hipoteke razlikujemo tri vrste vpisov (Tratnik 2006, 96):  

– vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev, prenos ali prenehanje hipoteke, 

– vpis pridobitve, prenosa ali prenehanja hipoteke v zaznamovanem vrstnem redu in 

– izbris zaznambe. 

2.2.5 Izvršba na zastavljeno nepremičnino 

Na podlagi 166. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) lahko hipotekarni upnik na 

podlagi izvršilnega naslova predlaga izvršbo na obremenjeno nepremičnino. Predlog za 

izvršbo hipotekarni upnik vloţi pri sodišču, na območju katerega leţi obremenjena 

nepremičnina. Izvršilni naslov je v primeru hipotekarne kreditne pogodbe neposredno 

izvršljiv notarski zapis. Pristojno sodišče ugodi izvršilnem predlogu s tem, da izda sklep o 

izvršbi, ki se zabeleţi v zemljiški knjigi. 

2.2.6 Prenehanje hipoteke 

Poznamo prenehanje hipoteke v materialnem in formalnem smislu. Hipoteka preneha v 

materialnem smislu, če so izpolnjeni pogoji za izbris hipoteke iz zemljiške knjige. V 

formalnem smislu pa hipoteka preneha z izbrisom iz zemljiške knjige (Tratnik 2006, 126). 

Hipoteka materialno preneha v naslednjih primerih (Tratnik 2006, 127–131):  
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– Prenehanje zavarovane terjatve. Najpogosteje je poplačilo zavarovane terjatve. Poznamo 

tudi pobot in odpust dolga. Zastaranje ni podlaga za prenehanje, saj se lahko hipotekarni 

upnik poplača iz zastavljene nepremičnine kljub zastaranju. 

– Hipotekarni upnik odstopi zavarovano terjatev brez hipoteke. Na drugo osebo se prenese 

samo terjatev, ne pa tudi hipoteka. Za prenos hipoteke je potreben vpis novega 

hipotekarnega upnika v zemljiško knjigo. 

– Odrek hipoteki. Hipotekarni upnik se lahko odreče hipoteki, vendar hipoteka preneha z 

izbrisom. Zemljiškoknjiţnemu dovolilu je treba priloţiti izjavo hipotekarnega upnika, s 

katero se odreka hipoteki in ki vsebuje izbrisno dovolilo. 

– Ista oseba postane lastnik nepremičnin in imetnik hipoteke (konsolidacija). To nastane, 

ko zastavitelj, ki ni hkrati dolţnik zastavljene terjatve, poplača terjatev hipotekarnega 

upnika in s tem prepreči prisilno prodajo. Ker zastavitelj (plačnik) ne more pridobiti 

hipoteke na lastni nepremičnini, hipoteka preneha in lahko zahteva izbris hipoteke iz 

zemljiške knjige. 

– Ugasnitev (zastaranje) hipoteke. Hipoteka ugasne po desetih letih od dneva zapadlosti 

zavarovane terjatve. 

– Dobroverna pridobitev lastninske pravice na obremenjeni nepremičnini. Na podlagi 

načela zaupanja preneha hipoteka, ko kupec v dobri veri pridobi lastninsko pravico na 

nepremičnini, glede katere iz zemljiške knjige izhaja, da je prosta vseh bremen. 

– Prisilna prodaja obremenjene nepremičnine. Hipoteka preneha, ker kupec na draţbi ne bi 

bil zainteresiran za nakup, če bi bila nepremičnina obremenjena, čeprav je plačal 

kupnino. Hipoteka preneha z dnem pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine 

kupcu. Izbris iz zemljiške knjige opravi zemljiškoknjiţno sodišče po uradni dolţnosti. 

Izbris hipoteke v formalnem smislu dovoli zemljiškoknjiţno sodišče na podlagi ustrezne 

listine. Največkrat je ta listina izbrisna pobotnica, ki jo izda hipotekarni upnik. Izbris hipoteke 

iz zemljiške knjige se predlaga na posebnem obrazcu (Tratnik 2006, 131). 

2.3 Obresti 

Čibej (1998) je v svojem delu zapisal definicijo obresti: »Obresti so nadomestilo za uporabo 

določenega zneska denarja, ki ga je kreditodajalec za določen čas prepustil kreditojemalcu.« 

Znesek obresti je funkcija treh spremenljivk, in sicer (Čibej 1998, 10): 

– glavnice (izposojenega zneska), 

– časa obrestovanja in 

– obrestne mere – pove, koliko denarnih enot nadomestila plačamo za vsakih sto denarnih 

enot glavnice, ki smo jo uporabljali eno kapitalsko obdobje (obdobje med dvema 

zaporednima obračunoma obresti – običajno je doba eno leto). Obrestna mera je izraţena 

v odstotkih. 
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Za obresti je značilno, da kreditodajalec (upnik) dobi večje obresti pri večji posojeni glavnici 

in da je kreditojemalec (dolţnik) z večjimi obrestmi obremenjen za daljše obdobje najema 

kredita. 

2.3.1 Amortizacijski načrt 

Amortizacijski načrt pomeni načrt odplačevanja kredita. Anuiteta je znesek, katerega 

kreditojemalec vrača kreditodajalcu v zaporednih obrokih. Vsaka anuiteta je sestavljena iz 

obresti in razdolţnine. Zakonodaja določa, da se iz obroka najprej pokrijejo obresti, za razliko 

pa se zmanjša dolg kreditojemalca (Čibej 1998, 47). Primer amortizacijskega načrta, ki ga je 

izračunala banka, je sestavni del (priloga) te zaključne projektne naloge. Primer 

amortizacijskega načrta, ki sem ga izračunala s pomočjo spodaj navedenih formul, je sestavni 

del (priloga) te zaključne projektne naloge. Banka je prvi mesece obračunala interkalarne 

obresti in zadnji mesec je anuiteta nekoliko višja. Jaz nisem izračunala interkalarnih obresti in 

vse mesece je anuiteta enaka. Pri izračunu sem uporabila letno obrestno mero. Pri uporabi 

EOM je razlika z bančnim izračunom nekoliko večja (4,56 EUR). Pri uporabi letne obrestne 

mere je razlika 1,95 EUR. Razlika je zaradi zaokroţevanje in interkalarnih obresti. 

Amortizacijski načrt se pripravi po naslednjem obrazcu: 

višina najetega kredita = anuiteta (višina obresti na potenco števila obrokov – 1) / višina 

obresti na potenco števila obrokov (višina obresti – 1) 

  = 
        

        
 

 

anuiteta = višina kredita x višina obresti na potenco števila obrokov (višina obresti – 1) / 

višina obresti na potenco števila obrokov – 1 

   
      

        

     
 

Primer amortizacijskega načrta 

Kredit v višini 2.500,00 EUR naj bi vrnili v enem letu z enakimi mesečnimi obroki in 

obrestno mero v višini 7 %. Iz obrestne mere izračunamo pk, ki je 100∙rk -100. Rk je √ 
  

. 

Anuiteto izračunamo s pomočjo zgoraj navedene formule in je vse mesece enaka. Obresti 

obdobja dobimo, tako da dolg obdobja mnoţimo s pk deljeno s 100. Razdolţnino obdobja 

dobimo, tako da od anuitete odštejemo obresti obdobja. Predhodni dolg minus razdolţnina 

obdobja je dolg na koncu obdobja. Naslednji mesec uporabimo dobljeni dolg. 
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Preglednica 2: Amortizacijski načrt 

Mesec Višina anuitete Obresti določenega 

obdobja 

Razdolţnina določenega 

obdobja 

Dolg 

0    2.500,00 EUR 

1 216,07 EUR 14,14 EUR 201,93 EUR 2.298,07 EUR 

2 216,07 EUR 13,00 EUR 203,07 EUR 2.095,00 EUR 

3 216,07 EUR 11,85 EUR 204,22 EUR 1.890,78 EUR 

4 216,07 EUR 10,69 EUR 205,38 EUR 1.685,40 EUR 

5 216,07 EUR 9,53 EUR 206,54 EUR 1.478,86 EUR 

6 216,07 EUR 8,36 EUR 207,71 EUR 1.271,15 EUR 

7 216,07 EUR 7,19 EUR 208,88 EUR 1.062,27 EUR 

8 216,07 EUR 6,01 EUR 210,06 EUR 852,21 EUR 

9 216,07 EUR 4,82 EUR 211,25 EUR 640,96 EUR 

10 216,07 EUR 3,62 EUR 212,45 EUR 428,51 EUR 

11 216,07 EUR 2,42 EUR 213,65 EUR 214,86 EUR 

12 216,07 EUR 1,21 EUR 214,86 EUR 0,00 EUR 

 2.592, 84 EUR 92,84 EUR 2.500,00 EUR  

 

2.3.2 Efektivna obrestna mera 

Efektivna obrestna mera ali EOM je obrestna mera, ki poleg bančne obrestne mere upošteva 

tudi vse neposredne stroške kredite (Slonep 2011). Stroški kredita so stroški odobritve kredita, 

stroški obdelave vloge, stroški vodenja transakcijskega računa … V 22. členu Zakona o 

potrošniških kreditih (Ur. l. RS, št. 59/2010) je zapisano: »Efektivna obrestna mera (EOM) se 

izračuna glede na dogovorjeno časovno obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje in roke 

za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika, kot so navedeni v kreditni pogodbi.« 

Stroški, ki niso zajeti v izračun efektivne obrestne mere, so:  

– stroški, ki so povezani z ustanovitvijo zastavne pravice za zavarovanje kredita, kot so 

notarski stroški, stroški sodnih taks, 

– stroški plačilnih storitev, povezani z nakazilom kredita in odplačevanjem kredita, 

– morebitne obresti in stroški, ki bi jih kreditojemalec plačal, ker ni izpolnjeval svojih 

obveznosti po kreditni pogodbi (npr. zamudne obresti, stroški opominjanja, stroški 

izvrševanja instrumentov zavarovanja), 

– stroški zavarovanja nepremičnin, na katerih je vzpostavljena zastavna pravica po kreditni 

pogodbi. 

EOM omogoča kreditojemalcem laţjo primerjavo kreditnih ponudb različnih bank. 

Kreditojemalec lahko primerja kreditne ponudbe različnih bank samo pri ponudbah z enako 

višino izposojenega zneska in enako dobo odplačevanja (Krisper in Pondelek 2007).  
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Primer 

Pri najemu kredita 2.000 EUR za eno leto je obrestna mera 10 %. Čez eno leto je znesek 

vračila 2.200 EUR. Pri najemu kredita ni dodatnih stroškov, zato je EOM (efektivna obrestna 

mera) enaka obrestni meri. V resnici pa se pri najemu kredita kreditojemalec sreča z 

dodatnimi stroški (npr. stroški odobritve, stroški vodenja). V tem primeru so stroški kredita 

5 % višine najema kredita oziroma 100 EUR. Kreditojemalec dobi izplačanih 1.900 EUR, 

banki pa vrne 2.200 EUR. EOM je višja kot pogodbena obrestna mera, saj so v EOM 

vključeni tudi stroški kredita.  

Izračun: 2.200/1.900 = 1,1578947.  

EOM je 15,58 %, pogodbena obrestna mera pa 10 % (Slonep 2011). 

2.3.3 Interkalarne in zamudne obresti 

Obračun obresti se običajno začne z začetkom naslednjega meseca po dnevu, ko je 

kreditojemalec dokončno izkoristil (izčrpal) odobreno posojilo. Interkalarne obresti so obresti 

vmesnega obdobja. Pri gotovinskih kreditih se za znesek interkalarnih obresti zmanjša znesek, 

ki ga banka nakaţe kreditojemalcu. Pri negotovinskih kreditih mora kreditojemalec vplačati 

znesek interkalarnih obresti na transakcijski račun banke. Pri nekaterih dolgoročnih kreditih 

se znesek interkalarnih obresti pripiše osnovnemu dolgu (Čibej 1998, 65). Najboljši dan 

črpanja kredita je zadnji dan v mesecu. 

Pri zamudi poravnavanja obveznosti se v skladu z zakonodajo zaračunajo zamudne obresti. 

Od 1. januarja 2012 znašajo zakonske zamudne obresti 9,00 % letno. 

2.3.4 Fiksna in spremenljiva obrestna mera 

Kreditojemalec lahko najame kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Vsaka od njiju 

ima svoje prednosti in tveganja. Vse banke ne ponujajo stanovanjskih hipotekarnih kreditov s 

fiksno obrestno mero. 

Fiksna obrestna mera je vnaprej določena in se med odplačilom kredita ne spreminja. S to 

obliko obrestovanja je kreditojemalec zaščiten pred tveganjem, da bi se obrestna mera zvišala, 

z njo pa tudi višina mesečnega obroka. Banka to dodatno varnost zaračuna, tako da je fiksna 

obrestna mera vedno nekoliko višja od spremenljive. Čim daljša je doba odplačila s fiksno 

obrestno mero, večji bo pribitek banke (Krisper in Pondelek 2007).  

Večina hipotekarnih stanovanjskih kreditov je sklenjenih s spremenljivo obrestno mero. 

Strošek kredita (obrestna mera) se pri kreditih s spremenljivo obrestno mero giblje glede na 
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gibanje obrestnih mer na svetovnih trgih. Če so obrestne mere na trgu kapitala nizke, je tudi 

odplačevanje kredita cenejše in obratno.  

Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz: 

– referenčne obrestne mere in 

– fiksnega pribitka banke.  

Najbolj razširjena referenčna obrestna mera je Euribor. Euribor (kratica za Euro Inter Bank 

Offered Rate) je izračunan vsakodnevno in prikazuje povprečno obrestno mero za finančna 

posojila v evrih med večjimi evropskimi bankami za določeno obdobje. Na podlagi Euribora 

banka daje kredite s spremenljivo obrestno mero. Poznamo tedenske, mesečne, četrtletne, 

polletne in letne referenčne obrestne mere Euribor. V Sloveniji so za hipotekarne 

stanovanjske kredite najpogostejši trimesečni in šestmesečni Euribor. Pogodba, vezana na 

trimesečni Euribor ali na šestmesečni Euribor, ne more imeti enake referenčne obrestne mere, 

saj je vrednost Euribora različna (Mutuo – prestito 2011). Vrednost Euribora se neprestano 

spreminja. Na dan 15. junija 2011 je bila vrednost trimesečnega Euribora 1,485, 

šestmesečnega pa 1,748. Na dan 23. septembra 2011 je bila vrednost trimesečnega Euribora 

1,537, šestmesečnega pa je bila 1,735. Dne 16. februarja 2012 je bila vrednost trimesečnega 

Euribora 1,041, šestmesečnega pa je bila 1,339 (Euribor – EBF 2011).  

V Sloveniji se je uveljavila tudi referenčna obrestna mera, imenovana Libor, ki je pri kreditih 

manj pogosta. Ta obrestna mera je cena posojenega denarja na londonskem medbančnem 

trgu. Uporablja se pri kreditih, danih v švicarskih frankih. Pri kreditih z referenčno obrestno 

mero Libor je kreditojemalec izpostavljen dvojnemu tveganju – obrestnemu in valutnemu 

tveganju, ki vplivata na višino mesečnega obroka. Pri obrestnem tveganju obstaja moţnost, da 

se bo Libor v primerjavi z Euriborom v prihodnosti povečal. Valutno tveganje pa, da se bo 

lahko vrednost švicarskega franka v primerjavi z evrom povečala (Krisper in Pondelek 2007). 

2.3.5 Navadni obrestni račun in obrestno-obrestni račun 

Pri navadnem obrestnem računu obresti računamo od začetne glavnice ne glede na to, koliko 

kapitalizacijskih obdobij je preteklo od nastanka dolga do vračila denarja. Za obrestnoobrestni 

račun je osnova kapitalizacija obresti. Obresti ne računamo samo od začetne glavnice, ampak 

tudi od vseh obresti, ki so nastale v predhodnih kapitalizacijski obdobjih. V Sloveniji se za 

obračun obresti uporablja obrestnoobrestni račun (Čibej 1998, 12). 

2.3.6 Dekurzivno in anticipativno obrestovanje 

Pri dekurzivnem obrestovanju se obračunajo dekurzivne obresti po preteku ustreznega 

obdobja (za nazaj). Anticipativno obrestovanje je smiselno samo pri kreditnih poslih. 

Anticipativne obresti se obračunajo in odvzamejo od glavnice ţe na začetku obrestovalnega 
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obdobja. Pri dekurzivnem obrestovanju je izhodišče za računanje obresti začetna vrednost 

glavnice, pri anticipativnem obrestovanju pa končna vrednost glavnice, to je vrednost ob 

koncu kapitalizacijskega obdobja (Čibej 1998, 11). V Sloveniji se večinoma uporablja 

dekurzivni način obrestovanja.  

 

Slika 1: Dekurzivno in anticipativno obrestovanje 

Vir: Čibej 1998, 11. 

Primer 

Najamemo kredit z dobo odplačila eno leto v višini 1.000 EUR pri obrestni meri 10 %. Pri 

dekurzivnem obrestovanju po izteku enega leta plačamo 100 EUR obresti. Pri anticipativnem 

obrestovanju enako plačamo 100 EUR obresti, vendar jih banka odtegne ţe ob najemu 

kredita. Kreditojemalec pri anticipativnem načinu obrestovanja dejansko uporabi samo 900 

EUR (Čibej 1998, 11). 

2.4 Dodatni stroški pri najemu kredita 

Pri najemu hipotekarnega kredita se kreditojemalec sreča z dodatnimi stroški. To so stroški 

odobritve, stroški odvetnika, stroški notarja, stroški vknjiţbe zastavne pravice in stroški 

cenitve.  

Stroški odobritve so odvisni od zneska najema hipotekarnega kredita in politike banke. 

Stroški odobritve so v večini primerov določeni v odstotku od višine kredita. V večini 

primerov znaša okoli 1,5 %. Banke lahko določijo minimalen in maksimalen znesek stroškov 

odobritve. Stroški odobritve morajo biti plačani ob sklenitvi pogodbe. 

Nekatere banke zahtevajo, da odvetnik pregleda dokumentacijo glede zemljiške knjige in 

kupoprodajno pogodbo med prodajalcem in kreditojemalcem (kupcem). Stroške odvetnika 

plača kreditojemalec in so zaračunani po ceniku odvetnika. 

Hipotekarna kreditna pogodba mora biti sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega 

zapisa, zato nastanejo stroški notarja, ki jih plača kreditojemalec. Notarski stroški (stroški 

overitve, sporazum o zavarovanju, sestava zemljiškoknjiţnega predloga) znašajo pribliţno 

350 EUR. (Notarska tarifa 2008) 

Dekurzivno 

G G + o 

Anticipativno 

G - o G 
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Pri najemu hipotekarnega kredita nastanejo tudi stroški vknjiţbe zastavne pravice. Ko 

kreditojemalec še ni lastnik nepremičnine, ki bo obremenjena s hipoteko, je potrebna vknjiţba 

lastninske pravice v zemljiško knjigo. Sodna taksa za vknjiţbo lastninske pravice, hipoteke in 

zaznambe neposredne izvršljivosti znaša 130,00 EUR. (Notarska tarifa 2008) 

Nekatere banke zahtevajo cenitev nepremičnine, ki bo obremenjena s hipoteko. Stroški 

cenitve se razlikujejo po regiji in jih plača kreditojemalec. 

2.5 Dodatna zavarovanja 

Pri najemu hipotekarnega kredita ima kreditojemalec moţnost dodatnih zavarovanj. Ta 

zavarovanja so ţivljenjsko zavarovanje in zavarovanje za primer izgube zaposlitve. 

Nekatere banke pri najemu hipotekarnega kredita ponujajo ţivljenjsko zavarovanje. Če se 

kreditojemalec odloči za ţivljenjsko zavarovanje, mu banka omogoči kredit po ugodnejših 

pogojih. Z ţivljenjskim zavarovanjem kreditojemalec zaščiti druţinske člane, da se v primeru 

njegove smrti, kritične bolezni ali invalidnost zavarovalna vsota prednostno uporabi za 

poplačilo preostanka hipotekarnega kredita (Krisper in Pondelek 2007). 

Nekatere banke imajo v svoji ponudbi zavarovanje za primer izgube zaposlitve. Če se 

kreditojemalec odloči za zavarovanje za primer izgube zaposlitve in zaposlitev tudi izgubi, 

plačevanje mesečne anuitete posojila za določen čas prevzame zavarovalnica. Odvisno od 

banke zavarovalnica plača od šest do največ dvanajst mesečnih anuitet in najvišji znesek 

mesečne anuitete je 1.000,00 EUR. Zavarovalnica začne z odplačevanjem kredita takrat, ko 

kreditojemalec z odločbo od zavoda za zaposlovanje dokaţe, da je vpisan v evidenco 

brezposelnih oseb in da ima pravico do denarnega nadomestila. Zavarovanje velja samo, če je 

kreditojemalec izgubil sluţbo iz poslovnih razlogov, ne pa iz krivdnih razlogov, ali če je 

odpoved pogodbe o zaposlitvi podal kreditojemalec sam (Krzič 2011). 

2.6 Kreditna sposobnost 

Banka pred odobritvijo kredita preveri kreditno sposobnost kreditojemalca. Kreditojemalec 

mora svojo kreditno sposobnost dokazati z dokumentacijo. Banke preverijo kreditno 

sposobnost kreditojemalca na podlagi plačilnih list kreditojemalca in prometa na 

transakcijskem računu kreditojemalca na njihovi ali drugi banki (kjer ima kreditojemalec 

račun in s katerim posluje). Banke zahtevajo od kreditojemalca zaposlitev za nedoločen čas 

ter osebni dohodek, ki je višji od minimalnega osebnega dohodka. Kreditojemalcu mora po 

poplačilu mesečne obveznosti kredita ostati najmanj minimalni osebni dohodek oziroma dve 

tretjini mesečnega dohodka.  
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Preverjanje kreditne sposobnost je namenjeno zavarovanju kredita, torej temu, da se zagotovi 

vračilo kredita ob roku zapadlosti (Dimovski 1999, 43). 

Osnovni vir odplačevanja kredita za fizično osebo predstavlja dohodek iz plače. Banka za 

ugotavljanje bodoče sposobnosti odplačevanja kredita preveri stabilnost kreditojemalčeve 

zaposlitve, višino povprečne plače in moţnost ohranjanja zaposlitve tudi v prihodnosti. Banka 

lahko izračuna tudi mesečni finančni kazalec zadolţenosti, ki predstavlja razmerje med 

celotnimi mesečnimi obveznostmi iz naslova kreditov in mesečnim dohodkom 

kreditojemalca. Višji kot bo ta kazalec, višja bo zadolţenost kreditojemalca in na podlagi tega 

niţja njegova plačilna sposobnost (Dimovski in Gregorič 2000, 90). 

Mesečni kazalec zadolţenosti = mesečne obveznosti iz naslova kreditov / bruto mesečni 

dohodek 

V Sloveniji se mnogim mladim zgodi, da ne morejo priti do lastne nepremičnine sami, saj 

niso zaposleni za nedoločen čas oziroma njihov dohodek ni višji od minimalnega osebnega 

dohodka in jim banka ne odobri kredita. V takem primeru si lahko pomagajo s poroki, 

večinoma so to starši, ki so redno zaposleni in dosegajo višjo kreditno sposobnost (Krisper in 

Pondelek 2007).  

2.7 Kreditna pogodba 

V 2. členu Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) je potrošniška hipotekarna kreditna 

pogodba zapisana kot: »Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba je pogodba, s katero 

dajalec kredita daje ali obljubi dati potrošniku kredit in je vračilo kredita zavarovano s 

hipoteko ali zemljiškim dolgom na nepremičnini.«  

Tinca Vidmar (1997) je opisala kreditno pogodbo kot: »S kreditno pogodbo se banka 

zavezuje dati uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali 

nedoločen čas, v neki namen ali brez določenega namena, uporabnik pa se zavezuje plačevati 

banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrniti v času in na način, ki sta določena 

v pogodbi.« 

V 569. členu Obligacijskega zakonika (OZ) je definicija posojilne pogodbe naslednja: »S 

posojilno pogodbo se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek 

denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da 

mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino stvari iste vrste 

in kakovosti.« 

Banke odobravajo dolgoročne namenske hipotekarne kredite z upoštevanjem Zakona o 

hipotekarni in komunalni obveznici (Ur. l. RS, št. 17/2006) in upoštevanjem Zakona o 

potrošniških kreditih (Ur. l. RS, št. 59/2010). 
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2.7.1 Predpostavke za sklenitev kreditne pogodbe 

Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjene iste postavke kot za sklenitev drugih 

pogodb. Postavke, ki morajo biti izpolnjene, so določene z Obligacijskim zakonikom 

(Ur. l. RS, št. 97/2007) in so:  

– poslovna sposobnost, 

– soglasje volj, 

– mogoč in dopusten posel in 

– oblika pogodbe. 

Poslovna sposobnost 

Poslovna sposobnost je sposobnost veljavno sklepati pravne posle. Za sklenitev veljavne 

pogodbe mora imeti fizična oseba popolno poslovno sposobnost, ki jo pridobi z osemnajstimi 

leti starosti. Poslovno sposobnost lahko izjemoma pridobi tudi prej (sklenitev zakonske zveze 

ali starševstvo). Poslovno sposobnost se lahko tudi odvzame. Gospodarske druţbe pridobijo 

pravno in poslovno sposobnost z vpisom v sodni register (OZ 2007). 

Soglasje volj 

Kreditna pogodba je sklenjena, ko se volji obeh pogodbenih stranki ujemata in ko se 

dogovorita o njenih bistvenih sestavinah. Volja za sklenitev kreditne pogodbe se izjavi z 

besedami, saj mora biti v pisni obliki. Izjava volje mora biti svobodna in resna (OZ 2007). 

Mogoč in dopusten posel 

Pogodbena obveznost je po zakonu, da nekdo nekaj da, stori, opusti ali trpi. Za nastanek 

kreditne pogodbe mora obstajati moţnost izpolnitve pogodbene obveznosti. Kreditna pogodba 

je veljavno sklenjena, če je sklenitev mogoča in dopustna. Predmet obveznosti je nedopusten, 

če je v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli (OZ 2007). 

Oblika pogodbe 

Po Zakonu o potrošniških kreditih (2010) mora biti kreditna pogodba sklenjena pisno na 

papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Vse pogodbene stranke prejmejo izvod kreditne 

pogodbe brezplačno. V 10. členu Zakona o potrošniških kreditih je zapisano, da mora biti 

potrošniška hipotekarna kreditna pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. Pri sklenitvi 

notarskega zapisa mora biti osebno navzoč lastnik nepremičnine, na kateri se ustanavlja 

hipoteka ali zemljiški dolg, če je lastnik nepremičnine potrošnik. Notar mora lastnika 

nepremičnine poučiti o pravnih posledicah kreditne pogodbe in njenega zavarovanja ter 
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pravnih posledicah opustitve plačila. Lastnik nepremičnine mora na notarskem zapisu s 

podpisom potrditi, da je prejel notarjev pouk. 

2.7.2 Sestavine kreditne pogodbe 

Kreditna pogodba mora biti sklenjena pisno na papirju in mora po Zakonu o potrošniških 

kreditih (2010) vsebovati naslednje sestavine: 

– podatke kreditodajalca (banke) in podatke kreditojemalca ter morebitnih porokov; 

– vrsto potrošniškega kredita; 

– skupni znesek kredita; 

– namen in pogoje črpanja; 

– kreditno obrestno mero in metodo izračuna obresti; če obstaja referenčna obrestna mera 

morajo biti navedena obdobja, pogoji in postopki za spreminjanje kreditne obrestne mere; 

– efektivno obrestno mero (EOM) in navedbo stroškov, ki so vključeni v izračun efektivne 

obrestne mere; 

– predvideni skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati; 

– obdobje trajanja kreditne pogodbe; 

– znesek, število in pogostost plačil; 

– pravico kreditojemalca, da med trajanjem kreditne pogodbe lahko na svojo zahtevo 

brezplačno pridobi od banke izračun stanja kredita v obliki amortizacijskega načrta; 

– številko transakcijskega računa, iz katerega banko pooblašča za poravnavanje obveznosti, 

ki izhajajo iz kreditne pogodbe; 

– zamudne obresti in stroški, ki so nastali, ker kreditojemalec ni izpolnjeval obveznosti 

(npr. stroški opominjanja, stroški izvrševanja instrumentov zavarovanja, stroški sodne ali 

izvensodne izterjave obveznosti); 

– stroški kredita in način plačila teh stroškov (npr. banka za znesek stroškov odobritve 

zniţa razpoloţljivi del kredita); 

– pravica kreditojemalca do predčasnega odplačila kredita ter pravica kreditodajalca do 

nadomestila; 

– instrumenti zavarovanja – hipotekarna kredit se zavaruje z zastavno pravico, banka lahko 

zahteva zavarovanje nepremičnine, kredit je lahko dodatno zavarovan s poroki; 

– obstoj pravice kreditojemalca do odstopa od pogodbe oziroma če te pravice ni, obdobje 

trajanja in drugi pogoji za njeno uveljavljanje ter obveznosti kreditojemalca do plačila 

črpane glavnice in obresti v skladu s 17. členom Zakona o potrošniških kreditih; 

– pravica potrošnika do razdora in odpovedi kreditne pogodbe ter informacije o postopkih 

za uveljavljanje te pravice; 

– način reševanja morebitnih sporov, nesoglasij ali pritoţb; 

– naziv in naslov nadzornega organa, pristojnega za nadzor nad banko kot dajalko kredita; 

– druga splošna določila. 

Primer kreditne pogodbe je sestavni del (priloga) te zaključne projektne naloge. 
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3 INFORMATIVNI IZRAČUNI IN POGOJI IZBRANIH BANK  

3.1 UniCredit banka Slovenija, d. d. 

UniCredit banka Slovenija, d. d., ponuja stanovanjske kredite, ki so zavarovani s hipoteko, z 

dobo odplačila do 30 let. V svoji ponudbi imajo kredite s trimesečno, šestmesečno ali 

dvanajstmesečno referenčno obrestno mero.  

Pri najemu kredita nastanejo stroški odobritve, ki trenutno zanašajo 250,00 EUR. Pri 

stanovanjskem kreditu, ki je zavarovan s hipoteko, nastanejo tudi stroški, ki so povezani z 

vpisom zastavne pravice (stroški odvetnika, notarja, vpis zastavne pravice v zemljiško 

knjigo). Zemljiškoknjiţne predloge pregleda in preveri pooblaščeni odvetnik banke in poskrbi 

za pravno-formalni del posla. Pooblaščeni odvetnik zastopa banko na naroku pri notarju. 

Stroške odvetnika plača kreditojemalec in znašajo 200,00 EUR. Stroški notarja se zaračunajo 

po notarski tarifi (UniCredit banka Slovenija 2011). 

Potrebni dokumenti za odobritev hipotekarnega kredita so (UniCredit banka Slovenija 2011): 

– vloga za odobritev kredita (obrazec banke), 

– potrdilo delodajalca, ki vsebuje podatke o plači in zaposlitvi (obrazec delodajalca), 

– zadnje tri plačilne liste kreditojemalca, 

– zadnji trije bančni izpiski kreditojemalca, če ta nima računa pri UniCredit banki 

Slovenija, 

– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta kreditojemalca, 

– fotokopija davčne številke kreditojemalca, 

– kupoprodajna pogodba, 

– originalen izpisek iz zemljiške knjige, star največ 30 dni. Če nepremičnina ni vpisana v 

zemljiško knjigo, je potrebna veriga originalnih zemljiškoknjiţnih listin. 

Pri vseh naslednjih informativnih izračunih je upoštevano, da je kreditojemalec komitent 

banke (ali bo postal) in je imetnik transakcijskega računa, na katerega prejema osebni 

dohodek, online banke, plačilne kartice Visa ter je ţivljenjsko zavarovan. Ţivljenjsko 

zavarovanje mora kreditojemalec skleniti preko UniCredit banke Slovenije za čas trajanja 

kreditne pogodbe. Nepremičnina, na kateri bo zabeleţena hipoteka, mora biti premoţenjsko 

zavarovana vsaj za primer poţara. 
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Preglednica 3: Informativni izračun – trimesečni Euribor, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 347,78 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 250,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,80 % 

Letna obrestna mera: 4,27 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,36 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

125.200,80 EUR 

Vir: UniCredit banka Slovenija 2011. 

Preglednica 4: Informativni izračun – trimesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 382,49 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 250,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,80 % 

Letna obrestna mera: 4,27 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,37 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

114.747,00 EUR 

Vir: UniCredit banka Slovenija 2011. 
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Preglednica 5: Informativni izračun – šestmesečni Euribor, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 357,37 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 250,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,80 % 

Letna obrestna mera: 4,50 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,60 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

128.653,20 EUR 

Vir: UniCredit banka Slovenija 2011. 

Preglednica 6: Informativni izračun – šestmesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 391,65 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 250,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,80 % 

Letna obrestna mera: 4,50 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,60 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

117.495,00 EUR 

Vir: UniCredit banka Slovenija 2011. 
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Preglednica 7: Informativni izračun – dvanajstmesečni Euribor, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 371,73 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 250,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,80 % 

Uporabljena realna letna obrestna mera: 4,84 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,94 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

133.822,80 EUR 

Vir: UniCredit banka Slovenija 2011. 

Preglednica 8: Informativni izračun – dvanajstmesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 405,36 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 250,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,80 % 

Letna obrestna mera: 4,84 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,94 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

121.608,00 EUR 

Vir: UniCredit banka Slovenija 2011. 

3.2 Banka Koper, d. d. 

Banka Koper, d. d., ponuja stanovanjske kredite, ki so zavarovani s hipoteko, z dobo odplačila 

do 30 let. S hipoteko zavarovani krediti lahko imajo fiksno ali spremenljivo obrestno mero. 

Krediti s fiksno obrestno mero imajo dobo odplačila do 20 let. Spremenljiva obrestna mera je 

vezana na trimesečni Euribor, ki se spreminja 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra ter 

velja naslednje tri mesece (Banka Koper 2011). 
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Pri najemu kredita nastanejo stroški odobritve, ki znašajo 300,00 EUR. Pri kreditu, ki je 

zavarovan s hipoteko, nastanejo stroški notarja, ki se obračunajo po notarski tarifi. Banki je 

treba plačati tudi stroške ureditve zavarovanja z zastavno pravico na podlagi notarskega 

zapisa, ki znašajo 65,00 EUR (Banka Koper 2011). 

Potrebni dokumenti za pridobitev hipotekarnega kredita so: 

– veljaven osebni dokument, 

– davčna številka, 

– potrdilo o plači (obrazec izpolni delodajalec), 

– upravno izplačilna prepoved (obrazec izpolni delodajalec), 

– dokumentacija o namenskem koriščenju kredita (se razlikuje glede na nakup, gradnjo in 

obnovo). 

Nakup 

– kupoprodajna pogodba, overjena pri notarju – nakup nepremičnine, 

– kupoprodajna pogodba, overjena pri notarju, in potrdilo pristojnega občinskega organa, 

da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše 

(urbanistično mnenje) – nakup zemljišča. 

Gradnja 

– veljavno gradbeno dovoljenje in originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni 

(dokazilo o lastništvu), 

– če objekt ni še vpisan v zemljiško knjigo, je potrebna izvirna kupoprodajna pogodba, 

overjena pri notarju. 

Obnova 

– gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, če je za dela potrebna, 

– izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni (dokazilo o lastništvu), 

– če objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, je potrebna izvirna kupoprodajna pogodba, 

overjena pri notarju. 

Kreditojemalec, ki najame kredit z dobo odplačila, daljšo od deset let, mora skleniti 

zavarovanje za primer smrti, trajne in začasne popolne delovne nezmoţnosti, kritične bolezni 

ter izgube zaposlitve. V primeru smrti in popolne trajne delovne nezmoţnosti zavarovalnica 

upravičencu izplača znesek preostalega dolga po kreditni pogodbi. V primeru začasne 

popolne delovne nezmoţnosti, kritične bolezni ali brezposelnosti zavarovalnica upravičencu 

plačuje redne mesečne obveznosti (anuiteta), ki jih dolguje po kreditni pogodbi. Pred 

sklenitvijo zavarovanja mora kreditojemalec opraviti zdravniški pregled.  
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Nepremičnina, na kateri je hipoteka, mora biti za čas trajanja kreditne pogodbe premoţenjsko 

zavarovana za primer poţara in izliva vode. 

Pri vseh naslednjih informativnih izračunih je upoštevano, da je kreditojemalec komitent 

banke (ali bo postal) in bo pred podpisom kreditne pogodbe sklenil zavarovanje 

kreditojemalca za primer smrti, trajne in začasne popolne delovne nezmoţnosti, kritične 

bolezni ter izgube zaposlitve.  

Preglednica 9: Informativni izračun – trimesečni Euribor, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 322,76 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,10 % 

Letna obrestna mera: 3,71 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 3,81 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

116.193,60 EUR 

Vir: Banka Koper 2011. 

Preglednica 10: Informativni izračun – trimesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 358,53 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,10 % 

Letna obrestna mera: 3,71 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 3,82 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

107.559,00 EUR 

Vir: Banka Koper 2011. 
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Preglednica 11: Informativni izračun – trimesečni Euribor, 20 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 413,72 EUR 

Število anuitet: 240 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2031 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,10 % 

Letna obrestna mera: 3,71 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 3,83 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

99.292,80 EUR 

Vir: Banka Koper 2011. 

Preglednica 12: Informativni izračun – fiksna obrestna mera, 20 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 534,34 EUR 

Število anuitet: 240 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2031 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Letna obrestna mera: 6,80 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 7,07 % 

Skupno odplačani znesek: 128.241,60 EUR 

Vir: Banka Koper 2011. 

3.3 Abanka, d. d. 

Abanka, d. d., ima v svoji ponudbi hipotekarne kredite z dobo odplačila do 30 let in s 

spremenljivo obrestno mero. Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz pribitka banke in 

referenčne obrestne mere Euribor. Abanka ima v ponudbi šestmesečni Euribor, ki se 

spreminja 31. marca in 30. septembra in velja naslednjih šest mesecev. 

Pri najemu kredita nastanejo stroški odobritve, ki znašajo 345,00 EUR (Abanka 2011). 

Kreditojemalec plača tudi vse stroške, ki nastanejo z vpisom zastavne pravice (stroški notarja, 

stroški vpisa v zemljiško knjigo). Cenitev nepremičnine je potrebna, če zastavljena 
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nepremičnina ni predmet nakupa in plačila iz kredita. Cenitev opravi pooblaščeni cenilec 

Abanke. 

Potrebni dokumenti za pridobitev hipotekarnega kredita so (Abanka 2011): 

– osebni dokument, 

– davčna številka, 

– izpis prometa na računu za zadnjih šest mesecev, 

– zadnje tri plačilne liste, 

– vloga za odobritev kredita (potrditi jo mora delodajalec), 

– izvirni izpisek iz zemljiške knjige, star največ pet dni, 

– kupoprodajna pogodba, overjena pri notarju (nakup nepremičnine), 

– veljavno gradbeno dovoljenje (gradnja ali obnova nepremičnine), 

– veljavni računi oz. predračuni trgovine z gradbenim materialom ali pogodba z izvajalcem 

gradbenih del (gradnja ali obnova nepremičnine). 

Pri najemu hipotekarnega kredita je potrebno ţivljenjsko zavarovanje kreditojemalca za 

primer smrti pri Zavarovalnici Triglav, d. d. K ţivljenjskemu zavarovanju se lahko doda 

zavarovanje kritičnih bolezni in zavarovanje nezgodne invalidnosti. V primeru smrti, prve 

pojavitve kritične bolezni ali ob nastanku najmanj 50-odstotne trajne invalidnosti zaradi 

nezgode izplača zavarovalnica dogovorjeno zavarovalno vsoto, ki se nameni za poplačilo 

kredita. Abanka ponuja tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. Če kreditojemalec prejme 

odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je kreditojemalec upravičen do največ 

šestih mesečnih obrokov, ki jih plača zavarovalnica. Nepremičnina mora biti poţarno 

zavarovana pri Zavarovalnici Triglav, d. d. 

Pri vseh naslednjih informativnih izračunih je upoštevano, da je kreditojemalec komitent 

Abanke (ali bo postal), je ţivljenjsko zavarovan in nepremičnina je poţarno zavarovana v 

korist banke. 
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Preglednica 13: Informativni izračun – šestmesečni Euribor, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 330,69 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 345,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,10 % 

Letna obrestna mera: 3,91 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,03 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

119.048,40 EUR 

Vir: Abanka 2011. 

Preglednica 14: Informativni izračun – šestmesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 366,14 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 345,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,10 % 

Letna obrestna mera: 3,91 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,03 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

109.842,00 EUR 

Vir: Abanka 2011. 

3.4 NLB, d. d. 

NLB, d. d., ima v svoji ponudbi hipotekarne kredite s spremenljivo in nespremenljivo 

obrestno mero. Krediti s spremenljivo obrestno mero so vezani na šestmesečni Euribor in 

najdaljša doba odplačila je 30 let. Krediti z nespremenljivo obrestno mero imajo dobo 

odplačila do 30 let. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine (NLB 

2011). 
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Pri najemu kredita nastanejo stroški odobritve, ki znašajo 580,00 EUR (NLB 2011). Pri 

najemu stanovanjskega kredita, ki je zavarovan s hipoteko, nastanejo tudi stroški vpisa 

zastavne pravice (stroški notarja, stroški vpisa v zemljiško knjigo), ki jih plača 

kreditojemalec. 

Potrebni dokumenti za pridobitev hipotekarnega kredita so (NLB 2011): 

– osebni dokument, 

– davčna številka, 

– vloga za odobritev kredita, ki jo potrdi delodajalec, 

– bančni izpiski za zadnjih šest mesecev, 

– kupoprodajna pogodba, 

– izpisek iz zemljiške knjige. 

Pri najemu stanovanjskega kredita, zavarovanega s hipoteko, je potrebno ţivljenjsko 

zavarovanje kreditojemalca in zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti. 

Kreditojemalec se z zavarovanjem za primer brezposelnosti zavaruje, da v primeru izgube 

zaposlitve iz poslovnih razlogov odplačilo kredita za določeno obdobje (do 12 mesecev) 

prevzame zavarovalnica. 

Pri vseh naslednjih informativnih izračunih je upoštevano, da je kreditojemalec komitent NLB 

(ali bo postal), zavarovan za primer brezposelnosti in ţivljenjsko zavarovan. 

Preglednica 15: Informativni izračun – šestmesečni Euribor, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 343,95 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 580,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,45 % 

Letna obrestna mera: 4,24 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,35 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

123.822,00 EUR 

Vir: NLB 2011. 
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Preglednica 16: Informativni izračun – šestmesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 378,82 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 580,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,45 % 

Letna obrestna mera: 4,24 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,36 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

113.646,00 EUR 

Vir: NLB 2011. 

Preglednica 17: Informativni izračun – fiksna obrestna mera, 30 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 426,46 EUR 

Število anuitet: 360 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2041 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 580,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Letna obrestna mera: 6,15 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 6,36 % 

Skupno odplačani znesek: 153.525,60 EUR 

Vir: NLB 2011. 
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Preglednica 18: Informativni izračun – fiksna obrestna mera, 20 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 507,58 EUR 

Število anuitet: 240 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2031 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 580,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Letna obrestna mera: 6,15 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 6,37 % 

Skupno odplačani znesek: 121.819,20 EUR 

Vir: NLB 2011. 

3.5 SKB, d. d. 

SKB, d. d. ima v svoji ponudbi stanovanjske kredite, zavarovane s hipoteko in z dobo 

odplačila do 25 let. Kreditojemalec se lahko odloči za spremenljivo ali fiksno obrestno mero. 

Pri spremenljivi obrestni meri se uporablja trimesečni Euribor. Višina stanovanjskega kredita, 

zavarovanega s hipoteko, je lahko do 70 % vrednosti nepremičnine (SKB 2011). 

Pri najemu kredita nastanejo stroški odobritve, ki znašajo 300,00 EUR (SKB 2011). Pri s 

hipoteko zavarovanem kreditu nastanejo tudi stroški vpisa zastavne pravice (stroški notarja, 

stroški vpisa v zemljiško knjigo). 

Potrebni dokumenti za pridobitev hipotekarnega kredita so (SKB 2011): 

– osebni dokument, 

– davčna številka, 

– vloga za odobritev kredita (obrazec izpolni kreditojemalec), 

– potrdilo delodajalca (obrazec izpolni delodajalec), 

– izpisek prometa na osebnem računu za zadnjih šest mesecev, 

– namenska dokumentacija glede na namen kredita (nakup, gradnja, obnova). 

Nakup: 

– kupoprodajna pogodba, overjena pri notarju, 

– izpisek iz zemljiške knjige. 

Gradnja: 

– veljavno gradbeno dovoljenje, 

– izpisek iz zemljiške knjige, 
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– predračune in/ali račune izvajalcev del oz. trgovin z gradbenim materialom. 

Obnova: 

– gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, 

– izpisek iz zemljiške knjige, 

– obrazec SKB za prenovo, 

– predračuni in/ali računi izvajalcev del oz. trgovin z gradbenim materialom. 

Za niţjo obrestno mero ponujajo zavarovanje za primer brezposelnosti in ţivljenjsko 

zavarovanje. Če se je kreditojemalec odločil za zavarovanje za primer brezposelnosti, je 

upravičen do mesečnega nadomestila za pokrivanje obveznosti kredita, če mu je delodajalec 

odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Zavarovalnica izplačuje nadomestilo 

največ 12 mesecev. Osnovno ţivljenjsko zavarovanje krije primer smrti. Kreditojemalec se 

lahko odloči še za dodatna kritja (nezgodna smrt, nezgodna smrt v prometni nesreči, kritične 

bolezni, bolnišnično nadomestilo, dnevno nadomestilo in nezgodna invalidnost). 

S hipoteko obremenjena nepremičnina mora biti obvezno zavarovana najmanj za kritje poţara 

in izliva vode. 

Pri naslednjih informativnih izračunih je upoštevano, da je kreditojemalec komitent banke (ali 

bo postal), je ţivljenjsko zavarovan in zavarovan za primer brezposelnosti. 

Preglednica 19: Informativni izračun – trimesečni Euribor, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 376,09 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Pribitek banke: 2,70 % 

Letna obrestna mera: 4,17 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 4,35 % 

Skupno odplačani znesek (predpostavka, da  

obrestna mera ostaja enaka do zapadlosti kredita): 

112.827,00 EUR 

Vir: SKB 2011. 
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Preglednica 20: Informativni izračun – fiksna obrestna mera, 25 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 472,65 EUR 

Število anuitet: 300 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2036 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Letna obrestna mera: 6,50 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 6,79 % 

Skupno odplačani znesek: 141.795,00 EUR 

Vir: SKB 2011. 

Preglednica 21: Informativni izračun – fiksna obrestna mera, 20 let 

Znesek kredita: 70.000,00 EUR 

Znesek anuitete: 517,79 EUR 

Število anuitet: 240 

Mesec plačila prve anuitete: december 2011 

Mesec plačila zadnje anuitete: november 2031 

Datum izdelave izračuna: 28.11.2011 

Stroški odobritve kredita: 300,00 EUR 

Način zavarovanja kredita: zavarovano s hipoteko 

Letna obrestna mera: 6,40 % 

Skupna efektivna obrestna mera: 6,70 % 

Skupno odplačani znesek: 124.269,60 EUR 

Vir: SKB 2011. 

3.6 Primerjava izbranih bank 

V nadaljevanju bodo predstavljene primerjave hipotekarnih kreditov glede na dobo odplačila 

in obrestno mero med izbranimi bankami. 

Hipotekarni stanovanjski kredit z dobo odplačilo 30 let in trimesečnim Euriborom imata v 

ponudbi UniCredit banka Slovenija, d. d., in Banka Koper, d. d. 
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Preglednica 22: Primerjava trimesečni Euribor in doba odplačila 30 let 

 
Znesek 

anuitete 

Stroški 

odobritve 

Pribitek 

banke 

Efektivna 

obrestna mera 

Banka Koper, d. d. 322,76 EUR 300,00 EUR 2,10 % 3,81 % 

UniCredit banka Slovenija, d. d. 347,78 EUR 250,00 EUR 2,80 % 4,36 % 

 

Kljub višjim stroškom odobritve je trenutno ugodnejši najem hipotekarnega stanovanjskega 

kredita pri Banki Koper, d. d., saj ima Banka Koper, d. d., niţji pribitek in posledično je niţja 

efektivna obrestna mera. 

UniCredit banka Slovenija, d. d., Banka Koper, d. d., in SKB, d. d., imajo v svoji ponudbi 

hipotekarni stanovanjski kredit z dobo odplačila 25 let in trimesečnim Euriborom. 

Preglednica 23: Primerjava trimesečni Euribor in doba odplačila 25 let 

 
Znesek 

anuitete 

Stroški 

odobritve 

Pribitek 

banke 

Efektivna 

obrestna mera 

Banka Koper, d. d. 358,53 EUR 300,00 EUR 2,10 % 3,82 % 

UniCredit banka Slovenija, d. d. 382,49 EUR 250,00 EUR 2,80 % 4,37 % 

SKB, d. d. 376,09 EUR 300,00 EUR 2,70 % 4,35 % 

 

Hipotekarni stanovanjski kredit z dobo odplačila 25 let in trimesečnim Euriborom je med 

izbranimi bankami najugodnejši pri Banki Koper, d. d., saj ima najniţji pribitek in posledično 

najniţjo efektivno obrestno mero v primerjavi z UniCredit banka Slovenija, d. d. in SKB, d. d. 

UniCredit banka Slovenija, d. d., Abanka, d. d., in NLB, d. d., imajo v svoji ponudbi 

hipotekarni stanovanjskih kredit z dobo odplačila 30 let in šestmesečnim Euriborom. 

Preglednica 24: Primerjava šestmesečni Euribor in doba odplačila 30 let 

 
Znesek 

anuitete 

Stroški 

odobritve 

Pribitek 

banke 

Efektivna 

obrestna mera 

UniCredit banka Slovenija, d. d. 357,37 EUR 250,00 EUR 2,80 % 4,60 % 

Abanka, d. d. 330,69 EUR 345,00 EUR 2,10 % 4,03 % 

NLB, d. d. 343,95 EUR 580,00 EUR 2,45 % 4,35 % 

 

Trenutno je med izbranimi bankami s hipotekarnim stanovanjskim kreditom z dobo odplačila 

30 let in šestmesečnim Euriborom najugodnejša Abanka, d. d., kljub temu, da nima najniţjih 

stroškov odobritve kredita. Ima najniţjo efektivno obrestno mero, ki je pokazatelj 

najugodnejšega kredita. UniCredit banka Slovenija, d. d., je kljub temu, da ima najniţje 

stroške odobritve, med izbranimi bankami najmanj ugodna, saj ima najvišji pribitek in 

posledično najvišjo efektivno obrestno mero. NLB, d. d., kljub najvišjim stroškom odobritve 
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ni najmanj ugodna, saj je njen pribitek niţji od pribitka UniCredit banke Slovenija, d. d., in 

efektivna obrestna mera je zato tudi niţja. 

UniCredit banka Slovenija, d. d., Abanka, d. d., in NLB, d. d., imajo v svoji ponudbi tudi 

hipotekarne stanovanjske kredite z dobo odplačila 25 let in šestmesečnim Euriborom. 

Preglednica 25: Primerjava šestmesečni Euribor in doba odplačila 25 let 

 
Znesek 

anuitete 

Stroški 

odobritve 

Pribitek 

banke 

Efektivna 

obrestna mera 

UniCredit banka Slovenija, d. d. 391,65 EUR 250,00 EUR 2,80 % 4,60 % 

Abanka, d. d. 366,14 EUR 345,00 EUR 2,10 % 4,03 % 

NLB, d. d. 378,82 EUR 580,00 EUR 2,45 % 4,36 % 

 

Ponovno je med UniCredit banko Slovenija, d. d., Abanko, d. d., in NLB, d. d., najugodnejši 

hipotekarni stanovanjski kredit z dobo odplačila 25 let in šestmesečnim Euriborom pri 

Abanki, d. d.  

Hipotekarne stanovanjske kredite z dvanajstmesečnim Euriborom ima med izbranimi 

bankami v ponudbi samo UniCredit banka Slovenija, d. d., zato njihove ponudbe ne  moremo 

primerjati s ponudbami drugih bank. 

Hipotekarne stanovanjske kredite s fiksno obrestno mero imajo v svoji ponudbi Banka Koper, 

d. d., NLB, d. d., in SKB, d. d. Banka Koper ima v svoji ponudbi hipotekarne stanovanjske 

kredite s fiksno obrestno mero in dobo odplačila 20 let, SKB, d. d., z dobo odplačila do 25 let 

in NLB, d. d., z dobo odplačila do 30 let. V tej zaključni projektni nalogi bomo primerjali 

pogoje najema hipotekarnega stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero in z dobo 

odplačila 20 let. 

Preglednica 26: Primerjava fiksna obrestna mera in doba odplačila 20 let 

 
Znesek 

anuitete 

Stroški 

odobritve 

Letna 

obrestna mera 

Efektivna 

obrestna mera 

Banka Koper, d. d. 534,34 EUR 300,00 EUR 6,80 % 7,07 % 

NLB, d. d. 507,58 EUR 580,00 EUR 6,15 % 6,37 % 

SKB, d. d. 517,79 EUR 300,00 EUR 6,40 % 6,70 % 

 

Stanovanjski hipotekarni kredit s fiksno obrestno mero in dobo odplačila 20 let je trenutno 

najugodnejši pri NLB, d. d. Letna obrestna mera je najniţja med izbranimi bankami. Kljub 

najvišjim stroškom odobritve med izbranimi bankami je efektivna obrestna mera najniţja pri 

NLB, d. d. Najvišjo obrestno mero in posledično tudi efektivno obrestno ima trenutno Banka 

Koper, d. d. 
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4 SKLEP 

Mladi teţko pridejo do lastnega stanovanja, saj je v teh časih teţko dobiti sluţbo. Mladi, ki so 

zaposleni, imajo večinoma pogodbo za določen čas in delajo za minimalno plačo ali malo več 

kot minimalno plačo. Banke zahtevajo zaposlitev za nedoločen čas in plačo, ki je precej višja 

od minimalne plače, saj mora po plačilu obroka ostati kreditojemalcu najmanj znesek 

minimalne plače. 

Menimo, da je pred najemom hipotekarnega stanovanjskega kredita treba analizirati ponudbo 

različnih bank, saj nimajo vse banke enakih pogojev. Ni nujno, da banka, kjer imamo trenutno 

odprt transakcijski račun, ponuja najboljše pogoje najema hipotekarnega stanovanjskega 

kredita. Menimo, da je za boljše pogoje (niţje obresti in stroški) pametno zamenjati banko. Za 

primerjavo ponudb različni bank je najbolje uporabiti EOM, v kateri je upoštevana obrestna 

mera in stroški odobritve. Primerjamo lahko samo ponudbe kreditov z enakim zneskom 

najema kredita, enako dobo odplačila ter enakim Euriborom oz. kredite s fiksno obrestno 

mero. Med seboj ne moremo primerjati kreditov s fiksno obrestno mero in kreditov s 

spremenljivo obrestno mero. 

Banke imajo v ponudbi stanovanjske hipotekarne kredite s spremenljivo in fiksno obrestno 

mero. Vsak posameznik se mora sam odločiti za vrsto obrestne mere. Fiksna obrestna mera je 

višja kot spremenljiva obrestna mera, ampak prinaša niţja tveganja, saj je obrok celotno dobo 

odplačevanja enak. Kljub niţjemu tveganju pri kreditih s fiksno obrestno mero je večina 

kreditov sklenjena s spremenljivo obrestno mero, saj vse banke ne ponujajo hipotekarnih 

stanovanjskih kreditov s fiksno obrestno mero. Obrok pri hipotekarnem stanovanjskem 

kreditu s spremenljivo obrestno mero se spreminja celotno dobo odplačevanja. Pri najemu 

hipotekarnega stanovanjskega kredita se ni dobro zadolţiti do maksimalnega zneska obroka, 

saj se lahko ta čez nekaj časa dvigne in kreditojemalec ne more več odplačevati hipotekarnega 

stanovanjskega kredita oz. ga odplačuje teţe in z več odrekanja.  

Banka pri izračunu amortizacijskega načrta prvi mesec obračuna interkalarne obresti in zadnja 

anuiteta je nekoliko višja. Amortizacijski načrt izračunan s pomočjo navedenih formul v tej 

zaključni nalogi se nekoliko razlikuje z bančnim amortizacijskim načrtom. Načrt 

odplačevanja izračuna s pomočjo navedenih formul ima celotno dobo vračila kredita enako 

višino anuitete. Manjša razlika med načrtoma je lahko zaradi zaokroţevanja in interkalarnih 

obresti. Na banki so mi povedali, da pride do razlike tudi zaradi izračuna amortizacijskega 

načrta na različne datume v mesecu. Če se amortizacijski načrt izračuna na začetku meseca je 

večji znesek interkalarnih obresti, kot na koncu meseca.   
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PRILOGE 

Priloga 1 Amortizacijski načrt 1 

Priloga 2 Amortizacijski načrt 2 

Priloga 3 Kreditna pogodba 
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Priloga 2 

 

Znesek kredita: 71.000 EUR Število anuitet: 360 

Obrestna mera: 2,91 % 

  

Mesec 

Višina 

anuitete 

(EUR) 

Obresti določenega 

obdobja  

(EUR) 

Razdloţina 

določenega odbobja 

(EUR) 

Dolg 

(EUR) 

    

71000,00 

1 295,90 172,18 123,72 70876,27 

2 295,90 171,87 124,03 70752,24 

3 295,90 171,57 124,33 70627,91 

4 295,90 171,27 124,63 70503,28 

5 295,90 170,97 124,93 70378,35 

6 295,90 170,67 125,23 70253,11 

7 295,90 170,36 125,54 70127,57 

8 295,90 170,06 125,84 70001,73 

9 295,90 169,75 126,15 69875,58 

10 295,90 169,45 126,45 69749,12 

11 295,90 169,14 126,76 69622,36 

12 295,90 168,83 127,07 69495,29 

13 295,90 168,53 127,37 69367,92 

14 295,90 168,22 127,68 69240,23 

15 295,90 167,91 127,99 69112,23 

16 295,90 167,60 128,30 68983,93 

17 295,90 167,29 128,61 68855,31 

18 295,90 166,97 128,93 68726,38 

19 295,90 166,66 129,24 68597,14 

20 295,90 166,35 129,55 68467,58 

21 295,90 166,03 129,87 68337,71 

22 295,90 165,72 130,18 68207,53 

23 295,90 165,40 130,50 68077,03 

24 295,90 165,09 130,81 67946,21 

25 295,90 164,77 131,13 67815,08 

26 295,90 164,45 131,45 67683,62 

27 295,90 164,13 131,77 67551,85 

28 295,90 163,81 132,09 67419,76 

29 295,90 163,49 132,41 67287,35 

30 295,90 163,17 132,73 67154,62 

31 295,90 162,85 133,05 67021,57 

32 295,90 162,53 133,37 66888,19 

33 295,90 162,20 133,70 66754,49 

34 295,90 161,88 134,02 66620,47 

35 295,90 161,55 134,35 66486,12 

36 295,90 161,23 134,67 66351,44 

37 295,90 160,90 135,00 66216,44 

38 295,90 160,57 135,33 66081,11 

39 295,90 160,25 135,65 65945,46 
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40 295,90 159,92 135,98 65809,47 

41 295,90 159,59 136,31 65673,15 

42 295,90 159,26 136,64 65536,51 

43 295,90 158,93 136,97 65399,53 

44 295,90 158,59 137,31 65262,22 

45 295,90 158,26 137,64 65124,58 

46 295,90 157,93 137,97 64986,60 

47 295,90 157,59 138,31 64848,29 

48 295,90 157,26 138,64 64709,64 

49 295,90 156,92 138,98 64570,66 

50 295,90 156,58 139,32 64431,34 

51 295,90 156,25 139,65 64291,68 

52 295,90 155,91 139,99 64151,69 

53 295,90 155,57 140,33 64011,35 

54 295,90 155,23 140,67 63870,68 

55 295,90 154,89 141,01 63729,66 

56 295,90 154,54 141,36 63588,30 

57 295,90 154,20 141,70 63446,60 

58 295,90 153,86 142,04 63304,55 

59 295,90 153,51 142,39 63162,16 

60 295,90 153,17 142,73 63019,43 

61 295,90 152,82 143,08 62876,34 

62 295,90 152,48 143,42 62732,92 

63 295,90 152,13 143,77 62589,14 

64 295,90 151,78 144,12 62445,01 

65 295,90 151,43 144,47 62300,54 

66 295,90 151,08 144,82 62155,72 

67 295,90 150,73 145,17 62010,54 

68 295,90 150,38 145,52 61865,01 

69 295,90 150,02 145,88 61719,13 

70 295,90 149,67 146,23 61572,90 

71 295,90 149,31 146,59 61426,31 

72 295,90 148,96 146,94 61279,36 

73 295,90 148,60 147,30 61132,06 

74 295,90 148,25 147,65 60984,40 

75 295,90 147,89 148,01 60836,39 

76 295,90 147,53 148,37 60688,01 

77 295,90 147,17 148,73 60539,28 

78 295,90 146,81 149,09 60390,18 

79 295,90 146,45 149,45 60240,72 

80 295,90 146,08 149,82 60090,90 

81 295,90 145,72 150,18 59940,72 

82 295,90 145,36 150,54 59790,17 

83 295,90 144,99 150,91 59639,26 

84 295,90 144,63 151,27 59487,98 

85 295,90 144,26 151,64 59336,34 
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86 295,90 143,89 152,01 59184,32 

87 295,90 143,52 152,38 59031,94 

88 295,90 143,15 152,75 58879,19 

89 295,90 142,78 153,12 58726,07 

90 295,90 142,41 153,49 58572,58 

91 295,90 142,04 153,86 58418,71 

92 295,90 141,67 154,23 58264,47 

93 295,90 141,29 154,61 58109,86 

94 295,90 140,92 154,98 57954,87 

95 295,90 140,54 155,36 57799,51 

96 295,90 140,16 155,74 57643,77 

97 295,90 139,79 156,11 57487,65 

98 295,90 139,41 156,49 57331,16 

99 295,90 139,03 156,87 57174,28 

100 295,90 138,65 157,25 57017,02 

101 295,90 138,27 157,63 56859,39 

102 295,90 137,88 158,02 56701,37 

103 295,90 137,50 158,40 56542,96 

104 295,90 137,12 158,78 56384,18 

105 295,90 136,73 159,17 56225,01 

106 295,90 136,35 159,55 56065,45 

107 295,90 135,96 159,94 55905,50 

108 295,90 135,57 160,33 55745,17 

109 295,90 135,18 160,72 55584,45 

110 295,90 134,79 161,11 55423,34 

111 295,90 134,40 161,50 55261,84 

112 295,90 134,01 161,89 55099,94 

113 295,90 133,62 162,28 54937,66 

114 295,90 133,22 162,68 54774,98 

115 295,90 132,83 163,07 54611,90 

116 295,90 132,43 163,47 54448,43 

117 295,90 132,04 163,86 54284,57 

118 295,90 131,64 164,26 54120,30 

119 295,90 131,24 164,66 53955,64 

120 295,90 130,84 165,06 53790,58 

121 295,90 130,44 165,46 53625,12 

122 295,90 130,04 165,86 53459,25 

123 295,90 129,64 166,26 53292,99 

124 295,90 129,24 166,66 53126,32 

125 295,90 128,83 167,07 52959,25 

126 295,90 128,43 167,47 52791,77 

127 295,90 128,02 167,88 52623,89 

128 295,90 127,61 168,29 52455,60 

129 295,90 127,20 168,70 52286,90 

130 295,90 126,80 169,10 52117,79 

131 295,90 126,39 169,51 51948,27 
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132 295,90 125,97 169,93 51778,34 

133 295,90 125,56 170,34 51608,00 

134 295,90 125,15 170,75 51437,25 

135 295,90 124,74 171,16 51266,08 

136 295,90 124,32 171,58 51094,50 

137 295,90 123,90 172,00 50922,50 

138 295,90 123,49 172,41 50750,08 

139 295,90 123,07 172,83 50577,25 

140 295,90 122,65 173,25 50403,99 

141 295,90 122,23 173,67 50230,32 

142 295,90 121,81 174,09 50056,22 

143 295,90 121,39 174,51 49881,71 

144 295,90 120,96 174,94 49706,77 

145 295,90 120,54 175,36 49531,40 

146 295,90 120,11 175,79 49355,61 

147 295,90 119,69 176,21 49179,39 

148 295,90 119,26 176,64 49002,75 

149 295,90 118,83 177,07 48825,68 

150 295,90 118,40 177,50 48648,18 

151 295,90 117,97 177,93 48470,25 

152 295,90 117,54 178,36 48291,88 

153 295,90 117,11 178,79 48113,09 

154 295,90 116,67 179,23 47933,86 

155 295,90 116,24 179,66 47754,19 

156 295,90 115,80 180,10 47574,09 

157 295,90 115,37 180,53 47393,56 

158 295,90 114,93 180,97 47212,58 

159 295,90 114,49 181,41 47031,17 

160 295,90 114,05 181,85 46849,32 

161 295,90 113,61 182,29 46667,02 

162 295,90 113,17 182,73 46484,29 

163 295,90 112,72 183,18 46301,11 

164 295,90 112,28 183,62 46117,48 

165 295,90 111,83 184,07 45933,42 

166 295,90 111,39 184,51 45748,90 

167 295,90 110,94 184,96 45563,94 

168 295,90 110,49 185,41 45378,53 

169 295,90 110,04 185,86 45192,67 

170 295,90 109,59 186,31 45006,35 

171 295,90 109,14 186,76 44819,59 

172 295,90 108,69 187,21 44632,38 

173 295,90 108,23 187,67 44444,71 

174 295,90 107,78 188,12 44256,58 

175 295,90 107,32 188,58 44068,00 

176 295,90 106,86 189,04 43878,96 

177 295,90 106,41 189,49 43689,46 
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178 295,90 105,95 189,95 43499,51 

179 295,90 105,49 190,41 43309,09 

180 295,90 105,02 190,88 43118,21 

181 295,90 104,56 191,34 42926,87 

182 295,90 104,10 191,80 42735,06 

183 295,90 103,63 192,27 42542,79 

184 295,90 103,17 192,73 42350,05 

185 295,90 102,70 193,20 42156,85 

186 295,90 102,23 193,67 41963,18 

187 295,90 101,76 194,14 41769,03 

188 295,90 101,29 194,61 41574,42 

189 295,90 100,82 195,08 41379,33 

190 295,90 100,34 195,56 41183,77 

191 295,90 99,87 196,03 40987,74 

192 295,90 99,40 196,50 40791,23 

193 295,90 98,92 196,98 40594,25 

194 295,90 98,44 197,46 40396,79 

195 295,90 97,96 197,94 40198,84 

196 295,90 97,48 198,42 40000,42 

197 295,90 97,00 198,90 39801,52 

198 295,90 96,52 199,38 39602,14 

199 295,90 96,04 199,86 39402,27 

200 295,90 95,55 200,35 39201,91 

201 295,90 95,06 200,84 39001,07 

202 295,90 94,58 201,32 38799,75 

203 295,90 94,09 201,81 38597,93 

204 295,90 93,60 202,30 38395,63 

205 295,90 93,11 202,79 38192,84 

206 295,90 92,62 203,28 37989,55 

207 295,90 92,12 203,78 37785,77 

208 295,90 91,63 204,27 37581,50 

209 295,90 91,14 204,76 37376,73 

210 295,90 90,64 205,26 37171,46 

211 295,90 90,14 205,76 36965,70 

212 295,90 89,64 206,26 36759,44 

213 295,90 89,14 206,76 36552,68 

214 295,90 88,64 207,26 36345,41 

215 295,90 88,14 207,76 36137,65 

216 295,90 87,63 208,27 35929,38 

217 295,90 87,13 208,77 35720,60 

218 295,90 86,62 209,28 35511,32 

219 295,90 86,11 209,79 35301,53 

220 295,90 85,61 210,29 35091,24 

221 295,90 85,10 210,80 34880,43 

222 295,90 84,59 211,31 34669,11 

223 295,90 84,07 211,83 34457,28 
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224 295,90 83,56 212,34 34244,94 

225 295,90 83,04 212,86 34032,08 

226 295,90 82,53 213,37 33818,70 

227 295,90 82,01 213,89 33604,81 

228 295,90 81,49 214,41 33390,39 

229 295,90 80,97 214,93 33175,46 

230 295,90 80,45 215,45 32960,01 

231 295,90 79,93 215,97 32744,03 

232 295,90 79,40 216,50 32527,53 

233 295,90 78,88 217,02 32310,51 

234 295,90 78,35 217,55 32092,96 

235 295,90 77,83 218,07 31874,88 

236 295,90 77,30 218,60 31656,27 

237 295,90 76,77 219,13 31437,14 

238 295,90 76,24 219,66 31217,47 

239 295,90 75,70 220,20 30997,27 

240 295,90 75,17 220,73 30776,53 

241 295,90 74,63 221,27 30555,26 

242 295,90 74,10 221,80 30333,45 

243 295,90 73,56 222,34 30111,11 

244 295,90 73,02 222,88 29888,23 

245 295,90 72,48 223,42 29664,80 

246 295,90 71,94 223,96 29440,83 

247 295,90 71,39 224,51 29216,32 

248 295,90 70,85 225,05 28991,27 

249 295,90 70,30 225,60 28765,67 

250 295,90 69,76 226,14 28539,52 

251 295,90 69,21 226,69 28312,83 

252 295,90 68,66 227,24 28085,58 

253 295,90 68,11 227,79 27857,79 

254 295,90 67,56 228,34 27629,44 

255 295,90 67,00 228,90 27400,54 

256 295,90 66,45 229,45 27171,08 

257 295,90 65,89 230,01 26941,07 

258 295,90 65,33 230,57 26710,49 

259 295,90 64,77 231,13 26479,36 

260 295,90 64,21 231,69 26247,67 

261 295,90 63,65 232,25 26015,42 

262 295,90 63,09 232,81 25782,60 

263 295,90 62,52 233,38 25549,22 

264 295,90 61,96 233,94 25315,28 

265 295,90 61,39 234,51 25080,76 

266 295,90 60,82 235,08 24845,68 

267 295,90 60,25 235,65 24610,03 

268 295,90 59,68 236,22 24373,80 

269 295,90 59,11 236,79 24137,00 



Priloga 2 

 

270 295,90 58,53 237,37 23899,63 

271 295,90 57,96 237,94 23661,69 

272 295,90 57,38 238,52 23423,16 

273 295,90 56,80 239,10 23184,06 

274 295,90 56,22 239,68 22944,38 

275 295,90 55,64 240,26 22704,11 

276 295,90 55,06 240,84 22463,27 

277 295,90 54,47 241,43 22221,84 

278 295,90 53,89 242,01 21979,82 

279 295,90 53,30 242,60 21737,22 

280 295,90 52,71 243,19 21494,03 

281 295,90 52,12 243,78 21250,25 

282 295,90 51,53 244,37 21005,88 

283 295,90 50,94 244,96 20760,91 

284 295,90 50,35 245,55 20515,35 

285 295,90 49,75 246,15 20269,20 

286 295,90 49,15 246,75 20022,45 

287 295,90 48,55 247,35 19775,10 

288 295,90 47,95 247,95 19527,15 

289 295,90 47,35 248,55 19278,60 

290 295,90 46,75 249,15 19029,45 

291 295,90 46,15 249,75 18779,69 

292 295,90 45,54 250,36 18529,33 

293 295,90 44,93 250,97 18278,36 

294 295,90 44,33 251,57 18026,78 

295 295,90 43,71 252,19 17774,59 

296 295,90 43,10 252,80 17521,79 

297 295,90 42,49 253,41 17268,38 

298 295,90 41,88 254,02 17014,35 

299 295,90 41,26 254,64 16759,70 

300 295,90 40,64 255,26 16504,44 

301 295,90 40,02 255,88 16248,56 

302 295,90 39,40 256,50 15992,06 

303 295,90 38,78 257,12 15734,94 

304 295,90 38,16 257,74 15477,19 

305 295,90 37,53 258,37 15218,82 

306 295,90 36,91 258,99 14959,82 

307 295,90 36,28 259,62 14700,20 

308 295,90 35,65 260,25 14439,94 

309 295,90 35,02 260,88 14179,06 

310 295,90 34,38 261,52 13917,54 

311 295,90 33,75 262,15 13655,38 

312 295,90 33,11 262,79 13392,59 

313 295,90 32,48 263,42 13129,17 

314 295,90 31,84 264,06 12865,10 

315 295,90 31,20 264,70 12600,40 
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316 295,90 30,56 265,34 12335,05 

317 295,90 29,91 265,99 12069,06 

318 295,90 29,27 266,63 11802,42 

319 295,90 28,62 267,28 11535,14 

320 295,90 27,97 267,93 11267,21 

321 295,90 27,32 268,58 10998,63 

322 295,90 26,67 269,23 10729,39 

323 295,90 26,02 269,88 10459,51 

324 295,90 25,36 270,54 10188,97 

325 295,90 24,71 271,19 9917,77 

326 295,90 24,05 271,85 9645,92 

327 295,90 23,39 272,51 9373,41 

328 295,90 22,73 273,17 9100,24 

329 295,90 22,07 273,83 8826,40 

330 295,90 21,40 274,50 8551,90 

331 295,90 20,74 275,16 8276,74 

332 295,90 20,07 275,83 8000,90 

333 295,90 19,40 276,50 7724,40 

334 295,90 18,73 277,17 7447,23 

335 295,90 18,06 277,84 7169,39 

336 295,90 17,39 278,51 6890,87 

337 295,90 16,71 279,19 6611,67 

338 295,90 16,03 279,87 6331,80 

339 295,90 15,35 280,55 6051,26 

340 295,90 14,67 281,23 5770,03 

341 295,90 13,99 281,91 5488,11 

342 295,90 13,31 282,59 5205,52 

343 295,90 12,62 283,28 4922,24 

344 295,90 11,94 283,96 4638,27 

345 295,90 11,25 284,65 4353,62 

346 295,90 10,56 285,34 4068,27 

347 295,90 9,87 286,03 3782,23 

348 295,90 9,17 286,73 3495,50 

349 295,90 8,48 287,42 3208,07 

350 295,90 7,78 288,12 2919,95 

351 295,90 7,08 288,82 2631,13 

352 295,90 6,38 289,52 2341,60 

353 295,90 5,68 290,22 2051,38 

354 295,90 4,97 290,93 1760,45 

355 295,90 4,27 291,63 1468,82 

356 295,90 3,56 292,34 1176,47 

357 295,90 2,85 293,05 883,42 

358 295,90 2,14 293,76 589,66 

359 295,90 1,43 294,47 295,19 

360 295,90 0,72 295,18 0,00 

 

106524,00 35525,29 70998,71 
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