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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava vidik komitenta pri najemu stanovanjskega posojila. 

Naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega. V prvem delu so 

predstavljena teoretična izhodišča, kjer so predstavljene vrste stanovanjskih posojil, obrestne 

mere in možnosti zavarovanja stanovanjskega posojila. V raziskovalnem delu so predstavljeni 

rezultati raziskave anketiranja komitentov, ki so se oz. se še vedno poslužujejo 

stanovanjskega posojila. Anketa zajema vprašanja glede razlogov za najem stanovanjskega 

posojila, izbiro zavarovanja posojila in obrestne mere. Poleg teh so zastavljena tudi vprašanja, 

ki se nanašajo na razloge za morebitne težave z odplačevanjem posojila. 

Ključne besede: stanovanjsko posojilo, komitenti, obrestna mera, obresti, zavarovanje 

posojila. 

 

SUMMARY 

The final project work considers the aspect of the customer when renting a housing loan. The 

work is divided in two parts, theoretical and practical one. First one is about theoretical 

framework regarding housing loans, types of interest rate and possibilities of house loan 

insurance. In the second part there are presented the results of the survey of the customers 

who used or are still using housing loans. The questionnaire includes questions about reasons 

for taking the house loan, selected insurance and interest rate. Moreover, the questions relate 

also the reasons for potential difficulties in repaying loans.  

Key words: housing loan, customers, interest rate, interests, loan insurance. 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi obravnavamo kreditiranje občanov s stanovanjskimi krediti v 

občini Ajdovščina. V ta namen so najprej predstavljena teoretična izhodišča kreditiranja, tem 

sledi raziskovalni del naloge, v katerem so predstavljeni rezultati raziskave. Najprej 

predstavljamo obravnavani problem, cilje in namen zaključne naloge ter metode za 

uresničitev zaželenih ciljev. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Povpraševanje po kreditih izvira iz potrebe po dodatni količini denarja, vendar se ravna po 

višini obrestne mere, ki jo je treba plačati za posojilo. Z razvojem bančništva se je ponudba 

stanovanjskih kreditov pri bankah povečala in je postala obsežnejša. Stanovanjski krediti so 

dolgoročna namenska posojila za fizične osebe, namenjena nakupu stanovanja ali katere 

druge nepremičnine, novogradenj ali prenov oziroma adaptaciji nepremičnine. Kredit pomeni 

vrsto dolga in predstavlja materialno sredstvo, ki ga posojilodajalec izroči posojilojemalcu, ki 

se zaveže to sredstvo vrniti. Obresti predstavljajo nadomestilo za uporabo denarja.  

Zadolževanje prebivalstva na splošno se je v Sloveniji začelo krepiti v letu 2003, in sicer kot 

posledica takratnega zmanjševanja obrestnih mer in posledičnega padanja stroškov 

izposojanja. Večja zadolževanja so bila prisotna predvsem v letu 1999 in so temeljila pretežno 

na kratkoročnih kreditih, saj smo v Sloveniji takrat največ trošili predvsem za nove 

avtomobile (Ferk 2007). 

Stanovanjski krediti so v zadnjih letih beležili najvišjo rast, medtem ko se je npr. rast 

potrošniških kreditov močno upočasnjevala. V letu 2007 je delež stanovanjskih kreditov v 

obsegu vseh kreditov gospodinjstvom znašal 39 %, delež potrošniških pa 40 %. S trendom 

višanja deleža stanovanjskih kreditov gospodinjstvom se je situacija do leta 2012 spremenila 

in tako je delež stanovanjskih kreditov leta 2012 znašal že 55 %, delež potrošniških pa le še 

28 % (Banka Slovenije 2012, 15). 

V letu 2010 smo v Sloveniji zabeležili 52 % delež stanovanjskih kreditov in 30 % delež 

potrošniških, kar pa je bil še vedno precej manjši delež, če bi ga primerjali z deležem 

stanovanjskih kreditov v ekonomski in monetarni uniji (EMU), ki je v istem obdobju, ob 

koncu leta 2010, znašal 71,7 % (Princ 2011; Banka Slovenije 2012, 15). 

V letu 2011 se je že začel trend upadanja stanovanjskih kreditov, kar se je nadaljevalo tudi v 

letu 2012. Upad v zadnjem obdobju je posledica gospodarskih razmer. V zadnjih dveh letih je 

namreč slovenska gospodinjstva prizadela predvsem brezposelnost, omejena je rast plač in 

razpoložljivega dohodka. Vsi ti dejavniki otežujejo dostop do kreditov. Banke so zaradi vsega 

omenjenega zaostrile pogoje in dvignile standarde za odobritev kreditov.  
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Da bi banke ostale čim bolj konkurenčne, razvijajo široko paleto stanovanjskih kreditov, ki 

imajo različna časovna obdobja odplačevanja. Med večjimi bankami v Sloveniji je opaziti 

konkurenčno ponudbo, akcijske ponudbe stanovanjskih kreditov določenih bank pa so 

navadno vezane na časovno omejeno obdobje. Za občane so zanimivi tudi vsakoletni občinski 

stanovanjski krediti, kjer je najugodnejša ponudba z obrestno mero Euribor + 0 odstotnih 

točk, a je na voljo le omejena količina sredstev in tako odobritve ne pridobijo vsi interesenti.  

1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Temeljni namen diplomske naloge je v teoretičnem delu predstaviti pojem stanovanjskega 

kredita, pogoje najema, možnosti zavarovanj stanovanjskega kredita ter ključne pojme in 

definicije, ki se navezujejo na izbrano temo. Temeljni namen v analitičnem delu pa je 

ugotoviti razloge komitentov za najem omenjenega kredita ter predstavitev kriterijev, ki 

vplivajo na odločitev komitentov, da se odločijo za najem stanovanjskega kredita. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

- predstaviti področje stanovanjskih kreditov in podrobno opisati vse njegove lastnosti 

(višina kredita, ročnost, pogoji najema, možnosti zavarovanja, …); 

- predstaviti banko, na kateri bomo izvajali anketiranje; 

- analizirati ugotovitve anketirancev (komitentov), na podlagi katerih bomo ugotovili, s 

kakšnim namenom so najeli stanovanjski kredit, ter na podlagi katerih kriterijev so se 

odločili za najem kredita pri banki, ki je predmet analize. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V prvem, teoretičnem delu naloge uporabljamo za predstavitev teoretičnih izhodišč 

deskriptivno (opisno) metodo, saj s pomočjo definiranja pojmov in opisovanja kreditnih 

procesov ugotavljamo, kakšne oblike stanovanjskih kreditov poznamo, pogoje, ki jih morajo 

interesenti izpolnjevati za najem te vrste kredita, ter različne oblike zavarovanja. S tem bomo 

pripravili osnovo za raziskovalni del diplomske naloge. 

Za izpeljavo raziskovalnega dela smo uporabili kvalitativno analizo. Podatke smo zbrali s 

pomočjo anketnega vprašalnika. Ta je bil razdeljen petdesetim komitentom Banke Koper. 

Anketiranje je potekalo v poslovalnici Banke Koper v Ajdovščini. Ta ima na izbranem 

področju majhen tržni delež. Stanovanjski kredit je med vsemi komitenti poslovalnice 

Ajdovščina najelo 22 % komitentov. 

Delež anketiranih predstavlja 39 % komitentov (50 oseb) Banke Koper, ki so v obravnavani 

poslovalnici najeli stanovanjski kredit. Anketa je bila izvedena v času, ko je bila poslovalnica 

odprta, in sicer z naključno izbranimi komitenti, ki so se ali se še vedno poslužujejo 

stanovanjskega kredita. Anketni vprašalnik je vseboval trinajst vprašanj s področja 
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stanovanjskega kreditiranja, tem so bila dodana še tri demografska vprašanja. Vprašanja so 

zaprtega tipa, kar pomeni, da je imel anketiranec možnost izbire enega od ponujenih 

odgovorov.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela  

Izhajali smo iz predpostavke, da so ljudje odkriti in da so na anketni vprašalnik odgovarjali 

iskreno. Pomembnejša omejitev, s katero smo se bomo srečali, je, da zaradi značilnosti vzorca 

anketirancev rezultatov raziskave ni mogoče posplošiti na druge banke in slovenske občine.  
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2 DEFINICIJA BANKE IN KREDITA 

2.1 Definicija banke 

Ime banka ima svoj izvor v italijanski besedi »banco«, kar je prvotno pomenilo menjalna 

miza, na kateri so nekoč menjevali različne vrste denarja.  

Pojav bank sega daleč v zgodovino človeštva, njihov razvoj pa je vezan na razvoj menjave 

dobrin. S pojavom denarja, sredstva za menjavo blaga, je bil ustvarjen predmet poslovanja 

posebne skupine ljudi, ki so se z namenom, da bi zaslužili, pričeli specializirano ukvarjati z 

denarnimi posli kot njihovo obrtno dejavnostjo (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 130). 

Banka je delniška družba, ki opravlja kot pridobitno dejavnost naslednje finančne storitve 

(Dimovski 1999, 11): 

- sprejemanje denarnih vlog ter drugih večjih sredstev; 

- sklepanje posojilnih in kreditnih pogodb; 

- opravljanje poslov plačilnega prometa; 

- izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. plačilne in kreditne kartice, 

potovalni čeki, bančne menice); 

- opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, izdanimi v seriji, v skladu z zakoni, ki urejajo 

trg vrednostnih papirjev; 

- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditojemalcih; 

- storitve hrambe. 

2.2 Definicija kredita 

Pojasnilo ali opredelitev pojma kredit se pogosto postavlja na pomenoslovno osnovo. Po tej 

poti pridemo do ugotovitve, da je »creditum« tisto, kar je zaupano, dano na upanje (lat.: 

credere pomeni verovati, zaupati) (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 105–106). 

Od opredelitev, ki se pojavljajo v ekonomski literaturi, vsaka kaj prispeva k razložitvi pojma 

kredit. Zato jih bomo nekaj povzeli (Filipič in Markovič Hribernik 1998, 105–106): 

- kredit je kupna moč; 

- bistvo kredita je upnikovo zaupanje v dolžnikovo pripravljenost in sposobnost, da plača 

svoj dolg; 

- kredit lahko označimo kot kratkoročno prodajo denarja; 

- kredit je prodaja na upanje; 

- kredit lahko razložimo kot sposobnost zagotoviti si dobrine ali storitve v sedanjosti v 

zameno za ekvivalent v prihodnosti; 

- kredit je prenos vrednosti na drugo osebo, bodisi denarja, blaga ali storitev, v upanju, da 

bo ta nekega dne v prihodnosti sposobna in pri volji plačati enako vrednost; 
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- kredit je v pravu, komerciali ali ekonomiki pravica, ki jo ima ena oseba, kreditor, da prisili 

drugo osebo, dolžnika, k plačilu ali da stori kaj drugega, krajše povedano: to je pravica v 

sedanjosti do plačila v prihodnosti. 

V pojmu kredit je vsebovano načelo vrnitve in načelo zaupanja. Po njem se ta oblika razlikuje 

od drugih, pri katerih se sredstva ne vračajo in tudi ni potrebno tolikšno zaupanje, razen 

splošnega. Ali sta bili zaupanje in pričakovana vrnitev realni, je odvisno od tega, koliko 

kredita je kreditojemalec dejansko sposoben in pripravljen vrniti, kar pa je odvisno od 

njegove kreditne sposobnosti. 

Mnogi avtorji menijo, da je potrebno razlikovati med kreditom in posojilom. Kredit je širši 

pojem, saj označujemo z njim vsako medčasovno menjavo, posojilo pa se nanaša na 

konkretno določeno medčasovno menjavo in z njo povezano kupčijo (Čibelj 1998, 46).  

Pri posojilu, ki ga imenujemo tudi čisti kredit, se vrača enaka, vendar ne ista stvar, zato je 

predmet posojila le nadomestljiva stvar, kot je npr. denar. Pri kreditu pa se ne vrača enaka 

stvar in še manj ista. Kredit se po tem pojmovanju pojavi, ko posodimo vrednost v blagovni 

obliki, vrača pa se v denarni. Praktiki uporabljajo izraz kredit za kratkoročna posojila za 

financiranje tekočih obratnih sredstev, izraz posojilo pa za dolgoročne kredite za financiranje 

naložb v osnovna in trajna obratna sredstva. V praksi je bolj udomačena beseda kredit, zato je 

tudi bolj razširjena kot beseda posojilo (Bobek 1995, 92). Prav zato bomo v nadaljevanju 

zaključne naloge uporabljali pojem kredit. 
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3 STANOVANJSKI KREDIT 

3.1 Pojem stanovanjskega kredita 

Stanovanjski kredit je dolgoročni namenski kredit za fizične osebe. Namenjen je nakupu 

stanovanja ali stanovanjske hiše, gradnji in prenovi stanovanj in stanovanjskih hiš, počitniških 

hiš, garaž ter nakupu stavbnega zemljišča, parkirnih mest, bivalnih prostorov v stanovanjski 

hiši, lahko pa ga porabimo tudi za nakup stavbnega zemljišča. 

Je namenski kredit z najdaljšo dobo odplačevanja, del tega pa lahko koristimo tudi v gotovini. 

3.1.1 Pojem kreditojemalca  

Kredit lahko pridobijo osebe, starejše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije. 

Kreditojemalec mora biti sposoben vrniti kredit z vsemi obrestmi in ostalimi stroški. Zaposlen 

mora biti za nedoločen čas, in sicer v podjetju, ki ni v stečajnem postopku. Osebe, zaposlene 

za določen čas, pa lahko dobijo kredit z maksimalno dobo, za katero imajo pogodbo za 

določen čas. Navadno se pri takih osebah zahteva še kakšno dodatno zavarovanje. 

Kredit lahko pridobijo tako komitenti kot nekomitenti. Kot komitente se upošteva vse, ki 

imajo pri banki odprt (aktiven) transakcijski račun in prejemajo nanj redne prilive iz naslova 

plače. 

3.1.2 Kreditna sposobnost  

Višina kredita, ki ga je banka pripravljena odobriti, je odvisna od kreditne sposobnosti 

posojilojemalca. Ta se ugotavlja na podlagi rednih mesečnih prilivov (plača, invalidnina, 

pokojnina). Anuiteta navadno ne sme presegati 1/3 rednih neto mesečnih prilivov, pri čemer 

mora posojilojemalcu po plačilu anuitete ostati vsaj še minimalna zajamčena plača. 

Nekatere banke zahtevajo za odobritev kredita zaposlitev za nedoločen čas, druge pa so 

pripravljene odobriti posojilo tudi osebam, zaposlenim za določen čas, vendar navadno samo 

za čas zaposlitve (Sendi 2004, 36–37). 

Ugotavljanje kreditne sposobnosti je glavna determinanta, ki banki zagotavlja varnost naložb. 

Nepravilno ocenjena kreditna sposobnost ima lahko dve posledici: 

- neredno odplačevanje dolga kreditojemalca; 

- neuspešno izterjavo preko zavarovalnice ali sodišča oz. v primeru, ko je kredit 

zavarovan s poroki, sledijo terjatve tudi pri njih. 
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3.1.3 Dokumentacija za ugotavljanje kreditne sposobnosti 

Redno zaposleni: 

- potrdilo delodajalca o višini neto osebnega dohodka kreditojemalca; 

- izjavo delodajalca, ali se strinja/ne strinja, da se bo od osebnega dohodka kreditojemalca 

mesečno odtegoval znesek anuitete, ki ga bo zahtevala banka (UIP-upravno izplačilna 

prepoved); 

- potrdilo o prilivih na račun pri banki, če prilivov ne prejemamo na račun pri banki, kjer 

bomo vzeli posojilo. 

Upokojenci/invalidi: 

- zadnji odrezek pokojnine, prejet od ZPIZ-a (obvezno je treba preveriti, če se zadnji priliv 

na transakcijski račun ujema z zneskom na predloženem pokojninskem odrezku); 

- potrdilo o prilivih na račun pri banki, če prilivov ne prejemamo na račun pri banki, pri 

kateri bomo vzeli posojilo. 

Zaposleni v tujini: 

- dokazilo, da je kreditojemalec zaposlen za nedoločen čas oz. za določen čas; 

- originale oz. originalne kopije plačilnih list za zadnje tri mesece; 

- delovno vizo; 

- potrdilo o prilivih na račun pri banki, če prilivov ne prejemamo na račun pri banki, kjer 

bomo vzeli posojilo. 

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost: 

- potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, ki ni starejše od enega meseca; 

- potrdilo davčne uprave RS o višini neto zavarovalne osnove za zadnje tri mesece pred 

najetjem kredita; 

- obrtno dovoljenje (velja samo za samostojne podjetnike – obrtnike); 

- dokazila o ostalih prejemkih iz naslova dejavnosti; 

- potrdilo o prilivih po računu iz naslova dejavnosti; 

- izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, napoved denarnega toka ter ostala dokumentacija, 

ki izkazuje njegovo finančno in premoženjsko stanje. 

3.1.4 Višina kredita 

Višina kredita je odvisna od odplačilne dobe kredita in kreditne sposobnosti kreditojemalca. 

Banka določi na osnovi višine in rednih neto mesečnih prejemkov plačilno sposobnost 

komitenta. 

Priporočljivo je, da pri določitvi mesečnih obrokov, ki jih bo potrebno odplačevati, 

upoštevamo dve osnovni pravili: 
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- Čim daljša je doba odplačevanja kredita, večji so stroški obresti. Vsak evro, vložen v 

odplačevanje kredita, prihrani plačevanje obresti v prihodnosti. Če se odločimo za višji 

mesečni obrok, se bo doba odplačevanja skrajšala. 

- Ne smemo preobremeniti svojih prihodkov. Čeprav banke omogočajo, da so lahko 

mesečni obroki tudi do 2/3 rednih mesečnih dohodkov, je smotrno, da se odločimo le za 

tako visok mesečni obrok, kot ga bomo lahko dejansko plačevali. Ne smemo pozabiti, da 

lahko postane visoka obremenitev mesečnih prihodkov nevzdržna, če je rast obrestnim 

mer zelo visoka. 

3.1.5 Ročnost kredita 

Ročnost kredita pomeni obdobje odplačevanja tega. Glede na to, delimo kredite na 

kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Kratkoročni krediti so krediti do enega leta, 

srednjeročni do desetih let in dolgoročni do tridesetih let odplačevanja.  

Vedeti moramo, da prinaša daljša doba višje stroške kredita. Izbira višjega mesečnega obroka 

skrajša dobo odplačevanja in zniža stroške kredita. Doba odplačevanja stanovanjskih kreditov 

je, glede na to, da so to krediti v višjih zneskih, posledično daljša in se giblje med 20–30 let 

(odvisno od banke). 

3.1.6 Odplačevanje in načini odplačevanja kredita 

Dolg se zmanjšuje zelo počasi, še posebej na začetku odplačevanja. Razlog za to je anuitetni 

način odplačevanja, ki ga banke večinoma uporabljajo pri kreditih za občane. Klasično 

kreditno odplačevanje, pri katerem so mesečni obroki določeni vnaprej, je sestavljeno iz 

odplačevanja obresti in glavnice. S plačilom vsakega obroka se glavnica zmanjšuje, tako da 

kreditojemalec že pri naslednjem obroku plača manj obresti. Ker pa je višina obroka enaka, 

raste odplačilo glavnice na začetku odplačevanja zelo počasi, z leti pa vedno hitreje (Krisper 

in Pondelek 2007). 

Načini odplačevanja kredita: 

- preko položnice (univerzalnega plačilnega naloga); 

- preko direktne bremenitve – to je debetni plačilni instrument, pri katerem se poravnavajo 

obveznosti dolžnika do upnika z neposredno obremenitvijo dolžnikovega oz. 

plačnikovega računa enkrat mesečno (npr: 8., 18. ali 28. v mesecu); 

- preko plače – to je najbolj netvegana oblika odplačevanja kredita, ker delodajalec, kjer je 

kreditojemalec zaposlen, odtegne anuiteto kredita kar pri plači. 
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3.2 Informativni izračun stanovanjskega kredita 

Informativni izračun je informativne narave in velja na dan izračuna, za banko ni zavezujoč. 

Ta temelji na predpostavki, da se obrestna mera (referenčna obrestna mera) v izbranem 

obdobju ne spreminja. Pri izračunu upoštevane obrestne mere in ostali stroški so lahko tudi 

ugodnejši, saj pri oblikovanju ponudbe upošteva banka tudi poslovno sodelovanje, obenem pa 

tudi spodbuja pričetek poslovnega sodelovanja z novimi komitenti. V izračun efektivno 

obrestno mero (EOM) se vključujejo obresti in stroški odobritve (stroški zavarovanja in 

stroški zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti niso vključeni v izračun EOM). EOM 

se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki smo ga uporabili pri njenem izračunu. 

EOM je izračunana pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. 

3.3 Obrestna mera  

Obrestna mera je med najpogosteje spremljanimi spremenljivkami v ekonomiji. Vedno vpliva 

na odločitve posameznika glede tega, ali varčevati ali trošiti, kupiti nepremičnino ali vložiti 

prihranke v finančno naložbo. Obrestna mera vpliva tudi na ekonomske odločitve 

gospodinjstev ali podjetij npr.: ali uporabiti finančna sredstva za investiranje v novo opremo 

podjetja ali varčevati denar v banki. 

Da bi bolje razumeli vlogo, ki jo igrajo obrestne mere v našem življenju kot splošno v 

ekonomiji, moramo točno vedeti, kaj pomeni beseda »obrestna mera«. Videli bomo, da je 

koncept, znan kot »donosnost do dospetja«, najbolj točno merilo obrestnih mer. Donosnost do 

dospetja je tisto, na kar ekonomisti mislijo, ko uporabljajo pojem obrestna mera (Mishkin 

1997, 69). 

3.3.1 Sestava obrestne mere 

Euribor (angl.: Euro Interbank offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si 

reprezentativne banke iz evrskega območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za 

določeno obdobje. Odstotna točka je izračunan del obrestne mere, ki se lahko doda izhodiščni 

obrestni meri, in je odvisna od bonitete komitenta, ali pa je izražen del pribitka, če je obrestna 

mera sestavljena. 

Na višino obrestne mere vplivajo: 

- vrsta oz. namen kredita; 

- poslovno sodelovanje z banko; 

- odplačilna doba kredita; 

- način zavarovanja kredita. 
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3.3.2 Nominalna (fiksna) obrestna mera 

Nominalna (fiksna) obrestna mera je na letni ravni določena enovita obrestna mera, ki vsebuje 

poleg osnovne obrestne mere tudi določen pribitek. Gre za obrestno mero, za katero se 

posojilodajalec in posojilojemalec vnaprej sporazumeta. Ta je fiksna in se med 

odplačevanjem kredita ne spreminja. S to obliko obrestovanja je kreditojemalec zaščiten pred 

tveganjem, da bi se obrestna mera zvišala, z njo pa posledično tudi višina mesečnega obroka 

kredita. Banka to dodatno varnost vedno zaračuna, kar pomeni, da je fiksna obrestna mera 

vedno nekoliko višja od spremenljive obrestne mere (Štros 2007). 

Določitev nominalne obrestne mere predstavlja problem pri določitvi stopnje inflacije, saj se 

ta največkrat razlikuje od dejanske stopnje inflacije. Posledica tega je, da pride do razlike pri 

realni obrestni meri, s katero je bila določena nominalna obrestna mera (Štros 2007). 

3.3.3 Referenčna (spremenljiva) obrestna mera  

Referenčna (spremenljiva) obrestna mera je nekakšna osnova za spremenljive obrestne mere, 

ki se jim doda določen fiksni pribitek (odstotna točka) glede na kreditno tveganje. Najbolj 

razširjena referenčna obrestna mera je Euribor. Vrednost Euribor-ja se neprestano spreminja, 

saj je vsakodnevno računan. Ob odobritvi kredita se uporabi Euribor, veljaven prvega dne v 

mesecu odobritve kredita in velja za obračun obresti za obdobje, ki je enak ročnosti Euribor-

ja. 

Ribnikar (2001, 50) opozarja, da ne obstaja uradna ali splošno sprejeta referenčna obrestna 

mera. To sporazumno izbereta kreditodajalec in kreditojemalec. Ključnega pomena je, da se 

referenčna obrestna mera določi na podlagi objektivnih kriterijev. Najpogostejši kriterij je 

bančna boniteta komitenta. 

3.3.4 Efektivna obrestna mera (EOM) 

Ponudbe stanovanjskih kreditov so med bankami zelo različne, saj ima vsaka banka svoje 

pogoje in stroške pri najemu kredita. Ko se odločimo za najem stanovanjskega kredita, je 

najenostavnejši pokazatelj pri primerjavi kreditov med bankami EOM. 

EOM ali dejanska obrestna mera je tista obrestna mera, ki poleg deklarirane bančne obrestne 

mere upošteva tudi vse neposredne stroške kredita. Zato jo uvedemo kot sintetični kazalec za 

ceno posojila, ki poleg posojilne obrestne mere upošteva tudi vse stroške, ki jih mora (ob 

sklenitvi posla ali med odplačevanjem) poravnati kreditojemalec, na primer stroške 

zavarovanja posojila in administrativne stroške, določene v fiksnih zneskih, t. i. EOM (Čibelj 

1998, 60). 

V EOM niso vključeni stroški odvetnika, notarja in sodnih taks, ko gre za hipoteko. 
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3.4 Obresti 

3.4.1 Interkalarne obresti  

Interkalarne obresti so obresti, ki jih posojilojemalec plača za obdobje od črpanja posojila do 

dospelosti prvega obroka v plačilo (Sendi 2004, 36). 

Te obresti obračuna banka od dneva najetja kredita do dneva, ko ima banka obračunski dan. 

Večina bank ima obračunski dan za kredite na zadnji dan v mesecu, zato so interkalarne 

obresti obračunajo za število dni od najetja kredita do zadnjega dneva v mesecu, v katerem ste 

najeli kredit. 

Zmotno je mišljenje, da so interkalarne obresti dodatni strošek. To so le obresti, ki vam jih 

banka zaračuna zato, ker ste denar dobili pred zadnjim dnem v mesecu, zato si za obdobje do 

konca meseca obračuna pogodbene obresti. Prvi pogodbeni obrok kredita boste namreč 

plačali šele naslednji mesec, to je od datuma najetja kredita, v obroku pa so upoštevane le 

obresti tekočega meseca (Go4bank 2013).1  

3.4.2 Zamudne obresti  

Zamudne obresti so obresti, določene kot civilna sankcija za kršitev obveznosti plačila 

določenega denarnega zneska ob zapadlosti. Če ne vrnemo izposojenega denarja, nam od 

trenutka, ko poteče rok za vrnitev denarja, začnejo teči zamudne obresti. 

Tečejo v obdobju od nastanka zamude (zapadlost denarne obveznosti) do plačila denarne 

obveznosti. Ves čas, ko po zapadli obveznosti ne vrnemo izposojenega denarja, tečejo 

zamudne obresti. 

3.5 Stanovanjski krediti v Sloveniji 

Zaradi načrtnega zniževanja inflacije, ki ga je Slovenija vodila v procesu vstopanja v EU in 

kasnejši prevzem evra, so se od leta 2003 hitro zniževale obrestne mere za stanovanjske 

kredite gospodinjstvom. Nižje obrestne mere so tudi vzrok za rast kreditnih aktivnosti bank, 

tako pri kreditih podjetniškemu sektorju kot tudi pri kreditih prebivalstvu. Po uvedbi evra, v 

2007 in 2008, se je znova povišala inflacija in z njo kreditne obrestne mere, ki pa so se po 

finančni krizi v letu 2009 občutno znižale in dosegle najnižjo raven doslej. Nasprotno pa se je 

obseg stanovanjskih kreditov prebivalstvu ob koncu leta 2009 in 2010 nominalno spet 

povečal. Ker so se cene nepremičnin v istem obdobju znižale in število transakcij zmanjšalo, 

                                                 
1 Če smo najeli kredit 19. oktobra, je do konca meseca še 13 dni (13 dni, ker večina bank šteje tudi 
dan, ko je bil kredit najet), kar pomeni, da moramo plačati obresti za teh 13 dni. Če bomo bolj proti 
koncu meseca najeli kredit, bodo manjše obresti in obratno. 
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pomeni povečan obseg gospodinjstvom, da so ta vedno večji delež kupnine za stanovanja 

pokrila s posojili, namesto da bi jih z lastnimi sredstvi, tako bi zvišala stopnjo svoje 

zadolženosti. V tem obdobju se je podaljšala tudi ročnost za odplačevanje stanovanjskih 

kreditov (Banka Slovenije 2011). 

Med kreditnimi obveznostmi so stanovanjski krediti že na začetku leta 2010 presegli polovico 

vseh kreditov, danim gospodinjstvom, njihov delež pa je februarja 2012 znašal že 55 %. Rast 

stanovanjskih kreditov se sedaj znižuje, kar je predvsem posledica manjšega povpraševanja 

gospodinjstev po teh kreditih, ki izhaja iz nezaupanja in nespremenjenih razmer na trgu 

nepremičnin. Poleg tega so se tudi zaostrili kreditni standardi bank pri odobravanju 

stanovanjskih kreditov. Slovenska gospodinjstva je v zadnjih dveh letih prizadela tudi 

naraščajoča brezposelnost in omejena rast plač, rast njihovega razpoložljivega dohodka pa je 

bila nizka že pred tem (Banka Slovenije 2012). 

Na sliki 1 lahko vidimo, kako je vse od leta 2007 do februarja 2012 naraščal delež 

stanovanjskih kreditov gospodinjstvom. 

 

 

Slika 1: Delež stanovanjskih kreditov gospodinjstvom v % po letih 

Vir: Banka Slovenije 2012. 
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4 VRSTE STANOVANJSKIH KREDITOV 

4.1 Nakup nepremičnine 

Nakup nepremičnine je za večino ljudi življenjski projekt. Preden se odločimo za nakup 

nepremičnine, ki pomeni rešitev stanovanjskega problema, je vsekakor treba dobro preveriti 

vse druge podrobnosti, ki bi utegnile dobro vplivati na odločitev. 

Pri odločitvi je potrebno upoštevati: 

- pravno stanje nepremičnine, ki jo kupujemo: pregledati moramo, ali je nepremičnina že 

vpisana v zemljiško knjigo, ali nepremičnino bremenijo služnosti, najemi, hipoteke, 

zemljiški dolgi, predkupne in ostale pravice tretjih; 

- kakšno nepremičnino potrebujemo: vsak mora presoditi, katere potrebe želi zadovoljiti in 

kakšne so njegove želje; 

- s kakšnimi sredstvi razpolagamo: natančno moramo vedeti, koliko denarja za nakup lahko 

zagotovimo sami iz lastnih virov in koliko denarja bomo zagotovili z najetjem 

stanovanjskega posojila pri kateri od bank; 

- lokacijo nepremičnine; 

- prometne povezave; 

- bodoči stroški, povezani z nepremičnino; 

- stanje nepremičnine, ki jo kupujemo. 

Za nakup nepremičnine potrebujemo pri notarju overjeno kupoprodajno pogodbo. Za nakup 

zemljišča pa potrebujemo pri notarju overjeno pogodbo in potrdilo pristojnega občinskega 

organa, da prostorski izvedbeni akt na tem zemljišču omogoča gradnjo stanovanjske hiše 

(urbanistično mnenje). 

4.2 Gradnja hiše 

Večina ljudi se z gradnjo hiše v življenju sreča samo enkrat, ko si želijo postaviti domovanje. 

Pri tem se vlagatelji in lastniki bodoče nepremičnine pogosto zmotijo pri upoštevanju vseh 

stroškov, ki jih posamezna gradbena faza zajema.  

Za gradnjo je potrebno pridobiti najprej primerno zemljišče in nato še številna dovoljenja, ki 

jih izdajajo ustrezne občinske službe, in sicer na osnovi izdelane dokumentacije. V 

preglednici 1 je prikazano število izdanih gradbenih dovoljenj v Sloveniji od leta 1999 do leta 

2010. 
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Preglednica 1: Gradbena dovoljenja za novogradnje, investitor je fizična oseba 

Leto 1999' 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Št. dovoljenj 2988 2626 2512 2367 2723 2721 3167 3533 3497 3171 2772 2265 

Vir: SURS 2013. 

Investitorska aktivnost fizičnih oseb, ki gradijo večinoma za lastne potrebe, je bila v vsakem 

desetletju na približno enaki ravni. Povpraševanje na stanovanjskem trgu je stalno presegalo 

ponudbo, kar je predstavljalo priložnost za dobre zaslužke in s tem motivacijo za investitorje 

novogradenj. 

Za gradnjo hiše potrebujemo veljavno gradbeno dovoljenje in dokument, ki dokazuje 

lastništvo posestva, to je originalni izpisek iz zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, 

da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, potrebujemo originalno kupoprodajno pogodbo, 

overjeno pri notarju. 

4.3 Obnova/adaptacija 

Pri najetju stanovanjskega kredita z namenom obnove/adaptacije govorimo o predelavi oz. 

prilagoditvi hiše v skladu s sodobnimi potrebami in zahtevami. Hiša oz. stanovanje po 

adaptaciji ni novo, ampak prenovljeno. 

Pri kreditih v te namene ne govorimo o gotovinskem stanovanjskem kreditu, ampak je 

koriščenje kredita odvisno od zavarovanja posojila. 

Če je kredit zavarovan s hipoteko, potem je koriščenje 50 % namensko in 50 % gotovinsko. 

To pomeni, da mora kreditojemalec polovico odobrenega zneska kredita koristiti z 

dostavljenimi predračuni/računi, ki jih bančni komercialist plača direktno iz najetega kredita. 

S tem se banke prepričajo, da komitent potrebuje stanovanjski kredit res za namen prenove 

oz. adaptacije. Ko je 50 % sredstev izkoriščenih, se razliko do celotnega zneska kredita 

nakaže kreditojemalcu na transakcijski račun. Navadno je pri takih kreditih doba koriščenja 

največ eno leto.  

Če je kredit zavarovan pri zavarovalnici ali s poroštvom drugih oseb, je koriščenje 60 % 

namensko in 40 % gotovinsko. Pri teh kreditih pa je doba koriščenja največ 2 meseca od 

datuma podpisa pogodbe. Kreditojemalec ima možnost plačati zavarovalnici višjo premijo 

zavarovanja kredita, ki mu s tem odobri višji odstotek gotovinskega koriščenja. Ta odstotek 

znaša maksimalno 80 % zneska posojila. 
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Za obnovo potrebujemo gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo, če je za dela to 

potrebno. Potrebujemo tudi dokument, ki izkazuje lastništvo, to je originalni izpisek iz 

zemljiške knjige, star največ 15 dni. V primeru, da objekt še ni vpisan v zemljiško knjigo, 

potrebujemo originalno kupoprodajno pogodbo, overjeno pri notarju. Koriščenje kredita je 

namensko, in sicer na osnovi dostavljenih predračunov ali računov, pogodb kreditojemalca, 

delno pa tudi brez predložitve dokumentacije, to je z nakazilom na osebni račun. 
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5 MOŽNOSTI ZAVAROVANJA STANOVANJSKIH KREDITOV 

Zavarovanje kreditov je obvezno, saj se banka s tem zaščiti pred tveganjem neplačila 

komitenta, zato je zavarovanje pomemben element (ob oceni finančnega položaja in bonitete 

komitenta) pri presoji kreditnega tveganja in pripravljenosti banke za odobritev naložbe. 

5.1 Zavarovanje z zastavo nepremičnine (hipoteka) 

Hipoteka je z nepremičnim premoženjem zavarovana terjatev. Hipotekarni kredit pa je tako s 

hipoteko zavarovan kredit, se pravi upnikova terjatev. Če dolžnik ne poravna svojih 

obveznosti, se upnik (banka) lahko poplača z izkupičkom od prodaje nepremičnine (Ribnikar 

1994, 137). 

Večina bančnih stanovanjskih kreditov je zavarovana s hipoteko (za čas odplačevanja) na 

nepremičnini. Hipoteka je uradni dokument ali zapis v zemljiški knjigi, s katerim zastavlja 

kreditojemalec svojo nepremičnino za zavarovanje kredita. Kreditojemalec lahko uporablja 

nepremičnino vse, dokler pravočasno poravna svoje obveznosti do banke. V primeru 

neplačevanja lahko banka izkoristi svojo pravico in zaseže nepremičnino (Koch in 

MacDonald 2000, 627).  

Hipoteka je vezana na nepremičnino (in ne na njenega lastnika), zato upnik z vknjižbo 

zastavne pravice v zemljiško knjigo pridobi pravico, da se izvršba na tej nepremičnini opravi 

tudi proti tistemu, ki je to nepremičnino pridobil kasneje. Hipoteka tako sega na celotno 

nepremičnino, na njene sestavine in pritikline, in se širi na vse poznejše umetne in naravne 

sestavine, kot so primer: adaptacija, novi nasadi itd. (Grubar 2000, 34) . 

Pri zavarovanju z nepremičnino morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

- nepremičnina mora biti vknjižena; 

- cenitev tržne vrednosti pooblaščenega cenilca oz. kupoprodajna pogodba s ceno, ki odraža 

razmere na trgu (oboje ne sme biti starejše od enega leta) oz. izjeme, opredeljene z 

ustreznimi navodili o odobravanju naložb, zavarovanih z nepremičninami; 

- dokument, ki izkazuje vpis zastavne pravice; 

- ažuren zemljiškoknjižni izpisek v primeru, da je nepremičnina vknjižena; 

- zavarovalna polica vinkulirana v korist banke, kjer smo najeli kredit; 

- hipoteka mora biti vpisana na prvo mesto. 

5.2 Zavarovanje pri zavarovalnici  

Kredit lahko zavarujemo s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, kadar vsi pogoji 

odobrenega kredita ustrezajo pogojem zavarovalnice. Gre v bistvu za zavarovanje banke pri 
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zavarovalnici, saj v primeru nezmožnosti odplačevanja kredita zavarovalnica poravna banki 

preostanek kredita, kasneje pa se sama ukvarja z nadaljnjo izterjavo tega. 

Višina stroškov zavarovanja kredita je odvisna od banke in od zavarovalnice, s katero ima 

banka sklenjeno pogodbo. Na višino stroškov vpliva vrsta kredita (gotovinski, namenski), 

kreditna vsota in doba odplačevanja kredita. Ker kreditni limit za zavarovanje določa izbrana 

zavarovalnica, so odstopanja nad določenim limitom možna le na podlagi dodatne odobritve 

zavarovalnice. 

5.3 Zavarovanje s poroštvom fizičnih oseb  

Poroštvo, utrdilno sredstvo, ki rabi za uveljavitev pogodbene discipline, največkrat nastane s 

pisno poroštveno pogodbo. Stranki pogodbe sta porok in glavni dolžnik. Porok je popolno 

poslovno sposobna oseba, ki se je upniku zavezala, da mu bo izpolnila veljavno in zapadlo 

obveznost glavnega dolžnika tedaj, če bi ta ne storil tega. 

Porokova obveznost do upnika ima praviloma pravno usodo obveznosti glavnega dolžnika. 

Izpolnitev obveznosti sme upnik zahtevati od poroka tedaj, če je glavni dolžnik ni izpolnil v 

dogovorjenem roku. Po svoji vsebini je poroštvo stranska in posredna obveznost. Zato 

porokova obveznost tudi ne more biti večja od obveznosti glavnega dolžnika. Tako je 

razumljivo, da se porokova obveznost nanaša le na obseg veljavne obveznosti glavnega 

dolžnika in tudi traja le dotlej, dokler traja obveznost glavnega dolžnika. 

Ob poroštvu, ki je po določbi 1012. člena Obligacijskega zakonika praviloma posredno, je z 

vidika gospodarskih pogodb zlasti pomembno solidarno poroštvo. Pri tej vrsti poroštva porok 

za obveznost, izvirajočo oziroma nastalo iz gospodarske pogodbe, odgovarja kot porok in 

plačnik. Zato upnik lahko zahteva izpolnitev obveznosti: od glavnega dolžnika, od poroka ali 

od obeh hkrati (Puharič 2004, 200–201). 

V nadaljevanju predstavljamo analitični del zaključne projektne naloge, v katerem smo 

najprej opredelili metodo zbiranja podatkov in vzorca, nato smo opredelili oblikovanje 

vprašalnika, predstavili smo izbrano banko in zaključili smo z analizo rezultatov in 

ugotovitvami raziskave. 
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6 ANALITIČNI DEL  

6.1 Opredelitev metode zbiranja podatkov in opredelitev vzorca 

Namen raziskave v analitičnem delu naloge je ugotoviti razloge komitentov za odločitev o 

najemu stanovanjskega kredita in predstaviti izbrane kriterije, ki vplivajo na odločitev 

komitentov, da se odločijo za najem. 

Za izpeljavo raziskave smo se odločili, da bomo kot metodo pridobivanja podatkov izbrali 

anketni vprašalnik. Ciljna populacija v raziskavi so moški in ženske, starejši od 18 let, ki 

imajo najet stanovanjski kredit pri Banki Koper. Zaradi velikosti populacije, predvsem pa 

zaradi omejenosti s časom, ni bilo mogoče zajeti v raziskavo celotne populacije, zato je bil 

anketiran le vzorec oz. del te. 

Anketiranje je potekalo v eni izmed poslovalnic Banke Koper, in sicer prvi teden v novembru 

leta 2012. To je trajalo pet delovnih dni. Razdeljenih je bilo 50 anketnih vprašalnikov med 

naključno izbrane komitente, ki so se ali se še vedno poslužujejo najetja stanovanjskega 

kredita. Ta številka predstavlja 39 % vseh komitentov, ki se oz. so se posluževali 

stanovanjskega kredita pri izbrani banki, to je v poslovalnici Ajdovščina. Anketiranje smo 

izvajali tako, da smo komitente ob vstopu v poslovalnico vprašali, če želijo sodelovati v kratki 

anketi, in poudarili, da bi nam s svojo odzivnostjo pomagali pri diplomski nalogi, ki jo 

pripravljamo za zaključek študija. Odzivnost anketiranih komitentov za sodelovanje v anketi 

je bila velika, saj smo bili deležni 100 % odziva, tj. 50 anketirancev. 

Slabost anketiranja je lahko predvsem v tem, da ob nerazumljivo zastavljenem vprašanju 

dobimo napačne odgovore oz. odgovorov sploh ne dobimo. Zato je pri sestavi anketnega 

vprašalnika zelo pomembno, da sestavimo vprašanja razumljivo. Poleg tega pa obstaja 

možnost, da anketiranci odgovarjajo neresnično in podajajo nerealne odgovore. Zato se pri 

izvedbi raziskave zavedamo te omejitve. 

6.2 Oblikovanja vprašalnika 

Vprašanja smo sestavili tako, da so preprosta in razumljiva. Anketni vprašalnik je sestavljen 

iz treh delov. V prvem delu smo na kratko predstavili predmet raziskave. Anketirancem smo 

pojasnili, da so odgovori na zastavljena vprašanja anonimni in bodo uporabljeni samo v 

raziskovalne namene. V drugem delu smo zastavili tri splošna demografska vprašanja, ki se 

nanašajo na spol, starost in izobrazbo anketirancev. V osrednjem, tj. tretjem delu, pa je zajetih 

trinajst vprašanj, s katerimi smo želeli izvedeti od anketiranih komitentov, kateri od podanih 

elementov so vplivali na njihovo odločitev za najem stanovanjskega kredita. Vprašanja se 

nanašajo na razloge za najem stanovanjskega kredita, izbiro zavarovanja kredita in obrestne 



 

  

mere. Poleg teh so bila zastavljena tudi vprašanja, ki se nanašajo na razloge za morebitne 

težave z odplačevanjem kredita

Vsa vprašanja, zajeta v anketnem vprašalniku

anketiranec možnost izbiranja med 

prilogi 1 diplomske naloge. 

Pred analizo rezultatov anketiranja najprej predstavljamo banko, kjer je bilo opravljeno 

anketiranje.  

6.3 Predstavitev izbrane banke

Banka Koper je delniška družba s 

letih razvija iz lokalne obalno

ponujenih storitev in mednarodnimi ambicijami. Ima široko razvejeno mrežo poslovalnic 

(slika 2). Prisotna je v vseh pomembnih slovenskih središčih in tudi v manjših krajih. Njena 

povezanost z mednarodno finan

delovanje tudi na tujih trgih. Z vrhunskim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo ponujajo 

kakovostne bančne storitve, ki jih nenehno izboljšujejo ter oblikujejo glede na potrebe in želje 

komitentov. Pri tem zagotavljajo tudi najvišjo raven varnosti poslovanja. Sodelujejo s 

krajevnim okoljem in krepijo svojo odgovorno družbeno vlogo, predvsem pa

dobrim poslovanjem, da so zanesljiva in kredibilna bančna ustanova

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Mreža poslovalnic Banke Koper po Sloveniji

V nadaljevanju sledijo podrobni rezultati raziskave, prikaz teh bo viden tudi v 

krogih, pod vsakim grafičnim prikazom
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mere. Poleg teh so bila zastavljena tudi vprašanja, ki se nanašajo na razloge za morebitne 

kredita.  

Vsa vprašanja, zajeta v anketnem vprašalniku, so zaprtega tipa, kar pomeni, da ima 

anketiranec možnost izbiranja med podanimi odgovori. Anketni vprašalnik je vsebovan v 

rezultatov anketiranja najprej predstavljamo banko, kjer je bilo opravljeno 

Predstavitev izbrane banke 

je delniška družba s 56-letno tradicijo na področju bančništva, ki se v zadnjih 

iz lokalne obalno-kraške banke v vseslovensko banko z univerzalnim naborom 

ponujenih storitev in mednarodnimi ambicijami. Ima široko razvejeno mrežo poslovalnic 

vseh pomembnih slovenskih središčih in tudi v manjših krajih. Njena 

povezanost z mednarodno finančno skupino Intesa Sanpaolo ji omogoča hitro in racionalno 

delovanje tudi na tujih trgih. Z vrhunskim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo ponujajo 

bančne storitve, ki jih nenehno izboljšujejo ter oblikujejo glede na potrebe in želje 

komitentov. Pri tem zagotavljajo tudi najvišjo raven varnosti poslovanja. Sodelujejo s 

krajevnim okoljem in krepijo svojo odgovorno družbeno vlogo, predvsem pa

da so zanesljiva in kredibilna bančna ustanova (Banka Koper

: Mreža poslovalnic Banke Koper po Sloveniji

Vir: SLONEP 2012. 

V nadaljevanju sledijo podrobni rezultati raziskave, prikaz teh bo viden tudi v 

grafičnim prikazom pa podajamo tudi svoje komentarje in ugotovitve.

 

mere. Poleg teh so bila zastavljena tudi vprašanja, ki se nanašajo na razloge za morebitne 

so zaprtega tipa, kar pomeni, da ima 

Anketni vprašalnik je vsebovan v 

rezultatov anketiranja najprej predstavljamo banko, kjer je bilo opravljeno 

letno tradicijo na področju bančništva, ki se v zadnjih 

v vseslovensko banko z univerzalnim naborom 

ponujenih storitev in mednarodnimi ambicijami. Ima široko razvejeno mrežo poslovalnic 

vseh pomembnih slovenskih središčih in tudi v manjših krajih. Njena 

omogoča hitro in racionalno 

delovanje tudi na tujih trgih. Z vrhunskim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo ponujajo 

bančne storitve, ki jih nenehno izboljšujejo ter oblikujejo glede na potrebe in želje 

komitentov. Pri tem zagotavljajo tudi najvišjo raven varnosti poslovanja. Sodelujejo s 

krajevnim okoljem in krepijo svojo odgovorno družbeno vlogo, predvsem pa dokazujejo z 

(Banka Koper 2013). 

: Mreža poslovalnic Banke Koper po Sloveniji 

V nadaljevanju sledijo podrobni rezultati raziskave, prikaz teh bo viden tudi v strukturnih 

tudi svoje komentarje in ugotovitve. 



 

 

6.4 Rezultati raziskave 

Najprej predstavljamo sklop odgovorov, ki se nanašajo na 

anketirancev, nato nadaljujemo z odgovori, ki predstavljajo osrednji del raziskave.

6.4.1 Demografske značilnosti anketiranih

S prvim vprašanjem smo preverjali značilnosti anketirancev

razvidno, da je v vzorcu 56 % moških (28 enot) in 44

Slika 3

Glede na starostno sestavo je 

enot) pripada skupini med 40 in 49 let. Med 

20 % (10 enot) je bilo tistih,

anketirancev, in sicer 12 % (6 enot)

Slika 4:

44%

38%

20%
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Najprej predstavljamo sklop odgovorov, ki se nanašajo na demogr

anketirancev, nato nadaljujemo z odgovori, ki predstavljajo osrednji del raziskave.

Demografske značilnosti anketiranih 

S prvim vprašanjem smo preverjali značilnosti anketirancev glede na 

% moških (28 enot) in 44 % žensk (22 enot).  

3: Struktura anketiranih glede na spol 

rostno sestavo je s slike 4 razvidno, da največ anketirancev,

enot) pripada skupini med 40 in 49 let. Med 30 in 39 let starosti jih je bilo 30

, ki so pripadali starostni skupini med 50 in 59 let, najmanj 

% (6 enot), je pripadalo starostni skupini od 18 do 29 let.

: Struktura anketiranih glede na starost 
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, in sicer 38 % (19 
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ki so pripadali starostni skupini med 50 in 59 let, najmanj 
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Rezultati kažejo na to, da je 68

V vzorcu je le manjši delež mladih

manjši delež posojilojemalcev stanovanjskega posojila starejši od 50 let. Starejši imajo 

navadno stanovanjski problem že rešen. 

Na sliki 5 lahko vidimo, da so med anketiranci prevladovali 

sicer kar 38 % (19 enot). Sled

enot), malo manj, in sicer 28 % (14 enot)

kar znaša 4 % vseh vprašanih (2 enoti)

Slika 5: Struktura anketiranih glede na končano šolsko izobrazbo

Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da ima zelo visok delež anketiranih 

komitentov visoko izobrazbo ali celo magisterij/doktorat. Pričakovali smo, da bo imel večji 

odstotek anketiranih srednješolsko izobrazbo, zato lahko trdimo, da smo nad rezultati

presenečeni. 

6.4.2 Vprašanja, povezana z osrednjim predmetom raziskave

Spraševali smo, kakšen je bil razlog najema stanovanjskega

odplačevanja so se odločili, kakšna je pogodbena obrestna mera, kakšno možnost 

odplačevanja mesečnega obroka

bančni komercialist najbolj prepričal pri svetovanju

zmožni redno odplačevati mesečne obveznosti, kakšen je morebitni vzrok za neredno 

odplačevanje in na navsezadnje nas je zanimal še podatek, koliko anketiranih bi Banko Koper 

priporočili tudi drugim. 

38%

28%
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Rezultati kažejo na to, da je 68 % anketiranih v starostni skupini med 30. in 49. letom starosti. 

V vzorcu je le manjši delež mladih, to je med 18. in 29. letom starosti. Pričakovano je

manjši delež posojilojemalcev stanovanjskega posojila starejši od 50 let. Starejši imajo 

navadno stanovanjski problem že rešen.  

lahko vidimo, da so med anketiranci prevladovali ljudje z višjo/visoko izobrazbo

% (19 enot). Sledili so jim vprašani s srednješolsko izobrazbo

% (14 enot), jih ima magisterij ali doktorat, najmanj anketiranih, 

(2 enoti), ima osnovnošolsko izobrazbo. 

: Struktura anketiranih glede na končano šolsko izobrazbo

Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da ima zelo visok delež anketiranih 

komitentov visoko izobrazbo ali celo magisterij/doktorat. Pričakovali smo, da bo imel večji 

anketiranih srednješolsko izobrazbo, zato lahko trdimo, da smo nad rezultati

Vprašanja, povezana z osrednjim predmetom raziskave 

kakšen je bil razlog najema stanovanjskega kredita, za kakšno višino in dobo 

ločili, kakšna je pogodbena obrestna mera, kakšno možnost 

odplačevanja mesečnega obroka kredita so izbrali, kako so kredit zavarovali, s čim jih je 

bančni komercialist najbolj prepričal pri svetovanju; ali menijo, da bodo tudi v prihodnje 

mesečne obveznosti, kakšen je morebitni vzrok za neredno 

odplačevanje in na navsezadnje nas je zanimal še podatek, koliko anketiranih bi Banko Koper 
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Najprej nas je zanimalo, koliko časa je anketiranec k

na sliki 6, ugotavljamo, da je 

24 % je takih, ki so komitenti več kot 5 let in manj kot 10 let

Banki Koper manj kot eno leto in najmanj

in manj kot pet let. 

Slika 6: Struktura anketiranih glede na dobo poslovanja z Banko Koper

Na podlagi prikazanih rezultatov 

Koper, že več kot 10 let. Ta podatek nas ni presenetil, ker smo take podatke pričakovali 

predvsem zato, ker Banka Koper

zadovoljstvo svojih komitentov, njihove želje, potrebe in pričakovanja. V vzorcu pa 

42 % takih, ki so Banki Koper zvesti manj kot 

dobiva nove komitente.  

Na vprašanje o tem, zakaj so se anketiranci odločili najeti posojilo p

slike 7 razberemo, da se je največ

menjavati banke, 40 % anketiranih

16 % anketiranih se je odločilo zato

je bila tudi možnost odgovora nič od naštetega, vendar se ni nihče od anketiranih odločil za

24%

34%
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koliko časa je anketiranec komitent Banke Koper. 

 največ, in sicer 34 %, zvestih Banki Koper že več kot 10

ki so komitenti več kot 5 let in manj kot 10 let, 22 % anketirancev je lojalnih 

leto in najmanj, to je 20 % jih je, ki so komitenti več kot 

Struktura anketiranih glede na dobo poslovanja z Banko Koper

Na podlagi prikazanih rezultatov lahko vidimo, da je velik odstotek komitentov zvestih Banki 

že več kot 10 let. Ta podatek nas ni presenetil, ker smo take podatke pričakovali 

predvsem zato, ker Banka Koper že od samega začetka poslovanja daje velik poudarek na 

zadovoljstvo svojih komitentov, njihove želje, potrebe in pričakovanja. V vzorcu pa 

% takih, ki so Banki Koper zvesti manj kot pet let. Menimo, da rezultati kažejo, da banka 

Na vprašanje o tem, zakaj so se anketiranci odločili najeti posojilo pri Banki Koper, 
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% anketiranih je odgovorilo, da je bil razlog najugodnejša obrestna mera, 

% anketiranih se je odločilo zato, ker jim je Banko Koper svetoval prijatelj/znanec.
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Slika 7: Struktura anketiranih glede na vzrok najema posojila

Rezultati kažejo, da skoraj polovica anketirancev meni, da se je za posojilo pri Banki Koper 

odločila, ker ni želela menjati 

Koper. Iz izkušenj pa lahko trdimo, da se veliko komitentov, če 

zamenjavo banke, ker menijo, da so navajeni na zaposlene, predvsem pa je za večino moteča 

birokracija, ki jo je potrebno izvesti ob zame

Slika 8: Struktura anketiranih glede

Na sliki 8 lahko vidimo, da je 56

posojila zamenjati banko, 44 % anketiranih pa je bilo komitentov že prej. 

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo

stanovanjskega posojila prenesla poslovanje na Banko Koper. Ta podatek nas ne preseneča, 

saj običajno pri teh posojilih vsaka 

s prenosom osebnega dohodka,

njegovimi mesečnimi prihodki. V primeru, da 

plače, se zaveda večjega tveganja ob morebitnem nerednem odplačevanju posojila.

44%

0%
VZROK NAJEMA POSOJILA PRI BANKI KOPER

44%

23

: Struktura anketiranih glede na vzrok najema posojila

skoraj polovica anketirancev meni, da se je za posojilo pri Banki Koper 

odločila, ker ni želela menjati banke. Ta rezultat nam pove, da so komitenti zelo lojalni Banki 

Koper. Iz izkušenj pa lahko trdimo, da se veliko komitentov, če ni res nujno, ne odloči 

, da so navajeni na zaposlene, predvsem pa je za večino moteča 

birokracija, ki jo je potrebno izvesti ob zamenjavi poslovanja z drugo banko.

: Struktura anketiranih glede na zamenjavo banke pri najemu

lahko vidimo, da je 56 % anketirancev moralo zaradi najema stanovanjskega 

% anketiranih pa je bilo komitentov že prej.  

Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da je skoraj tretjina anketiranih ob najemu 

stanovanjskega posojila prenesla poslovanje na Banko Koper. Ta podatek nas ne preseneča, 

saj običajno pri teh posojilih vsaka banka zahteva oz. pogojuje odprtje transakcijskega računa 

a, to je z razlogom, da ima s tem večji nadzor nad komitentom in 

njegovimi mesečnimi prihodki. V primeru, da banka ne pogojuje odprtja računa s prenosom 

plače, se zaveda večjega tveganja ob morebitnem nerednem odplačevanju posojila.

40%

16%

0%
VZROK NAJEMA POSOJILA PRI BANKI KOPER

Najugodnejša OM

Svetoval prijatelj/znanec

Nisem želel zamenjati 
banke
Nič od naštetega

56%

ZAMENJAVA BANKE

 

 

: Struktura anketiranih glede na vzrok najema posojila 

skoraj polovica anketirancev meni, da se je za posojilo pri Banki Koper 

pove, da so komitenti zelo lojalni Banki 

nujno, ne odloči za 

, da so navajeni na zaposlene, predvsem pa je za večino moteča 

drugo banko. 

 

najemu posojila 

% anketirancev moralo zaradi najema stanovanjskega 

, da je skoraj tretjina anketiranih ob najemu 

stanovanjskega posojila prenesla poslovanje na Banko Koper. Ta podatek nas ne preseneča, 

anka zahteva oz. pogojuje odprtje transakcijskega računa 

z razlogom, da ima s tem večji nadzor nad komitentom in 

anka ne pogojuje odprtja računa s prenosom 

plače, se zaveda večjega tveganja ob morebitnem nerednem odplačevanju posojila. 

Najugodnejša OM

Svetoval prijatelj/znanec

Nisem želel zamenjati 

Nič od naštetega

Da

Ne



 

 

S slike 9 lahko vidimo, da je največ anketiranih

namenom prenove/adaptacije nepremičnine, nekaj manj

odločilo vzeti stanovanjsko posojilo za nakup nepremičnine in najmanj

anketiranih za novogradnjo.  

Slika 9: Struktura anketiranih glede na vzrok/namen najema stanovanjskega posojila

Rezultati kažejo na to, da se je skoraj polovica anketiranih zadolžila z namenom 

prenove/adaptacije. Pri posojilih v take namene ne

odvisno je, ali gre za prenovo stanovanja ali hiše. V teh primerih je navadno kredit zavarovan 

pri zavarovalnici, če je kreditna sposobnost komitenta dobra, zelo malo pa se jih v te namene 

odloči za zastavo nepremičnine. Menimo, da je delež anketirancev, ki so se odločili 

posojila zaradi nakupa nepremičnine

Kot je razvidno s slike 10 je največ anketirancev

od 10.000 do 30.000 EUR prav tako 24

20 %, je najelo posojilo v znesku 30.000

do 10.000 EUR in najmanj, to je

44%

24

da je največ anketiranih, in sicer 44 %, najelo stanovanjsko posojilo z 

namenom prenove/adaptacije nepremičnine, nekaj manj, in sicer 32 %, 

odločilo vzeti stanovanjsko posojilo za nakup nepremičnine in najmanj

: Struktura anketiranih glede na vzrok/namen najema stanovanjskega posojila

Rezultati kažejo na to, da se je skoraj polovica anketiranih zadolžila z namenom 

prenove/adaptacije. Pri posojilih v take namene ne govorimo o zelo velikih zneskih posojila, 

ali gre za prenovo stanovanja ali hiše. V teh primerih je navadno kredit zavarovan 

pri zavarovalnici, če je kreditna sposobnost komitenta dobra, zelo malo pa se jih v te namene 

ičnine. Menimo, da je delež anketirancev, ki so se odločili 

posojila zaradi nakupa nepremičnine, visok – 32 %. 

je največ anketirancev, in sicer 24 %, najelo stanovanjsko posojilo 

EUR prav tako 24 % od 60.000 do 90.000 EUR, malo manj

jelo posojilo v znesku 30.000 do 60.000 EUR, 18 % anketiranih je najelo znesek 

, to je 14 %, je najelo stanovanjsko posojilo nad 90.000

32%

24%

NAMEN NAJEMA POSOJILA

Nakup nepremičnine

Novogradnja

Prenova/adaptacija

 

 

najelo stanovanjsko posojilo z 

 anketirancev se je 

odločilo vzeti stanovanjsko posojilo za nakup nepremičnine in najmanj, to je 24 %, 

 

: Struktura anketiranih glede na vzrok/namen najema stanovanjskega posojila 

Rezultati kažejo na to, da se je skoraj polovica anketiranih zadolžila z namenom 

govorimo o zelo velikih zneskih posojila, 

ali gre za prenovo stanovanja ali hiše. V teh primerih je navadno kredit zavarovan 

pri zavarovalnici, če je kreditna sposobnost komitenta dobra, zelo malo pa se jih v te namene 

ičnine. Menimo, da je delež anketirancev, ki so se odločili za najem 

najelo stanovanjsko posojilo 

EUR, malo manj, in sicer 

% anketiranih je najelo znesek 

novanjsko posojilo nad 90.000 EUR. 

Nakup nepremičnine

Novogradnja

Prenova/adaptacija



 

  

Slika 10: Struktura anketiranih o višini najema stanovanjskega posojila

Rezultati kažejo na to, da je največ anketirancev odgovorilo, da se je odločilo za znesek 

10.000 do 30.000 EUR in od 60.000 do 

od namena najetja posojila. Ko govorimo o novogradnji ali nakupu stanovanja

potrebujejo velik znesek posojila, saj se zavedajo, koliko denarja je potrebno vložiti v

investicijo. Vsak, ki se za najetje posojila odloči, mora imeti privarčevanih tudi nek

sredstev, ker nobena banka ne financira 100

pomeni, da znesek kredita in zavarovanje kredita nikoli ne sme

mora biti nepremičnina vedno vredna več

S slike 11 je razvidno, da je 40

odplačevanja 20–30 let, 32 % anketirancev

se je zadolžilo za dobo odplačevanja

Slika 11: Struktura anketiranih 

20%

24%

14%

40%

25

Struktura anketiranih o višini najema stanovanjskega posojila

Rezultati kažejo na to, da je največ anketirancev odgovorilo, da se je odločilo za znesek 

od 60.000 do 90.000 EUR. Višina posojila je v veliki meri odvisna 

ajetja posojila. Ko govorimo o novogradnji ali nakupu stanovanja

potrebujejo velik znesek posojila, saj se zavedajo, koliko denarja je potrebno vložiti v

investicijo. Vsak, ki se za najetje posojila odloči, mora imeti privarčevanih tudi nek

anka ne financira 100 % vrednosti nepremičnine oz. hipoteke. 

pomeni, da znesek kredita in zavarovanje kredita nikoli ne smeta biti v razmerju 1:1, ampak 

mora biti nepremičnina vedno vredna več, kot je odobreni znesek posojila. 

je razvidno, da je 40 % anketirancev najelo stanovanjsko p

% anketirancev 0–10 let in malo manj, in sicer 28

se je zadolžilo za dobo odplačevanja 10–20 let.  

Struktura anketiranih glede na čas odplačevanja stanovanjskega posojila

18%

24%

VIŠINA POSOJILA

do 10.000 EUR

10.000 
EUR

30.000 
EUR

60.000 
EUR

nad 90.000 EUR

32%

28%
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Struktura anketiranih o višini najema stanovanjskega posojila 

Rezultati kažejo na to, da je največ anketirancev odgovorilo, da se je odločilo za znesek od 

90.000 EUR. Višina posojila je v veliki meri odvisna 

ajetja posojila. Ko govorimo o novogradnji ali nakupu stanovanja, navadno ljudje 

potrebujejo velik znesek posojila, saj se zavedajo, koliko denarja je potrebno vložiti v 

investicijo. Vsak, ki se za najetje posojila odloči, mora imeti privarčevanih tudi nekaj lastnih 

% vrednosti nepremičnine oz. hipoteke. To 

biti v razmerju 1:1, ampak 

 

% anketirancev najelo stanovanjsko posojilo za dobo 

28 %, anketirancev 

 

odplačevanja stanovanjskega posojila 

do 10.000 EUR

10.000 - 30.000 
EUR

30.000 - 60.000 
EUR

60.000 - 90.000 
EUR

nad 90.000 EUR

0 - 10 let

10 - 20 let

20 - 30 let



 

 

Ugotovili smo, da je pri stanovanjskih posojilih 

najetega posojila. Navadno, ko gre za nakup nepremičnine ali 

komitentov odloči za dolgoletno odplačevanje. Bančni komercialist

plačilnih list in podatkov o trenutni zadolženosti (vpogled v Sisbon) kreditno sposobnost 

vsakega posameznika in pogosto vodi

lahko komitent v prihodnosti redno odplačeval svoje obveznosti in da mesečne obveznosti 

bodo prevelike. Z odtegljajem kredita od mesečnega prihodka mora 

dohodek v višini minimalne zajamčene plač

Kot lahko spoznamo s slike 12

mero posojila, in sicer kar 68 %, 

Slika 12: Struktura anketiranih 

Če se kreditojemalec odloča za izbiro obrestne mere, je treba najprej pomisliti

trenutno dogajanje na finančnem trgu. Če najamemo kredit v času, ko Euribor narašča, je 

najboljša izbira, da se odločimo za f

plačevanje enake anuitete ves čas trajanja posojila. Prednost je

začetku točno poznamo anuiteto. V primeru, da je Euribor nizek, 

odločitev spremenljiva obrestn

Euribor-ju. Te določajo banke same, kar pomeni, da manjši pribitek 

EOM. Pomembno pa je, da se dobro zavedamo tudi obrestnega tveganja in kakšne posledice 

nam lahko to prinese v prihodnosti

tveganji s tem, da najamejo posojilo s fiksno obrestno mero. Če danes najamemo posojilo s 

spremenljivo obrestno mero, pri čemer je Euribor trenutno na rekordno nizki ravni, se 

moramo zavedati, da lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo povečanje obrestne mere, to 

pomeni, da se nam bo posledično

posojila upoštevati in preučiti obrestno tveganje, sploh če že na začetku

posojilojemalcu obrok posojila

32%

26

Ugotovili smo, da je pri stanovanjskih posojilih čas odplačevanja odvis

najetega posojila. Navadno, ko gre za nakup nepremičnine ali za novogradnjo hiše, se največ 

komitentov odloči za dolgoletno odplačevanje. Bančni komercialist ugotavlja

plačilnih list in podatkov o trenutni zadolženosti (vpogled v Sisbon) kreditno sposobnost 

pogosto vodi visoko posojilo do daljše dobe odplačevanja, zato da bo 

lahko komitent v prihodnosti redno odplačeval svoje obveznosti in da mesečne obveznosti 

prevelike. Z odtegljajem kredita od mesečnega prihodka mora ostati 

dohodek v višini minimalne zajamčene plače. 

12, se je največ anketirancev odločilo za spremenljivo obrestno 

%, drugih 32 % pa se je odločilo za fiksno obrestno mero. 

: Struktura anketiranih glede na izbor obrestne mere za stanovanjsko posojilo

se kreditojemalec odloča za izbiro obrestne mere, je treba najprej pomisliti

trenutno dogajanje na finančnem trgu. Če najamemo kredit v času, ko Euribor narašča, je 

najboljša izbira, da se odločimo za fiksno/nominalno obrestno mero, s katero

enake anuitete ves čas trajanja posojila. Prednost je tudi v tem, da lahko že na 

začetku točno poznamo anuiteto. V primeru, da je Euribor nizek, menim, da je

obrestna mera. Moramo biti pozorni na fiksne pribitke odstotnih točk k 

ju. Te določajo banke same, kar pomeni, da manjši pribitek vodi do

. Pomembno pa je, da se dobro zavedamo tudi obrestnega tveganja in kakšne posledice 

v prihodnosti. Najpogosteje se komitenti zaščitijo pred obrestnimi 

tveganji s tem, da najamejo posojilo s fiksno obrestno mero. Če danes najamemo posojilo s 

spremenljivo obrestno mero, pri čemer je Euribor trenutno na rekordno nizki ravni, se 

moramo zavedati, da lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo povečanje obrestne mere, to 

pomeni, da se nam bo posledično povečala tudi anuiteta. Vedno moramo pred najemom 

posojila upoštevati in preučiti obrestno tveganje, sploh če že na začetku

posojila velik del osebnega dohodka. Običajno je, da se pri 

68%

OBRESTNA MERA

Spremenljiva OM

Fiksna OM

 

 

odplačevanja odvisen tudi od zneska 

ogradnjo hiše, se največ 

ugotavlja na podlagi 

plačilnih list in podatkov o trenutni zadolženosti (vpogled v Sisbon) kreditno sposobnost 

do daljše dobe odplačevanja, zato da bo 

lahko komitent v prihodnosti redno odplačeval svoje obveznosti in da mesečne obveznosti ne 

ostati posamezniku 

se je največ anketirancev odločilo za spremenljivo obrestno 

% pa se je odločilo za fiksno obrestno mero.  

 

obrestne mere za stanovanjsko posojilo 

se kreditojemalec odloča za izbiro obrestne mere, je treba najprej pomisliti, kakšno je 

trenutno dogajanje na finančnem trgu. Če najamemo kredit v času, ko Euribor narašča, je 

, s katero si zagotovimo 

tudi v tem, da lahko že na 

menim, da je prava 

oramo biti pozorni na fiksne pribitke odstotnih točk k 

vodi do manjše skupne 

. Pomembno pa je, da se dobro zavedamo tudi obrestnega tveganja in kakšne posledice 

Najpogosteje se komitenti zaščitijo pred obrestnimi 

tveganji s tem, da najamejo posojilo s fiksno obrestno mero. Če danes najamemo posojilo s 

spremenljivo obrestno mero, pri čemer je Euribor trenutno na rekordno nizki ravni, se 

moramo zavedati, da lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo povečanje obrestne mere, to 

anuiteta. Vedno moramo pred najemom 

posojila upoštevati in preučiti obrestno tveganje, sploh če že na začetku predstavlja 

velik del osebnega dohodka. Običajno je, da se pri 

Spremenljiva OM

Fiksna OM



 

  

stanovanjskih posojilih komitenti odločijo v veliki večini za spremenljivo/referenčno obrestno 

mero. 

S slike 13 lahko ugotovimo, da se je največ

plačevanje anuitete preko trajnega naloga, malo manj

anuiteta posojila odteguje kar od mesečnega dohodka

plačuje obroke preko posebne položnice (UPN). 

Slika 13: Struktura anketiranih 

Kot lahko ugotovimo, se še vedno največ komitentov odloča za plačevanje preko trajnega 

naloga, kar je tudi najbolj enostavno in pregledno. Plačevanje anuitete z 

se je skozi čas začelo vedno bolj uveljavljati, vendar mora banka v teh primerih najprej prejeti 

podpisan dokument od delodajalca komitenta, da se s to obliko odplačevanja strinja. Veliko 

delodajalcev se s tem ne strinja

osebnega dohodka. V primeru, da delodajalec odkloni to obliko odplačevanja, se naredi 

mesečni trajni nalog. Plačevanja anuitete s položnicami je zelo malo, če pa že pride do takega 

primera, so to komitenti, ki imaj

trajnega naloga. Banke so zainteresirane

odplačevanja posojila preko osebnega dohodka kreditojemalca (UIP), saj se s to obliko 

plačevanja najbolj zavarujejo, da bo anuiteta posojila vedno in redno poravnana, vsaj dokler 

bo komitent v delovnem razmerju.

S slike 14 je razvidno, da je največ anketiranih

posojilo z zastavo nepremičnine (hipoteka), 27

pri zavarovalnici in najmanj, to je

dveh kreditno sposobnih oseb.

44%

6%

MOŽNOST ODPLAČEVANJA ANUITETE

27

stanovanjskih posojilih komitenti odločijo v veliki večini za spremenljivo/referenčno obrestno 

lahko ugotovimo, da se je največ, in sicer 50 %, anketirancev 

plačevanje anuitete preko trajnega naloga, malo manj, in sicer 44 %, se je odločilo, da se jim 

anuiteta posojila odteguje kar od mesečnega dohodka, in najmanj, to je 6 %

plačuje obroke preko posebne položnice (UPN).  

: Struktura anketiranih glede na način odplačevanja mesečni

, se še vedno največ komitentov odloča za plačevanje preko trajnega 

naloga, kar je tudi najbolj enostavno in pregledno. Plačevanje anuitete z odtegljajem pri plači, 

se je skozi čas začelo vedno bolj uveljavljati, vendar mora banka v teh primerih najprej prejeti 

delodajalca komitenta, da se s to obliko odplačevanja strinja. Veliko 

se s tem ne strinja, ker menijo, da imajo tako več dela pri obračunavanju 

osebnega dohodka. V primeru, da delodajalec odkloni to obliko odplačevanja, se naredi 

mesečni trajni nalog. Plačevanja anuitete s položnicami je zelo malo, če pa že pride do takega 

primera, so to komitenti, ki imajo blokiran račun in s tem onemogočeno plačevanje preko 

e so zainteresirane, da bi se komitenti v prihodnosti posluževali le še 

odplačevanja posojila preko osebnega dohodka kreditojemalca (UIP), saj se s to obliko 

arujejo, da bo anuiteta posojila vedno in redno poravnana, vsaj dokler 

bo komitent v delovnem razmerju. 

je razvidno, da je največ anketiranih, in sicer 61 %, zavarovalo svoje stanovanjsko 

posojilo z zastavo nepremičnine (hipoteka), 27 % anketirancev se je odločilo za zavarovanje 

, to je 12 % anketiranih, je zavarovalo kredit s poroštvom drugih 

dveh kreditno sposobnih oseb. 

50%

MOŽNOST ODPLAČEVANJA ANUITETE

Trajni nalog

Odtegljaj od plače 
(UIP)

Položnica (UPN)

 

stanovanjskih posojilih komitenti odločijo v veliki večini za spremenljivo/referenčno obrestno 

anketirancev odločilo za 

se je odločilo, da se jim 

%, kreditojemalcev 

 

mesečnih anuitet 

, se še vedno največ komitentov odloča za plačevanje preko trajnega 

odtegljajem pri plači, 

se je skozi čas začelo vedno bolj uveljavljati, vendar mora banka v teh primerih najprej prejeti 

delodajalca komitenta, da se s to obliko odplačevanja strinja. Veliko 

da imajo tako več dela pri obračunavanju 

osebnega dohodka. V primeru, da delodajalec odkloni to obliko odplačevanja, se naredi 

mesečni trajni nalog. Plačevanja anuitete s položnicami je zelo malo, če pa že pride do takega 

o blokiran račun in s tem onemogočeno plačevanje preko 

, da bi se komitenti v prihodnosti posluževali le še 

odplačevanja posojila preko osebnega dohodka kreditojemalca (UIP), saj se s to obliko 

arujejo, da bo anuiteta posojila vedno in redno poravnana, vsaj dokler 

zavarovalo svoje stanovanjsko 

ncev se je odločilo za zavarovanje 

je zavarovalo kredit s poroštvom drugih 

Trajni nalog

Odtegljaj od plače 
(UIP)

Položnica (UPN)



 

 

Slika 14: Struktura anketiranih 

Sklepamo, da so ugotovitve pričakovane, saj je dandanes zelo težko dobiti dva kreditno 

sposobna človeka, ki bi bila pripravljena pristopiti 

zavarovanja najbolj ugodna oz. 

zavarovanja v Banki Koper poslužuje zelo malo ljudi.

zaostrene pogoje pri zavarovanju stanovanjskih posojil, zato se velika večina komitentov 

odloči za zastavo nepremičnine/parcele

manjše zneske stanovanjskih posojil, v tem primeru za morebitno adaptacijo oz. prenovo 

stanovanja/hiše, se največ komitentov odloči za zavarovanje posojila pri zavarovalnici. V 

primeru, da gre za odstopanja od navodil zavarovalnice,

prošnjo na zavarovalnico, tj. separatno obravnavo. Če zavarovalnica obravnavo podpiše, je 

banka v primeru neplačevanja posojila komitenta krita in prejme ves preostali dolg, k

kreditojemalec ni bil zmožen poravnati. 

Na odgovor, s čim jih je bančni komercialist najbolj preprič

62 % anketiranih odgovorilo, da jih je prepričalo dobro svetovanje bančnega komercialista. 

24 % jih je bilo zadovoljnih s

najmanj, in sicer 14 %, jih je odgovorilo, da jih je prepričal samozavestni nastop in prijaznost.
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: Struktura anketiranih glede na izbor zavarovanja stanovanjskega posojila

da so ugotovitve pričakovane, saj je dandanes zelo težko dobiti dva kreditno 

sposobna človeka, ki bi bila pripravljena pristopiti k posojilu kot poroka. Sicer je ta oblika 

zavarovanja najbolj ugodna oz. brez vsakih stroškov zavarovanja, vendar se te oblike 

Banki Koper poslužuje zelo malo ljudi. Prav tako ima zavarovalnica zelo 

zaostrene pogoje pri zavarovanju stanovanjskih posojil, zato se velika večina komitentov 

ine/parcele, vsaj ko gre za velike nakupe ali gradnjo

manjše zneske stanovanjskih posojil, v tem primeru za morebitno adaptacijo oz. prenovo 

stanovanja/hiše, se največ komitentov odloči za zavarovanje posojila pri zavarovalnici. V 

gre za odstopanja od navodil zavarovalnice, mora obvezno bančni referent podati 

prošnjo na zavarovalnico, tj. separatno obravnavo. Če zavarovalnica obravnavo podpiše, je 

banka v primeru neplačevanja posojila komitenta krita in prejme ves preostali dolg, k

kreditojemalec ni bil zmožen poravnati.  

s čim jih je bančni komercialist najbolj prepričal, je s slike 15 

% anketiranih odgovorilo, da jih je prepričalo dobro svetovanje bančnega komercialista. 

s strokovnostjo in usposobljenostjo bančnega komercialista in 

je odgovorilo, da jih je prepričal samozavestni nastop in prijaznost.
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Slika 15: Struktura anketiranih glede prednosti bančnega 

Glede na odgovore, pravkar predstavljene

komitentov, da od bančnega referenta pridobijo dobre nasvete in mnenja. Moramo se 

zavedati, da stanovanjsko posojilo 

pomembno, da dobimo čim več koristih informacij in nasvetov, saj se zadolžimo za daljše 

časovno obdobje, nekateri tudi za celo življenje. Kot smo videli že pri vprašanju št. 5, lahko 

na podlagi visokega odstotka anketiranih 

banke, čeprav je lahko v istem trenutku druga 

sklepamo, da je zelo pomembno zaupanje bančnemu komercialistu.

S slike 16 vidimo, da velika večina

zmožni redno odplačevati mesečni obrok stanovanjskega posojila, le 16

skrbi in menijo, da ne bodo sposobni

Slika 16: Struktura anketiranih glede na redno odplačevanju posojila v prihodnosti

Rezultati kažejo na to, da 16 % anketiranih

odplačevati mesečnih obrokov posojila. Raziskave so pokazale, da stopnja brezposelnosti v
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Struktura anketiranih glede prednosti bančnega komercialista pri svetovanju

pravkar predstavljene, lahko trdimo, da je ključni razlog za večino 

komitentov, da od bančnega referenta pridobijo dobre nasvete in mnenja. Moramo se 

zavedati, da stanovanjsko posojilo največkrat najamemo le enkrat v življenju in takrat je 

pomembno, da dobimo čim več koristih informacij in nasvetov, saj se zadolžimo za daljše 

časovno obdobje, nekateri tudi za celo življenje. Kot smo videli že pri vprašanju št. 5, lahko 

na podlagi visokega odstotka anketiranih (44 %), ki so odgovorili, da niso želeli menjati 

je lahko v istem trenutku druga banka ponujala ugodnejšo obrestno mero, 

da je zelo pomembno zaupanje bančnemu komercialistu. 

velika večina, in sicer 84 %, komitentov meni, da bodo tudi v nadaljnje 

mesečni obrok stanovanjskega posojila, le 16 

, da ne bodo sposobni plačevati svojih obveznosti redno, kot

: Struktura anketiranih glede na redno odplačevanju posojila v prihodnosti

% anketiranih meni, da v prihodnje ne bodo zmožni več redno 

odplačevati mesečnih obrokov posojila. Raziskave so pokazale, da stopnja brezposelnosti v
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enkrat v življenju in takrat je 

pomembno, da dobimo čim več koristih informacij in nasvetov, saj se zadolžimo za daljše 
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občini Ajdovščini narašča vsak mesec

kar 8,7 % brezposelnost, tri leta kasneje

15,9 % (ZRSZ 2013). Zato nas ta podatek preseneča

komitentov, ki se zaradi različnih razlogov boji nerednega odplačevanja mesečnega obroka

višji. 

S slike 17 lahko razberemo, da je najpogostejši vzrok za morebitno neplačevanje obrokov 

posojila strah pred izgubo službe

anketiranih meni, da je ključni vzrok povezan z zdravstvenimi problemi oz. boleznijo

najmanj, to je 18 %, jih meni, da

mesečnega dohodka delodajalca.

Slika 17: Struktura anketiranih 

Na to vprašanje so odgovarjali vsi anketirani, kar pomeni, da so prav vsi zaznali morebitni 

vzrok nerednega odplačevanja posojila. Bila je podana tudi možnost odgovora: 

ničesar. Tega odgovora ni obkrožil ni

odstotek tistih, ki se nerednega odplačevanja bojijo

strah pred tem. 

Skladno z našimi pričakovanji

trenutno v občini Ajdovščina ve

mogoče obveznosti do banke še redno poravnati, če pa obrok posojila predstavlja velik del 

osebnega dohodka kreditojemalca

zaide v finančne težave, mu lahko banka ponudi 

glavnice. To pomeni, da kreditojemalec v času finančne stiske plačuje le del obroka, ki ga 

sestavljajo obresti; plačevanje dela, ki pomeni odplačevanje glavnice, pa se odloži na kasnej

čas. Seveda si s tem podaljšamo tudi dobo odplačevanja posojila. 
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vsak mesec. Kot podatek lahko navedemo, da je bila januarja 2010

% brezposelnost, tri leta kasneje, in sicer januarja 2013, pa se je ta odstotek povečal na 

). Zato nas ta podatek preseneča, saj smo pričakovali, da bo odstotek 

komitentov, ki se zaradi različnih razlogov boji nerednega odplačevanja mesečnega obroka

lahko razberemo, da je najpogostejši vzrok za morebitno neplačevanje obrokov 

posojila strah pred izgubo službe, in sicer ta odgovor nanizalo kar 46 % anketiranih, 36

anketiranih meni, da je ključni vzrok povezan z zdravstvenimi problemi oz. boleznijo

jih meni, da obroka ne bi mogli odplačevati zaradi morebitnega znižanja 

delodajalca. 

Struktura anketiranih po vzrokih nerednega odplačevanja posojila v 

prihodnosti 

Na to vprašanje so odgovarjali vsi anketirani, kar pomeni, da so prav vsi zaznali morebitni 

vzrok nerednega odplačevanja posojila. Bila je podana tudi možnost odgovora: 

ega odgovora ni obkrožil nihče. Kot smo lahko videli na prejšnj

odstotek tistih, ki se nerednega odplačevanja bojijo, majhen, vendar je vseeno v ljudeh zaznati 

Skladno z našimi pričakovanji jih je največ podalo za vzrok strah pred izgubo službe, saj je 

bčini Ajdovščina veliko podjetij v krizi. Če je mesečni obrok posojila majhen

mogoče obveznosti do banke še redno poravnati, če pa obrok posojila predstavlja velik del 

osebnega dohodka kreditojemalca, potem pa navadno pride do težav. V primeru, da komitent 

mu lahko banka ponudi odlog plačila oz. moratorij za plačilo 

kreditojemalec v času finančne stiske plačuje le del obroka, ki ga 

plačevanje dela, ki pomeni odplačevanje glavnice, pa se odloži na kasnej

čas. Seveda si s tem podaljšamo tudi dobo odplačevanja posojila.  
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odlog plačila oz. moratorij za plačilo 
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Z banko pa se je mogoče dogovoriti za reprogramiranje posojila z znižanjem mesečnega 

obroka. Če bi pri odplačevanju kredita zašli v finančno stisko, je zelo pomembno, da banko 

čim prej seznanimo s svojimi težavami. 

moratoriju, ne plačuje več redno svojih obveznosti

posojila. 

Na sliki 17 vidimo, da bi Banko Koper za najem stanovanjskega posojila prijatelju, znancu ali 

sorodniku priporočilo kar 94

priporočilo drugim. 

Slika 18: Struktura anketiranih glede na pripor

Lahko trdimo, da so ti podatki za Banko Koper

večina, in sicer 94 %, anketiranih odgovorilo, da bi Banko priporočilo tudi drugim

da so komitenti zadovoljni.  

6.5 Ugotovitve raziskave  

V nadaljevanju predstavljamo ključna spoznanja zaključne projektne naloge.

demografskih podatkov smo ugotovili, da 

40 in 49 let in da ima največ anketiranih višjo ali visoko izobrazbo. 

presenetil, saj smo pričakovali, da ima več anketiranih srednješolsko izobrazbo

smo bili tudi nad podatkom, da ima 28

V osrednjem delu raziskave je bilo kar nekaj zanimivih ugotovitev. Rez

je največji delež anketiranih komitentov, ki so se oz. se še vedno poslužujejo stanovanjskega 

posojila, lojalnih Banki Koper že več kot desetletje

banko komitenti zadovoljni. Veliko 

prav pri Banki Koper, ker niso želeli menjati banke

predhodnim vprašanjem, kjer smo

- v naši raziskavi predstavlja to 44
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dogovoriti za reprogramiranje posojila z znižanjem mesečnega 

obroka. Če bi pri odplačevanju kredita zašli v finančno stisko, je zelo pomembno, da banko 

znanimo s svojimi težavami. Če banka ugotovi, da komitent še vedno

ne plačuje več redno svojih obveznosti, sledi izterjava in unovčenje zavarovanja 

vidimo, da bi Banko Koper za najem stanovanjskega posojila prijatelju, znancu ali 

sorodniku priporočilo kar 94 % anketiranih komitentov, 6 % pa Banke Koper ne bi 

Struktura anketiranih glede na priporočilo Banke Koper drugim

Lahko trdimo, da so ti podatki za Banko Koper zelo spodbudni, saj se s tem

anketiranih odgovorilo, da bi Banko priporočilo tudi drugim

V nadaljevanju predstavljamo ključna spoznanja zaključne projektne naloge.

demografskih podatkov smo ugotovili, da spada največ komitentov v starostno skupino med 

40 in 49 let in da ima največ anketiranih višjo ali visoko izobrazbo. 

presenetil, saj smo pričakovali, da ima več anketiranih srednješolsko izobrazbo

, da ima 28 % vprašanih magisterij ali doktorat. 

je bilo kar nekaj zanimivih ugotovitev. Rezultati so pokazali, da 

je največji delež anketiranih komitentov, ki so se oz. se še vedno poslužujejo stanovanjskega 

lojalnih Banki Koper že več kot desetletje. Po tem podatku lahko sklepamo, da so z 

zadovoljni. Veliko od njih se je odločilo za najem stanovanjskega posojila 

prav pri Banki Koper, ker niso želeli menjati banke. Ta odgovor lahko povežemo s 

kjer smo ugotovili, da je Banki Koper zvestih res veliko komitentov

v naši raziskavi predstavlja to 44 % anketiranih. Kot smo lahko spoznali
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vprašanih pred najemom stanovanjskega posojila pri Banki Koper komitentov druge banke in 

so z razlogom najema posojila prenesli poslovanje prav na Banko Kope. Raziskava je 

pokazala, da se je največ ljudi odločilo za najem stanovanjskega posojila z namenom 

adaptacije/prenove nepremičnine, najmanj anketiranih, in sicer samo 24 %, pa se je odločilo 

za novogradnjo hiše. Glede na to, da se je največ vprašanih odločilo za adaptacijo/prenovo, ni 

presenetljiv podatek o tem, da je veliko anketiranih odgovorilo, da so se odločili za višino 

posojila 10.000–30.000 EUR, kar je za adaptacijo/prenovo tudi pričakovan znesek 

stanovanjskega posojila. Največ komitentov se je za dobo odplačevanja posojila odločilo za 

daljšo dobo, in sicer med 20 in 30 let, in sicer kar 40 % anketiranih. Veliko se jih odloči za 

daljšo dobo odplačila zato, da imajo posledično manjši obrok posojila, čeprav se zavedajo, da 

ob daljši dobi posojila plačajo veliko več obresti, kot če bi se posluževali posojila na krajši 

čas. Videli smo lahko tudi, da se še vedno veliko komitentov odloča za 

spremenljivo/referenčno obrestno mero kljub tveganjem o rasti Euribor-ja, kar privede do 

povišanja tudi mesečnega obroka posojila. 

Kar polovica anketirancev je odgovorila, da odplačujejo obrok stanovanjskega posojila preko 

trajnega naloga, po naših ugotovitvah bi bil odstotek lahko manjši, če bi se več delodajalcev 

strinjalo za odtegovanje mesečnega obroka pri osebnem dohodku. Za to obliko odplačevanja 

se je odločilo kljub vsemu veliko anketiranih oz. njihovim delodajalcev, in sicer 44 %. Pri 

vprašanju o odločitvi zavarovanja posojila smo lahko videli, da se je največ komitentov 

odločilo za zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine, saj pri visokih zneskih kredita banka 

kar sama zahteva tako zavarovanje. Izmed vseh naštetih dejavnikov smo ugotovili, da je 

veliko, in sicer 62 %, komitentov najbolj prepričalo pri najemu stanovanjskega posojila dobro 

svetovanje komercialista.  

Glede na to, da so pred nami zelo težki časi, in glede na rezultate, ki kažejo, da še vedno 

velika večina, in to kar 84 %, anketirancev meni, da tudi v bodoče ne bodo imeli težav z 

rednim odplačevanjem stanovanjskega posojila, menimo, da je ta podatek, sploh za občino 

Ajdovščina, presenetljiv glede na to, da so zanjo letos januarja pokazale raziskave veliko 

stopnjo brezposelnosti. Ostalih 16 %, ki so pa drugačnega mnenja, in mislijo, da jim bo 

odplačevanje posojila v prihodnosti predstavljalo problem, vidijo največji vzrok za neredno 

odplačevanje mesečnega posojila izgubo službe. Poudariti pa moramo, da nas je zelo 

razveselil podatek o tem, koliko komitentov bi Banko Koper priporočilo tudi drugim. Na to 

vprašanje je kar 94 % anketirancev odgovorilo, da bi banko priporočili. 

Zagotovo je pomembno prepričanje, da se vsaka banka trudi, da so komitenti z njo zadovoljni. 

Z raziskavo smo ugotovili, da se Banka Koper trudi za svoje komitente, jim zna prisluhniti in 

svetovati, na podlagi tega pa ji komitenti vračajo zadovoljstvo s svojo zvestobo.  
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7 SKLEP 

Kreditiranje je ena najpomembnejših bančnih storitev, saj predstavlja to za banke velik del 

dohodka. Prav zaradi tega prihaja do velike konkurence med njimi. Najem stanovanjskega 

kredita pri banki predstavlja za vsako gospodinjstvo velik korak v življenju, saj se lahko z 

njim večina sreča samo enkrat. Ker posameznikom lastna sredstva pogosto ne omogočajo 

nakupa/adaptacije nepremičnine, se potem odločijo najeti stanovanjski kredit. Veliko je tudi 

takih, ki za najem stanovanjskega kredita ne izpolnjujejo pogojev, ki jih banke zahtevajo. 

Največkrat je razlog neizpolnjevanja pogojev zaposlitev za določen čas ali premajhen osebni 

dohodek kreditojemalca. 

Višina kredita, ki ga dobimo, je odvisna od naših mesečnih prihodkov, bonitete, ki jo imamo 

pri banki, zato je pri teh vrstah kreditov pomembno, da preverimo čim več ponudb, šele nato 

izberemo nam najugodnejšo in primerno ponudbo. Najpomembnejši podatek pri primerjavi 

ponudb med bankami, ki nam da jasno sliko, je EOM, ki zajema celotno glavnico posojila, 

obresti in vse stroške posojila. Pozorni moramo biti tudi na to in se zavedati, da pri višini 

mesečne anuitete ne smemo pretiravati, sploh če smo se pri sklepanju odločili za spremenljivo 

obrestno mero. Posledica najetja spremenljive obrestne mere je lahko tudi povečana rast 

Euribor-ja, kar pomeni, da naš mesečni obrok kredita lahko hitro naraste. 

V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili vse ključne pojme kreditiranja in tiste, 

ki so se navezovali na izbrano temo. S pomočjo anketnega vprašalnika smo v analitičnem delu 

naloge ugotovili razloge komitentov Banke Koper za najem omenjenega kredita ter predstavili 

kriterije, ki so najbolj vplivali na njihovo odločitev. Na podlagi zbranih odgovorov smo 

zaključili, da je med najemniki kredita veliko dolgoletnih in lojalnih komitentov, veliko pa je 

tudi takih, ki ne glede na ugodnejše ponudbe konkurenčnih bank Banke Koper niso želeli 

zamenjati. Izkazano zadovoljstvo je za omenjeno banko zelo spodbuden podatek. Pozitivna je 

tudi ugotovitev,da se je več kot polovica komitentov strinjala s trditvijo, da je dobro 

svetovanje bančnega komercialista ključno vplivalo na odločitev za najem stanovanjskega 

kredita. Pridružujemo se mnenju, da je pri tako življenjskih odločitvah pomembno imeti 

zaupanja vrednega svetovalca, ki nam s predlogi in nasveti olajša pot do želenega cilja. 

Presenetili so nas odgovori, ki izkazujejo, da se večina komitentov ne boji, da bi v prihodnje 

prišlo do zamud pri odplačevanjih obrokov kredita. Podatek je toliko bolj nepričakovan spričo 

zviševanja odstotka brezposelnosti v Občini Ajdovščina. 

Za eno najbolj pomembnih vrednot v bančništvu še vedno velja zaupanje, ki je temelj za 

sklenitev bančnega posla. Banka Koper dokazuje, da je zanesljiva in kredibilna bančna 

ustanova, njena vizija pa je, da bo s široko paleto komitentu prijaznih izdelkov in storitev 

krepila prisotnost po vsej Sloveniji. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Priloga 1 

 

 

Pozdravljeni! 

Sem Tina Kodrič, študentka Fakultete za Management v Kopru. V okviru svojih študijskih 

obveznosti pripravljam trženjsko raziskavo na temo » Kreditiranje občanov s Stanovanjskimi 

posojili v izbrani Banki« . Zelo bi bila vesela, če bi mi pri tem pomagali, zato Vas prosim da 

izpolnite spodnji anketni vprašalnik. 

Vaši odgovori so anonimni in bodo uporabljeni zgolj in samo v raziskovalne namene, kot 

pripomoček pri izdelavi in pomoč pri pisanju naloge. 

Že vnaprej se Vam najlepše zahvaljujem. 

1. Spol:                        a.) moški                      b.) ženski 

2. Starost: 
a.) med 18 in 29                      d.) med 50 in 59 
b.) med 30 in 39                      e.) med 60 in 69 
c.) med 40 in 49                      f.) več kot 70 

3. Izobrazba: 
a.) Osnovnošolska izobrazba                              c.) Višja, visoka izobrazba 
b.) Srednješolska izobrazba                                d.)  Magisterij, doktorat 

 

4. Koliko časa, ste že komitent Banke Koper? 
a) Manj kot eno leto 
b) 1-5 let 
c) 5-10 let 
d) Več kot 10 let 

5. Zakaj, ste se odločili vzeti Stanovanjsko posojilo prav v Banki Koper? 
a) ker je imela od vseh Bank najugodnejšo obrestno mero  
b) ker Vam je Banko Koper svetoval prijatelj/znanec 
c) ker ste že bili komitent in niste želeli menjati Banke 
d) Nič od naštetega 

6. Ste zaradi najema stanovanjskega posojila morali zamenjati Banko? 
a) Da 
b) Ne 

7. Za kakšen namen financiranja, ste vzeli stanovanjsko posojilo? 
a) nakup nepremičnine 
b) novogradnja hiše 
c) prenova/adaptacija nepremičnine 

8. Kakšno višino Stanovanjskega posojila ste vzeli? 
a) do 10.000,00 EUR 
b) 10.000,00 – 30.000,00 EUR 
c) 30.000,00 –  60.000,00 EUR
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d) 60.000,00 – 90.000,00 EUR 
e) nad 90.000,00 EUR 

9. Za kakšno dobo odplačevanja ste najeli posojilo? 
a) 0–10 let 
b) 10–20 let 
c) 20–30 let 

10. Za kakšno obrestno mero ste se odločili?  
a) Fiksna/Nominalna obrestna mera 
b) Spremenljiva obrestna mera ( EURIBOR ) 

11. Za kakšno obliko plačevanja obroka posojila ste odločili? 
a) plačilo preko položnice (UPN) 
b) trajni nalog 
c) UIP (odtegovanje obroka pri plači) 

12. Za kakšno obliko zavarovanja posojila ste se odločili? 
a) Zastava nepremičnine – hipoteka 
b) Poroštvo drugih oseb 
c) Zavarovalnica 

13. S čim Vas je bančni komercialist, najbolj prepričal ? 
a) S samozavestnim nastopom in prijaznostjo 
b) S strokovnostjo in usposobljenostjo 
c) Z dobrim svetovanjem 

14. Glede na trenutno gospodarsko situacijo menite, da boste še naprej sposobni redno 
odplačevati mesečni obrok posojila? 

a) Da 
b) Ne 

15. Kakšni menite, da bi bili razlogi za morebitno neredno odplačevanje mesečnega 
obroka posojila? 

a) Povečano znižanje mesečnega dohodka 
b) Izguba službe 
c) Zdravstveni problem ( bolezen,  … ) 
d) Nič od naštetega 

16.  Ali bi komu priporočili, naj vzame Stanovanjsko posojilo pri Banki Koper? 
a) Da, bi priporočil/a 
b) Ne, ne bi priporočil/a 


