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POVZETEK 

V sami zaključni projektni nalogi smo se ukvarjali z vprašanjem, ali se fizični osebi pri 

nakupu avtomobila Citroen C3 bolj splača vzeti leasing ali kredit. Nato smo med seboj 

primerjali stroške kredita petih bank (SKB, NLB, ABANKA, SBERBANK in INTESA 

SANPAOLO BANK). Prišli smo do zaključka, da je najugodnejši ponudnik kredita Intesa 

Sanpaolo Bank, nato sledi leasingova ponudba. 

V izdelavo smo vključili tudi teoretični izračun kredita, ki smo se ga naučili na predavanjih. 

Primerjali smo ga z izračunom kredita SKB Banke in ugotovili, da prihaja do razhajanj v 

zneskih, ker v teoretični izračun niso všteti stroški vodenja osebnega računa, vodenja kredita, 

zavarovanja in interkalarnih obresti. 

Ključne besede: kredit, leasing, obrestna mera, Citroen, EOM. 

SUMMARY 

In the herewith research project we first dealt with the main issue, since one might often 

wonder, whether it is much better to  lease or get a personal loan from the bank when buying 

a Citroën C3 car, for example. In order to get a satisfactory answer we compared  features and 

loan costs of five different financial institutions (SKB, NLB, ABANKA, SBERBANK and 

INTESA SANPAOLO BANK). We then came to conclude that the most favoured bidder was 

Intesa  Sanpaolo Bank and the next best offer came from the leasing company.  

While conducting research and gathering information we included a theoretical loan 

calculation that we had learnt from observing the faculty lectures. We then drew a comparison 

with the latter and with the loan calculation offered by SKB Bank.  Finally, it was established 

that there was a discrepancy in the figures due to the fact that certain costs, such as the cost of 

running a bank account, the cost on operating a loan, loan protection insurance and  

intercalary interest, were not included in the theoretical  calculation. 

Key words: loan, lease, interest rate, Citroën, effective interest rate. 

UDK: 336.717.5(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V zaključni projektni nalogi bomo predstavili dva najbolj pogosta vira financiranja v 

Sloveniji, in sicer kredit in leasing za fizične osebe (NLB, 2016). V našem primeru sta slednja 

namenjena nakupu osebnega avtomobila znamke Citroen. Lahko služita tudi kot vir 

financiranja za nakup hiše, stanovanja ali drugih potrošnih dobrin. Predstavili bomo teorijo in 

opredelitve osnovnih pojmov za lažje in boljše razumevanje same vsebine. 

»Velikokrat morajo fizične ali pravne osebe (posamezniki, podjetja, družbe, države, …) 

najemati posojila (kredite), s katerimi premostijo trenutno pomanjkanje lastnih finančnih 

sredstev. Te kredite odplačuje kreditojemalec običajno več let v enakih časovnih razdobjih z 

določenimi zneski – anuitetami« (Usenik 2000, 137). 

Izhajali bomo iz ponudbe avtomobilskih kreditov petih bank, oblikovane tako za komitente 

kot tudi za nekomitente, ki poslujejo na območju Slovenije, in sicer kot sledi: 

- NLB – Nova Ljubljanska banka,  

- ABANKA,  

- SKB – Societe Generale Group,  

- SBERBANK in 

- INTESA SANPAOLO BANK/Banka Koper.  

»Različne razlage in opredelitve so si enotne v razumevanju leasinga kot posebne vrste 

poslovno (komercialne) operacije, pri kateri lastnik opreme (leasingodajalec) predaja 

njegovemu uporabniku (leasingojemalcu) pravico uporabe predmeta leasinga proti plačilu 

določene najemnine (leasinških obrokov) za pogodbeno časovno obdobje, in na podlagi 

nekaterih, posebej  za leasinško razmerje, značilnih pogodbenih določil« (Gerbec in Košir 

1999, 33). 

Za leasing bomo uporabili pridobljeno ponudbo leasinga preko Citroen financiranja, saj le-ti 

omogočajo najugodnejše pogoje za najem leasinga, ki nudi še dodatne dobrine, ovrednotene 

na 1.236,00 EUR. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti: 

- katera kreditna ponudba različnih bank na slovenskem območju je ugodnejša za nakup 

avtomobila za fizično osebo; 

- ali je najugodnejša ponudba kredita primerljiva z leasing ponudbo, ki smo jo pridobili za 

nakup novega avtomobila; 

- uporabnost na predavanjih naučene teorije v primerjavi z bančno prakso. 

 

https://www.nlb.si/kredit-ali-lizing
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Cilji zaključne projektne naloge so sledeči:  

- preučiti in predstaviti ponudbo avtomobilskih kreditov za fizične osebe, ki jih ponuja pet 

različnih bank v Sloveniji, in izbrati najugodnejšo; 

- primerjati stroške najema leasinga in kredita ter ugotoviti, kaj je za fizično osebo bolj 

ugodno; 

- ugotoviti, ali se teoretični del, ki smo se ga učili na predavanjih, ujema s praktičnim delom 

oziroma z izračuni kreditov v resničnem življenju. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga bo sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in 

empiričnega dela. V prvem delu bo zajeta krajša teoretična predstavitev uporabljenih pojmov. 

Le-ta bo iztočnica za empirični del, ki bo razdeljen na tri dele. V prvem delu bomo analizirali 

pridobljene informativne ponudbe kreditov. V drugem delu bomo najugodnejšo kreditno 

ponudbo primerjali z izbrano leasing ponudbo, tretji del pa bo sestavljen iz primerjave 

naučene teorije, podane na predavanjih,  in iz znanja, praktično pridobljenega. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V zaključni projektni nalogi predpostavljamo: 

- da je posameznik, in sicer fizična oseba,  plačilno sposoben in ima vso potrebno 

dokumentacijo za odobritev kredita ali leasinga; 

- da si večina ljudi ne more privoščiti nakup avtomobila z gotovino in da se za takšno 

obliko financiranja raje poslužuje s ponujeno možnostjo kredita ali leasinga. 

Omejili se bomo: 

- na informativne izračune bank na slovenskem območju; 

- na primerjavo kreditov in leasinga samo za fizične osebe; 

- na literaturo, ki obravnava izbrano temo za slovensko bančno situacijo. 
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2 PREDSTAVITEV METODOLOGIJE 

Referenčna obrestna mera je tržna obrestna mera, ki se uporablja kot izhodišče za določanje 

spremenljivih obrestnih mer (SKB, 2017). 

Nespremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki ostane nespremenjena ves čas trajanja 

pogodbe, izražena pa je v nominalni vrednosti (NLB, 2017). Nespremenljiva obrestna mera je 

tista, ki ostane nespremenjena ves čas trajanja kreditne pogodbe, zato je mesečna obveznost v 

celotnem obdobju odplačevanja kredita enaka (SKB, 2017). 

Nespremenljiva (oziroma fiksna) obrestna mera pomeni stabilnost, saj je mesečna obveznost 

skozi celotno obdobje odplačevanja kredita enaka. Na drugi strani spremenljiva obrestna mera 

prinaša večje finančno tveganje, saj se lahko mesečne obveznosti spreminjajo, in sicer tako 

navzdol kot tudi navzgor (NLB, 2017). 

Spremenljiva obrestna mera je namreč sestavljena iz dveh delov: nespremenljivega pribitka in 

spremenljive vrednosti EURIBOR-ja. Spremenljiva obrestna mera se torej lahko spremeni, 

kadar se spremeni vrednost referenčne obrestne mere EURIBOR. Nespremenljiva obrestna 

mera vam zagotavlja stabilnost. Če imate večje mesečne prilive, pa si morda lahko privoščite 

tudi nekaj več tveganja, in sicer da se mesečna obveznost kredita kot posledica spremembe 

EURIBOR-ja zviša (SKB, 2017). 

Spremenljiva obrestna mera je obrestna mera, ki se v času trajanja pogodbe lahko spreminja 

(zvišuje ali znižuje). Pogodbe s spremenljivo obrestno mero se spreminjajo po pogodbeno 

določenem časovnem obdobju (npr. 6 mesecev), ob obletnici sklenitve pogodbe, in sicer glede 

na spremembe referenčne obrestne mere za časovno obdobje,  določeno v pogodbi (npr. 6- 

mesečni EURIBOR) (NLB, 2017). 

Kratica EURIBOR v angleščini pomeni EURO Interbank Offered Rate. Gre za povprečno 

obrestno mero, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. 

EURIBOR ni en sam, ampak jih glede na ročnost obstaja več, najbolj poznani pa so na primer 

3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Thomson Reuters, nadzoruje pa Evropska 

bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldan, 

izjema so sobote, nedelje in prazniki (SKB, 2017). Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na 

medbančnem trgu in posamezna banka ne more naj vplivati (NLB, 2015). 

Efektivna obrestna mera (EOM) je dejanska cena kredita, izračunana v skladu z zakonom o 

potrošniških kreditih. Pomeni skupne stroške kredita (obresti in druge stroške, ki so 

neposredno povezani s kreditno pogodbo in jih mora kreditojemalec plačati pri rednem 

odplačevanju kredita), izražene kot letni odstotek odobrenega zneska. EOM namreč poleg 

deklarirane obrestne mere upošteva vse neposredne stroške, ki jih bomo imeli z najemom 

kredita, kot so stroški odobritve, administrativni stroški, stroški vodenja kredita in računa, 

pri%20izračunu%20kredita%20je%20?%20zraven%20obrestne%20mere
https://www.nlb.si/nespremenljiva-obrestna-mera
https://www.nlb.si/izracun-krediti
pri%20izračunu%20kredita%20je%20?%20zraven%20obrestne%20mere
https://www.skb.si/slovar-bancnih-izrazov/
https://www.nlb.si/kaj-je-euribor?utm_campaign=Adwords&utm_medium=text_ad&utm_source=iPROM_Search&gclid=CMqTz96rptICFUtsGwodm6gLGg
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zavarovanje in stroški odplačevanja kredita. Če je znesek kredita manjši in če je čas 

njegovega odplačevanja krajši, je EOM višja (NLB, 2014). 

EOM - efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med 

skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev 

kredita, in sicer skupnega zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila mesečnih 

anuitet, obrestne mere in skupnih stroškov kredita. Efektivna obrestna mera je informativne 

narave in se lahko spremeni, če se pri izračunu spremeni katera koli od postavk (ABANKA, 

2017). 

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota skupnega zneska kredita in skupnih 

stroškov kredita (ABANKA, 2017). 

Skupni stroški kredita - so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, zavarovalnimi 

premijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s 

kreditno pogodbo. V znesku Skupni stroški kredita niso vključeni morebitni stroški cenitve 

nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita in ko so stroški povezani s 

pomožnimi storitvami (zlasti članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko), 

ker so le-ti odvisni od pogojev ponudbe, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče 

enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR, ki 

ga stranka uporablja, strošek morebitne cenitve banki ni poznan na dan izdelave tega 

informativnega izračuna, stranka lahko izbira med več različnimi pomožnimi storitvami …) 

(ABANKA, 2017). 

2.1 Opredelitev kredita 

Beseda kredit izhaja iz  latinske besede »credere«, kar pomeni verovati, zaupati. »Creditum« 

je to, kar je zaupano, dano na upanje. Kreditiranje torej pomeni dati na upanje. Kreditor – 

upnik je tisti, ki kredit da, debitor – dolžnik pa tisti, ki kredit prejme. Pravno razmerje, ki je 

nastalo med njima, je kreditno razmerje, ki se imenuje kredit. To razmerje je z upnikove strani 

terjatev, z dolžnikove strani pa dolg. Gre za medčasovno menjavo, saj sta dajatev in nasprotna 

dajatev časovno razmaknjeni (Ribnikar 1994, str. 4). 

Po Kamhiju (2003, str. 16) je kredit opredeljen kot pravni posel, kajti pri navedenem gre za 

pogodbeni odnos med dolžnikom in upnikom. V danem primeru se upnik zavezuje, da bo 

dolžniku dal na voljo določen znesek denarnih sredstev za pogodbeno dogovorjeni čas. 

V SSKJ (2017) ima beseda kredit več pomenov, mi bomo opredelili dva in sicer prvi pomen 

pravi, da gre za materialna sredstva, ki jih upnik da dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve. 

Drugi pomen pa ga razlaga kot razmerje med upnikom in dolžnikom, ki nastane z dajanjem 

materialnih sredstev. 
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Kar pa zadeva rok kreditiranja, poznamo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne kredite. 

Kratkoročni krediti so tisti, ki jih je potrebno vrniti v roku enega leta. Srednjeročni krediti so 

tisti, ki se najemajo za obdobje od dveh do desetih let. Pri dolgoročnih kreditih pa je rok 

njihove vrnitve daljši od desetih let (Crnković 1987, str. 12). 

Banke imajo v svoji ponudbi različne vrste kreditov, ki se v osnovi delijo na stanovanjske in 

potrošniške (osebni, študentski, premostitveni, hitri krediti ...) (NLB, 2014). 

Priporočena stopnja srednjeročne zadolženosti (1–5 let) naj bi bila 10 odstotkov osebnega 

priliva, dolgoročne zadolženosti (5–30 let) pa 30 odstotkov (NLB, 2014). 

2.2 Opredelitev leasinga 

Poznamo več vrst leasinga, in sicer finančni leasing ali finančni najem, operativni leasing ali 

poslovni najem in t.i. »sale and lease back« ali povratni leasing (SRS, 2005). Kljub temu da 

vsaka vrsta leasinga ponuja določeno število prednosti in slabosti, se bomo tokrat posvetili 

zgolj finančnemu leasingu, saj sta druga dva primernejša za podjetja kot pa za posameznike. 

Finančni najem je najem, pri katerem gre za prenos vseh pomembnih oblik tveganja in koristi, 

povezanih z lastništvom najetega sredstva. Lastninska pravica lahko preide na drugo stran ali 

pa tudi ne. Dano pojmovanje razumemo kot prenos ekonomskega lastništva (pri nakupu gre 

za prenos pravnega lastništva). Tovrstno lastništvo daje imetniku neomejeno pravico do 

uporabe oziroma izkoriščanja. Dejstvo pa je, da ekonomski lastnik nima pravice do prometa s 

stvarjo, ki je predmet najema, kajti  ne more je prodati. V pogodbi  je lahko dogovorjeno, da 

se ob izteku pogodbe sredstvo odkupi, zato pride do prenosa pravnega lastništva. Finančni 

najem pomeni posebno obliko financiranja pravice uporabe najetih sredstev, lahko pa je 

istočasno tudi oblika financiranja pridobitve. Finančni najem torej ni najem in ne zakup, 

čeprav je blizu obema (Mayr in Zupanič b. l., str. 2). 

Leasingodajalec je nekakšen posrednik med proizvajalcem in kupcem predmeta najema. V 

bistvu nastopa v vlogi financerja. Praviloma se z leasing posli ukvarjajo predvsem banke 

oziroma njihove specializirane institucije ter druge finančne organizacije (Mayr in Zupanič b. 

l., str. 3). 

2.3 Razlike med leasingom in kreditom 

Poglavitna razlika med kreditom in lizingom je v tem, da boste pri nakupu s kreditom pravni 

in ekonomski lastnik vozila postali takoj, pri lizingu pa šele ob odplačilu (NLB, 2016). 

Pri lizingu mora biti avtomobil kasko zavarovan z maksimalno 1-odstotno odbitno franšizo, 

zavarovanje pa mora kriti tudi škodni dogodek, ki nastane zaradi protipravnega odvzema 

vozila. Kar zadeva kredit, pa lahko vrsto zavarovanja sami izberete. Zategadelj lahko 
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privarčujete nekaj sto evrov na letni ravni, čeprav je zelo priporočljivo, da bi se nov avtomobil 

v vsakem primeru dobro zavaroval (NLB, 2016). 

Če kredita ne bi mogli odplačevati, obstaja možnost reprograma le-tega. V kolikor  kot 

lizingojemalec niste več zmožni odplačevati svojih obveznosti, se vedno poskuša najti 

najboljša rešitev za obe strani, saj je želja obojih, da vozilo ostane v vaši lasti in da je 

lizingodajalec poplačan. Če slednje ni mogoče, se vozilo vrne lizingodajalcu, vplačanega 

zneska pa ne izgubite, ampak se le-ta šteje kot zmanjšanje obveznosti po pogodbi (NLB, 

2016). 

 

Slika 1: Citroen C3 

https://www.nlb.si/neodplacevanje-kredita
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3 KREDIT 

3.1 Ponudba kreditov 

Po opravljenem vpogledu in preučitvi bančnih ponudb kreditov smo se omejili na 5 

najugodnejših bank, ki poslujejo na področju Slovenije,  in sicer opredelili smo se za Abanko, 

NLB, SKB, Sberbank in Intesa SanPaolo Banko. 

V naslednji preglednici bomo le-te med seboj primerjali. 
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Preglednica 1: Informativna ponudba kreditov 

  SKB NLB ABANKA SBERBANK INTESA 

Obrestna mera (N/S) N S N S N S N S N S 

Znesek kredita EUR 13.872,00 13.872,00 13.872,00 13.872,00 13.872,00 13.872,00 13.872,00 13.872,00 / 13.872,00 

Doba odplačevanja (v mescih) 84 84 84 84 84 84 84 84 / 84 

Mesečna anuiteta EUR 197,37 190,25 201,65 193,47 197,05 188,98 198,68 192,18 / 189,62 

Obrestna mera 5,20% 4,10%** 5,85% 4,60%*
1
  5,15% 3,90%*

 
5,40% 4,40%* / 3,80%* 

Stroški odobritve kredita EUR 170,00 170,00 180,34 180,34 180 180 135 135 / 0 

Mesečni stroški vodenja kredita 3,00 3,00 0 0 0 0 0 0 / 0 

Skupni stroški kredita EUR 3.316,31 2.717,78 3.821,70 3.146,61 3.309,60 2.640,73 3.435,10 3.063,75 / 2.056,08 

EOM 6,55% 5,41% 7,78% 6,46% 6,72% 5,41% 7,01% 6,36% / 6,06 

Zavarovanje kredita EUR 0 0 555,59 572,05 435,32 447,66 463,97 642,49 / 0 

Interkalarne obresti EUR 0 0 19,98 15,72 15,66 11,86 18,73 15,26 / 0 

Skupni znesek EUR 17.188,31 16.589,78 17.693,70 17.018,61 17.181,60 16.512,73 17.307,10 16.935,75 / 15.928,08 

                                                 

1
 * 6 mesečni EURIBOR 

** 3 mesečni EURIBOR 
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3.2 Primerjava kreditov 

Predstavili bomo podatke iz zgornje tabele po posameznih bankah za spremenljivo in 

nespremenljivo obrestno mero. Znesek kredita je v vrednosti 13.872,00 EUR in doba 

odplačevanja traja 7 let oziroma 84 mescev. Navedena ponudba je  pri vseh bankah enaka. 

SKB banka ima pri nespremenljivi obrestni meri naslednje pogoje. Stroški odobritve kredita 

znašajo 170,00 EUR. Obrestna mera za najeti znesek kredita znaša 5,20 %. Efektivna obrestna 

mera, ki je dejanska obrestna mera za stroške, povezane s kreditom, znaša 6,55 %. SKB 

zaračunava tudi mesečno vodenje kredita,  ki znaša 3 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora 

odplačati posameznik, znaša 17.188,31 EUR. Mesečna anuiteta kredita je 197,37 EUR. 

Skupni strošek kredita torej znaša 3.316,31 EUR. 

SKB banka ima pri spremenljivi obrestni meri naslednje pogoje. Stroški odobritve kredita 

znašajo 170,00 EUR. Obrestna mera za najeti znesek kredita znaša 4,10 %, prišteti je 

potrebno še 3-mesečni EURIBOR. Efektivna obrestna mera, ki je dejanska obrestna mera za 

stroške, povezane s kreditom, znaša 5,41 %. SKB zaračunava tudi mesečno vodenje kredita, 

ki znaša 3 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora posameznik odplačati, znaša 16.589,78 

EUR. Mesečna anuiteta kredita je 190,25 EUR. Skupni strošek kredita torej znaša 2.717,78 

EUR. 

Nova Ljubljanska banka ima pri nespremenljivi obrestni meri naslednje pogoje. Stroški 

odobritve kredita so 180,34 EUR. Obrestna mera za znesek kredita znaša 5,85 % in  EOM 

znaša 7,78 %. Zavarovanje kredita stane 555,59 EUR, medtem ko znesejo interkalarne obresti 

19,98 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora odplačati kreditojemalec, je potemtakem  

17.693,70 EUR. Mesečna anuiteta kredita nanese 201,65 EUR. Skupni strošek kredita torej 

stane 3.821,70 EUR. 

Nova Ljubljanska banka ima pri spremenljivi obrestni meri naslednje pogoje.  Skupni znesek 

kredita, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 17.018,61 EUR. Skupni strošek kredita 

znese 3.146,61 EUR. Stroški odobritve kredita so 180,34 EUR. Mesečna anuiteta kredita 

nanese 193,47 EUR. Obrestna mera za znesek kredita znaša 4,60 %, pri tem pa ne gre pozabiti 

tudi na 6-mesečni EURIBOR. EOM znaša 6,46 %. Zavarovanje kredita stane 572,05 EUR, 

interkalarne obresti pa znašajo 15,72 EUR. 

Pogoji pri nespremenljivi obrestni meri v Abanki so naslednji. Stroški odobritve kredita 

znašajo 180,00 EUR. Obrestna mera za najeti kredit bi torej bila v višini 5,15 %. EOM znaša 

6,72 %. Zavarovanje kredita nanese 435,32 EUR, za interkalarne obresti pa je potrebno 

plačati 15,66 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora odplačati kreditojemalec, tako znaša 

17.181,60 EUR. Mesečna anuiteta kredita znaša 197,05 EUR. Skupni strošek kredita je torej 

3.309,60 EUR. 



 

10 

Pogoji pri spremenljivi obrestni meri v Abanki so sledeči. Stroški odobritve kredita znašajo 

180,00 EUR. Ponujena obrestna mera za najeti kredit bi se gibala okrog 3,90 %, vključno s 6- 

mesečnim EURIBOR-jem. EOM znaša 5,41 %. Zavarovanje kredita je višje kot pri 

nespremenljivi obrestni meri, zato nanese 447,66 EUR, za interkalarne obresti pa je potrebno 

odšteti 11,86 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora kreditojemalec odplačati, znaša 

16.512,73 EUR. Mesečna anuiteta kredita znaša 188,98 EUR. Skupni strošek kredita je 

2.640,73 EUR. 

Sberbank ponuja sledeče pogoje pri nespremenljivi obrestni meri. Stroški odobritve kredita so 

najnižji, kajti slednji znašajo 135,00 EUR. Ponujena obrestna mera za kredit bi bila 5,40 %. 

EOM znaša 7,01%. Zavarovanje kredita nanese 463,97 EUR, medtem ko interkalarne obresti 

znašajo 18,73 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora kreditojemalec odplačati, je v višini 

17.307,10 EUR. Mesečna anuiteta kredita znaša 198,68 EUR. Skupni strošek kredita torej 

znaša 3.435,10 EUR.  

Sberbank ponuja sledeče pogoje pri spremenljivi obrestni meri. Stroški odobritve kredita so 

najnižji, kajti slednji znašajo 135,00 EUR. Obrestna mera za kredit bi bila 4,40 %, vključno  s 

6-mesečnim EURIBOR-jem. EOM znaša 6,36 %. Zavarovanje kredita nanese 642,49 EUR,  

interkalarne obresti pa bi stale 15,26 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora odplačati 

kreditojemalec, je v višini 16.935,75 EUR. Mesečna anuiteta kredita tako znaša 192,18 EUR. 

Skupni strošek kredita bi torej znesel 3.063,75 EUR.  

Banka Intesa Sao Paolo ne ponuja avtomobilskega kredita z nespremenljivo obrestno mero 

zaradi zanimive in ugodne ponudbe kredita s spremenljivo obrestno mero, ki je ugodnejša od 

ponudb ostalih bank. Čeprav je v ponudbi omenjena obrestna mera 3,80 % + 6-mesečni 

EURIBOR, je bolj pomembna efektivna obrestna mera, ki je dejanska obrestna mera za kredit 

in kot taka znaša 6,06 %, saj so dejansko zajeti vsi stroški, povezani s kreditom, kot pri ostalih 

ponudbah. Glavna prednost,  ki dejansko razlikuje pravkar omenjeno  ponudbo od ostalih, je v 

tem, da je v končni znesek 15.928,08 EUR že všteto zavarovanje za avtomobil, in sicer v 

vrednosti 600 EUR. Ponujena mesečna anuiteta znese 189,62 EUR, skupni strošek kredita pa 

tako znaša 2.056,08 EUR. 

Poudariti je potrebno, da so vse ponudbe informativne narave in da se pogoji lahko 

spremenijo, saj so le-ti odvisni od velikega števila spremenljivk, med katere sodijo naslednje: 

- Pogoji so drugačni za komitente ali nekomitente bank in razlike so vidne tudi pri končnih 

stroških kredita, saj le-ti vplivajo na višino obrestne mere in EOM  ter na  višino 

zavarovalne premije kredita; 

- Prejemanje plače na tekoči račun omogoča nižje stroške zavarovanja kredita, nižjo 

obrestno mero, manjše ali celo ničelne stroške vodenja kredita ter nižje interkalarne 

obresti; 

- Za namene zavarovanja oziroma jamstva lahko namesto plačila zavarovalne premije 

kredita vzamemo poroka ali zastavimo svojo nepremičnino. 
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3.3 Izbira kredita 

V spodnjih dveh tabelah smo analizirali in nato izpisali vrednosti EURIBOR-ja po mesecih v 

časovnem razponu zadnjih šestih let pa vse do tekočega meseca v letu 2017. 

Preglednica 2: 6 mesečni EURIBOR od vključno leta 2010 do 2013 

2010 2011 2012 2013 

JAN 0,977 JAN 1,254 JAN 1,505 JAN 0,344 

FEB 0,965 FEB 1,352 FEB 1,345 FEB 0,362 

MAR 0,952 MAR 1,483 MAR 1,164 MAR 0,329 

APR 0,955 APR 1,621 APR 1,040 APR 0,324 

MAJ 0,982 MAJ 1,707 MAJ 0,970 MAJ 0,299 

JUN 1,012 JUN 1,749 JUN 0,935 JUN 0,321 

JUL 1,104 JUL 1,818 JUL 0,779 JUL 0,336 

AVG 1,147 AVG 1,755 AVG 0,606 AVG 0,342 

SEP 1,137 SEP 1,736 SEP 0,484 SEP 0,340 

OKT 1,224 OKT 1,776 OKT 0,412 OKT 0,342 

NOV 1,269 NOV 1,706 NOV 0,360 NOV 0,327 

DEC 1,251 DEC 1,671 DEC 0,324 DEC 0,371 

AVG 1,081 AVG 1,636 AVG 0,827 AVG 0,336 

Vir: European Money Markets Institute (EMMI), 2017. 

Preglednica 3: 6 mesečni EURIBOR od vključno leta 2014 do 31. 7. 2017 

2014 2015 2016 2017 

JAN 0,396 JAN 0,152 JAN -0,061 JAN -0,236 

FEB 0,387 FEB 0,126 FEB -0,115 FEB -0,241 

MAR 0,407 MAR 0,097 MAR -0,134 MAR -0,241 

APR 0,430 APR 0,073 APR -0,138 APR -0,246 

MAJ 0,417 MAJ 0,057 MAJ -0,145 MAJ -0,251 

JUN 0,333 JUN 0,049 JUN -0,162 JUN -0,267 

JUL 0,305 JUL 0,049 JUL -0,188 JUL -0,273 

AVG 0,292 AVG 0,044 AVG -0,189 AVG / 

SEP 0,200 SEP 0,035 SEP -0,199 SEP / 

OKT 0,184 OKT 0,020 OKT -0,207 OKT / 

NOV 0,182 NOV -0,015 NOV -0,215 NOV / 

DEC 0,176 DEC -0,040 DEC -0,218 DEC / 

AVG 0,3091 AVG 0,054 AVG -0,164 AVG / 

Vir: European Money Markets Institute (EMMI), 2017. 
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Zaradi odstopanja vrednosti končnega zneska in težjega natančnega izračunavanja kredita s 

spremenljivo obrestno mero smo se odločili, da bomo v tem delu naloge primerjali kredite z 

nespremenljivo obrestno mero zaradi natančnejših izračunov končnega zneska, saj s 

spremenljivo obrestno mero ne moremo natančno določiti le-tega, ampak lahko znesek samo 

predvidevamo. 

Po pregledu ponudb kreditov petih različnih bank za spremenljivo in nespremenljivo obrestno 

mero smo se za namene primerjave odločili za kredite z nespremenljivo obrestno mero in jih 

nato med seboj primerjali. Na podlagi preučitve pridobljenih  ponudb smo ocenjevali tudi 

glavni kriterij in na podlagi slednjega smo se odločili  za banko z najnižjim skupnim zneskom 

kredita oziroma z najnižjimi skupnimi stroški le-tega. Kreditno ponudbo, ki smo jo nato 

izbrali za primerjavo z leasing ponudbo, nam je ponudila ABANKA. Slednja  ima 

nespremenljivo obrestno mero, in sicer 5,15 %. EOM, ki je obrestna mera za stroške, 

povezane s kreditom,  znaša 6,72 %. Stroški odobritve kreditnega posla znašajo 180,00 EUR. 

Mesečna anuiteta kredita znese 197,05 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga mora plačati 

posameznik, tako znaša 17.181,60 EUR. Skupni strošek kredita torej znaša 3.309,60 EUR. 
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4 ANALIZA PRIDOBLJENE LEASING PONUDBE 

Citroënove avtohiše ponujajo finančni leasing preko SKB Leasing Select-e, kjer 

leasingojemalcu ponujajo tudi »Premium popust«,  v kolikor se za najem leasinga odločite 

preko njihove leasing hiše. Leasing lahko vzamemo tudi preko katerekoli druge leasing hiše, 

vendar nam v tem primeru ne pripada tako popust v vrednosti 750,00 EUR kot tudi 

podaljšano jamstvo 60 mescev/ 100.000 km v vrednosti 376,00 EUR ter letna vinjeta v 

vrednosti 110,00 EUR.  

Ponudba SKB Leasing Select je sledeča: prodajna cena avtomobila, ki znaša 13.872,00 EUR,  

se zmanjša za vrednost popusta v višini 750,00 EUR in v končnem znesku znese 13.122,00 

EUR. Čas odplačevanja leasinga je 7 let oziroma 84 mescev. Pogodbena obrestna mera je 

spremenljiva in je 6,60 %. EOM je 7,99 %, mesečni obrok pa znaša 182,36 EUR. Minimalni 

polog, ki je potreben za nakup vozila, je 10% od novega zneska prodajne cene, se pravi v 

višini 1.312,20 EUR. Za naročilo vozila je potrebna ara v vrednosti 500 EUR, tako se 

prodajalec zavaruje, da bo kupec oziroma leasingojemalec naročeno vozilo dejansko prevzel. 

Ara se v primeru odstopa od pogodbe ne vrne. Pred samim prevzemom vozila je potrebno 

vsaj 2 dni pred tem plačati še preostali del pologa v vrednosti 812,20 EUR. Znesek pologa je 

razdeljen na tri dele, in sicer prvi zajema zavarovanje terjatev v primeru izgube službe v višini 

76,59 EUR, drugi je namenjen storitvi obdelave posla z vrednostjo v višini 354,29 EUR, 

dejanski znesek, ki se odšteje od naše glavnice odplačila avtomobila, pa je 881,32 EUR. Torej 

naš novi znesek glavnice znaša 12.240,68 EUR. Skupni znesek za plačilo leasinga znaša 

16.630,44 EUR. Skupni strošek leasinga je 3.508,44 EUR. 

 

Slika 2: Notranjost Citroena C3 
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5 PRIMERJAVA KREDITA Z LEASINGOM 

Za primerjavo bomo uporabili ponudbo kredita ABANKE s spremenljivo in nespremenljivo 

obrestno mero, saj le-tako lahko pridobimo boljši pregled nad razlikami posameznih postavk 

z leasing ponudbo. 

Preglednica 4: Primerjava kredita z leasingom 

 ABANKA KREDIT ABANKA KREDIT SKB LEASING 

Obrestna mera (N/S) N S S 

Znesek s popustom 

EUR 13.872,00 13.872,00 13.122,00 

Doba odplačevanja (v 

mescih) 84 84 84 

Mesečna anuiteta 

EUR 197,05 188,98 182,36 

Obrestna mera 5,15% 3,90%
 

6,60% 

Stroški odobritve 

EUR 180 180 354,29 

Interkalarne obresti 15,66 11,86 0 

EOM 6,72% 5,41% 7,99% 

Zavarovanje EUR 435,32 447,66 76,59 

Končni znesek EUR 17.181,60 16.512,73 16.630,44 

Skupni stroški EUR 3.309,60 2.640,73 3.508,44 

Primerjavo bomo pričeli s prodajno vrednostjo avtomobila, kjer je razlika v vrednosti med 

kreditom s spremenljivo obrestno mero in leasingom v višini 750,00 EUR. Se pravi, da 

vrednost kredita znaša 13.872,00 EUR, vrednost leasinga pa 13.122,00 EUR. Doba 

odplačevanja je ista pri obeh, kajti slednja traja 7 let oziroma 84 mesecev. Pri mesečni anuiteti 

je razlika med njima v višini 6,62 EUR glede na to, da anuiteta kredita znaša 188,98 EUR,  

leasing pa  182,36 EUR. Razlika v obrestni meri je dejansko 2,70 % v korist kreditu, saj le-ta 

znaša 3,90 %, pri leasingu pa je v višini 6,60 %. Vsi stroški, povezani s kreditom in z 

leasingom, so vključeni v končni znesek. Pri leasingu znašajo stroški obdelave posla v višini 

354,29 EUR, pri kreditu pa stroški odobritve znesejo 180,00 EUR, kar pomeni, da gre za 

razliko v višini 174,29 EUR. Stroški zavarovanja so pri kreditu ničelni, pri leasingu pa smo 

primorani zavarovati terjatve v primeru izgube službe v vrednosti 76,59 EUR in so že 

vključene v minimalni 10% polog. Pri EOM je razlika v vrednosti podobna kot pri navadni 

obrestni meri, saj le-ta  znaša 2,58 %, pri kreditu pa je slednja v višini 5,41 % in pri leasingu  

7,99 %, kar nam pove, da so stroški leasinga dražji. Kljub vsem razlikam, večjim ali manjšim,  

je med končnima zneskoma razlika, saj omenjena znaša 117,71 EUR. Kredit bomo plačali v 

višini 16.512,73 EUR, medtem ko bomo za  leasing odšteli 16.630,44 EUR. Kar pa zadeva 

skupne stroške, se tu pojavi večja razlika, saj pri kreditu skupni stroški znašajo 2.640,73 EUR, 

pri leasing pa 3.508,44 EUR, zategadelj je ugotovljena razlika v višini 867,71 EUR. 
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Če anuiteto (182,36 EUR) pomnožimo z dobo odplačevanja (84 mescev) pri leasingu, dobimo 

znesek 15.318,24 EUR.  Od tega zneska odštejemo ceno avtomobila 13.122,00 EUR, nakar v 

nadaljevanju dobimo rezultat 2.196,24 EUR, kar je dejanska vrednost denarja z obrestmi, ki 

ga bomo plačali po pologu, in sicer brez ostalih stroškov leasinga. Ko znesku 15.318,24 EUR 

prištejemo še polog v vrednosti 1.312,20 EUR, dobimo naš končni znesek 16.630,44 EUR. 

Če anuiteto kredita (188,98 EUR) pomnožimo z dobo odplačevanja (84 mesecev), dobimo 

znesek 15.874,32 EUR. Od tega zneska odštejemo prodajno vrednost avtomobila v višini 

13.872,00 EUR in  dobimo rezultat 2.002,32 EUR. Ko znesku 15.874,32 EUR prištejemo še 

stroške odobritve kredita 180,00 EUR, zavarovanje kredita 447,66 EUR in interkalarne 

obresti v vrednosti 11,86 EUR, dobimo končni znesek 16.512,73 EUR. 
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6 PRIMERJAVA IZRAČUNA KREDITA BANK S TEORIJO 

Za izdelavo primerjave med teoretično in dejansko ponudbo kredita smo se odločili za SKB 

banko, saj nam le-ta ponuja najnižji skupni strošek kredita pri nespremenljivi obrestni meri. 

Za namene reševanja matematične naloge bomo najprej opisali pojme, da lahko zagotovimo 

lažje in boljše razumevanje podatkov ter kratic,  uporabljenih v dotični nalogi. 

Kapitalizacija je podatek, ki nam pove, kolikokrat na leto banka pripiše obresti, ki so v praksi 

večinoma mesečne in le redko kdaj četrtletne, polletne,… 

V teoriji smo spoznali dve vrsti plačila obrokov, in sicer natančneje prenumerando in 

postnumerando. Prenumerando obročno odplačevanje pomeni, da prvi obrok plačamo takoj, 

ko prejmemo kredit.  Ker se osnovna glavnica dejansko zmanjša za prvi obrok, je manjši tudi 

znesek, za katerega se obračunavajo obresti. 

Postnumerando obroki pa se večinoma uporabljajo tudi v bančni praksi, saj prvi obrok 

plačamo na določen datum, vendar šele en mesec po odobritvi kredita. Torej je znesek obroka 

višji kot pri prenumerando obrokih, saj je tudi glavnica višja. 

SKB banka obračuna obrestno mero z naslednjo formulo: 

p = Referenčna obrestna mera (ROM) + obrestni pribitek z odbitkom 

Kratice oziroma oznake, ki so uporabljene: 

a - anuiteta 

D0 – nam pove znesek kredita na dan 0 (brez obresti) 

G0 – nam pove vrednost glavnice v 0 obdobju 

Gn – nam pove vrednost glavnice na n-to obdobje 

m – je oznaka za kapitalizacijo in nam pove, kolikokrat nam banka pripiše obresti v enem letu 

n – časovno obdobje, potrebno za izračun mesečnih obrokov 

p – obrestna mera 

r – dekurzivni obrestovalni faktor 

rk – konformni dekurzivni obrestovalni faktor 
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Benjamin se je odločil za nakup avtomobila. Za izbrani avtomobil mora plačati 13.872,00 

EUR. Odločil se je za najem kredita pri SKB banki, kjer obresti pripisujejo mesečno (mesečna 

kapitalizacija). 

Izpis podatkov: 

D0 = 13.872,00 EUR 

m = 12 

a) Kakšne postnumerando mesečne obroke bi plačeval Benjamin 7 let, če mu banka 

obračunava obresti po mesečni obrestni meri 5,20%? 

Izpis podatkov; 

Postnumerando mesečni obroki 

n = 7 let 

p = 5,20% p.m. 

a = ? 

Koraki: 

1. Izračunamo dekurzivni obrestovalni faktor. 

 

2. Izračunamo konformni dekurzivni faktor. 

 

3. Izračunamo n, tako da število let pomnožimo z letnim številom obrokov. 
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4. V zadnji točki enačbo za izračun D0 prilagodimo za izračun anuitete (mala tiskana črka a): 

 

 

 

SKUPNI ZNESEK KREDITA: 

 

b) Koliko pa bi Benjamin plačeval na začetku meseca če bi ostali pogoji enaki kot v prejšnji 

točki (a)? 

Prenumerando mesečni obroki 

Izpis podatkov iz prejšnje točke. 

D0 = 13.872,00 

m = 12 

n = 84 

p = 5,20% 

a = ? 

Nato izpeljemo formulo za anuiteto iz formule D0 za prenumerando obroke. 
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SKUPNI ZNESEK KREDITA 

 

c) Benjamin je za izbrani znesek kredita pripravljen plačevati anuiteto v višini 150,00 EUR 

na koncu vsakega meseca pri mesečni obrestni meri 5,20%. Koliko časa bi ob takih 

pogojih odplačeval kredit? 

D0 = 13.872,00 

m = 12 

a = 150 EUR 

p = 5,20% 

n = ? 

1. Izračunamo dekurzivni obrestovalni faktor. 

 

2. Izračunamo konformni dekurzivni faktor 

 

3. Nato izračunamo še čas odplačevanja kreditov ali število obrokov z naslednjo formulo 

 

 

 

Potrebnih bi bilo 117 mesečnih obrokov v višini 150 EUR in en obrok v višini 88,50 EUR. 

 

Benjamin bi kredit odplačeval 9,8 let, in sicer natančneje 9 let in 10 mescev. 
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d) Benjamin želi odplačati kredit v enkratnem znesku čez 7 let. Banka bi mu pri tem 

obračunavala obresti po obrestno obrestnem izračunu obresti in dekurzivni obrestni meri 

5,20% p. m. Kolikšna bi bila višina tega enkratnega zneska? 

G0 = 13.872,00 EUR 

n = 7 let 

p = 5,2% 

Gn = ? 

1. Izračunamo dekurzivni obrestovalni faktor. 

 

2. m = 12 

3. Izračunamo konformni dekurzivni faktor. 

 

4. Izračunamo n, tako da število let pomnožimo z letnim številom obrokov. 

 

5. Sedaj z uporabo formule za izračun glavnice izračunamo celotni znesek za izplačilo: 

 

Do razlike v izračunih prihaja zaradi dvojne obrestne mere bank.  Prva oziroma navadna 

obrestna mera, ki je v našem primeru 5,20 %, nam pove vrednost denarja in obresti le-tega ter 

EOM (5,41 %), ki je bolj pomembna in realna, saj nam pove celotno vrednost kredita z 

obrestmi in vseh stroškov, povezanih s kreditom. 

Pri našem teoretičnem postnumerando izračunu smo dobili skupno vrednost obresti v višini 

2.641,56 EUR in tako dobili celoten strošek kredita v vrednosti 16.513,56 EUR. Pri SKB 

bančnem izračunu z nespremenljivo obrestno mero imamo vrednost skupnih stroškov v višini 

3.316,31 EUR, tako znaša celoten znesek v vrednosti 17.188,31 EUR. Razlika med njima je 
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674,75 EUR. Do razhajanj v višini končnega zneska kredita pride zaradi stroškov, in sicer 

natančneje zaradi vodenja osebnega računa, vodenja kredita, zavarovanja ter interkalarnih 

obresti, ki jih v teoriji ne vključujemo v izračun. 
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7 SKLEP 

Z zaključno projektno nalogo smo ugotovili, da je za nakup avtomobila za fizično osebo na 

slovenskem območju najugodnejša ponudba kredita Intesa SanPaolo banke. Na podlagi 

omenjene ponudbe, pridobljene s strani banke, smo ugotovili, da bi morala fizična oseba za 

nakup avtomobila znamke Citroen model C3 odšteti 15.928,08 EUR (v izračunu je všteto vse, 

in sicer kar je prikazano v Tabeli 1 na strani 7 kot tudi zavarovanje avtomobila). 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo torej ugotovili, da je kredit Intese Sanpaolo Bank 

najugodnejši zaradi ugodne ponudbe, kajti v ceno kredita je všteto zavarovanje avtomobila. 

Za primerjavo kredita z leasingom pa smo izbrali kredit druge najugodnejše banke, in sicer v 

tem primeru ponudbo ABANKA-e, da sta si leasing in kredit med seboj veliko bolj 

primerljiva. S svojo preučitvijo smo bralcu projektne naloge želeli prikazati pomembne in 

realne razlike med obrestnimi merami, zavarovanji, celotnimi stroški kredita in leasinga. 

Leasing v našem primeru ni primerljiv z najugodnejšim kreditom (INTESA). 

S primerjavo stroškov najema leasinga in kredita smo ugotovili, da je iz stroškovnega vidika 

za fizično osebo bolj ugoden najem najugodnejšega kredita. Celotni stroški leasinga so, kljub 

popustu v vrednosti 750,00 EUR, v višini 3.508,44 EUR (skupaj 16.630,44 EUR). Dva 

najugodnejša kredita fizično osebo staneta, kot sledi: pri Banki Intesa SanPaolo 2.056,08 

EUR (skupaj 15.928,08 EUR), pri ABANKI 2.640,73 EUR (skupaj 16.512,73 EUR). Na 

podlagi pravkar izpostavljenih podatkov lahko z gotovostjo povzamemo, da se takoj za 

najugodnejšim kreditom Intesa SanPaolo Bank fizični osebi izplača odločiti se za leasing. 

Dejstvo je, da je v celotne stroške leasinga, ki znašajo 16.630,44 EUR, všteto tudi podaljšano 

jamstvo 60 mesecev/ 100.000 km v vrednosti 376,00 EUR ter letna vinjeta v vrednosti 110,00 

EUR, kar pa ni všteto v samo ceno kredita. V kolikor prištejemo še dane stroške, gre sklepati, 

da znaša ponujeni kredit ABANKE 16.998,73 EUR, iz česar je razvidno, da je nedvomno 

leasing ugodnejši. 

Za namene primerjave teorije s praktičnim delom izračunavanja kreditov smo izbrali SKB 

banko. Ugotovljeno je bilo, da med teorijo in prakso dejansko prihaja do razlik, in sicer v 

višini končnega zneska kredita zaradi stroškov, ki jih predstavlja vodenje osebnega računa, 

vodenje kredita, zavarovanje ter interkalarne obresti, ki jih v teoriji ne vključujemo v izračun. 
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