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POVZETEK 

S to diplomsko nalogo smo želeli povzeti razliko dveh oblik financiranja, ki ju lahko 

koristimo, ko kupujemo nepremičnino. Gre za leasing in hipotekarni kredit. Poleg primerjave 

obeh oblik financiranja smo z izračunom na konkretnem primeru želeli dokazati, katera oblika 

financiranja je za jemalca ugodnejša. V prvem delu naloge smo se posvetili predvsem 

definiciji pojmov, ki se pojavljajo v povezavi z nepremičninami, kreditom in leasingom. V 

drugem delu smo s pomočjo informativnega izračuna nakupa nepremičnine na kredit in 

leasing želeli na primeru obeh financiranj prikazati podobnosti in razlike, ki smo jih prej 

navedli v teoriji. Informativni izračun so nam naredili pri Novi Ljubljanski banki, tako da 

temeljijo vsa sklepanja na podlagi njihovih pogojev za pridobitev kredita ali leasinga. Prav 

tako smo želeli ugotoviti, katera oblika financiranja je ugodnejša. Po narejenem izračunu in 

upoštevanju dodatnih stroškov smo ugotovili, da je kredit še vedno ugodnejša oblika 

financiranja. 

Ključne besede: nepremičnina, nepremičninski trg, kredit, leasing, hipoteka. 

SUMMARY 

In this thesis, we wanted to summarize the difference between two types of financing, when 

we are buying real estate. It is a leasing and to mortgage credit. In addition to comparing the 

two types of financing, we also did some calculating based on a real case to figure it out 

which type is more beneficial for takers. In the first part we focused mainly on the definition 

of terms that occur in connection with real estate, credit and leasing. In the second part we did 

calculation for the purchase of real estate for both types, credit and leasing which based on a 

case of both financing to show the similarities and differences that we have previously 

mentioned, in theory. For informative calculation we used services of NLB bank, so that any 

conclusions are based on the basis of their conditions for obtaining credit or leasing. Also, we 

wanted to determine which funding is more favorable. After we did the calculation and taking 

into account the additional costs our findings showed that credit is still favorable form of 

financing. 

Keywords: real estate, real estate market, credit, leasing, mortgage. 

UDK: 332.7:336.76(043.2)
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1 UVOD 

V uvodnem delu bomo na kratko poskušali opisati stanje nepremičnin v Sloveniji, pojma 

kredit in leasing, kakšni so pogoji za pridobitev le teh ter pripravili izračun za primerjavo. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V slovenskem bančnem sistemu je v preteklih letih prišlo do velikih sprememb. Razpad 

monopolnega bančnega sistema na več poslovnih bank je po vstopu Slovenije v Evropsko 

unijo vplival na prihod tujih bank v naš bančni prostor, kar je posledično močno zaostrilo 

konkurenco med bankami. 

Današnje bančništvo ima svoje začetke v menjalnih in zlatarskih poslih, ko je najprej veljalo 

načelo ''depositum regulare'' (od zlatarja ali od banke si dobil isto stvar - zlatnik ipd., kot si jo 

shranil),  potem pa načelo ''depositum iregulare'' (dvignil si enako vrednost, kot si jo vložil). V 

času fevdalizma so bile v bankah razvite posredniške in depozitne funkcije, v današnjem 

razvitem času, torej v obdobju kapitalizma, pa postane kreditno poslovanje glavna dejavnost 

bank (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 130). Torej je banka organizacija, katere pod 

kreditno poslovanje razumemo kot posojanje denarja oz. posredovanje denarnih sredstev 

ekonomskih subjektov, ki imajo finančne presežke, ekonomskim subjektom, ki imajo 

finančne primanjkljaje.  

Nakup nepremičnine (Ur. l. RS, št. 87/02) je prostorsko odmerjen del zemeljske površine 

skupaj z vsemi sestavinami načeloma ena največjih investicij v posameznikovem življenju, 

saj nas želja po lastnem domu, stanovanju ali hiši premami v način razmišljanja, kako čim 

ugodneje rešiti finančni problem oz. priti do lastne nepremičnine. Ker je pot do lastnega 

doma, povezana z zbiranjem velike količine denarnih sredstev, vedno večji problem, sploh v 

času vsesplošne finančne krize, ki v Sloveniji še vedno traja in bo trajala še kar nekaj časa, 

ljudje pogosto nimajo dovolj lastnih prihrankov, zato si morajo sredstva izposoditi. Zneski 

posojil pri nakupu nepremičnine so po navadi zelo visoki in doba odplačevanja mnogo daljša 

kot pri drugih tipih posojil, kar predstavlja precejšnje tveganje za posojilodajalca in 

posojilojemalca.  

V diplomskem delu smo teoretično predstavili vire financiranja finančnih institucij v 

Sloveniji, ko se odločamo za nakup nepremičnine s pomočjo kredita ali leasinga, torej kaj je s 

finančnega vidika za bodočega kupca nepremičnine oz. posojilojemalca finančno ugodnejše. 

Pri tem smo uporabili dejanski informativni izračun, pri katerem smo upoštevali vse 

dejavnike, ki vplivajo na jemanje posojila (posojilna sposobnost posameznika, stroški 

odobritve, obrestna mera, kaj je EURIBOR, zaposlenost za nedoločen ali določen čas, 

vsesplošna finančna kriza, na novo uveden nepremičninski davek, pravna urejenost 

nepremičnine). S tem smo prišli do zaključka, v katerem smo ugotovili, kateri način 
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financiranja je najprimernejši, vse dane ugotovitve pa nam bodo v prihodnosti prišle prav, saj 

že razmišljamo o viru financiranja, ki bo v prihodnje rešil naš stanovanjski problem. 

Namen diplomske naloge je bodočemu kupcu predstaviti možnosti financiranja pri nakupu 

nepremičnine. Fizične in pravne osebe se za nakup nepremičnine najpogosteje odločajo med 

dvema oblikama financiranja, med kreditom in leasingom. V diplomskem delu smo želeli 

podrobneje predstaviti značilnosti kredita in leasinga, njune prednosti in slabosti, nevarnosti, 

ki nas lahko ob financiranju presenetijo, ter s tem potrošnikom olajšati izbiro ustreznega 

načina financiranja. Prav tako smo želeli odgovoriti na številna vprašanja, ki se nam 

pojavljajo ob misli na kredit in leasing, ko se odločamo za ustreznejšo obliko financiranja. 

Cilji diplomske naloge: 

- preučiti trg nepremičnin v Sloveniji (lastnost, vrednost, vrste); 

- preučiti nakup nepremičnine s finančnega (višina EURIBORA in obrestnih mer) in 

pravnega vidika; 

- teoretično opredeliti in analizirati financiranje s kreditom in leasingom; 

- izvesti in primerjati dejanski informativni izračun za nakup nepremičnine (stanovanja); 

- podati sklep, katera oblika financiranja je najugodnejša. 

 

Na osnovi prebrane teorije, dosedanjih raziskav in svojega sklepanja smo postavili trditve, da 

je večina prebivalstva v Sloveniji prišla do nepremičnin v času Jazbinškovega zakona, 

preostali del prebivalstva pa je, sploh v času pred finančno krizo, financiral svojo 

nepremičnino s pomočjo kredita (hipotekarnega) kar v 70 %. Oklepali smo se trditve, da se po 

vzoru iz tujine vedno več prebivalstva oz. bodočih posojilojemalcev odloča za ''sale and lease 

back leasing'', ki pa v Sloveniji še ni tako priljubljena. 

1.2 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. 

Najprej smo se osredotočili na teoretični del naloge, v katerem smo uporabili deskriptivno 

metodo na podlagi proučevanja strokovne literature (knjige, znanstveni in strokovni članki) in 

opisali teorijo posameznih pojmov ter  pojem obravnavanega problema. Teoretični del naloge  

obravnava predvsem področje financ, osebnega bančništva in prava nepremičnin. Uporabili 

smo tudi metodo kompilacije, s pomočjo katere smo povzeli podatke in sklepe drugih 

avtorjev. 

V empiričnem delu smo preučili opisana in predstavljena pojma kot obliki financiranja s 

pomočjo primerjalne metode, ki temelji na raziskavi teorije in dejanskega informativnega 

izračuna v eni izmed slovenskih bank in hranilnici. Vse informacije, podatke, opise, trditve in 

metode smo pri pisanju diplomskega dela črpali iz domače in tuje strokovne literature, 



 

3 

 

člankov, različnih revij, internetnih virov in s pomočjo finančnih inštitucij v slovenskem 

bančništvu. Zbrane analizirane podatke smo s pomočjo komparativne metode uporabili ne 

samo v opisni obliki, temveč tudi s pomočjo preglednic. 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Diplomsko delo je na podlagi primerjave prišlo do zaključnega sklepa, ali je stroškovno bolje 

nepremičnino kupiti s kreditom, pri katerem  kupec tudi ob le delnem plačilu kupnine postane 

formalni lastnik nepremičnine, ali z leasing pogodbo, pri kateri do poplačila celotne kupnine 

posojilojemalec še ni pravni lastnik nepremičnine. 

Predpostavljamo, da: 

- so se cene nepremičnin med finančno in gospodarsko krizo znižale in da bodoči kupci 

stavijo na pok nepremičninskega balona; 

- je kreditiranje pomemben del finančnega sistema in je v interesu vsake družbe; 

- je v času finančne krize, bančnih finančnih krčev v vse večjem številu zaposlenih za 

določen čas in nizkih plačah prebivalstva veliko težje dobiti posojilo (če bi želeli vzeti 

celotno posojilo za financiranje, bo banka ali katerakoli institucija, ki bo dala posojilo, 

zahtevala tako zavarovanje posojila kot tudi, da ima posojilojemalec že vsaj 20 do 30 % 

vrednosti nepremičnine privarčevanih sredstev); 

- čeprav je kredit pogostejša oblika financiranja, se ljudje vedno bolj odločajo za nakup 

nepremičnine po sistemu ''sale and lease back'' po vzoru iz tujine. 

 

Omejitve, na katere smo naleteli: 

- diplomsko delo je pri oblikah financiranja osredotočeno predvsem na kredit in leasing ter 

ne na druge manj pogoste oblike financiranja; 

- primer informativnega izračuna temelji le na posameznikih, ki so kreditno sposobni; 

- pridobivanje podatkov, saj banke svojih internih virov ne smejo posredovati, ker so 

interne in zaupne narave; 

- primerjalno informativni izračun ni opravljen s pomočjo ankete, ampak smo uporabili 

posameznika, ki je hkrati tudi komitent določene banke. 
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2 NEPREMIČNINSKI TRG 

Nepremičninski trg v Sloveniji je vsebinsko obsežen. V nadaljnjih podpoglavjih bomo 

definirali nepremičnine, nepremičninski trg in pregledali, kako deluje v Sloveniji.  

2.1 Pojem nepremičnine 

Po SPZ (prvi odstavek 18. člena SPZ) je nepremičnina prostorsko odmerjen del zemeljske 

površine, skupaj z vsemi sestavinami. Sestavine nepremičnine so vsi objekti in zgradbe na 

zemljišču, nad ali pod njim. 

Zakon o zemljiški knjigi (2. člen) pod nepremičnine uvršča: 

- zemljišča; 

- stavbe in posamezne dele stavb; 

- druge objekte, če tako določa zakon. 

 

Tudi Cirman in drugi (1999, 2) v svojem delu nepremično lastnino povzemajo podobno kot 

zakon o zemljiški knjigi (zemljišče, stavba, cesta, …) ter navajajo, da le ta predstavlja pravice 

do zemljišča in izboljšav zemljišča. Poleg zemeljskega površja pa je vključen tudi del 

podpovršja in del nadpovršja. Tudi premična lastnina (ki se drugače ne uvrščajo med 

nepremičnine) postane v trenutku vgraditve v nepremičnino, del nepremičnine.  

Čeprav se zdi pojem nepremičnina razumljiv, ga je težko definirati. V nadaljevanju smo 

navedli še nekaj definicij različnih avtorjev. 

»Nepremičnina je zemljišče in vse, kar je na njem zgrajeno, raste ali je nanj pritrjeno. 

Pridelki, ki zahtevajo letno obdelavo, niso vključeni v to definicijo.« (Unger 1991, 162) 

»Nepremičnina je zemljišče ter vse, kar zemljišču pripada in je po zakonu nepremično.« 

(Miller in Gallagher 1998, 14) 

»Nepremičnina je premoženje, dobrina ali vrsta imetja, ki se prične z zemljiščem in vsebuje 

vse stalne izboljšave zemljišča.« (Ring in Dasso 1985, 636) 

Z ekonomskega vidika se lahko nepremičnino proda, kupi, deduje, podari, se jo proizvaja, 

servisira, popravlja, vzdržuje, adaptira, vloži v podjetje, se z njo investira, zastavi oziroma 

špekulira, se ji spreminja namembnost uporabe ter se jo vzame v najem ali kupi na kredit ali 

leasing (Premk 2007, 18).  
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2.1.1 Lastnosti nepremičnine 

Osnovne lastnosti nepremičnine delimo na fizične, ekonomske in institucionalne lastnosti 

(Cirman idr. 1999, 2-3): 

Fizične lastnosti: 

- nepremičnost 

Osnovna fizična lastnost nepremičnine je nepremičnost, vendar lahko to lastnost pripisujemo 

izključno zemljišču, saj je zgradbe in ostale nepremičnine možno premikati.  

- neuničljivost 

Druga lastnost je neuničljivost. Tudi za to lastnost velja, da drži le za zemljišča, vendar pa 

neuničljivost zemljišč omogoča dolgo življenjsko dobo tudi zgradbam in drugim 

nepremičninam.  

- heterogenost  

Ta lastnost velja za vse vrste nepremičnin, saj je nemogoče najti dve popolnoma enaki 

zemljišči ali dve identični zgradbi. 

 

Ekonomske lastnosti: 

- redkost 

Redkost lahko razumemo tudi kot nezadostno ponudbo nepremičnin, ki je zaradi fiksne 

fizične ponudbe eno izmed osnovnih vprašanj, povezanih z nepremičninami. Redkost 

zemljišča pa je relativna, saj lahko z večjo in intenzivnejšo uporabo zemljišč povečamo 

njihovo ponudbo.  

- fizična in ekonomska lokacija 

Lokacija nepremičnine vpliva na različno uporabo nepremičnine in njeno vrednost. Na 

odločitve posameznikov glede lokacije nepremičnine vplivajo dostopnost in lega 

nepremičnine ter osebne preference posameznikov.  

- soodvisnost 

Za nepremičnine je značilno medsebojno vplivanje uporabe, izboljšav in vrednosti. 

- dolga povračilna doba nepremičninskih investicij 

 

Institucionalne lastnosti: 

- nepremičninsko pravo, različna regulacija in regionalni ter prostorski plani 

Institucionalne lastnosti močno vplivajo na nepremičnine. Poleg teh nanje zelo vplivajo tudi 

nadzori najemnin, nadzori razparceliranja in podobno.  

- lokalne in regionalne navade 

Navade vplivajo na vrsto, izgled in uporabo nepremičnin. 

- nepremičninska združenja in organizacije 

Vplivajo na poslovanje z nepremičninami in na razvoj skupnosti. 
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2.1.2 Vrednost nepremičnine 

Pod pojmom vrednost danes razumemo sposobnost zadovoljevanja potreb. Pri vrednosti 

nepremičnine igra glavno vlogo velikost zemljiške rente (Cirman idr. 1999, 14).  

Na nepremičninskem področju poznamo veliko različnih vrednosti, najpogosteje pa se 

srečujemo z naslednjimi štirimi (Cirman idr. 1999, 3-4): 

- Tržna cena je znesek, ki ga z dogovorom določita prodajalec in kupec. 

- Tržna vrednost ni vedno nujno enaka tržni ceni, saj gre za ocenjeno ceno nepremičnine po 

mnenju cenilca, prodajalec in kupec pa se lahko kasneje dogovorita za višjo ali nižjo ceno. 

- Uporabna ali subjektivna vrednost nepremičnine je osnovana na koristnosti nepremičnine,  

medtem ko na 

- menjalno ali objektivno vrednost vplivajo dejavnosti kupcev in prodajalcev. 

 

Vrednotenje nepremičnin pomeni ustvarjanje mnenja oziroma sodba strokovnjaka o vrednosti 

nepremičnine. Takšne strokovnjake imenujemo cenilci in njihova naloga je, da proučijo vse 

informacije, ki so v danem trenutku na razpolago na trgu nepremičnin ter se nanašajo na 

vrednost nepremičnine, ter tako ustvarijo objektivno in nepristransko mnenje (Ring in Dasso 

1985, po Cirman idr. 1999, 15). 

Na vrednost nepremičnin vplivajo različni dejavniki. Ločimo naslednje vplive nepremičnin 

(Cimerman idr. 1999, po Premk 2007, 20): 

- Fizični vpliv ali vplivi okolja: dimenzija, oblika, kakovost in druge lastnosti 

nepremičnine, okolica in lokacija, komunalna ureditev, pravne omejitve za razvoj. 

- Ekonomsko-finančni vpliv: cena, povpraševanje, uporaba zemljišča, obrestna mera, 

dohodek, gospodarska stabilnost. 

- Politično-vladni vpliv: vladne storitve in koristi, pravne norme, politika davkov in 

trošenja, policija in šolstvo. 

- Sociološki vpliv: značilnosti ljudi, ki živijo v območju, potrebe prebivalstva, navade, rast 

populacije, življenjski standard. 

2.1.3 Vrste nepremičnin 

Glede na namen in uporabnost lahko nepremičnine razdelimo na (Cirman idr. 1999, 4): 

- Stanovanjske nepremičnine, ki 

vključujejo eno-  ali večdružinske stanovanjske zgradbe in stavbna zemljišča za stanovanja. 

- Poslovne nepremičnine, to so 

 trgovine in trgovski centri, pisarniške zgradbe, gledališča, hoteli, moteli, stavbna zemljišča za 

poslovno dejavnost in druge nepremičnine. 

- Industrijske nepremičnine, to so 
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 tovarne, skladišča, rudniki, stavbna zemljišča za industrijsko dejavnosti in druge 

nepremičnine. 

- Kmetijske nepremičnine, to so 

vse kmetije in živinorejske farme, razne rekreacijske nepremičnine, neuporabljena razvita 

zemljišča ob urbanih področjih in druge nepremičnine. 

- Nepremičnine za posebne namene, ki 

vključujejo izobraževalne in religiozne institucije, bolnišnice, pokopališča, domove za 

upokojence, igrišča za golf in podobne nepremičnine. 

- Javne nepremičnine, to so  

avtoceste, pošte, parki, upravne zgradbe, šole in številne druge nepremičnine, namenjene 

javni uporabi. 

2.2 Nepremičninski trg 

»Trg nepremičnin je stičišče ljudi, ki trgujejo z dobrinami, katerih količina in kvaliteta sta 

težko merljivi, saj se na njih trguje z lastninskimi pravicami.« (Cirman idr. 1999, 8) 

Trg nepremičnin lahko razdelimo glede na lastninske in uporabniške pravice na (Cirman idr. 

1999, 11): 

- najemniški trg, kjer gre za prenos prostora;  

- lastniški trg, kjer se prenašajo lastninske pravice. 

Da nepremičninski trg deluje pravilno, je potrebno upoštevati tri funkcije, ki jih trg opravlja, 

in jih bomo našteli v nadaljevanju. Rezultat pravilnega delovanja nepremičninskega trga pa je 

razporeditev zemljišč, ki odraža socialne in ekonomske preference ter potrebe neke skupnosti 

ali področja. Osnovne funkcije, ki jih opravlja trg nepremičnin, so (Cirman idr. 1999, 8): 

- Menjava 

lastništva in prerazdelitev zemljišč ter obstoječega prostora za različno uporabo, glede na 

preference finančno sposobnih uporabnikov. Gre za najemno in davčno spodbujene 

transakcije. 

- Informiranje 

o cenah in vrednostih nepremičnin ter ostalem dogajanju na nepremičninskih trgih je zelo 

pomembno za odločanje investitorjev. Pomembna naloga trga je, da takšne informacije 

posreduje v prave roke.  

- Prilagajanje 

kvalitete in količine spremembam socialnih in ekonomskih potreb je najpomembnejša 

funkcija nepremičninskega trga. S spremembami uporabe nepremičnin se lastniki različno 

odzivajo na različne tržne priložnosti in pritiske.  

 

Glavni gonilni sili trga nepremičnin sta ponudba in povpraševanje. Ponudba se spreminja 

počasi, saj so nepremičnine vezane na lokalne trge. Tudi odziv na spremembe povpraševanja 
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je dolgotrajen. Na ponudbo in povpraševanje pa vplivajo različni biološki, politični, 

ekonomski in socialni dejavniki (SLONEP 2006). 

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje, so: 

- prebivalstvo (migracije, število, želje po nepremičninah, zaposlenost, dohodek, posojilna 

sposobnost …); 

- ponudba posojil, obrestna mera; 

- cene parcel, gradbenega materiala in dela; 

- zakonodaja, regulacije; 

- cene nepremičnin. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na ponudbo: 

- razpoložljivost nepremičnin; 

- cene nepremičnin; 

- obdavčenje; 

- donosnost in vlaganje v druge oblike naložb. 

2.2.1 Osnovne značilnosti trga nepremičnin 

Trg nepremičnin ima svoje značilnosti, zaradi katerih se razlikuje od drugih trgov. 

Najpomembnejše značilnosti so (Cirman idr. 1999, 9-10): 

- Lokalizirana konkurenca 

Nepremičnost, heterogenost in trajnost nepremičnine so vzroki za specifično konkurenco 

posameznega področja. Šele ko si kupec ogleda nepremičnino, lahko popolnoma spozna njene 

prednosti in slabosti. Zaradi nepremičnosti in heterogenosti nepremičnin so za trg značilne 

velike razlike med posameznimi državami in celo regijami. Gre za razlike v številu transakcij 

in vrednosti nepremičnine, saj jih je med seboj zelo težko primerjati. 

 

- Slojevito povpraševanje 

Ljudje po navadi iščejo in uporabljajo nepremičnine za točno določene namene. 

Nepremičninski trg se temu prilagaja navadno tako, da specializira nepremičninske 

strokovnjake za posamezna nepremičninska področja. Na trgu se slojevito povpraševanje kaže 

v raznovrstnem gibanju ponudbe in povpraševanja na posameznih podtrgih. 

 

- Slaba informiranost tržnih udeležencev 

Transakcije, ki se izvajajo med kupcem in prodajalcem, so po navadi zaupne in 

decentralizirane. Udeleženci, ki se pojavljajo na trgu, so v večini primerov slabo informirani 

in iščejo pomoč pri nepremičninskih strokovnjakih, zato je pridobivanje tržnih informacij 

zahtevno in drago opravilo. 
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- Fiksna kratkoročna ponudba 

Popolno usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu nepremičnin je možno le na dolgi 

rok, saj se na povpraševanje, ki je razgibano, kratkoročno nespremenljiva ponudba navadno 

težko odziva. 

 

Razmere na nepremičninskem trgu pa se razlikujejo glede na razmere v posamezni državi. 

Značilnosti slovenskega nepremičninskega trga so naslednje (SLONEP 2009): 

- velik delež lastniških stanovanj; 

- neurejen najemni trg; 

- želje ljudi po nakupu nepremičnin le v določenih delih Slovenije (Ljubljana, Obala …); 

- preseljevanje ljudi, predvsem mladih s podeželja v mesta; 

- neustrezna razporejenost nepremičnin; 

- odsotnost pravega hipotekarnega kreditiranja; 

- pomanjkanje novogradenj na najbolj zaželenih območjih. 

2.2.2 Nepremičninski trg v Sloveniji – lastniška urejenost in Jazbinškov zakon 

Trg nepremičnin in njihovega najema se je v Sloveniji pričel razvijati leta 1990, ko se je 

začela oblikovati nova država, ki si je že v začetku zadala nalogo, da olastnini nepremičnine 

in nepremičninski trg. Tako je z dobro poznanim Jazbinškovim zakonom omogočila vsem, ki 

so stanovali v družbenih stanovanjih, odkup teh po zelo nizkih cenah. Tako je dosegla hitro 

privatizacijo družbenih stanovanj. Čeprav je imel Jazbinškov zakon veliko prednosti, pa je bil 

osnovan prehitro in nepremišljeno, zato je imel tudi nekaj negativnih posledic. Glavna 

prednost zakona je bila, da so ljudje z majhnim vložkom prišli do lastništva nepremičnin. 

Negativne posledice, ki so nastale in so v devetdesetih letih vplivale na trg, so bile, da so 

ljudje prišli do nepremičnine, nihče pa jih ni poučil, kako naj z njo ravnajo. Stanovanja so 

odkupili ljudje, ki niso imeli dovolj denarja za njihovo vzdrževanje, prišlo pa je tudi do spora 

v zvezi z upravljanjem s skupno lastnino, saj ljudje niso razumeli pomena skupne lastnine 

(SLONEP 2006). 

Trg se je že od samega začetka delil na dva podtrga: na trg stanovanjskih nepremičnin in trg 

poslovnih nepremičnin. Oba trga delimo še na posamezne regijske trge, te pa še na posamezne 

lokalne trge nepremičnin. V prvi polovici devetdesetih let so bili ustvarjeni prvi mehanizmi in 

tako so se oblikovale prve ponudbe ter  povpraševanja na trgu nepremičnin. Danes se 

ponudba in povpraševanje med posameznimi regijami zelo razlikujeta, posledično pa so 

različne tudi cene nepremičnin. Trg nepremičnin naj bi bil najbolj dejaven, saj letno zamenja 

lastnika kar 13.000 stanovanj in hiš  (SLONEP 2006). 
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Trg stanovanj lahko razdelimo na: 

- Ljubljano z okolico; 

- Obalo; 

- območja turistično zanimivih krajev; 

- ostalo Slovenijo. 

 

Seveda je najbolj dejaven trg Ljubljana z okolico, Obala izstopa zaradi lastnikov, ki iščejo 

počitniška stanovanja in hiše, turistično zanimiva območja imajo večje povpraševanje po 

počitniških hišicah, v ostalih predelih Slovenije pa nepremičninski trg ni tako živahen, zato so 

tudi cene nepremičnin nižje. Razporejenost nepremičnin po Sloveniji je neustrezna, to pa 

močno vpliva na njihove cene. Omenimo lahko še posebnost, ki velja za slovenski trg 

nepremičnin. Leta 2005 in 2006 so se začeli pojavljati kupci, ki so stanovanja kupovali zgolj 

kot naložbo (SLONEP 2006). 

Kot smo že omenili, na slovenskem nepremičninskem trgu prevladuje velik delež lastniških 

stanovanj, kar je posledica Jazbinškovega zakona. Glavna posledica velikega lastniškega 

deleža nepremičnin je, da je povpraševanje po najemih le-teh majhno. Tako je najemni trg v 

krizi tudi zaradi velikokratnega oddajanja nepremičnin na črno, država pa tudi ne spodbuja k 

legalnemu oddajanju, saj so dohodki iz najemnin zelo obdavčeni (SLONEP 2006). 

V obdobju od leta 2008 do 2009 so se cene najemnin začele višati, konec leta 2009 pa so se z 

veliko stopnjo pričele zniževati. Cene stanovanj in hiš so rasle do sredine leta 2008, nato pa se 

je tudi tu pričelo dolgotrajno padanje cen. Slovenski trg nepremičnin se še vedno razvija. 

Trenutno so razmere nestabilne in nepredvidljive, vendar lahko predvidevamo, da se bodo 

razmere s časom normalizirale (SLONEP 2009). 
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Preglednica 1: Indeksi cen in število transakcij po vrstah stanovanjskih nepremičnin, 
Slovenija, 3. četrtletje 2013 

 
VII–IX 13 

X–XII 12 

VII–IX 13 

IV–VI 13 

VII–IX 13 

VIII–X 12 

VII–IX 13 

  Ø 10   

Število  

transakcij 

indeksi cen stanovanjskih 

nepremičnin‒skupaj 
97,5 96,0 94,0 89,77 903 

nove stanovanjske nepremičnine 91,8 87,5 86,6 83,20 176 

nova stanovanja 94,6 84,9 86,7 85,03 165 

nove hiše 83,7 97,3 88,7 80,06 11 

rabljene stanovanjske nepremičnine 100,0 100,1 97,7 92,19 727 

rabljena stanovanja 101,2 100,1 99,4 92,45 477 

rabljena stanovanja, Ljubljana 91,4 96,4 90,0 85,50 125 

rabljena stanovanja, preostala 

Slovenija 
108,0 102,5 105,9 97,41 352 

rabljene hiše 97,6 100,0 94,3 91,55 250 

Vir: SURS 2014. 

Skupno število transakcij je bilo za polovico manjše od predhodnega četrtletja. Preglejmo še 

cene stanovanjskih nepremičnin v letu 2013. Po podatkih statističnega urada lahko opazimo, 

da so bile cene v 3. četrtletju približno štiri odstotke nižje kot v 2. četrtletju, torej so cene 

nepremičnin v lanskem letu občutno padale. Na padec cen je vplivala prodaja stanovanj iz 

stečajne mase v Ljubljani. V 3. četrtletju so gospodinjstva na trgu nakupila 165 novih 

stanovanj, kar je nekoliko več od povprečja zadnjih petih četrtletij (SURS 2014). 

Preglejmo še cene in število stanovanj, ki so bila prodana v letu 2012. 
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Preglednica 2: Število prodanih stanovanj v Sloveniji za leto 2012 

 jan–mar 2012 apr–jun 2012 jul–sep 2012 okt–dec 2012 gibanje 

povprečno 

za 

Slovenijo 

1.806 1.733 1.525 1.486 pada 

Ljubljana 483 464 410 425 narašča 

Celje 87 65 52 53 narašča 

Maribor 227 234 223 173 pada 

Vir: Trg nepremičnin 2013. 

Preglednica 3: Cena kvadratnega metra stanovanja v Sloveniji za leto 2012 

 jan–mar 2012 apr–jun 2012 jul–sep 2012 okt–dec 2012 gibanje 

povprečno 

za 

Slovenijo 

1.694 € 1.657€ 1.646  € 1.617 € pada 

Vir: Trg nepremičnin 2013. 

2.2.3 Stanovanjska politika-mladi 

V zadnjih letih smo v Sloveniji lahko zaznali dejstvo, da je vedno več mladih, ki po 

končanem šolanju še vedno živijo doma pri starših. Čeprav je na prvi pogled videti, da je do 

takšne situacije prišlo zaradi boljšega razumevanja mladih s starši in manj konfliktnega 

odnosa, pa je to dejstvo še vedno zaskrbljujoče, saj mladi živijo v odvisnem odnosu do svojih 

staršev. Večina mladih, ki živi v takšni situaciji, ne prispeva k družinskemu proračunu, ne 

pomaga pri hišnih opravilih in ima znotraj družine malo zadolžitev. Velikokrat se odselijo 

šele takrat, ko so v partnerski zvezi in se tako iz ene odvisnosti preselijo v drugo (Mandič 

1999, 71-72). 

Po navadi pa življenje mladih s starši ni njihova izbira, temveč posledica pomanjkanja izbire 

lastnega bivališča. Mladi, ki imajo družine, lahko vložijo vlogo za pridobitev socialnega, 

neprofitnega ali profitnega stanovanja. Veliko težavo imajo mladi, ki nimajo zaposlitve 

oziroma so zaposleni za določen čas, saj v takih pogojih ne morejo pridobiti bančnega kredita 

(Mandič 1999, 72). 

Družbeno skupino mladih je težko opredeliti. Spodnja meja je nekje med 14. in 15. letom 

starosti, medtem ko je zgornja meja skoraj neomejena, saj sega do 25. leta in še naprej proti 
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30. Poznamo pa tudi »mlade po srcu«, katerih meja sega nad trideset let; po navadi so to tisti, 

ki še niso popolnoma prevzeli skrbi zase in še vedno živijo pri starših (Mandič 1999, 74). 

Srna Mandič (po Geržina 1998, 155) je preučevala razliko pri bivanju mladih med leti 1984 in 

1994. Iz  njenih ugotovitev lahko povzamemo, da je leta 1984 84,9 odstotkov mladih živelo s 

svojimi sorodniki, medtem ko je leta 1994 ta odstotek narasel na 87,7. Bistvena razlika med 

obdobji nastane predvsem v starostni skupini med 25 in 34 let. Leta 1984 je 29, 9 odstotkov 

ljudi iz te starostne skupine še vedno živelo s sorodniki, leta 1994 pa je število naraslo na 40,9 

odstotkov, kar pomeni, da tudi po končanem šolanju in zaposlitvi mladi še vedno bivajo pri 

starših.  

Podobno raziskavo so leta 1996 izvedli Ule in drugi (1996, 217-246) ter ugotovili, da se je 

stanovanjska situacija mladih v Sloveniji še poslabšala. Več kot 50 odstotkov mladih 

pričakuje, da jim bodo starši pri reševanju stanovanjske problematike zelo pomagali, skoraj 

40 odstotkov jih pričakuje delno pomoč, le 10 odstotkov pa pomoči staršev ne pričakuje.  
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3 KREDIT KOT VIR FINANCIRANJA 

Beseda kredit izvira iz latinske besede »credere«, kar pomeni verjeti, zaupati. Kredit torej 

pomeni tisto, kar je zaupano, da bo vrnjeno. Gre za dvostransko razmerje med 

kreditodajalcem (upnikom) in kreditojemalcem (dolžnikom) (Zalar 2005, 33). 

Kreditiranje je za gospodarstvo pomembna dejavnost, saj omogoča zadovoljevanje potreb po 

finančnih sredstvih kreditojemalcev, je pa tudi dejavnost, s katero banka ustvarja največji del 

svojih prihodkov (Žerak 2002, 14).  

3.1 Definicija kredita 

Kot osnovno oziroma enostavno definicijo kredita lahko razumemo, da je kredit tisto, kar je 

zaupano, dano na upanje. Kredit je prenos vrednosti na drugo osebo, bodisi denarja, blaga ali 

uslug, v upanju, da bo ta oseba nekega dne zanj plačala enako vrednost (Crnković 1979, 9-

10). 

Filipič in Markovič-Hribernik (1998, 105) povzemata, da je pri definiciji kredita 

najpomembnejše zaupanje kreditorja v dolžnikovo sposobnost za vrnitev kredita.  

Podobno kot zgoraj omenjena avtorja pa trdi tudi Crnković (1979, 9), ki pravi: »Bistvo kredita 

je upnikovo zaupanje v dolžnikovo pripravljenost in sposobnost, da plača svoj dolg. Tako 

lahko kredit pojasnimo kot sposobnost zagotoviti si dobrine in usluge v sedanjosti v zameno 

za ekvivalent v prihodnosti.« 

V literaturi se pojavlja veliko obrazložitev in definicij pojma kredit, vsaka izmed njih prispeva 

in lažje pomaga razumeti pojem. V svoji knjigi sta Filipič in Markovič-Hribernik (1998, 105-

106) zapisala nekaj glavnih trditev, ki ga najbolj opredeljujejo: 

- kredit je kupna moč; 

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

svoj dolg; 

- kredit je kratkoročna prodaja denarja; 

- kredit je prodaja na upanje; 

- kredit lahko razumemo kot sposobnost zagotovitve dobrin ali storitev v sedanjosti, v 

zameno za ekvivalent v prihodnosti; 

- kredit je osebni ugled, ki ga nekdo uživa in zaradi katerega si lahko priskrbi denar, blago 

ali delovno silo tako, da ponuja plačilo v bodočnosti kot zameno; 

- kredit je sposobnost pridobitve sedanje vrednosti, ki se meri v denarju, na osnovi obljube 

plačila v prihodnjem času; 

- kredit temelji na zaupanju prodajalca v kupčevo pripravljenost in sposobnost, da poravna 

svoje obveznosti; 
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- kredit je v pravu, komerciali ali ekonomiki pravica, da kreditodajalec prisili dolžnika 

(kreditojemalca) k plačilu; 

- kredit je prenos vrednosti na drugo osebo v upanju, da bo ta oseba nekega dne sposobna in 

pri volji plačati enako vrednost. 

  

Domači teoretik dr. J. Pokorn pravi, da je kredit začasno prenašanje neporabljenih, 

prihranjenih dohodkov iz ene gospodarske celice v drugo. K svoji definiciji pa še dodaja, da 

kredit ni le prenašanje prihranjenih dohodkov, temveč tudi prenašanje premoženja iz ene 

gospodarske celice v drugo (Pokorn 1967, po Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 106).  

Po eni strani je kredit medčasovna menjava dobrin vrednosti, saj bo po preteku določenega 

časa vrnjen isti predmet kredita ali denar. Po drugi strani pa se s kreditom omogoči, da 

dolžnik v sedanjosti razpolaga z vrednostjo, ki jo bo ustvaril šele v prihodnosti (Crnković 

1979, 9). 

Funkcije kredita v gospodarski organizaciji so (Crnković 1979, 9): 

- povečanje kupne moči; 

- oblikovanje optimalne likvidnosti; 

- pospeševanje prodaje; 

- pospeševanje rentabilnosti. 

 

Kadar govorimo o kreditu, je pomembno povdariti, da so predmet posojila vedno lahko le 

uporabljive stvari. To so stvari, ki se z redno rabo tudi porabijo. Če so predmet posojila 

neuporabljive stvari, kot na primer orodje, potem ne govorimo več o kreditu, temveč o 

izposoji (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 106). 

3.2 Kreditni sistemi 

Kreditni sistem bi enostavneje lahko definirali kot ožje okolje, v katerem se kredit pojavlja 

(Crnković 1979, 87). 

Crnković (1979, 87-111) je pojem kreditni sistem opredelil kot pojmovanje ureditev kreditnih 

odnosov v domačem gospodarstvu in tudi v odnosu podjetja do drugih gospodarstev. Prav 

tako je zapisal, da se v gospodarstvu slej kot prej vsaka gospodarska in tudi gospodinjska 

celica znajde v položaju kreditodajalca ali kreditojemalca. Lahko da ima presežke sredstev, 

zato jih je komu posodila ali pa si je sposodila sredstva, da bi povečala svojo potrošnjo nad 

tekoči dohodek. Povezanost vseh gospodinjskih in gospodarskih celic, ki se ukvarjajo s 

prenašanjem presežkom denarja, predstavlja kreditni sitem. Ta sistem pa ne bi deloval, če ne 

bi bil povezan v smotrno delujočo celoto. Vanjo se povezuje s predpisi, navadami, uzancami 

in splošnimi veljavnimi načeli, ki se nanašajo predvsem na nosilce kreditiranja, uporabnike 

kreditov, vire, kreditna sredstva, pogoje kreditiranja ter vire, oblike in namen kreditiranja. 
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Kreditni sistemi se med seboj razlikujejo po strukturi zgoraj omenjenih delov in po tem, ali so 

v državi podrobno urejeni s predpisi ali pa ga bolj urejajo neformalne, navade, uzance in 

načela. Na tej osnovi lahko oblikujemo dve vrsti sistemov: administrativni in tržni kreditni 

sistem. Oba bomo predstavili v nadaljevanju (Crnković 1979, 87). 

Podlaga celotnega kreditnega sistema so specializirane kreditne inštitucije, ki se 

specializirano ukvarjajo s posredovanjem kredita. Imenujemo jih kreditni aparat, sestavljajo 

pa ga predvsem banke. Kreditni sistem pa je seveda širši od kreditnega aparata, saj ga 

sestavljajo tudi nespecializirane enote (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 105). 

3.2.1 Tržni kreditni sistem 

Tržni kreditni sistemi so nastali na tržnih osnovah, kot so konkurenca, dobiček in delitev dela 

ter se na podlagi le-teh tudi razvili. Na čelu tržnega kreditnega sistema stoji izdajateljska 

banka, na katero se lahko posredno ali neposredno navezujejo druge banke (Crnković 1979, 

88). 

Tržni kreditni sistem pa ni enoten. Sestavljen je iz dveh enot (Crnković 1979, 91-92): 

- denarnega trga, ki zajema celoten sistem kratkoročnega kreditiranja; 

- trga kapitala, na katerem se pojavljajo prosta sredstva, nastala z odlaganjem porabe 

ustvarjenega dohodka.  

 

Crnković  (1979, 87) opredeljuje značilnosti tržnega kreditnega sistema kot:  

- popolnoma prosto oblikovanje obrestne mere po razmerju ponudbe in povpraševanja; 

- avtomatično uravnavanje ponudbe in povpraševanja s tržno obrestno mero; 

- formiranje povpraševanja po kreditu na osnovi potreb gospodarstva po vlaganju; 

- formiranje ponudbe na osnovi kratkoročnega in dolgoročnega odlaganja porabe denarja 

oziroma dohodka.  

 

Teoretična zasnova tržnega kreditnega sistema je, da je denar v obtoku nevtralen dejavnik. Pri 

takšni funkciji denarja v obtoku pa je seveda nevtralna tudi funkcija bank, ki se ukvarjajo z 

izdajanjem denarja. Smoter takšnega kreditnega sistema je doseganje maksimalnega dobička, 

zato je zaradi neomejenega delovanja tržnega mehanizma to popoln kreditni sistem (Crnković 

1979, 90). 

3.2.2 Administrativni kreditni sistem 

Administrativni sistem kreditiranja se je razvil s podružitvijo proizvajalnih sredstev. Glavna 

značilnost takšnega sistema je, da vse odločitve, ki se nanašajo na proizvodnjo in delitev 

družbenega proizvoda, sprejemajo centralni organi. Naloga centralnih organov je tudi 

(Crnković 1979, 94):  
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- določanje obsega in asortimenta proizvodnje; 

- porazdelitev dobrin na posamezne kategorije potrošnikov; 

- administrativno določanje cene. 

 

Poleg glavne značilnosti pa ima administrativni sistema kreditiranja, gledano s stališča 

glavnih udeležencev kreditiranja, še naslednje (Crnković 1979, 95): 

- centralna banka je državni planski organ za distribucijo denarja, ki to funkcijo opravlja po 

kriterijih in metodah administrativnega planiranja; 

- banke za kreditiranje so le podaljšana roka centralne banke in po njenih podrobnih 

navodilih v kreditni obliki delijo denar posameznim uporabnikom ter so zaradi tega samo 

formalno samostojne pri svojih odločitvah; 

- podjetja in druge organizacije ne sodelujejo pri oblikovanju ponudbe kreditnih sredstev s 

svojimi presežki likvidnih sredstev in prihranki, ker je poraba teh sredstev regulirana s 

predpisi centralnih planskih organov; 

- prebivalstvo s svojimi prihranki prosto razpolaga, vključno z vlaganjem in dviganjem 

hranilnih vlog. 

3.3 Oblike kreditov 

Žerak (2002, 14) ugotavlja, da se oblike kreditov v bankah  nenehno spreminjajo, 

izpopolnjujejo, nastajajo nove in izginjajo stare. To je odvisno predvsem od inovacijskega 

procesa posamezne banke, saj vedno iščejo nove načine, inovacijske poti in ustvarjajo boljše 

ponudbe za svoje komitente. Tako poslovne banke ponujajo različne vrste kreditov, ki se 

razlikujejo po namembnosti in obliki.  

Kredite lahko glede na namen razdelimo na več vrst. V tem primeru bomo razčlenili kredite 

glede na rok kreditiranja. Tako poznamo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne kredite. 

Kratkoročni so tisti, ki naj bi bili krajši od enega leta. Te kredite odobri banka za tekoče 

potrebe, npr. za gibljiva sredstva, ki se hitro obračajo, običajno manj kot eno leto. 

Srednjeročni krediti so tisti, ki se dajejo za čas od dveh do desetih let, dolgoročni krediti pa 

imajo daljši rok vrnitve, praviloma več kot deset let. Služijo za financiranje stalnih sredstev in 

trajnih vlaganj v gibljiva sredstva in  zato je doba daljša. Dolgoročni in kratkoročni krediti se 

ne razlikujejo samo v dobi odplačevanja, temveč tudi v viru odplačevanja, stopnji kreditnega 

tveganja in višini obrestne mere (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 105-107). 

3.3.1 Kratkoročni krediti 

Kratkoročni krediti so tisti, ki naj bi bili krajši od enega leta in jih moramo tudi vrniti v roku 

enega leta. Tveganje je manjše kot pri dolgoročnih kreditih, po navadi jih banka odobri za 
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tekoče potrebe, kot na primer za gibljiva sredstva, ki se hitro obračajo.  Zaradi teh značilnosti 

jih imenujemo tudi samovračilni krediti (Vidmar 1997, 37). 

Prav tako so namenjeni kratkoročnemu financiranju občasnega primanjkljaja likvidnosti, 

premostitvi krajšega časovnega obdobja, za poplačilo akreditiva in podobno (Filipič in 

Markovič-Hribernik 1998, 122). 

Pred odobritvijo kratkoročnega kredita mora banka preveriti kreditno sposobnost 

kreditojemalcev (Vidmar 1997, 37).   

Kratkoročni krediti so za večino kreditojemalcev zelo privlačni, saj nosijo s seboj dve ključni 

lastnosti (Stupica 2005, 34): 

- prilagodljivost; 

- razpoložljivost. 

 

Ker pa je situacija na kratek rok veliko bolj predvidljiva kot na dolgi rok, se tudi banke lažje 

odločajo za kratkoročne kredite (Stupica 2005, 35). 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj najpogostejših kratkoročnih kreditov: 

Kontokorentni kredit 

Kontokorentni kredit razumemo kot kredit na tekočem računu, ki ga je banka odobrila 

kreditojemalcu, ta pa ga uporablja v okviru odobrenega zneska ter skladno s spreminjajočimi 

se potrebami. Zneski kredita, ki jih je kreditojemalec že izkoristil, se pokažejo kot pasivne 

postavke na posebnem tekočem računu, na katerem se obračunava uporaba kredita. Tako se 

lahko v vsakem trenutku preveri znesek neizkoriščenega kredita z razliko med odobrenim 

kreditom in seštevkom pasivnih postavk tekočega računa (Filipič in Markovič-Hribernik 

1998, 122). 

Kontokorentni krediti so po navadi odobreni za okrepitev splošne likvidnosti podjetja in se 

najemajo kot kratkoročni krediti za obratna sredstva kot sezonski kredit ali kot premostitveni 

kredit. Običajno se krediti odobrijo za tri mesece, lahko pa se kasneje tudi podaljšajo. 

Koriščenje tega kredita lahko poteka v obliki dviga denarja, prenakazil vnovčenja čekov ali 

menic (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 122).  

Obresti se računajo le na črpani del kredita po dnevih, obrestna mera je najvišja med vsemi 

različicami kreditov, saj daje znesek na razpolago kadarkoli (Zalar 2005, 33). 

Kredit je posebej primeren, kadar (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 122): 

- potreba po likvidnih sredstvih niha; 

- kadar je težko predvideti potek plačil in izplačil na tekočem računu; 
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- če plačilni promet že teče preko računa v banki; 

- če se je kreditojemalec pripravljen izpostaviti nenehnemu nadzoru finančnega poslovanja.  

 

Pomen kredita za kreditojemalca (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 122-123):  

- izboljšuje se njegova plačilna posebnost; 

- obresti se plačajo samo za izkoriščen del kredita; 

- neizkoriščen del kredita služi kot likvidnostna rezerva.  

 

Pomen kredita za banko (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 123):  

- oblika kreditne naložbe (aktivna stran bilance) za zbrane tuje vire sredstev (pasivna stran 

bilance), kot so vpogledni depoziti ali vezani depoziti; 

- aktivne obresti od teh kreditov so lahko eden od relativno donosnejših poslov za banko. 

Lombardni kredit 

Lombardni kredit banka odobri proti zastavitvi realnih dobrin. Ta oblika kredita je za 

kreditojemalce zelo ugodna, saj pridobi finančna sredstva, ne da bi moral svoje dobrine v 

neugodnih okoliščinah prodati, temveč jih le zastavi (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 

123). 

Zastavljajo se samo stvari, ki jih je možno prodati hitro (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 

123):  

- vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi; 

- plemenite kovine; 

- kurantno blago.  

 

To, da je zastavljene stvari vedno mogoče hitro prodati, je zelo pomemben pogoj pri odobritvi 

lombardnega kredita, saj se lahko banka le tako zavaruje in zagotovi, da si v primeru, če 

kredit ne bo pravočasno odplačan, poravna dolg. Zaradi načina zavarovanja, ki si ga lahko 

banka pri tem kreditu zagotovi, kreditna sposobnost kreditojemalca ni pomembna, temveč sta 

ključnega pomena kakovost in vrednost zastavljene stvari, ki jo imenujemo bonitetna zaloga 

(Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 123).   

Na podlagi tega, kaj kreditojemalec zastavi za zavarovanje kredita, ločimo (Filipič in 

Markovič Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 123): 

- menični lombard; 

- lombard vrednostnih papirjev; 

- blagovni lombard; 

- lombard na osnovi žlahtnih kovin.  
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Pomen lombardnega kredita za kreditojemalca je, da rešuje probleme glede plačilne 

sposobnosti, ne da bi moral prodati svoje dobrine, temveč jih samo zastavi. Za banko pa 

predstavlja odobritev tega kredita obliko naložbe in povečanje prihodkov v obliki aktivnih 

obresti (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 123-124).  

Eskontni kredit 

Osnova eskontnega kredita je pogodba med banko, ki menico kupuje, in komitentom, ki 

menico prodaja. Z besedo eskont lahko označujemo del obresti, ki so odtegnjene pri nakupu 

še nedospele menice, ali pa nakup še nezapadle menice z odtegnjenimi obrestmi in morebitno 

provizijo. Pri eskont kreditu menici od zneska, na katerega se menica glasi, odšteje določen 

znesek, imenovan eskont ali diskont, ki vsebuje znesek nedospelih obresti, stroškov in 

provizije. Dobljen znesek po odštetem eskontu imenujemo čisti eskont. Eskont kredit odobri 

banka na prošnjo kreditojemalca tako, da eskontira menico pred njeno dospelostjo (Filipič in 

Markovič-Hribernik 1998, 124). 

Ta oblika kreditiranja je za banko ena izmed varnejših, saj lahko po potrebi menico hitro 

spremeni v likvidna sredstva. Tako so osnova eskontnega kredita predvsem kratkoročne 

trgovske menice s kratkim rokom zapadlosti (največ tri mesece). Poleg blagovnih menic pa se 

kot osnova eskontnega kredita pojavljajo tudi finančne menice. Posebnost pri eskontnem 

kreditu je ta, da kredita ne vrne tisti, ki ga je najel, ampak trasat ali kateri drugi menični 

obveznik (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 124-125). 

Pomen eskontnega kredita za kreditojemalca (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 125):  

- spremeni pozneje zapadle terjatve iz menice v takojšnja razpoložljiva likvidna sredstva; 

- kredit lahko koristi okviru odobrene eskontne linije; 

- ne potrebuje nobene garancije za kredit.  

 

Pomen eskontnega kredita za banko (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 125):  

- majhno kreditno tveganje; 

- hitro vračanje kredita na določen rok; 

- nakup menice pomeni za banko rentabilno in likvidno naložbo denarja.  

Akceptni kredit 

Tudi akceptni kredit je kratkoročni kredit, pri katerem se menični dolžnik ali trasat pisno 

zaveže, da bo izplačal menično vsoto. Banka pa se s kreditno pogodbo obveže, da bo 

akceptirala menico, ki jo nanjo transira kreditojemalec. Ko banka sprejme menico, tako 

postane njen glavni dolžnik. V primeru, da bo morala poravnati menični dolg, mora imeti 

vedno na razpolago dovolj sredstev. Posojilojemalec pa mora pred dospelostjo menice vrniti 

banki sposojena sredstva. V bistvu je akceptni kredit tudi menični kredit. Prednost akceptnega 
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kredita je za banko v tem, da praviloma ne angažira kreditnih sredstev (Filipič in Markovič-

Hribernik 1998, 126).  

Remboursni kredit 

Remboursni kredit je akceptni kredit, ki se uporablja v zunanji trgovini. Glavna razlika, ki ga 

loči od akceptnega kredita, je ta, da je krit z blagovnimi dokumenti, ki služijo za kritje takega 

akcepta in se pojavljajo v čezmorski zunanji trgovini. To so predvsem (Filipič in Markovič-

Hribernik 1998, 124): 

- konosament in faktura; 

- zavarovalna polica; 

- potrdila o kakovosti blaga ... 

Avalni kredit 

Aval pomeni jamstvo za plačilo meničnega dolga, kar je razvidno iz privolitve na menici. 

Avalni kredit, kot ga poznamo v današnji obliki, pa je že prerastel svojo prvotno obliko, saj 

prevzema obveznosti in jamči s posebno garancijsko izjavo banke. S to izjavo se banka 

zavezuje, da bo izpolnila obveznosti, ki jih ima dolžnik do tretje osebe. Gre torej za vrsto 

kreditiranja v obliki prevzema poroštva oziroma garancijo (Filipič in Markovič-Hribernik 

1998, 126). 

 

Pomen avalnega kredita za kreditojemalca (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 126):  

- izognitev angažiranju lastnih likvidnih sredstev za določen čas; 

- plačilo provizije za dani aval in nobenih obresti; 

- avalnega kredita po navadi ni potrebno zavarovati.  

 

Pomen avalnega kredita za banko (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 126-127):  

- likvidna sredstva mora imeti na razpolago, če nastopi potreba po realizaciji danega 

jamstva; 

- zaslužek banke iz danega jamstva v obliki provizije; 

- garancija banke spada med izven bilančne pozicije banke, za razliko od odobrenih  

kreditov, ki spadajo med bilančne pozicije banke. 

3.3.2 Dolgoročni krediti 

Značilnost dolgoročnih kreditov je, da imajo rok vračila daljši od enega leta in do praviloma 

desetih let. Dolgoročni kredit se šteje med kvalitetne vire financiranja in je namenjen 

financiranju investicij v osnovna sredstva (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 127). 
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Pri odobritvi dolgoročnih kreditov mora banka poleg preverjanja kreditne sposobnosti kot pri 

kratkoročnih kreditih oceniti tudi projekt, ki se bo financiral iz dolgoročnega kredita. (Vidmar 

1997, 39).  

Opisali bomo dve vrsti dolgoročnega kredita, ki sta v praksi najpogosteje uporabljeni:  

Hipotekarni kredit 

Hipotekarni kredit je dolgoročni kredit, ki se odobri proti zastavitvi nepremičnine. Rok vračila 

je lahko tudi do 30 let. Zastavitev nepremičnine, s katero kreditojemalec jamči in zavaruje 

svoj kredit, imenujemo hipoteka. Terjatve na nepremičnini se vpiše v zemljiško knjigo, tako 

ima kreditodajalec v primeru neporavnanih terjatev pravico zahtevati poravnavo obveznosti iz 

vrednosti zastavljene nepremičnine. Osnovna značilnost hipotekarnega kredita je zavarovanje 

kreditodajalca. Zaradi zastavljene nepremičnine hipotekarni kredit ni odvisen od kreditne 

sposobnosti kreditojemalca. Čeprav kreditojemalec zastavi svojo nepremičnino, pa se višina 

hipotekarnega kredita ne odobri v 100-odstotni vrednosti nepremičnine, saj se domneva, da bo 

dolžnik kredit poravnal s svojimi rednimi viri sredstev in da je zato hipoteka acesorna 

(dodatna) pravica banke (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 128). 

Obstajata dva možna načina odplačila hipotekarnega kredita (Filipič in Markovič-Hribernik 

1998, 128): 

- fiksna hipoteka (naenkrat ob roku dospetja); 

- amortizacijska hipoteka (odplačilo v polletnih ali letnih obrokih). 

 

V praksi se pogosteje uporablja drugi, amortizacijski način.  

Investicijski kredit 

Investicijski kredit je vsak dolgoročni kredit, saj je namenjen za kreditiranje stalnih sredstev 

in trajnega dela gibljivih sredstev. Zaradi njegove dolgoročnosti in večjega tveganja kot v 

primeru hipotekarnega kredita so banke pri odobritvi višine investicijskega kredita 

previdnejše. Pri odobritvi upoštevajo dosedanjo stopnjo dobička kreditojemalca in pričakovan 

čisti denarni tok (dobiček in amortizacija) od prihodnje investicije. Banka se zavaruje tudi 

tako, da od kreditojemalca zahteva, da vodi svoje finančne transakcije z računom, ki ga ima 

pri njihovi banki (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 127). 

3.4 Zavarovanje kredita 

Banka prevzame tveganje pri vsaki odobritvi kredita. To tveganje je, da ji kreditojemalec ne 

bo pravočasno povrnil vrednosti kredita ali da ji kredita sploh ne bo vrnil. Da banka ta 
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tveganja prepreči, sprejme posebne ukrepe, ki jih imenujemo zavarovanje kredita (Habjan 

1991, 55).  

V primeru, da dolžnik ob zapadlosti kredita le-tega ni sposoben vrniti, govorimo o kreditnem 

tveganju. Da se banka zavaruje, pred odobritvijo kredita preveri kreditno sposobnost 

kreditojemalca. Preverjanje kreditne sposobnosti je namenjeno zavarovanju kredita. V 

nadaljevanju bomo opisali, zakaj je ocenjevanje kreditne sposobnosti za banke pomembno,  

našteli dejavnike, ki vplivajo na višino kreditnega tveganja, in vrste kreditnega tveganja 

(Dimovski 1999, 43).  

Ocenjevanje kreditne sposobnosti in posledično ovrednotenje kreditnega tveganja je posebej 

pomembno z vidika banke zaradi (Karpe 1997, 36):  

- določanja primerne obrestne mere in posledično tudi  pravilnega zaračunavanja cene 

kredita; 

- pravilnega določanja višine posojila, ki ga banka odobri posamezniku; 

- pravilne ocene potencialne izgube, ki jo banka prevzame ob vsakem tovrstnem plasmaju 

sredstev. 

 

Na višino kreditnega tveganja pa vplivajo nekateri dejavniki (Brigham in Gapenski 1996, 6):                  

- obrestna mera; 

- provizija; 

- premija za kreditno tveganje; 

- zavarovanje kredita in drugi pogoji, povezani s posojili (zahtevano minimalno stanje na 

računu, obvezna rezerva ...).  

 

Poznamo tri vrste kreditnega tveganja (Ilešič 1996, 5-8):  

- tveganje neizpolnjevanja obveznosti; 

- tveganje izpostavljenosti banke; 

- tveganje izterjave neplačanega dolga.  

 

Bistvo kreditnega zavarovanja lahko torej povzamemo z njegovo glavno funkcijo, in sicer da 

zavarovalnica od zavarovancev (banke) prevzema kreditne rizike (Jus 2004, 32). 

Habjan (1991, 55-56) opredeljuje kreditno tveganje kot instrument, ki za njegove udeležence 

predstavlja zaščito pred riziki neplačil. Banka v primeru nesposobnega plačnika potrebuje 

kritje za vračilo ostalega zneska kredita, ki ga dolžnik še ni povrnil. 

 

Zavarovalnica pred odobritvijo kredita pripravi pogodbo, na podlagi katere zavaruje banko s 

povrnitvijo kreditnega zneska v primeru, da bi bil dolžnik nesposoben poravnati svoje 

plačilne obveznosti (Grilc 1996, 228). 
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Po Ilešiču (1996, 5-8) poznamo dve obliki zavarovanja kreditov: 

- osebna zavarovanja (poroštvo, bančna garancija, pristop k dolgu, zavarovanje z  

zavarovalno pogodbo); 

- stvarna zavarovanja (hipoteka, realno breme, zemljiški dolg, ročna zastava, neposestna 

zastava premičnin, pridržek lastninske pravice, zastava pravic, factoring ...). 

 

Oblika zavarovanja pa je odvisna od več parametrov. Spodaj naštevamo nekaj glavnih (Jus 

2004, 82-84):  

- vrste naložb; 

- boniteta; 

- kreditna sposobnost kreditojemalca; 

- doba koriščenja kredita.  

 

Krediti so najpogosteje zavarovani pri zavarovalnici, lahko pa so zavarovani tudi s plačilno 

sposobnimi poroki, z zastavitvijo nepremičnine na podlagi hipoteke ali z zastavitvijo 

vrednostnih papirjev (Habjan 1991, 55-56).  

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali vsako vrsto zavarovanja kredita glede na to, kje so 

zavarovani (SLONEP 2009): 

- zavarovanje kredita pri zavarovalnici 

Kredit, ki ga zavarujemo s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, je eden 

najpogostejših oblik zavarovanja. V bistvu gre za zavarovanje banke, ki dobi v primeru 

dolžnikove nezmožnosti  poravnave kredita povračilo od zavarovalnice. Zavarovalnica pa se 

kasneje sama ukvarja z izterjavo kredita pri dolžniku. Na višino stroškov vplivajo vrsta 

kredita, posojilna vsota in doba odplačevanja, odvisni pa so tudi od banke in zavarovalnice, 

pri kateri je kredit zavarovan. 

 

- zavarovanje kredita s plačilno sposobnimi poroki 

Možnost, da zavarujemo kredit, je tudi poroštvo s kreditno in plačilno sposobnimi poroki. 

Poroštvo pomeni jamčenje poroka, da bo poravnal obveznosti v primeru, da kreditojemalec ne 

bo plačilno sposoben. V primeru da gre za večji znesek kredita, lahko banka zahteva tudi več 

porokov, tako se za hipotekarni kredit običajno zahtevata najmanj dva kreditno in plačilno 

sposobna poroka. Kreditno sposobnost porokov banke ugotavljajo na enak način kot kreditno 

sposobnost kreditojemalca.  

 

- zavarovanje s hipoteko  

Hipoteka je terjatev, ki je zavarovana z nepremičninami. Poroštvo tako predstavlja zastavitev 

nepremičnine, z vrednostjo katere se lahko poravna kredit v primeru, da dolžnik ne izpolni 

svoje obveznosti. Zastavimo lahko katerokoli nepremičnino, ki je v naši lasti, vendar se po 

navadi zastavi nepremičnina, ki jo kupujemo s pomočjo kredita. Višina odobrenega kredita pa 
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ne predstavlja 100-odstotne vrednosti zastavljene nepremičnine. Odvisna je od pogojev 

posamezne banke ter po navadi znaša do 70 odstotkov vrednosti zastavljene nepremičnine.  

 

- druge oblike zavarovanja 

V dogovoru z banko so možne tudi druge oblike zavarovanja kredita. Banka pri vsakem 

kreditojemalcu posebej ugotavlja kreditno sposobnost in ali zastavljena vrednost predstavlja 

zadostno jamstvo glede na višino kredita. Lahko se zastavijo vrednostni papirji, depoziti, 

police, razne premičnine, ki so ocenjene s strani sodnega cenilca, in drugo. Možna pa je tudi 

oblika kredita, ki se odobri brez zavarovanja. Tako nekatere banke svojim strankam oprostijo 

plačilo stroškov zavarovanja kredita. Po navadi gre za kratkoročne kredite, včasih pa tudi za 

srednjeročne ali dolgoročne. Pogoji za takšne vrste kredita, ki ga banka odobri brez 

zavarovanja, so redni mesečni prilivi in solidno poslovanje stranke. 
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4 LEASING KOT VIR FINANCIRANJA 

Beseda leasing izhaja iz angleške besede »to lease«, ki pomeni najeti, vendar Slovenski 

računovodski standardi uporabljajo besedo »zakup«. Predmet leasinga so lahko nepremičnine 

ali premičnine (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 183). 

V zvezi z leasingom so mnenja avtorjev deljena. Za ene je to najemna pogodba, za druge pa 

posebna mešana pogodba sodobnega gospodarstva. Veliko definicij ne razlikuje med pravnim 

in ekonomskimi značilnostmi leasinga in izpostavlja le njegove ekonomske značilnosti. 

Definicije leasinga so se v preteklosti spreminjale in se bodo še v prihodnosti, v nadaljevanju 

jih bomo nekaj zapisali. 

4.1 Definicija leasinga 

Osnovni namen leasinga je, da je v sodobnih gospodarskih razmerah potrebno zagotoviti 

uporabo sodobne investicijske opreme, medtem ko je lastništvo nad to opremo bolj 

drugotnega pomena. Predmet leasinga so lahko premičnine ali nepremičnine, za katere se 

plača zakupnina (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 183). 

Grilc (1996, 158) nam s svojo definicijo predstavi leasing kot gospodarski posel financiranja 

investicij, predvsem nabave opreme, pogodbo o leasingu pa kot pravno orodje, s pomočjo 

katerega se uresniči takšno ekonomsko razmerje. 

Kot smo lahko razbrali iz zgornjih dveh definicij, gre pri leasingu predvsem za zagotovitev 

investicijske opreme. Leasing je zaživel zaradi potrebe po ekonomski racionalnosti. Dandanes 

za poslovanje potrebujemo drago opremo, ki pa hitro zastara, zato se je nastalim spremembam 

potrebno hitro prilagajati, kar velja zlasti za majhna in srednje velika podjetja. Aktualnost 

leasinga pa v razvitih industrijskih državah še raste, saj ima njihovo gospodarstvo najbolje 

rešeno notranjo podjetniško organizacijo, financiranje in zavarovalništvo, še koristnejši pa je 

leasing za manj razvite države (Kenda 2001, 193).  

Pogodbo o leasingu je mogoče klasificirati tudi kot pogodbo o prodaji s pridržkom lastniške 

pravice. Z njo se dajalec leasinga zaveže, da bo jemalcu leasinga prepustil dogovorjen 

predmet pogodbe v uporabo proti plačilu. Po izteku leasinga ima jemalec možnost, da 

dogovorjeni predmet vrne, podaljša pogodbo ali ga odkupi (Grilc 1996, 167; Kenda 2001, 

193).  

Vse različne opredelitve in definicije pa so si enotne v razumevanju leasinga kot posebne 

vrste poslovne operacije, pri kateri dajalec leasinga predaja jemalcu leasinga pravico do 

uporabe predmeta leasinga proti plačilu določene najemnine za pogodbeno časovno obdobje 

(Gerbec in Košir 1999, 33). 
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4.2 Vrste leasinga 

Poznamo številne vrste leasinga, od preprostih oblik najemnih poslov do zapletenejše načine 

financiranja v poslovanju.  Ločimo pa dve osnovni vrsti leasinga: finančnega in operativnega; 

osnovna razlika med njima je v lastništvu.  

4.2.1 Finančni leasing 

Finančni leasing je pogodbeni odnos, kjer leasingodajalec po naročilu kupca kupi predmet 

financiranja in mu ga izroči v uporabo. V času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik 

predmeta financiranja in njegov uporabnik. Ko pri finančnem leasingu kupec odplača zadnji 

obrok, postane predmet financiranja njegova last. V primeru, ko je leasingojemalec pravna 

oseba, vodi predmet financiranja v svojih knjigah kot osnovno sredstvo leasingojemalec. Ob 

podpisu pogodbe se plača polog najmanj v višini celotnega davka na dodano vrednost 

(Stupica 2005, 190).  

Ta oblika leasinga pomeni dejansko financiranje nakupnega predmeta in je po svoji 

značilnosti zelo podobna kreditu. Njegova glavna značilnost pa je ta, da je predmet zakupa do 

končanega poplačila last upnika. Je oblika financiranja, kjer se dolžnik že ob sklepanju 

pogodbe odloči za lastništvo nad predmetom pogodbe (Zalar 2005, 37). 

Glavne značilnosti finančnega leasinga (Zalar 2005, 38):  

- dolgoročna pogodba; 

- lastninsko pravico zadrži leasingodajalec; 

- tveganje zastarelosti in okvare predmeta prevzame jemalec leasinga; 

- jemalec leasinga skrbi tudi za zavarovanje in vzdrževanje predmeta leasinga; 

- leasing pogodba običajno vsebuje klavzulo, ki navaja, da pogodbe ni mogoče odpovedati, 

razen ob poplačilu, tako se dajalec leasinga izogne tveganju. 

 

Gre za dolgoročno pogodbo med lastnikom stalnih (osnovnih) sredstev in zakupnikom. 

Stranki določita obdobje trdnosti pogodbe, v katerem nobena od njiju od pogodbe ne more in 

ne sme enostransko odstopiti. Ta čas je sorazmeren gospodarsko običajnemu času uporabe 

opreme (Grilc 1996, 160; Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 183).  

Ta pogodba lahko ima različne roke dospelosti (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 183): 

- leasing s polno amortizacijo (rok dospelosti ob koncu življenjske dobe zakupljenega 

sredstva; 

- leasing z delno amortizacijo (rok dospelosti pred iztekom življenjske dobe zakupljenega 

sredstva). 
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Ta oblika leasinga je tipična finančna operacija, ki se izpelje tako, da se seštejejo vsi obroki, 

ki jih plača jemalec leasinga. Leasing je po navadi večji od nabavne cene predmeta, ki je dan 

v leasing, kar pomeni, da dajalec amortizira svoje investicijske stroške. Jemalec nosi tudi tiste 

stroške in tveganje glede predmeta, danega v leasing, ki jih je jemalec operativnega leasinga 

razbremenjen. Manj tipična, čeprav v zadnjem času vedno bolj pogosta oblika finančnega 

leasinga, je leasing z delno amortizacijo. Pri finančnem leasingu lahko dajalec priskrbi 

jemalcu tudi kredit. Njegova višina ustreza višini obrokov, seštevek obrokov pa je večji od 

običajnih obresti na vrednost predmeta, ki je v tem primeru dan v leasing (Grilc 1996, 160). 

Finančni leasing se uporablja večinoma za blago, za katerega ne obstaja trg rabljenega blaga. 

Dajalec daje jemalcu v dolgoročno uporabo blago: 3-5 let za premičnine in 8-25 let za 

nepremičnine (Kenda 2001, 194).  

4.2.2 Operativni leasing 

Če je finančni leasing tipična pojavna oblika leasinga, lahko kot njegovo nasprotje označimo 

operativni leasing.  

Njegova poglavitna značilnost je pravica do preklica pogodbe, ki je omejena zgolj z 

ustaljenimi pravili o sklicevanju na odpovedni rok in spoštovanju določenih odpovednih 

rokov. Ostale značilnosti operativnega leasinga so še (Grilc 1996, 161):  

- pogodbe so po navadi kratkoročne; 

- čas trajanja pogodbe je neodvisen od nabavne cene stvari, ki je dana v leasing, in njene 

amortizacije; 

- tveganje zastarelosti in okvare predmeta prevzame dajalec leasinga (posebej pomembno 

pri računalniški tehnologiji in opremi); 

- dajalec leasinga skrbi tudi za izgubo in uničenje opreme; 

- dajalec leasinga skrbi za zavarovanje in vzdrževanje predmeta leasinga ter plača dajatve in 

stroške licenc. 

 

Poleg zgoraj naštetih značilnosti je ena izmed pomembnih značilnosti tudi, da je uporabna 

vrednost in ne lastnina nad osnovnim sredstvom tisto, kar omogoča ustvarjanje dodane 

vrednosti. Večina faktorjev, ki se uporabljajo za tehtanje med odločitvijo za lastništvo ali 

nelastništvo, je finančne narave. Nanašajo pa se na  (Zalar 2005, 38): 

- pogoje zakupa; 

- stroške vzdrževanja in zavarovanje leasinga; 

- davčne učinke leasinga; 

- vrednost osnovnega sredstva ob koncu življenjske dobe. 

 

Imenujemo ga lahko tudi poslovni najem, predmet najema pa so navadno potrošne dobrine, 

kot so osebna vozila, televizor, itd.  V zadnjem času pa se pojavlja veliko povpraševanje tudi 
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po najemu (leasing financiranju) nepremičnin. Uporablja se tudi takrat, ko gre za drago 

investicijsko opremo, ki se v primerjavi z običajno dobo uporabnosti najema za relativno 

kratek čas. Za to blago običajno obstaja trg rabljenega blaga, tako da lahko najde dajalec po 

izteku pogodbe novega jemalca. Cena najemnine tako ne vsebuje celotne vrednosti sredstva, 

temveč je izračunana glede na predvideno prihodnjo vrednost po preteku najemnega obdobja 

(Kenda 2001, 194; Stupica 2005, 190-191).  

Operativni leasing lahko obravnavamo kot delno amortizacijsko pogodbo: dajalec tako v času 

trajanja pogodbe amortizira le del svojih investicijskih stroškov. Pogodba je podobna 

najemni, saj se navadno nanaša na krajši čas od življenjske dobe zakupljenega predmeta in ne 

stremi k poplačilu polne amortizacije. Pogodbo lahko katerikoli partner kadarkoli prekliče, 

stroške vzdrževanja pa nosi praviloma lastnik (Grilc 1996, 161; Filipič in Markovič-Hribernik 

1998, 183). 

V primeru, da je najemnik pravna oseba, mesečno najemnino v celoti knjiži kot strošek 

najema, sam predmet leasinga pa kot osnovno sredstvo v svojih poslovnih knjigah vodi 

leasing družba. Operativni leasing je zelo primeren za gospodarske družbe in samostojne 

podjetnike, saj družbe na takšen način izkazujejo manjšo kreditno izpostavljenost. Ob 

zaključku pogodbe operativnega leasinga  leasingojemalec oz. najemnik predmet najema vrne 

leasingodajalcu (Stupica 2005, 190-191). 

Torej je operativni leasing namenjen vsem, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa toliko 

nakup predmeta financiranja po izteku pogodbenega razmerja, kot je navada pri finančnem 

leasingu (Zalar 2005, 37). 

4.2.3 Primerjava finančnega in operativnega leasinga 

Pri financiranju z leasingom lahko jemalec leasinga izbira med dvema vrstama, finančnim in 

operativnim. Večino značilnosti vsakega posebej smo opredelili že prej, v tem podpoglavju pa 

bomo navedli razlike med njima.  

Glavna razlika med obema vrstama financiranja je, da je po poteku leasinga pri finančnem 

leasingu lastnik nepremičnine lahko jemalec leasinga, pri operativnem leasingu pa lastnik 

nepremičnine ostane dajalec leasinga. Za lažje razumevanje lahko finančni leasing 

primerjamo z dolgoročnim kreditom, operativni leasing pa z dolgoročnim najemom. 

Preprostejši je vsekakor finančni leasing (ERSTE Group 2011). 

Za prvo primerjavo si poglejmo Zalarjevo tabelo (2005, 38), v kateri je navedel nekaj 

najosnovnejših razlik med finančnim in operativnim leasingom:  
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Preglednica 4: Osnovne razlike med finančnim in operativnim leasingom 

Merilo Finančni leasing Operativni leasing 

pogodbena doba traja vso obratno dobo 

predmeta, ki je dan v leasing 

(dolgoročna pogodba) 

krajši del uporabe 

predmeta (kratkoročna 

pogodba) 

odpoved pogodbe ni mogoče razen ob poplačilu odpoved je mogoča 

vzdrževanje, 

zavarovanje 

jemalec leasinga dajalec leasinga 

nosilec tveganje 

okvare 

jemalec leasinga dajalec leasinga 

prodaja jemalec leasinga sodeluje dajalec leasinga 

iztržek od prodaje večji del jemalec leasinga izključno dajalec leasinga 

Vir: Zalar 2005, 38. 

Na spletni strani banke ERSTE group (2011) smo zasledili tabelo, v kateri  razliko med 

finančnim in operativnim leasingom opredeljujejo še natančneje:  
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Preglednica 5: Podrobne razlike med finančnim in operativnim leasingom 

Lastnost Finančni leasing Operativni leasing 

davčna obravnava kot promet blaga kot promet storitev 

primerljivost z dolgoročnim 

kreditiranjem 

z dolgoročnim najemom 

pravno lastništvo dajalec leasinga dajalec leasinga 

ekonomsko lastništvo jemalec leasinga dajalec leasinga 

davčno priznani stroški za 

jemalca leasinga 

amortizacija in obresti obrok leasinga 

doba leasinga poljubna krajša od 75 % življenjske 

dobe objekta 

sedanja vrednost 

najmanjše vsote obrokov 

leasinga 

poljubna ne sme presegati 90 % 

poštene vrednosti 

nepremičnine 

obračun DDV-ja enkraten ob prenosu na 

celotno vrednost 

objekta, vključno z 

obrestmi 

na obrok leasinga (na 

najemnino) 

nakup nepremičnine do 

konca leasinga 

po vnaprej poljubno 

dogovorjeni vrednosti 

po tržni vrednosti 

nepremičnine 

primerna oblika za jemalce leasinga, ki 

želijo po poteku 

obdobja leasinga postati 

lastniki nepremičnine 

jemalce leasinga, ki ne 

želijo posedovati 

nepremičnine in imeti s 

tem povezanih stroškov in 

obveznosti 

   

Vir: ERSTE Group 2011. 

V tabelah pa ni omenjena razlika, da operativni leasing ne stremi k poplačilu polne 

amortizacije tako kot finančni in da je pri finančnem leasingu končna cena vnaprej določena, 

pri operativnem pa lastništvo po poplačilu ni vnaprej zagotovljeno po znani ceni (Grilc 1996, 

161; Premk 2007, 90). 
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Kljub razlikam sta lahko tako operativni kot finančni leasing direktna ali indirektna. Razlika 

je v številu strank, zato lahko direkten leasing obravnavamo v širšem smislu, indirekten 

leasing pa v ožjem smislu. Pri direktnem leasingu sodelujeta le dve stranki: proizvajalec 

oziroma dobavitelj investicijskega predmeta, ki je dan v leasing, in jemalec leasinga. Pri tej 

obliki leasinga  proizvajalec pogosto prevzame nalogo servisiranja in dobave rezervnih delov. 

Pri indirektnem leasingu pa sodelujejo tri stranke, poleg naštetih dveh sodeluje tudi finančna 

ustanova. Tu dobavitelj investicijskega predmeta ni hkrati tudi dajalec leasinga (Grilc 1996, 

161). 

4.2.4 ''Sale and leaseback'' leasing 

»Sale and leaseback« leasing je oblika financiranja, ki se pojavlja predvsem pri leasingu 

nepremičnin. Pogosto gre pri prodaji s povratnim najemom za visoke vrednosti (zemljišča, 

zgradbe, letala ipd.) in za daljša obdobja. Mnenja o tem, ali oblika »sale and leaseback« 

financiranja sploh spada med pojavne oblike leasinga, pa so še vedno deljena. S to vrsto 

pogodbe se dajalec leasinga zaveže vzeti nazaj in odkupiti v leasing dani predmet v primeru 

nepremičnin z dolgo amortizacijsko dobo. Pravno je posel sestavljen iz dveh pogodb, katerih 

razmerje je prikazano na sliki 1: iz prodajne pogodbe, v kateri kot prodajalec nastopa 

prihodnji jemalec leasinga, in iz zakupne pogodbe (Grilc 1996, 162). 

 

Na ta način pride jemalec leasinga do dodatnega obratnega kapitala, saj mu dajalec leasinga 

izplača dogovorjeno vrednost predmeta leasinga, razliko pa zadrži kot polog. Učinek prodaje 

in povratnega najema je odvisen tudi od tega, ali gre za poslovni ali finančni najem.  Sredstva, 

ki jih jemalec leasinga na ta način pridobi, lahko porabi npr. za dokončanje nepremičnine, če 

gre za sale andlease back nepremičnine, za obnovo le-te, za nove investicije ali za obratna 

sredstva (Raiffeisen LEASING, b.l.).  

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Razmerje pri "Sale and leaseback" leasingu 

Vir: Credit suise, b.l. 
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Pogodba o leasingu 

Stroški leasing 
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4.2.5 Ostale oblike leasinga 

Gerbec in Košir (1999, 37-39) sta leasing poleg finančne in operativne oblike razdelila še 

glede na naslednje kriterije: 

Glede na stranke in njihove medsebojne odnose ločimo: 

- direktni (neposredni) leasing; 

- indirektni (posredni) leasing. 

 

Po času trajanja: 

- kratkoročni (do 3 leta); 

- srednjeročni (3-5 let); 

- dolgoročni (nad 5 let). 

 

Po predmetu pogodbe: 

- leasing potrošnih dobrin; 

- leasing premičnih investicijskih dobrin; 

- leasing nepremičnih investicijskih dobrin. 

 

Glede na določenost oziroma nedoločenost predmeta leasinga: 

- individualni leasing (predmet leasinga že vnaprej določen); 

- blanketni leasing (predmet leasinga ni vnaprej določen). 

 

 

 

Glede na obveznosti dajalca leasinga oziroma medsebojne obveznosti strank v zvezi z 

vzdrževanjem predmeta leasinga: 

- neto (prenašanje pravice na jemalca leasinga brez prevzemanja vzdrževanja predmeta 

leasinga); 

- bruto (obraten položaj kot pri netu). 

 

Glede na sedež podjetja: 

- uvozni; 

- izvozni. 

 

Glede na časovno trajanje razmerja: 

- trajni; 

- sezonski. 

 

Po vrsti pogodbenih obveznosti ob izteku leasing obdobja: 
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- term leasing (rok je vnaprej natančno določen čas); 

- revolving leasing; 

- leasing brez opcije nakupa. 

4.2.6 Zavarovanje leasinga 

Način zavarovanja leasinga mora biti natančno opredeljen v pogodbi, stroške zavarovanja pa 

po navadi krije jemalec leasinga. Stranka mora pri najemu leasinga za odobritev izkazati 

določene redne prihodke (plača, pokojnina ali drugi prilivi) (SKB b.l.).  

Zavarovanje leasinga je navadno že sam predmet leasinga, torej v našem primeru 
nepremičnina, ki do plačila zadnjega obroka ostane v lasti dajalca leasinga. Tako pri tej obliki 
financiranja dodatnega zavarovanja, kot so poroki, hipoteka, itd., navadno ne potrebujemo.  

Izognemo se tudi vsem stroškom in izgubi časa z urejanjem npr. hipoteke na nepremičnini ter  
morebitnim stroškom zavarovanja. Pravnoformalna listina nad predmetom leasinga in 
ustrezen polog, dajeta leasingodajalcu običajno dovolj veliko zavarovanje (SLONEP 2009). 

V redkih primerih, ko se zgodi, da banka od jemalca leasinga zaradi nezaupanja zavarovanje 

terjatve vseeno zahteva, pa ga lahko zavarujemo z naslednjimi instrumenti zavarovanja 

leasinga (Moj denar 2001): 

- s poroki; 

- z menicami; 

- s pologom varščine; 

- s hipoteko; 

- z garancijo banke; 

- z zastavitvijo vrednih predmetov ali vrednostnih papirjev; 

- na drug način, če se tako pogodbeno dogovorite z leasingodajalcem. 

 

PRIMERJAVA KREDITA IN LEASINGA 

Če primerjamo kredit in leasing kot obliki financiranja, lahko izpostavimo glavno razliko, ki 

se nahaja pri lastništvu: pri kreditu takoj postanemo lastniki (denimo nove nepremičnine), pri 

leasingu pa pridobimo lastniško pravico šele, ko z mesečnimi obroki v celoti poplačamo 

predmet leasinga in ga odkupimo. Dokler predmeta leasinga ne odkupimo, je lastnik 

predmeta, ki se daje v najem, leasing hiša, najemnik pa pridobi samo dovoljenje za uporabo 

(Kupnik b.l.). 

4.3 Razlike in podobnosti med obema financiranjema 

V mnogih evropskih državah je razlikovanje med kreditno pogodbo in leasing pogodbo 

sporno. Pogodba o leasingu ne spada med kreditne posle, čeprav jo v prometu dostikrat tako 
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označujejo. Pri leasingu dajalec prepusti uživanje in uporabo stvari jemalcu, ne prenese pa 

lastniške pravice. Z obligacijsko pravnega stališča se pogodbi razlikujeta v kavzah (Grilc 

1996, 189).   

Finančni zakup pomeni dejansko financiranje nakupnega predmeta in je po svoji značilnosti 

zelo podoben kreditu, glavna značilnost leasinga pa je ta, da je predmet zakupa do končanega 

poplačila last upnika. Glavne razlike med leasingom in kreditom (ERSTE Group 2011). 
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Preglednica 6: Glavne razlike med leasingom in kreditom 

Lastnost Leasing nepremičnin Hipotekarni kredit 

obseg financiranja možno financiranje celotne 

investicije 

po navadi financiranje 

zajema le del investicije 

ročnost financiranja daljša doba, tudi do 15 let praviloma krajša doba 

zavarovanje na 

nepremičnini 

lastninska pravica hipoteka 

dodatna jamstva manjša zaradi pridobitve 

lastninske pravice 

praviloma večja 

strokovnost specializirana znanja splošna znanja 

dodatne storitve svetovanje pri nakupu 

nepremičnine in zavarovanju, 

gradbene storitve idr. 

praviloma ni dodatnih 

storitev v zvezi z 

nepremičninami 

Vir: ERSTE Group 2011. 

Leasing ima v primerjavi s kreditom nekaj prednosti, ki jih bomo navedli v nadaljevanju, 

tukaj pa lahko omenimo daljšo dobo odplačevanja in manjša dodatna jamstva, ki so njegove 

glavne prednosti. Financiranje z leasingom je primerno predvsem pri večjih investicijskih 

zneskih, pri katerih je smiselna daljša doba odplačevanja  (ERSTE Group 2011). 

V nadaljevanju bomo našteli še nekaj razlik po navedbah različnih avtorjev, s katerimi lahko 

najbolje ločimo kredit od leasinga (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 183;  Grilc 1996, 189; 

Zalar 2005, 37): 

- S kreditnimi sredstvi podjetje nabavi stalna in gibljiva sredstva, ki jih potrebuje za 

svojeposlovanje, z leasingom pa podjetje ne pride do denarnega kapitala, ampak do 

stvarnega. 

- Pri odobritvi dolgoročnega bančnega kredita banka ugotavlja tudi kreditno sposobnost 

kreditojemalca, medtem ko pri finančnem leasingu analiza ni tako podrobno opravljena. 

- Pogodba o leasingu ne more prevzeti pravne narave kreditne pogodbe.  

Posojilojemalec se namreč zaveže, da bo po določenem času vrnil enak znesek denarja 

oziroma isto količino stvari, ki bo iste vrste in kakovosti. To pri leasingu seveda ni 

mogoče. Dejstvo je, da se predmet v času trajanja izčrpava oziroma v nekaterih primerih 

celo popolnoma izčrpa, zato je istovrstna vrnitev ali vrnitev enake kakovosti nemogoča. 
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4.4 Udeleženci pri posameznem poslu 

Kot razliko med kreditom in leasingom lahko navedemo tudi število udeležencev pri 

posameznem financiranju. Tako se namreč pri kreditu pojavljata le dva udeleženca, pri 

leasingu pa navadno trije.  

 

Pri kreditu se torej pojavljata dve osebi (Kenda 2001, 193), to sta:  

- kreditojemalec, ki nastopa kot kupec in uporabnik hkrati; 

- kreditodajalec.  

 

Glede na število udeležencev pri leasingu pa ločimo (Kenda 2001, 193-194): 

- Neposredni ali direktni leasing je razmerje, v katerem sodelujeta le dve stranki; dajalec in 

jemalec leasinga. S tem želi dajalec popestriti svojo ponudbo ali obdržati kontrolo nad 

distribucijo, v vsakem primeru pa breme financiranja prevzame sam. 

- Posredni leasing nastane, kadar se pri sklenitvi pogodbe vključi še tretja oseba. 

 

Kot tretja oseba lahko sodeluje finančna družba, katere temeljni interes je financiranje poslov. 

V takšnem primeru nastopa leasing družba v razmerju do trgovca ali proizvajalca kot kupec, 

sama pa sklene pogodbo s svojim komitentom. Leasing družba tako vstopa kot posrednik v 

klasični kupoprodajni odnos, kot pospeševalec prodaje od trgovca/proizvajalca pa do 

končnega porabnika. V praksi sklepanje pogodbe poteka tako, da se jemalec leasinga najprej 

dogovori o podrobnostih pogodbe s proizvajalec oziroma trgovcem, šele nato pa leasing 

družba predmet odkupi in ga da naprej v najem. Razmerje med udeleženci posrednega 

leasinga smo prikazali na sliki 2. 

 

Slika 2: Razmerje med udeleženci posrednega leasinga 

Vir: Aleasing, b.l. 
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4.5 Prilagodljivost obeh oblik financiranja 

Ko se odločamo, ali izbrati kredit ali leasing, si odgovorimo na naslednja vprašanja, ki dajejo 

odgovore glede na prilagodljivost obeh oblik financiranja (Miš Svoljšak 2001, 99): 

Preglednica 7: Dejavniki odločitve med posojilom in leasingom 

Dejavniki Kredit Leasing 

Nismo dovolj kreditno sposobni.  X 

Na voljo imamo nekaj gotovine, vendar manj kot za polovico 

nepremičnine. 

 X 

Morebitno izgubo pologa lahko prenesemo.  X 

Odločili se bomo na podlagi cene financiranja. X  

Izredno pomembno se nam zdi formalno lastništvo 

nepremičnine. 

X  

Nepremičnine ne želimo imeti v lastni bilanci.  X 

Ukvarjamo se z dejavnostjo, v kateri je težko dokazati plačilno 

sposobnost. 

 X 

Zanima nas zgolj najem nepremičnine.  X 

Do nepremičnine želimo priti kar se da hitro.  X 

Vir: Miš Svoljšak 2001, 99. 

4.6 Pogodbeni stroški 

Banke postopka najema kredita ne opravljajo zastonj, zato ga spremljajo stroški odobritve 

kredita, ki se od banke do banke razlikujejo. Poleg stroškov odobritve, ki jih bomo našteli v 

nadaljevanju, je pri kreditu nepremičnin potrebno poravnati še stroške notarja in vpis zastavne 

pravice v zemljiško knjigo. Stroški odobritve, ki nastanejo ob najemu kredita in jih moramo 

poravnati takoj, so torej (Premk 2007, 70-89):  

- strošek odobritve kredita, ki je odvisen od višine zneska najema; 

- strošek zavarovanja, ki je odvisen od načina zavarovanja in se giblje med 1,5 in 2,41 

odstotki; 
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- strošek interkalarnih obresti, ki je strošek vstopnih obresti in ga banke računajo na 

podlagi dni pred vstopom v nov mesec, zato je najbolj smotrno, da najamete kredit v 

začetku meseca.  

Pri kreditu nepremičnin pa se pojavi še en strošek - depozit, ki  je navadno obrestovan po nižji 

obrestni meri kot sam kredit (Miš Svoljšak 2001, 79). 

Nekatere banke pa zaračunajo celo stroške vodenja kredita (SLONEP 2009).  

Tudi ko se odločimo za financiranje z leasingom, je potrebno poravnati strošek odobritve, 

vendar pa ima leasing prednost, da praviloma ne potrebujemo zavarovanja terjatve. Torej, če 

se odločimo za leasing, dajalec leasinga ne zahteva in ne potrebuje dodatnega zavarovanja, 

kot so poroki, hipoteka, itd., saj je terjatev zavarovana s samim predmetom, ki je dan v najem. 

Pravnoformalna listina nad predmetom leasinga in ustrezen polog dajeta leasingodajalcu 

običajno dovolj veliko zavarovanje, zato strošek zavarovanja odpade (Grant in Grant 1992, 

38).  

Se pa pri leasingu pojavljajo drugi stroški, ki jih pri kreditu ni. To so stroški prenosa pravnega 

lastništva po pretečeni dobi financiranja, ki so bolj izraziti pri nepremičninah. Pri leasingu se 

pojavlja kot bremenitev fizične osebe tudi DDV na obresti, česar pri kreditu ne zasledimo 

(SLONEP 2009). 

Če se osredotočimo na konkreten primer financiranja za nakup nepremičnine, moramo 

omeniti še davek pri prometu s starimi nepremičninami (objekti, zgrajeni še pred začetkom 

veljavnosti zakona o DDV) v višini dveh odstotkov. Pri kreditu se ta plača le enkrat, to je pri 

nakupu ali prodaji, pri leasingu pa dvakrat, še takrat, ko se lastništvo nepremičnine prepiše z 

dajalca na jemalca leasinga. Davek lahko odvede tudi dajalec leasinga in strošek vključi v 

načrt financiranja posla (Darvaš Šega 2009). 

4.7 Postopek odobritve leasinga  

Pri ustrezni nepremičnini lahko na osnovi pridobljenih izkušenj pomaga tudi dajalec leasinga, 

zato je prvi korak, da se posvetujemo z njim. Ko se jemalec leasinga odloči za nakup katere 

nepremičnine, se mora z dajalcem leasinga dogovoriti o finančnih pogojih financiranja. Tu 

morata določiti višino lastne udeležbe ter čas trajanja leasinga. Lastna udeležba je polog, ki ga 

jemalec leasinga položi na začetku in naj pa bi znašal nekje med 20 in 30 odstotki tržne 

vrednosti nepremičnine. Nižji polog je možen le izrednih primerih, ko jemalec leasinga 

ponudi  dodatno zavarovanje. Čas trajanja leasinga je omejen in lahko traja največ 15 let. Po 

dogovorjenih pogojih dajalec leasinga oceni bonitetno oceno jemalca leasinga in preveri 

tržnost kupoprodajne cene nepremičnine, ki je predmet leasinga. Če so vsi pogoji izpolnjeni 

in jemalec leasinga predloži vse potrebne dokumente, se sklene pogodba. Z leasing pogodbo 

leasing hiša prenese na jemalca leasinga pravico do uporabe nepremičnine za dogovorjeni čas, 

kar pomeni, da ima nepremičnino v posesti, jo upravlja, vzdržuje, kakor tudi koristi vse 
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bonitete iz naslova lastništva. Za uporabo nepremičnine jemalec leasinga plačuje dogovorjene 

leasing obroke. Hkrati s prenosom pravice do uporabe nepremičnine pa mora jemalec leasinga 

skleniti tudi življenjsko zavarovanje nepremičnine. Zavarovanje pa lahko sklene tudi dajalec 

leasinga in strošek vključi v načrt financiranja posla. Ko je nakup zaključen, leasingodajalec 

poskrbi za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, če je to mogoče. Ko se leasing 

pogodba izteče in je poravnan zadnji obrok, se lastništvo nepremičnine prenese na jemalca 

leasinga. Lastništvo se prenese na podlagi prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim 

dovoljenjem za prenos lastninske pravice, ta tako postane tudi pravni lastnik nepremičnine 

(Aleasing, b.l.). 

 

Postopek  lahko na kratko navedemo tudi v nekaj opornih točkah (Micrat Leasing 2009):  

- izpolnitev vloge za odobritev leasinga; 

- predložitev potrebnih dokumentov; 

- uskladitev in potrditev informativnega izračuna; 

- odobritev/zavrnitev leasinga; 

- priprava pogodbene dokumentacije; 

- podpis pogodbe in splošnih pogojev.  

 

Izpolnitvene vloge, ki jih mora jemalec leasinga izpolniti, preden lahko sklene leasing 

pogodbo, smo dodali prilogam.  

4.8 Postopek odobritve kredita 

Z obzirom na to, da je tema naše naloge primerjava leasinga in kredita pri nakupu 

nepremičnine, smo za opis postopka odobritve kredita izbrali hipotekarni kredit.  

V prvi fazi se mora jemalec kredita odločiti, kolikšen znesek potrebuje, in se z odločitvijo 

obrniti na kreditne svetovalce posamezne banke. Pri vsaki banki nato izdelajo informativne 

predračune, ga seznanijo z dokumentacijo in dokazili, ki so potrebni za odobritev kredita, ter 

mu predstavijo kreditne pogoje. Na podlagi informativnih izračunov izberemo banko, ki nudi 

najugodnejše kreditne pogoje, upoštevati pa je potrebno pomembno dejstvo, da imajo 

komitenti banke navadno ugodnejše pogoje in nižjo obrestno mero, zato je velikokrat najem 

kredita najugodnejši pri banki, kjer imamo odprt osebni račun, na katerega prejemamo osebne 

dohodke (plačo …) (Premk 2007, 87). 

Ko izberete banko, pri kateri boste najeli kredit, banka najprej ugotovi vašo kreditno 

sposobnost, zato je potrebno priložiti dokumentacijo s strani delodajalca, s katerimi boste 

dokazali stalnost vaše zaposlitve, višino povprečne plače in morebitne že obstoječe 

obveznosti. V primeru, da se odločite kredit zavarovati s hipoteko na nepremičnino, bo banka 

potrebovala dokazilo o lastništvu nepremičnine. V primeru, da nepremičnina še ni vpisana v 

zemljiški knjigi, je po podpisu kreditne pogodbe in predložitvi dokumentacije banki potrebno 
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pri notarju opraviti še narok za sklenitev sporazuma strank za vzpostavitev zastavne pravice 

(Premk 2007, 87-88). 

Vloga za odobritev kredita je obsežen obrazec, ki ga dobimo v banki, kjer najemamo kredit, 

nekatere banke pa ga imajo objavljenega na spletnih straneh. Vanj moramo vpisati naslednje 

podatke, primer obrazca pa je v prilogi (SLONEP 2009): 

- osebne podatke (ime, priimek, bivališče, davčno številko, EMŠO, št. osebnega 

dokumenta, stan, telefon, elektronsko pošto itd.); 

- podatke o zaposlitvi (stopnjo izobrazbe, status zaposlitve, panogo delodajalca, poklic …); 

- finančne podatke (rezident katere banke smo, na kateri račun dobivamo mesečne 

prejemke, znesek in čas najema kredita …); 

- način zavarovanja kredita; 

- namen kredita.  

 

Drugi del vloge, v katerem moramo dokazati višino plače, status zaposlitve, čas zaposlitve 

itd., pa moramo odnesti v podpis delodajalcu. Na ta del obrazca je treba vpisati tudi morebitno 

obremenitev plače in višino obremenitve, ki lahko vpliva na znesek odobrenega kredita. 

Pri najemu stanovanjskega kredita je, poleg splošnih dokumentov, potrebno predložiti še 

različne vrste dokumentov glede na namen porabe kredita, in sicer (SLONEP 2009):  

- pri nakupu nepremičnin, kot so stanovanja, počitniške enote, garaže, zazidljivo in stavbno 

zemljišče, potrebujemo overjeno kupoprodajno pogodbo, oz. dokument, iz katerega so 

razvidni lastništvo ali uporaba stavbnega zemljišča, predračun ali račun;  

- pri adaptaciji stanovanjske enote, počitniške enote ali poslovnega prostora moramo 

predložiti gradbeno dovoljenje, dokazilo lastništva, predračun ali račun;  

- pri opremljanju stavbnega zemljišča potrebuje banka odločbo, pogodbo ali predračun za 

plačilo prispevkov in stroškov komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča, dokument o 

dokazilu lastništva ali dovoljenje za uporabo stavbnega zemljišča;  

- pri izplačilu dediščine pri dedovanju nepremičnin je treba predložiti ustrezen dokument o 

dedovanju;  

- pri izplačilu nekdanjega zakonskega partnerja potrebuje banka sklep sodišča o razvezi 

zakonske zveze in sporazum o delitvi premoženja; 

- za poplačilo stanovanjskega kredita potrebuje banka kreditno pogodbo in izpis stanja 

dolga.  

4.9 Prednosti in slabosti financiranja z leasingom 

Leasing ima v primerjavi s kreditom in drugimi oblikami financiranja številne prednosti. 

Predvsem je primeren pri večjih investicijskih zneskih, kjer je smiselna daljša doba 

odplačevanja. V nadaljevanju smo navedli še več prednosti in tudi slabosti leasinga (ERSTE 

Group 2009).  
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Prednosti in slabosti leasinga po Kendi (2001, 196):  

Temeljna slabost je dejstvo, da je to ob koncu dražja varianta prodaje; kaže se v spodnjih 

dejstvih: 

- Visoki stroški zajemajo amortizacijo (vključno z inflacijo in ponovno nabavo blaga), 

stroške financiranja (obresti, provizije, zavarovalne premije), stroške storitev (montaža, 

servis, šolanje) in premije dajalca (tveganje, davek, zaslužek). 

- Pojavljajo se težave kalkuliranja zaradi spremenljivih obresti (da bi se izognili tej težavi, 

prevladujejo fiksne najemnine, ki ta riziko že vključujejo). 

- Dajalec leasinga ocenjuje kreditno sposobnost jemalca in često zahteva zelo stroga 

jamstva. 

 

Prednosti: 

- Če gre za uvoz opreme na leasing, omogoča ta boljše koriščenje ali pa sploh le v taki 

obliki zagotavlja konkurenčno poslovanje. 

- Povečuje likvidnost, kar je zlasti velika prednost za majhna in srednje velika podjetja. 

- Omogoča ugodnejše obdavčenje in ugodnejše carinjenje (če je lastnik tuji dajalec 

leasinga, je možen začasni uvoz opreme brez plačila carine).  

 

Navedli smo še nekaj prednosti po Stepanu (2000, 37), ki jih Kenda v svojo definicijo ni 

zajel: 

- hiter in enostaven postopek odobritve financiranja; 

- pravne osebe lahko koristijo določene vplive financiranja preko leasinga na bilanco stanja 

in na stroškovno plat poslovanja;  

- možnost pridobitve leasinga imajo tudi stranke z nekoliko manjšo kreditno sposobnostjo; 

dodatno zavarovanje običajno ni potrebno;  

- ni vezave kapitala, (likvidnostni manevrski prostor je s tem večji);  

- dodatna likvidnost (družba za leasing investira, jemalec leasinga uporablja);  

- izboljšana optika bilance (operativni leasing optimira donosnost kapitala);  

- leasing je zelo fleksibilna oblika financiranja, ki jo je mogoče predčasno odplačati, 

spremeniti glavnico, prenesti na drugo osebo, ipd.; individualna obravnava strank glede na 

njihove posebnosti;  

- posebej ugodne obrestne mere, vezane na evro;  

- doba odplačila leasinga je od 7 do 20 let in je med najdaljšimi v Sloveniji;  

- višina zneskov leasinga, ki so praviloma večji od 20.000 EUR. 
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Precej podobne prednosti kot Stepan sta v svoji knjigi navedla tudi Filipič in Markovič-

Hribernik (Filipič in Markovič-Hribernik 1998, 183-184), vseeno pa sta naštela tudi nekaj 

novih, ki jih navajamo v nadaljevanju: 

- omogoča hitrejši pričetek uporabe nove opreme, ker vedno ni na razpolago lastnih virov 

sredstev za nakup, ali pa bi težje dobili kredit; 

- za leasing se plačuje zakupnina, ki v primeru, da je vsako leto enaka, omogoča lažjo 

izdelavo kalkulacije stroškov in finančnega planiranja; 

- omogoča, da lahko, če razpolagamo z lastnim kapitalom, tega plasiramo v donosno 

naložbo, da več kot kompenziramo stroške leasinga; 

- plačilna sposobnost se ne zmanjšuje tako naglo kot v primeru, če bi kupili opremo z 

lastnim denarnim kapitalom; 

- ni tveganja glede spreminjanja obrestne mere na finančnem trgu, če je zakupnina za vse 

obdobje enaka; 

- z leasingom se pospešuje prodaja izdelkov pri proizvajalcih oziroma trgovcih.  

 

Nekaj prednosti leasinga smo našli tudi na spletni strani (NLB Leasing, 2008). Našteli smo 

samo tiste, ki jih še nismo omenili:   

- podjetnik do konca poteka leasinga ni lastnik predmeta;  

- možnost financiranja nakupa predmeta leasinga v celoti; 

- leasing pogodba traja lahko tako dolgo, kot traja amortizacija osnovnega sredstva 

(predmeta leasinga); 

- leasing ni obremenjen s potrebo po zavarovanju, za pridobitev praviloma ni treba zastaviti 

lastnih nepremičnin podjetja ali podjetnika; 

- davčne ugodnosti pri operativnemleasingu, saj gre celotna najemnina v odhodek. 

 

Čeprav pri leasingu ne plačamo njegovega zavarovanja, pa je ena izmed slabosti ta, da so 

lahko stroški vzdrževanja predmeta lizinga višji kot pri drugih oblikah financiranja. Leasing 

hiše včasih zahtevajo, da je predmet lizinga, npr. avto, zavarovan kasko (o tem pri najemu 

kredita lahko odločimo sami), prav tako se vozilo pri lizingu servisira pri pooblaščenih 

serviserjih (ki so navadno nekoliko dražji od nepooblaščenih, ki jih pri kreditu lahko 

izberemo) (NLB Leasing 2008). 

4.10 Prednosti in slabosti financiranja s kreditom 

Pri pregledovanju literature smo naleteli na veliko prednosti, ki jih ponuja financiranje z 

leasingom, medtem ko smo jih pri financiranju s kreditom našli le nekaj. V nadaljevanju 

bomo navedli prednosti in slabosti kredita. 

 



 

44 

 

Prednosti in slabosti financiranja s kreditom smo zasledili na spletni strani Leasing hiše Luič 

(2007). Najprej poglejmo prednosti: 

- lastnik predmeta financiranja je izključno kreditojemalec. Tudi če banka zahteva hipoteko 

na predmet financiranja, to pomeni, da se v primeru prodaje ali neplačevanja, postavlja v 

vrsto kot prvi upnik za poplačilo terjatev.  

- s predmetom financiranja lahko tako prosto razpolagate, razen v primeru hipoteke ne 

morete izvršiti prodaje. 

 

Slabosti: 

- ker postanete pri kreditu lastnik predmeta financiranja, zahteva banka visoke garancije.  

- postopek odobritve je zahtevnejši, saj banke praviloma upoštevajo le osnovno neto plačo 

brez ostalih dodatkov, kar lahko predstavlja velik problem pri preverjanju kreditne 

sposobnosti. 

 

Na koncu navajamo še slabosti, s katerimi se srečujejo pravne osebe pri najemu kredita 

(Crnković 1979, 9): 

- Podjetje ima več skrbi z likvidnostjo (ker mora sposojena sredstva vrniti v roku, ki je 

določen s pogodbo); 

- Jemalec kredita je odvisen od dajalca kredita (ker brez sposojenih sredstev dolžnik ne bo 

mogel opraviti določenega posla); 

- Sposojena sredstva je potrebno vrniti tudi takrat, kadar se dohodek zmanjšuje, saj je 

vrnitev kredita vezana na rok in ne na uspešnost posla; 

- Obresti je potrebno poravnati tudi tedaj, ko je ustvarjen dobiček; 

- Kredit je težko pridobiti, če so lastna sredstva podjetja majhna. 
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5 FINANCIRANJE NAKUPA NEPREMIČNINE NA KONKRETNEM PRIMERU 

Za primerjavo financiranja nepremičnine s hipotekarnim kreditom ali leasingom nepremičnin 

smo izbrali Novo Ljubljansko banko. Ker je potrebno pri leasingu položiti polog (v našem 

primeru smo se odločili za 30 % polog), smo pri informativnem izračunu hipotekarnega 

kredita za vrednost predpostavili, da imamo tudi privarčevano gotovino v vrednosti pologa 

leasinga. V nadaljevanju navajam podatke, na katerih sta bila informativna izračuna 

financiranja osnovana. 

Preglednica 8: Podatki o financiranju  

predmet kredita ali leasinga stanovanje 

tržna cena nepremičnine 80.000 EUR 

povprečna plača  jemalca kredita ali 

leasinga 

1.005,75 EUR 

pogodbeni tečaj tečaj za EUR  

doba odplačevanja 240 mesecev 

(20 let) 

plačevanje: mesečno 

 

Za vrednost nepremičnine smo izbrali znesek 80.000 €, saj je to cena stanovanja, ki si ga 

navadno lahko privošči štiričlanska družina. Za plačo smo vzeli povprečno slovensko plačo, 

izračunano po januarju 2014. 

V prilogi so priloženi vsi potrebni obrazci, ki jih mora jemalec kredita ali leasinga izpolniti pri 

Novi Ljubljanski banki za pridobitev financiranja.  

 

 

 

 



 

46 

 

5.1 Informativni izračun slovenskega (hipotekarnega) kredita 

Kot smo že omenili, je pri leasingu potrebna lastna udeležba pri financiranju zato smo, da bi 

lažje opravili izračun upoštevali, da imamo privarčevanih 24.000 EUR, kar nam je bilo v 

pomoč pri izračunu leasinga kjer smo lastna sredstva uporabili za 30% polog. Ker pri tako 

velikem znesku najema kredita pri Novi Ljubljanski banki moramo le-tega zavarovati z drugo 

nepremičnino, dodatnih stroškov zavarovanja kredita ni.  

Skupen znesek kredita (brez upoštevanih privarčevanih sredstev): 80.000,00 EUR 

Glavnica kredita (odšteli smo privarčevana sredstva):  56.000,00 EUR  

Efektivna obrestna mera: 3,83 % 

Vrednost na dan: 4. 4. 2014. 

Preglednica 9: Informativni izračun kredita 

STROŠKI KREDITA (obresti): 23.639,21 EUR 

Stroški odobritve kredita: 700,00 EUR 

Stroški zavarovanja kredita: 0,00 EUR 

Interkalarne obresti: 160,60 EUR 

Začetna mesečna obveznost (obrok): 329,40 EUR 

Število obrokov in odplačilna doba kredita            

(v mesecih): 

240 

SKUPAJ STROŠKI KREDITA z vključenim DDV 

(stroški obresti + stroški odobritve): 

23.850,23 EUR 

+ denar, ki smo ga prihranili (privarčevana 

sredstva): 

24.000,00 EUR 

+ glavnica (kredit z odštetim pologom): 56.000,00 EUR 

SKUPAJ ZNESEK OBVEZNOST KREDITA (z 

vključenim DDV):     

          103.799,81 EUR  

 

Pri izračunu smo uporabili spremenljivo obrestno mero 6-mesečni Euribor + 3,35 %, kar 

znaša 3,76 % nominalno letno. Pri izračunu obrestne mere se uporablja 6-mesečni Euribor, ki 



 

47 

 

je določen na prvi delovni dan v mesecu, v katerem je pripravljen ta informativni izračun, in 

velja ves mesec. Vrednost 6-mesečnega Euriborja znaša 0,414 % (april 2014). Za potrebe 

izračuna se uporablja vrednost 6-mesečnega Euriborja, zaokrožena na dve decimalni mesti. 

Pri stroških odobritve kredita ni upoštevana cenitev nepremičnine. 

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi 

vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki 

znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti 

zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko. 

5.2 Informativni izračun leasinga nepremičnine 

Predračunska vrednost z DDV:  80.000,00 EUR (brez pologa) 

Predračunska vrednost z DDV: 56.000,00 EUR (s pologom) 

 

Efektivna obrestna mera: 7,9856 % 

Mejni znesek efektivne obrestne mere: 13,2000 % 

Vrednost na dan: 4. 4. 2014. 

Preglednica 10: Informativni izračun leasinga 

Lastna udeležba (polog 30%): 24.000,00 EUR 

Stroški odobritve pogodbe: 800,00 EUR 

Višina obroka: 448,50 EUR 

Število obrokov in odplačilna doba leasinga (v mesecih): 240 

SKUPAJ STROŠKI LEASINGA z vključenim DDV 

(polog + stroški odobritve): 

24.800,00 EUR 

+ stroški leasinga (obresti glavnice): 52.440,00 EUR  

+ glavnica (vrednost leasinga z odštetim pologom): 56.000,00 EUR 

SKUPNI ZNESEK OBVEZNOSTI LEASINGA z 

vključenim DDV: 

132.440,00 EUR 
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Jemalec leasinga se ob najemu zavezuje, da bo nepremičnino (stanovanje) na dan sklenitve 

pogodbe zavaroval za riziko požara in potresa na novo gradbeno vrednost. Torej moramo te 

stroške zavarovanja prišteti k obveznostim leasinga.   

5.3 Analiza primerjave informativnih izračunov 

Po opravljenih izračunih obeh oblik financiranja smo ugotovili, da je kredit vseeno cenejša 

možnost financiranja nakupa nepremičnine, kot pa leasing. Glavni razlog, da je leasing s 

stroškovnega vidika dražji kot kredit je zastavitev nepremičnine, ki jo pri kreditu imamo, pri 

leasingu pa ne. Zastavitev nepremičnine pri kreditu je razlog, da je obrestna mera ugodnejša 

in skoraj za polovico manjša. Tako efektivna obrestna mera pri izračunu kredita znaša 3,83 %, 

pri leasingu pa kar 7,99 %.  

Najboljši primer za izračun kredita in leasinga je primerjava mesečnega obroka. Mesečni 

obrok pri kreditu znaša 329,40 EUR, pri leasingu pa 448,50 EUR. Razlika v višini mesečnega 

obroka je torej kar dobrih 100 EUR. .  

Kot smo omenili že prej, je potrebno upoštevati, da pri leasingu ne potrebujemo zavarovanja 

najema, moramo pa zavarovati nepremičnino za riziko požara in potresa na novo gradbeno 

vrednost, kar pri kreditu ni potrebno, zato moramo k izračunoma prišteti še te stroške.  

Vendar ima kredit tudi slabe lastnosti, saj ga moramo v našem primeru zavarovati z 

nepremičnino. Stroški, ki jih mora ob najemu plačati jemalec kredita (stroški odobritve, 

interkalarne obresti in ostali stroški, ki jih mora jemalec kredita poravnati v zvezi s kreditno 

pogodbo), so v našem primeru že vključeni v informativni izračun. 

Torej, če izračuna primerjamo na podlagi vseh dejstev, bi lahko rekli, da je kredit ugodnejša 

možnost financiranja, se pa ljudje velikokrat odločajo za leasing, saj je to dostopnejša oblika 

financiranja.  
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6 ZAKLJUČEK 

Vsak posameznik pride do točke v življenju, ko si mora urediti stanovanje ali hišo, v kateri bo 

živel. Če nimamo prihrankov, moramo uporabiti eno izmed možnosti financiranja, ki jih 

ponujajo finančne ustanove. V našem diplomskem delu smo primerjali nakup nepremičnine s 

kreditom in leasingom. Zato smo v začetku teoretičnega dela obravnavali vsako obliko 

financiranja, kasneje pa smo ju primerjali, iskali podobnosti in razlike. Naj še enkrat 

poudarimo glavno razliko med obema oblikama financiranja, ki je lastništvo nad 

nepremičnino. Pri kreditu postanemo lastnik nepremičnine takoj, pri leasingu pa šele, ko 

odplačamo zadnji obrok ter do takrat plačujemo le za njen najem. Obliki se razlikujeta tudi v 

različnih pogojih pridobitve, oblikah zavarovanja in drugih pogojih. Poleg tega, da je 

posamezna oblika financiranja za posameznika najugodnejša, je pomembno, da izbere tisto, ki 

najbolj ustreza njegovi situaciji ob nakupu nepremičnine. 

Pri raziskavi zgodovine slovenskega trga nepremičnin smo ugotovili, da je večina Slovencev 

prišla do lastništva nepremičnine v času, ko je veljal Jazbinškov zakon. Ta zakon je omogočil 

odkup družbenih stanovanj, v katerih so stanovali ljudje za zelo malo denarja. Na žalost je bil 

ta zakon osnovan hitro in nepremišljeno, zato je imel veliko negativnih posledic. Ena izmed 

njih je bila ta, da so stanovanja odkupili ljudje, ki za njihovo vzdrževanje niso imeli dovolj 

denarja, nihče pa jih ni niti poučil o tem, kako vzdrževati nepremičnine, zato je veliko 

stanovanj propadlo.  

Slovenski trg nepremičnin smo razdelili na Ljubljano z okolico, Obalo, območja turistično 

zanimivih krajev in ostalo Slovenijo. Kot je bilo pričakovano, smo ugotovili, da je najbolj 

dejaven trg Ljubljane in njene okolice. Seveda pa imajo tudi druga območja svoje značilnosti. 

Na Obali na primer izstopajo iskalci nepremičnin, ki iščejo počitniška stanovanja in hiše. 

Povečanje povpraševanje po nepremičninah se pojavlja še v nekaterih krajih, ki so turistično 

zanimivi, v ostalih predelih pa trg nepremičnin ni preveč razvit in živahen.  

Prav tako smo izpostavili stanovanjsko problematiko mladih, ki se iz leta v leto veča. Mladi 

so finančno preveč odvisni od svojih staršev, zato se zelo pozno ali pa sploh nikoli ne  

osamosvojijo in gredo na svoje. Velikokrat se zgodi, da se odselijo šele takrat, ko imajo 

partnerja, zato na nek način prehajajo iz ene odvisnosti v drugo. 

V praktičnem delu diplomskega dela smo tako primerjali leasing nepremičnine in hipotekarni 

kredit za nepremičnino v vrednosti 80.000 €. Čeprav smo v teoriji že našteli in opisali 

prednosti ter slabosti posamezne oblike financiranja, smo jih poskušali prikazati tudi na 

praktičnih  primerih. Z odgovarjanjem na naše ključno vprašanje, katera oblika financiranja je 

ugodnejša, pa smo imeli težave, saj sta si obliki zelo različni in imata različne pogoje. Prišli 

smo do ugotovitve, da je kredit ugodnejša oblika financiranja, vendar pri tem nismo mogli 

upoštevati čisto vseh stroškov, ki nastanejo. 
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Ljudje pa se zaradi kredita in leasinga lahko srečujejo tudi z raznimi težavami. Zelo pogosto 

se zgodi, da se zaradi prevelike ponudbe, oglasov in obljub bank ljudje zadolžijo, tudi ko ne 

gre za nujne življenjske situacije, kot so nepremičnina, prevozno sredstvo … Vse bolj 

popularni postajajo potrošniški krediti, pri katerih dobi jemalec kredita izplačano gotovino, ki 

jo lahko porabi po svoji volji. Ta denar velikokrat porabi za nakup stvari, ki jih ne potrebuje 

nujno, ampak si jih privošči kot luksuzne dobrine. Lahki pogoji za pridobitev financiranja 

ljudi zavedejo, zato moramo biti previdni in dobro pretehtati sleherno odločitev.  

Na težavo smo naleteli tudi, ko smo iskali banko, ki ponuja obe možnosti financiranja. Večina 

bank v Sloveniji ponuja le možnost kredita, z leasingom pa se ukvarjajo druge ustanove 

(leasing hiše), ki nimajo možnosti kredita. Če bi primerjali kredit ene banke in leasing  druge, 

primerjava ne bi bila tako realna, saj imajo različne banke različne pogoje. Prav tako ima 

leasing pogoj (po navadi vsaj 30 %) pologa, česar pri kreditu nimamo.  

Od nekdaj je veljalo, da je kredit zaradi strožjih pogojev pridobitve veliko ugodnejša možnost 

financiranja kot leasing saj je obrestna mera zaradi načina zavarovanja občutno nižja, ker se 

kreditodajalec previdneje zavaruje (hipoteka). V naši raziskavi smo dokazali, da se to 

spreminja, saj je leasing glede odobritve bolj dostopnejša oblika financiranja, sploh zaradi 

tega, ker je nepremičnina do plačila zadnjega obroka v lasti leasingodajalca. Leasingojemalcu 

to omogoča milejše pogoje za odobritev financiranja, vendar pa posledično prinese večjo 

obrestno mero (s tem tudi večjo končno obveznost) in je stroškovno občutno manj 

primernejše kot kredit. Kredit je torej še vedno ugodnejša možnost, vendar pa je leasing za 

pridobitev dostopnejši. 

Kot smo omenili že prej, pri izračunu kredita in leasinga nismo upoštevali vseh možnih 

stroškov, ki lahko nastanejo, a smo z našo primerjavo kljub temu zadovoljni. Menimo, da nam 

je s primerjavo kljub težavam uspelo prikazati in razčleniti dejansko strukturo pri najemu 

kredita ali leasinga. Ob koncu primerjave smo izpostavili tudi dejanske prednosti in slabosti 

obeh oblik financiranja ter stroške, povezane z njima. 
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