
Avto na lizing, stanovanje na kredit

 Če nimate dovolj go-
tovine, sta dva prevladujoča 
načina financiranja nakupov 
kredit in lizing. “Stranke naj-
pogosteje najemajo gotovin-
ski kredit, ki ga lahko porabi-
jo za karkoli,” pravijo v NLB 
in dodajajo, da so po števil-
nosti na drugem mestu sta-
novanjski krediti. 

Fizične osebe na lizing naj-
pogosteje kupujejo oseb-
na vozila. “Pri prestižnejših 

znamkah je lizing prevla-
dujoča oblika financiranja 
in dosega tudi 90 odstotkov 
vseh nakupov, medtem ko 
pri vozilih nižjega razreda 
ugotavljamo, da je nakupov 
na lizing 60 odstotkov, na 
kredit pa 40 odstotkov,” raz-
krivajo na Hypo Alpe-Adria-
Bank. 

“Pri nakupu avtomobi-
la ne gre zanemariti dejstva, 
da je lahko pri financiranju z 
lizingom že izhodiščna cena 
nižja od tiste, ki bi jo kupec 
plačal z gotovino,” opozarja-
jo v SKB banki. Prodajalci po-

nujajo nižjo izhodiščno ceno 
predvsem zaradi malenkost 
višjih obresti. “Prednosti li-
zinga sta med drugim hitra 
realizacija pogodbe in to, da 
lahko stranka vse, od nakupa 
do zavarovanja in registraci-
je vozila, uredi na enem me-
stu,” razlagajo pri NLB. 

A pozor, pri nakupu na lizing 
lastnik vozila niste vi. Dokler 
ne plačate zadnjega obroka, 
je v lasti lizinške hiše. Te ve-
činoma zahtevajo, da je vozi-
lo redno servisirano pri po- 
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Trgovina. Predsednica trgovinske zborni-
ce Mariča Lah vlado poziva, naj ne podle-
že pritiskom za dvig davka na dodano vre-
dnost (DDV). Gospodarski minister Rado-
van Žerjav je trgovcem včeraj zagotovil, da 
je pri tem vprašanju njihov zaveznik in da 
izrazito nasprotuje dvigu DDV. Poudaril 
je, da ima ob razpravi o morebitnem dvigu 
DDV včasih občutek, kot da bo to plačeval 
nekdo zunaj Slovenije ali pa le bogati. “Pri 
nas pogosto pozabimo na vse posledice, 
ki bi jih imela takšna poteza na gospodar-
stvo,” je dejal minister, ki je trgovce sezna-
nil tudi s paketom ukrepov za spodbujanje 
gospodarske rasti.  D. J.

Prebivalstvo. V Sloveniji je bilo v začetku 
letošnjega leta 290 naselij brez otrok, to-
rej brez prebivalcev, starih manj kot 15 let. 
Največ takih krajev, 28, je bilo v Občini Ko-
stel, ugotavljajo na statističnem uradu. 

Na začetku leta je imela Slovenija 6.031 
naselij, 60 jih je bilo brez prebivalcev. V 82 
krajih pa ni bilo starejših prebivalcev oziro-
ma ljudi, starih 65 let ali več. Največje ta-
ko naselje je bila leta 2010 ustanovljena vas 
Kerinov Grm v Občini Krško s 134 prebival-
ci, pravijo na statističnem uradu.  D. J.

Avto na lizing, stanovanje na kredit
tnih sredstev za nakup dobri-
ne. Z gotovinskim kreditom 
lahko stranka kupi katero-
koli dobrino. Pozitivna stvar 
kredita je tudi ta, da je stran-
ka lastnik kupljene dobrine,” 
naštevajo pri UniCredit ban-
ki Slovenije. 

Banke stranke še opozarjajo, 
naj se izogibajo zasebnikom, 
ki posojajo denar: “Zadolžu-
jejo naj se pri uradnih in za 
to registriranih ponudnikih 
financiranj (bankah, lizin-
ških hišah). V zadnjem obdo-
bju se pojavlja vse več zaseb-
nih podjetij, ki se ukvarjajo s 
posojanjem denarja, vendar 
pa je tovrstno zadolževanje 
za stranke običajno netrans- 
parentno in velikokrat bi-
stveno dražje.”
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oblaščenem serviserju, ob-
vezno je kaskozavarovanje. 
Pri nakupu se po navadi zah-
teva tudi določen odstotek 
lastne udeležbe, ki je odvisen 
od bonitete stranke. 

V Hypo Alpe-Adria-Bank 
lizing priporočajo kot prvo iz-
biro predvsem za financiranje 
vozil: “Zaradi široke ponudbe 
bančnih kreditov v druge na-
mene, kot so počitnice in po-
tovanja, obnova stanovanja, 
računalniki, izobraževanje ali 
pohištvo, kjer lizinško financi-
ranje ni mogoče.” Poleg lizin-
ga lahko posamezniki na ban-

ki namreč še vedno vzamejo 
kredit v druge namene. 

A bankirji pri NLB svarijo: 
“Stranke morajo same prera-
čunati, kakšno mesečno ob-
veznost si lahko, upoštevaje 
morebitne nepredvidene iz-
datke, privoščijo glede na ži-
vljenjski standard in prilive. 
Skrajna posledica neplačila 
je namreč odvzem predmeta 
lizinga.”

“Dobra stran kredita v pri-
merjavi z lizingom je, da 
stranka ne potrebuje zače-
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