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SPREMNA BESEDA DIREKTORJA ZAVODA IN RAVNATELJA VSŠ
Vesel sem, da Ekonomska šola Murska Sobota in Študentski podjetniško inovacijski center
organizirata že 5. mednarodni raziskovalni tabor ŠPIC-a. Kot Višja strokovna šola na izviren
način privablja študente in profesorje iz različnih delov Slovenije in jim omogoča
konstruktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih problemskih situacij ter medsebojno
izmenjavo izkušenj. Zelo smo veseli, da lahko gostimo tudi študente iz sosednje Hrvaške že
drugo leto zapored. Poleg veščin projektnega dela, ki so danes še kako pomembne, je
pomembno tudi druženje in medsebojno spoznavanje študentov in predavateljev iz različnih
območij države, kakor tudi spoznavanje mesta Murska Sobota in Pomurja. Na tovrsten način
ustvarjene vezi pridejo do izraza kasneje, pri ustvarjanju poslovnih vezi na poklicni poti.
Pričujoči zbornik in prispevki, ki so nastali v času tridnevnega druženja na taboru dokazujejo,
da je tudi letošnje srečanje študentov in predavateljev partnerskih višjih strokovni šol uspelo.
Obravnavane teme na taboru so bile zanimive s strokovnega vidika in aktualne. Študentje
partnerskih višjih strokovni šol: Poslovne komercialne šole Celje Višje strokovne šole,
Ekonomske šole Novo mesto Višje strokovne šole, Šolskega centra Slovenj Gradec Višje
strokovne šole, Ekonomske fakultete Zagreb in domače Višje strokovne šole, njihovi mentorji
in strokovno osebje tabora so se organizacije tabora in reševanja problemskih situacij lotili
sistematično, profesionalno ter v skladu s stroko projektnega menedžmenta. Rezultat
navedenega je razviden iz ugotovitev, ki so posebej predstavljene v prispevkih timov v biltenu
ter v zadovoljstvu in pohvalnih besedah udeležencev tabora.
Želim in upam, da se na raziskovalnem taboru ŠPIC-a srečamo tudi prihodnje leto; v še
večjem številu.
Vsem udeležencem raziskovalnega tabora višjih strokovnih šol se zahvaljujem za njihov
prispevek k uspešni izvedbi tabora.
Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ
dr. Beno Klemenčič
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1

UVOD

Trenutno se nahajamo v času recesije, ko gre veliko gospodarskih družb zaradi nelikvidnosti
v stečaj, čeprav so bila malo pred tem predstavljena kot vzor stabilnosti in rasti. Posledično to
pomeni hud eksistenčni udarec tudi za družine, ki jim grozi kopičenje dolgov. Takrat začno
posamezniki razmišljati o osebnem stečaju, ker drugega izhoda ne vidijo več. Dolgotrajna
nezaposlenost in zgolj priložnostno delo ne vodi nikamor. Banke se v takšnih primerih nerade
pogovarjajo o odlogu ali reprogramiranju dolgov, posamezniki pa so v taki situaciji
izpostavljeni hudemu stresu. Za slovensko uho je besedna zveza "osebni stečaj" nekoliko
strah vzbujajoča, a zaradi recesije je slišana vedno bolj pogosto.
V zvezi z osebnim stečajem verjetno kroži med ljudmi več zmot, kot pa pravilnih predstav.
Nekateri osebni stečaj idealizirajo kot eno od možnosti, da se v primeru popolnega
finančnega propada rešijo vse njihove finančne zablode. Temu preprosto ni tako. Osebni
stečaj je zapletena zadeva od samega začetka naprej: predujem, pogoji za začetek, tekom
postopka: izpolnjevanje obveznosti za odpust obveznosti in vse do konca, ko obveznost niso
izničene, ampak postanejo naturalne. Kadar se oseba zaradi neugodne finančne situacije
znajde na robu bankrota, lahko ugotovi, da si ne more ‘privoščiti’ niti bankrota, pa je milo
rečeno patetično. Za svoj osebni stečaj mora namreč dolžnik plačati malo manj kot 3 tisoč
evrov.
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2

OSEBNI STEČAJ – POJEM

Dne 01.10.2008 so začele veljati določbe oddelka 5.11. ZFPPIPP (Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju), ki so določila pravila na
novo1 uveljavljenega instituta osebnega stečaja.2 Gre za sodni postopek, ki naj bi omogočal
prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega premoženja v okvirju svojih možnosti
poplačajo vse svoje upnike v enakih deležih, s tem da lahko v stečajnem postopku tudi
predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz
obstoječega premoženja v stečaju (prvi odstavek 382. člena ZFPPIPP). Po splošnem
pravilu, določenem v prvem odstavku 383. člena ZFPPIPP, se za postopek osebnega stečaja
smiselno uporabljajo pravila o stečajnem postopku nad pravno osebo.
Predpostavka za uvedbo stečajnega postopka je, da dolžnik razpolaga z vsaj nekaj
premoženja, ki bo predstavljalo stečajno maso. Stečaj nad pravnimi osebami se zaključi s
izbris pravnega subjekta iz pravnega prometa, z zaključkom stečajnega postopka nad
fizičnimi osebami pa že po naravi stvari ne more priti do prenehanja dolžnika. Zaradi tega
veljajo za osebni stečaj posebna pravila, predvsem možnost odpusta obveznosti.
Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom - "navadnim" fizičnim osebam in
podjetnikom posameznikom (s.p.) in drugim zasebnikom, ki so z davčnega vidika
primerljivi samostojnim podjetnikom (npr. odvetniki, notarji itd.). Fizična oseba, drugače kot
pravna oseba (377. člen ZFPPIPP), po koncu stečajnega postopka ne preneha, zato po
splošnem pravilu, določenem v drugem odstavku 382. člena ZFPPIPP ne prenehajo terjatve
upnikov, ki v stečajnem postopku niso bile plačane. Izjema od tega splošnega pravila velja,
če je bil v postopku osebnega stečaja izveden postopek odpusta obveznosti.
Predlagatelji uvedbe postopka osebnega stečaja in pogoji za začetek postopka
Upravičeni predlagatelj v postopku osebnega stečaja je lahko sam prezadolženi dolžnik ali
njegov upnik, v kolikor izkaže obstoj terjatve nasproti prezadolženega dolžnika in slednji
zamuja s plačilom že več kot 2 meseca. Do osebnega stečaja pride v primeru, če je dolžnik
insolventen, kar pomeni, da dolžnik v daljšem časovnem obdobju ne more poravnati svojih
obveznosti (trajnejša nelikvidnost), ali pa v primeru, če postane dolgoročno plačilno
nesposoben (prezadolžen).
Nelikvidnost fizične osebe pomeni:
a) pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik - da za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo
ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 % zneska njegovih obveznosti,
izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti,
b) pri dolžniku, ki je potrošnik pa:
V slovenski pravni red se je na novo uvedel institut, ki ga že nekaj časa poznajo v Nemčiji, Avstriji, ZDA in
Franciji, kot tudi uredba Evropske unije.
2
Uporablja se tudi izraz stečaj zapuščine.
1
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- če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku,
ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno
v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali
- če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca
zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 evrov.
Prezadolženost fizične osebe pa pomeni, da je vrednost njenega premoženja manjša od vsote
njenih obveznosti. Postopek osebnega stečaja se začne, ko je vložen predlog za začetek
osebnega stečaja na sodišče. Stvarna pristojnost sodišča za vodenje postopka osebnega
stečaja je urejena v 51. členu ZFPPIPP, krajevna pristojnost pa v drugem odstavku 52. člena
ZFPPIPP. V postopkih osebnega stečaja sodi sodnik posameznik (53. člen ZFPPIPP).
Predlog vsebuje podatke o EMŠO in davčni številki dolžnika, njegove osebne podatke in
razlog za uvedbo stečajnega postopka. Če uvedbo postopka predlaga dolžnik, mora čim bolj
natančno opisati svojo življenjsko situacijo in razlog za lastno insolventnost. Za vsako od
terjatev, zaradi katere predlaga osebni stečaj, mora navesti pravno podlago in datum nastanka
ter njeno višino. Dolžnik mora v predlogu obrazložiti, zakaj dolga ne more poravnati, kakšni
so njegovi prihodki, vrednost njegovega premoženja ter višina stroškov za vzdrževanje tega
premoženja. V predlogu dolžnik opiše družinske razmere ter ostale okoliščine, ki bi lahko
bile ob uvedbi stečaja relevantne in navede tudi kako dolgo preizkusno dobo predlaga. Za
vsa navedena dejstvo v predlogu, je potrebno predložiti tudi dokazila, ko so priloge predloga
in njihov seznam vsebuje sam predlog.
Na poziv sodišča mora dolžnik podati poročilo o svojem premoženjskem stanju, na katerem
mora biti podpis notarsko overjen, vsebovati pa mora konkretne podatke o stanju celotnega
premoženja, vendar ločeno osebno premoženje in tisto iz poslovnih knjig. Predložiti je
potrebno podatke o vseh TRR ter o vseh svojih prejemkih (plače, pokojnine ipd.) in izjavo o
morebitnih ovirah za odpust obveznosti pri osebnem stečaju. Zaradi ugotovitve stanja
premoženja, ki spada v stečajno maso, mora dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za
začetek postopka osebnega stečaja, sodišču dati poročilo o stanju svojega premoženja (prvi
odstavek 384. člen ZFPPIPP). Poročilo dolžnika o stanju njegovega premoženja mora po
drugem odstavku 384. člena ZFPPIPP vsebovati:
–
–
–
–

popis vsega dolžnikovega premoženja,
podatke o dolžnikovih transakcijskih računih, ki morajo za vsak transakcijski račun
vključevati podatke o njegovi številki in izvajalcu plačilnega prometa, ki ga vodi,
podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine ali drugih rednih prejemkov ter o
njihovih izplačevalcih in
izjavo dolžnika, da je v poročilu navedeno vse njegovo premoženje, za katero ve, in vsi
transakcijski računi.

V kolikor sodišče odloči o začetku osebnega stečaja, pride do omejitve dolžnikove poslovne
sposobnosti, ki se kaže v tem, da ne more več samostojno razpolagati s svojim premoženjem,
najemati kreditov oziroma dajati poroštev, odpirati novih transakcijskih računov in se
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odpovedati dediščini v okviru zapuščinskega postopka. V postopku osebnega stečaja vodi
dolžnikove posle upravitelj in ga tudi zastopa. Na temo osebnega stečaja je sodnica
okrožnega sodišča v Murski Soboti gospa Vedenik povedala, da se s postopki osebnega
stečaja srečujejo dnevno. Po njenih navedbah so prosilci za uvedbo osebnega stečaja stari od
20 do 60 let, večinoma z osnovno ali srednjo izobrazbo. Med primeri najdemo mlade družine,
ki so si za življenje neodvisno od staršev zgradila svoj dom in imajo šoloobvezne otroke,
vendar se že na začetku njihovega skupnega življenja srečujejo z eksistenčnimi problemi. V
takih družinah, kjer je zaposlen samo eden in ima minimalno plačo, ni zmožen preživljati
štiričlansko družino. Drugi pogostejši primer stečajnih dolžnikov so obrtniki z večletnim
delovanjem.
Med postopkom osebnega stečaja dolžnik ne more sklepati pogodb in opravljati drugih
pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada
v stečajno maso. Brez soglasja sodišča ne more najeti kredita ali posojila ali dati poroštva,
odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa ali se odpovedati dediščini ali
drugim premoženjskim pravicam.
2.1

PREDUJEM ZA STROŠKE STEČAJNEGA POSTOPKA IN TAKSE

Upravičeni predlagatelj mora predložiti predujem za stroške stečajnega postopka in sodno
takso. Predujem je odvisen od vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso in števila
upnikov in znaša od 1.500 EUR naprej. Določi ga sodišče, pred katerim poteka postopek. V
kolikor dolžnik nima sredstev za kritje predujma in takse, lahko še pred vložitvijo predloga za
osebni stečaj, vloži še prošnjo za brezplačno pravno pomoč in za oprostitev plačila predujma
stečajnega postopka. Sodišče na podlagi 33. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči
(ZBPP) po uradni dolžnosti pridobi podatek, ali je prosilec zabeležen v kazenski evidenci, ali
je imetnik vrednostnih papirjev, kot tudi, ali je lastnik kakšne nepremičnine. V skladu z
določilom 24. člena ZBPP sodišče presoja okoliščine in dejstva, ki jih navaja prosilec in
preverja ali zadeva ni očitno nerazumna oziroma, da ima prosilec v zadevi verjetno uspel in
da je zadeva življenjskega pomena za osebni, socialni in ekonomski položaj za prosilca ali
njegovo družino. Če prosilec v času odločanja ni zaposlen, prejema le denarno socialno
pomoč, drugih periodičnih dohodkov ne prejema, ni imetnik vrednostnih papirjev, nima
drugega premoženja, kot tudi ni lastnik nobene nepremičnine, v bodoče pa ga tudi ne
pričakuje, zgolj izvedba osebnega stečaja v takem primeru ni razumna, temveč je interes
prosilca, da se v okviru stečajnega postopka izvede postopek odpusta obveznosti. Prosilec je
le prejemnik denarne socialne pomoči, ki pa je izvzeta iz stečajne mase, zato namen osebnega
stečaja ne bi bil realiziran in ni očitno razumno, da se dodeli BPP v obliki oprostitve plačila
predujma za kritje stroškov stečajnega postopka. V zvezi s tem smo ugotovili s priložnostno
anketo med nakupovalci trgovskega centra, da večina ljudi ni vedela, kaj točno osebni stečaj
je in so ga zamenjavali s stečajem gospodarskih družb. Tisti, ki pa so že za to slišali so osebni
stečaj asociirali z bankrotom, rubežniki in tajkuni. Ugotavljamo, da so povprečni prebivalci o
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pojmu osebni stečaj popolnoma ne osveščeni.3 Potem, ko so bile osebe v grobem seznanjene,
kaj osebni stečaj je, je večina odgovorila, da do osebnega stečaja pride takrat, ko ti zarubijo
hišo in blokirajo račun ter ne zmoreš več plačevati svojih obveznosti in dolgov. Ugotavljamo,
da ljudje razumejo koncept, kdaj naj bi do osebnega stečaja prišlo. Večina ljudi osebni stečaj
povezuje z negativnim predznakom, saj so mnenja, da osebni stečaj pomeni konec finančne
svobode, saj naj bi po njihovem mnenju do konca življenja nekdo drug opravljal z njihovimi
financami. Prav tako so mnenja, da so takšne osebe zaznamovane do konca življenja, nikoli
ne morejo dobiti dobre službe in si ustvariti premoženja.

2.2

STEČAJNI UPRAVITELJ

Osebni stečaj vodi imenovani stečajni upravitelj pod nadzorstvom pristojnega sodišča, ki
skrbi za to, da prezadolžene fizične osebe v okviru svojih možnosti iz svojega premoženja, ki
predstavlja stečajno maso, enakomerno poplačajo svoje upnike. Naslednji delovni dan po
začetku stečajnega postopka namreč upravitelj odpre posebni fiduciarni denarni račun
upravitelja, na katerem se vodijo denarna sredstva dolžnika. Na tem računu se zbirajo
sredstva, kot so plače, drugi prejemki, ki jih ima dolžnik, premoženje, ki ga stečajni dolžnik
dobi na podlagi dedovanja, ipd. Vse to, skupaj s premoženjem, ki ga je dolžnik imel ob
uvedbi stečaja, tvori skupaj stečajno maso dolžnika, ki je namenjena za poplačilo upnikom.
Dolžniku mora ostati znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost, če pa preživlja druge osebe, pa v višini dohodka,
določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih mora preživljati po
zakonu, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne
socialne pomoči. Stečajni upravitelj naloži delodajalcu, da mora omenjene prejemke
izplačevati na poseben fiduciarni transakcijski račun upravitelja, ne pa dolžniku. Dolžniku se
nakaže zgolj tisti del njegove plače oziroma pokojnine, ki ne spada v stečajno maso. V
stečajno maso sodi vse premoženje dolžnika, ki ga ima ob začetku postopka ter tudi tisto, ki
je doseženo z unovčevanjem stečajne mase ter morebitnih izpodbijanih pravnih dejanj
dolžnika, plača in drugi morebitni prejemki, ki jih dolžnik dobi med stečajnim postopkom in
premoženje, ki ga dolžnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom,
razen prejemki, ki so v skladu z zakonodajo izvzeti.
Stečajni upravitelj si mora ves čas stečajnega postopka prizadevati, da najbolje unovči
stečajno maso oziroma le-to še poveča. Pravico ima izpodbijati pravne posle dolžnika, ki jih
je ta sklenil zadnja tri leta pred uvedbo postopka, če je dolžnik s tem razpolaganjem zmanjšal
svoje premoženje v dobro osebe, ki ima v razmerju do njega položaj ožjega sorodnika in
namen, da bi se preprečilo poplačilo upnikov. Prav tako ima stečajni upravitelj pravico
poizvedovati o premoženjskem stanju dolžnika v vseh zbirkah osebnih podatkov in
Anketirale smo naključne mimoidoče približno starejše od 30 let pred nakupovalnim centrom v Murski Soboti.
Večina je bila žal prezaposlena za kratek odgovor, tako da smo vse skupaj anketirale 23 ljudi.
3
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poizvedovati o premoženjskem stanju zakoncev dolžnika ali osebe, s katero dolžnik živi v
partnerski skupnosti.
Stečajni upravitelj mora pridobiti oceno o vrednosti dolžnikovega premoženja in na podlagi
te ocene dolžnikovo premoženje, ki spada v stečajno maso, tudi prodati. Vrednost
premičnega premoženja dolžnika lahko določi upravitelj sam. Če pa se prodaja stanovanje ali
družinska stanovanjska hiša, v kateri stanuje dolžnik kot lastnik, sodišče s sklepom o prodaji
naloži dolžniku, da v treh mesecih po prejemu sklepa izprazni stanovanje ali stanovanjsko
hišo in jo izroči upravitelju. Če se prostovoljno ne izseli, sledi deložacija.
Ko stečajni upravitelj proda celotno premoženje dolžnika iz stečajne mase, sodišče poplača
upnike v sorazmernem delu. Glede dela dolga, ki ga z unovčenjem premoženja v stečajnem
postopku ni uspelo poplačati, sodišče naloži, da ga mora dolžnik poravnati, razen če zahteva
odpust obveznosti. To pomeni, da lahko upniki terjajo dolžnika za del dolga, ki ni bil
poplačan v stečaju v izvršilnem postopku, razen če dolžnik poda znotraj postopka osebnega
stečaja predlog za odpust obveznosti še pred koncem stečajnega postopka. V okviru
stečajnega postopka lahko prezadolženi dolžnik sodišču predlaga, da ga oprosti obveznosti
plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju. Cilj postopka je, da
se prezadolženi posameznik zopet postavi na noge in poskusi zaživeti brez dolgov, ter da se
na podlagi preglednega in pravičnega postopka iz premoženja in dohodkov prezadolženega
posameznika poplačajo upniki. Odpust dela dolga, ki med stečajnim postopkom ni poplačan,
je za prezadolžene posameznike zelo pomemben institut, saj preprečuje, da bi odplačevali
dolgove do konca svojega življenja. Stečajni postopek se lahko konča šele, ko je unovčeno
vse premoženje stečajnega dolžnika in opravljena razdelitev upnikom. Če stečajni dolžnik
prejema stalne prejemke, postopka osebnega stečaja ni mogoče končati. Če v postopku
osebnega stečaja ni bil izveden odpust obveznosti (peti odstavek 410. člena ZFPPIPP),
sodišče s sklepom o končanju postopka osebnega stečaja tudi (prvi odstavek 396. člena
ZFPPIPP):
– odloči, katere terjatve upnikov, ki so bile prijavljene v postopku osebnega stečaja, so
priznane, in o znesku teh terjatev, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan,
– naloži stečajnemu dolžniku, da plača neplačani del teh terjatev.
2.3

PREDLOG ZA ODPUST OBVEZNOSTI STEČAJNEGA DOLŽNIKA

S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje ob
upoštevanju starosti stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega
zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost. Stečajni dolžnik
mora med preizkusnim obdobjem poleg obveznosti, ki jih mora izpolnjevati v samem
stečajnem postopku, v kolikor je zaposlen, izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca, v
kolikor pa ni zaposlen in je sposoben za delo, pa si mora prizadevati, da najde zaposlitev, ne
sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela in mora
upravitelju mesečno poročati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi zaposlitev našel. Izpolnjevanje
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teh dolžnikovih obveznosti nadzoruje stečajni upravitelj. Upniki imajo pravico v šestih
mesecih po objavi oklica vložiti ugovor proti odpustu obveznosti, če menijo, da obstajajo
ovire za odpust obveznosti. O ugovoru odloči sodišče s sklepom. Če ugovora ni, ali je bil
zavrnjen, sodišče po preteku preizkusnega obdobja izda sklep, da se dolžniku odpustijo vse
njegove obveznosti razen prednostnih terjatev (preživnine ipd.). Odpust obveznosti učinkuje
torej za vse navadne terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka
osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega stečaja.
Če je sklep o odpustu obveznosti pravnomočen, upniki ne morejo od dolžnika terjati
nobenega plačila neplačanih dolgov. V kolikor pa dolžnik kljub odpustu prostovoljno plača
neplačani del terjatve, nima pravice zahtevati vračila.
Odpust obveznosti je poseben postopek, ki je sestavni del osebnega stečaja. O začetku
postopka odpusta obveznosti sodišče obvesti upnike z oklicem. Odpusta ne more predlagati
tisti dolžnik, ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali
gospodarstvu, ki še ni izbrisano, ki je v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega
stečaja dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za
pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril
davek v znesku najmanj 4000 evrov oziroma ga je sodišče že oprostilo njegovih obveznosti v
zadnjih desetih letih. Prav tako pa ne more odpusta dolga predlagati dolžnik, ki je v zadnjih
treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z
njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno
ali za neznatno plačilo.
Dolžnik po končanem postopku ni prost obveznosti, ki tekom postopka niso bile v celoti
poplačane, lahko pa pred koncem postopka vloži predlog za odpust obveznosti v delu, ki ne
bi bile poplačane do konca postopka. S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti
sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od 2 let od uvedbe postopka in tudi
ne od 1 leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti, sočasno pa tudi ne daljše od 5 let od
uvedbe osebnega stečaja. Dolžino preizkusne dobe sodišče samo določi glede na okoliščine
primera in ne glede na predlog dolžnika ali upnika. Med preizkusno dobo stečajni dolžnik ne
more sklepati pogodb in opravljati pravnih poslov, s katerimi bi razpolagal s premoženjem,
ki spada v stečajno maso. Brez soglasja sodišča ne more najeti posojila, dati poroštva,
odpreti novega denarnega računa, se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim
pravicam. Če je zaposlen, mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po pogodbi o
zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Nezaposleni stečajni dolžnik, ki je
sposoben za delo, si mora prizadevati, da najde zaposlitev. Ne sme odkloniti nobene ponujene
redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela.4 Stečajnemu upravitelju mora mesečno poročati
o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče
odloči, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti.

4

Razen če ponujene zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati.
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Postopek za odpust obveznosti se izvede znotraj postopka osebnega stečaja, če stečajni
dolžnik do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust
obveznosti (397. člen ZFPPIPP).
Odpust obveznosti ni dovoljen, če obstaja ovira za odpust obveznosti iz 398. Člena ZFPPIPP:
 če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali
gospodarstvu, ki še ni izbrisano,
 če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja dal
neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje
davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek v
znesku najmanj 4.000 eurov,
 če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od pravnomočnega
sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let,
 če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja prevzel
obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je
razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo.
Postopek odpusta obveznosti zajema tri faze:
 začetek postopka odpusta obveznosti,
 ugovor proti odpustu obveznosti,
 sklep o odpustu obveznosti.
Pravnomočen sklep o odpustu obveznosti ima za posledico, da preneha pravica upnika do
sodnega uveljavljanja plačila terjatve, na katero učinkuje izdan sklep o odpustu. S
pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati
plačilo terjatve, na katero učinkuje odpust obveznosti. Z namenom preprečevanja zlorab
ZFPPIPP predvideva, da mora od zadnjega pravnomočnega sklepa o odpustu obveznosti
preteči najmanj deset let. Sam postopek odpusta obveznosti se izvede le znotraj postopka
osebnega stečaja, če dolžnik vloži predlog za odpust obveznosti. Če torej ni izpolnjen pogoj
za uvedbo stečajnega postopka, tudi dejstva, ki se nanašajo na odpust obveznosti in določitev
preizkusne dobe, na samo uvedbo osebnega stečaja ne morejo vplivati.5

Takšno stališče je zavzelo tudi Upravno sodišče RS v odločbah opr. št. IV U 66/2011, III U 74/2012 in I U
21/2012.
5
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3

3.1

ANALIZA IN KRITIČNI POGLED NA IZVAJANJE OSEBNIH
STEČAJEV
STATISTIČNI PODATKI

Po podatkih vrhovnega sodišča je bilo v Sloveniji od 1. oktobra 2008 vloženih 567 stečajev
nad pravnimi osebami (podjetji) in kar 927 vlog za osebni stečaj - od tega 845 za potrošnike
in 82 za samostojne podjetnike. Med slednjimi je mogoče zaslediti podjetja, ki se ukvarjajo z
gostinstvom, gradbeništvom, kleparstvom, parketarstvom, slikopleskarstvom, trgovino,
mizarstvom, transportom, šiviljstvom, računalniškim programiranjem, vulkanizerstvom,
prodajo sadja in zelenjave, v stečaj sta šli vedeževalka in avtošola. V tem času so upniki
prijavili skoraj pet milijonov evrov terjatev oziroma dolgov, ki bodo najverjetneje večinoma
odpisani. Številni predlagatelji stečaja so namreč že ob začetku postopka predlagali odpust
obveznosti, sklep o odpustu jih je doslej prejelo 196, poskusna doba za odpust.
Prof. dr. Šime Ivanjko, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in eden soavtorjev
predloga zakona, ki je institut vpeljal, pojasnjuje, da so osebni stečaji tako v Evropi kot v
Sloveniji v porastu. V članicah EU je v letu 2010 njihovo število porastlo, v Nemčiji za 7,6
odstotkov, na Švedskem za 19, na Nizozemskem 16, v Franciji za 8 in na Finskem za 6
odstotkov. Po mnenju Ivanjka se kriza z zamikom kaže tudi na področju števila osebnih
stečajev in pričakovati gre, da bo posledica stečajev, ki so nastali pri pravnih osebah tudi več
stečajev na področju fizičnih oseb. vseh obveznosti - ta traja od dveh do pet let.
V začetku marca 2013 je po podatkih AJPES-a v postopku osebnega stečaja 81.831
dolžnikov. V preteklih letih je bilo v Sloveniji v povprečju 920.000 delovno aktivno oseb, od
tega 12% brezposelnih.
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GRAF 1: Primerjava števila stečajev

Vir: Zbornica upraviteljev (2012)
Iz grafa 1 je razvidno, da se je v septembru 2010 začel velik porast v številu osebnih stečajev.
V letu 2011 in v prvi polovici leta 2012 je bilo število osebnih stečajev na približno enaki
ravni. Iz podanih podatkov ugotavljamo, da se je število povprečnih mesečnih stečajev
povečalo iz števila 50 v letu 2009 na skoraj 200 na mesec v prvi polovici leta 2012.
GRAF 2: Primerjava osebnih stečajev med pravnimi in fizičnimi osebami

Vir: Zbornica upraviteljev (2012)
V grafu 2 vidimo primerjavo števila gibanj stečajev pravnih in fizičnih oseb. Razberemo
lahko, da je v vseh obdobjih večje število osebnih stečajev kot pa pravnih.
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3.2

SWOT ANALIZA UVEDBE OSEBNEGA STEČAJA ZA DOLŽNIKA

PREDNOSTI:
- Ublaži negotovost in stres, ki ju prinaša pritisk številnih upnikov.
- Ko so dolgovi enkrat v postopku stečaja, se jih običajno večji del odpiše, upniki pa ne
morejo pozneje zahtevati poplačila.
- Upniki se morajo sprijazniti z dejstvom, da bodo dobili manj denarja, kot jim ga dolguje
dolžnik.
- Dolžnik se uči iz napak, začne reševati probleme in ima priložnost za nov začetek
- Po objavi stečaja tretja stran prevzame administracijo, odločanje in postopek plačevanja
dolgov.
- Dolžniki v osebnem stečaju običajno plačajo manj, kot če se dogovorijo za katero od
drugačnih možnosti poravnave dolgov.
- Upniki si v času postopka praviloma ne morejo premisliti in spremeniti zahtev.
SLABOSTI:
- Nezadostna sredstva za plačilo takse
- Dolžnik bo izgubil večji del oprijemljivega premoženja.
- Če je dolžnik lastnik podjetja, bo to prodano; če se bo prodalo
- V kolikor je samostojni podjetnik in ima zaposleni bodo le-ti odpuščeni
- Oseba v stečaju brez soglasja sodišča ne more odpreti transakcijskega računa, najeti
posojila ali dati poroštva niti se ne more odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim
pravicam.
- Dolžnik se mora sprijazniti z natančnimi pregledi vseh njegovih finančnih transakcij.
- Stečajnemu upravitelju mora dolžnik sporočiti vsakršno spremembo, ki se nanaša na
njegovo premoženje in naslov bivališča.
- Neinformiranosti in neznanje
- Dolgotrajni postopek
- Omejitve poslovne sposobnosti
PRILOŽNOSTI:
- Dolžnik lahko začne na novo in z novo kariero
- Koriščenje bonitete socialne države
- Odgovorno reševanje problemov, racionalnejše obnašanje
- Izboljšanje samopodobe ter iskanje novih osebnih vrednot
- Za izboljšanje medsebojnih odnosov z bližnjimi
NEVARNOSTI:
- Nezaupanje, izobčenje in obsojanje okolja
- Stigmatizacija ( tudi družinskih članov)
- Slabša obravnavanje s stani finančnih institucij

17

PETI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a
3.3

Diskriminacija pri poslih
10 let ne more več v stečaj
SWOT ANALIZA UVEDBE OSEBNEGA STEČAJA ZA UPNIKA

PREDNOSTI:
- možnost vložitve postopka OS ter s tem zaključitev zadeve;
- pravičen delež poplačila njegovih terjatev;
- onemogočeno je prednostno poplačilo po subjektivni presoji
- izključeno je pravilo hitrejšega v toženih postopkih
SLABOSTI:
- poplačilu terjatev v samo določenem deležu
- dolgotrajnost postopka
- več dolžnikov ga lahko pahne v krizo
- neizterljivost preostalih terjatev, ki so vključene v odpust dolga stečajnemu dolžniku.
- stroški postopki OS zmanjšujejo sredstva za poplačilo terjatev
- izkoriščanje pomanjkljivosti sistema s strani dolžnika
- »kuhanje« zamere in maščevanje dolžnika
PRILOŽNOST:
- pridobitev ugleda in statusa nepopustljivosti
- prenos dobrih praks
- zaupanje finančnih institucij

NEVARNOST:
- očitanje nesocialnosti
- možnost upada prometa zaradi nerazumevanja instituta osebnega stečaja
3.4

PAMETNO VODENJE OSEBNIH FINANC

Denar ne sme vladati nam, temveč moramo mi obvladovati njega. Tvoj denar mora delati to,
kar ti želiš in ti prinašati zadovoljstvo. Za uspešno preprečitev osebnega stečaja moramo
upoštevati naslednja pravila:
-

nadzoruj izdatke
razporedi vsak evro
Ne pozabi se izogibati kreditom in kreditnim karticam
načrtuj ne-pričakovano
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-

4

vzpostavi varnostno rezervo
Ne pozabi prenesti tveganja na druge
določi in ovrednoti finančne cilje
sproti prilagajaj razporeditev budgeta po kategorijah
ne pozabi na končni cilj: prihodke aktualnega meseca razporedi v naslednjega.

ZAKLJUČEK

Osebni stečaj je postopek, v katerem fizična oseba zaradi previsokih dolgov, le-te poskuša
poplačati s svojim premoženjem, ter za del dolgov pa celo doseže njihov odpust. V osnovi
gre za pravni postopek, ki naj bi omogočal prezadolženim fizičnim osebam, da iz svojega
premoženja v okvirju svojih možnosti poplačajo upnike hkrati in v enakih deležih, s tem da
lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov,
ki niso bili poplačani iz obstoječega premoženja v stečaju. Osebni stečaj je namenjen
predvsem potrošnikom in podjetnikom posameznikom, ki za razliko od dosedanje ureditve
niso prosti obveznosti, če v stečaju niso poplačani v celoti njihovi upniki. Po dosedanji sodni
praksi je bil podjetnik posameznik oproščen obveznosti iz podjetniškega poslovanja, če niso
bili upniki poplačani iz njegove razdelitvene mase v stečajnem postopku. Zoper osebni stečaj
je bilo veliko pomislekov, vendar je treba povedati, da je ureditev osebnega stečaja obveznost
RS kot članice Evropske unije in da je osebni stečaj nujno potreben zaradi varstva dolžnikov,
ki so postali prezadolženi, pogosto brez svoje krivde. Kritika je zlasti opozarjala, da bo
možno osebni stečaj zlorabiti, vendar glede na dejstvo, da je osebni stečaj pod nadzorom
sodišča, so možnosti za zlorabo minimalne. Sicer pa vse, kar je v osnovi pozitivno, se lahko
zlorablja, vendar v konkretnem primeru zakon vsebuje vrsto preventivnih ukrepov, ki
onemogočajo morebitne zlorabe.
Posameznik v stečaju torej ni več samostojen, ampak je bližje temu, da je spet star 15 let, saj
nekatere pravice že oz. še ima, drugih pa ne. Stečajni upravitelj ni dolžnikov prijatelj, ampak
nadzornik, saj varuje stečajno maso. Za začetek stečajnega postopka mora dolžnik plačati
predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, ki so odvisni od višine stečajne
mase. V kolikor nima sredstev za kritje predujma in bi bilo njegovo preživljanje zaradi
plačila predujma ogroženo, lahko na okrožno sodišče vloži prošnjo za brezplačno pravno
pomoč. Mag. Boštjan J. Turk iz Inštituta za civilno in gospodarsko pravo (ICGP) navaja, da
mora v Avstriji fizična oseba plačati vsaj desetino dolgov, da se mu ti lahko v celoti odpišejo.
Primerjalno gledano so v Sloveniji zelo veliki stroški osebnega stečaja. Pri nas je za predujem
treba plačati približno 2.000 evrov, za odvetniške in druge storitve pa še okrog 1.800 evrov.
‘V ZDA, kjer je dohodek na prebivalca precej višji kot pri nas, stroški za prijavo znašajo 400
dolarjev, pravni in odvetniški stroški pa 1.000 dolarjev.‘ je še zapisal mag. Boštjan J. Turk.
Postopek osebnega stečaja se v primerih, ko dolžnik nima nobenega premoženja, zaključi
hitro, upniki pa ne pridejo do poplačila svojih terjatev. Če se stečajni postopek zaključi brez
poplačila upnikov, se dolžnik z osebnim stečajem ne reši svojih dolgov, saj lahko vsak upnik,
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ki je pravočasno prijavil svojo terjatev, od dolžnika terja poplačilo še neplačanega dela
terjatve tudi po zaključku postopka. V primeru, da ne obstoji stečajna masa kot dejanska
predpostavka za uvedbo postopka, sodišče tudi nima pravne podlage za začetek postopka,
zaradi česar sodišče zavrne tudi prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči.
Pomanjkljivost brezplačne pravne pomoči pri osebnih stečajih je, da se ne preverja vsebinski
vidik zahteve, torej ne moremo natančno opredeliti kako je oseba zašla v stečaj temveč,
sodišče preveri samo ali je oseba prezadolžena oz. insolventna. Na tak način se BPP dodeli
vsakemu, kar posledično pomeni višje stroške za sodišča.
Iz razgovora s stečajno sodnico in tudi iz strokovnih člankov se da ugotoviti, da je sam
postopek predolg in prezapleten. Znano je, da je v tem času postopek spremembe zakona.
Potrebno bi bilo poenostaviti postopek in dodati strožje kriterije kdo lahko zaprosi za osebni
stečaj. Takšno stališče je zavzela tudi stečajna sodnica ga. Vedenik. Med pravosodnimi
delavci vlada prepričanje, da ljudje osebni stečaj uporabljajo za izigravanje sistema in da bi
ga bilo potrebno ukiniti.
Sedaj se dogaja, da tisti, ki poznajo postopek osebnega stečaja le-tega izigravajo. Pogostejše
je tudi manipuliranje z stečajnimi upravitelji, saj ljudje delajo na črno oz. prikrivajo del
premoženja in ta ne pade v stečajno maso. Tako na primer so obstajali lokali, ki so zadnji
trenutek zamenjali lastnika in se tako izmaknili iz stečajne mase. Pri tem so stečajni
upravitelji nemočni. Obstaja sicer zakonsko določilo, da mora stečajni dolžnik stečajnega
upravitelja seznaniti s pravnimi posli, ki jih je sklenil v 3 letih pred uvedbo stečaja.
Ugotavljamo, da so ljudje na splošno zelo slabo poučeni o osebnem stečaju ter ga jemljejo
kot nekaj slabega in nikakor ne vidijo v tem priložnosti. Oseba, ki se je znašla zaradi različnih
razlogov v tej situaciji, lahko s tem, da objavi osebni stečaj priložnost, da si na novo uredi
življenje in osebne finance oz. obrne nov list. Menimo, da bi država morala bolje poučiti
svoje državljane, še posebej v teh kriznih časih, ko se ogromno ljudi srečuje z daljšo plačilno
nesposobnostjo in ne najdejo poti iz te težke situacije. Ljudje se lažje soočajo s težavami,
takrat ko imajo na voljo več kot eno rešitev svojih težav in osebni stečaj je ena izmed njih. Iz
vsega tega potegnemo sklep, da bi morala država poskrbeti za večjo informiranost
povprečnih državljanov, da bi lahko to možnost, ki jim jo zakonodaja nudi, morebiti
uporabili. Dejstvo je, da bodo vedno obstajali posamezniki, ki bodo na kakršen koli način
izigravali pravosodni sistem.
Prednosti osebnega stečaja so predvsem v tem, da se dolžnik znebi pritiska, ki ga izvajajo
upniki, s tem se znebi tudi stresa, ki negativno vpliva na njegovo zdravje, ki se začne
izboljševati. Dolžnik dobi s tem priložnost za začetek reševanja svojih problemov, da se iz
svojih napak nauči, hkrati pa je priložnost za nov začetek in hkrati varnost za dolžnika in
njegove družinske člane. Dejstvo je, da se mora dolžnik javno izpostaviti in da zanj to
pomeni popolno razgaljenje, ter omejitev poslovnih sposobnosti, kot tudi izgubo premoženja
zaradi pretekle lahkomiselnosti. Ko se oseba odloča za začetek postopka osebnega stečaja,
ima s tem priložnost za nov začetek, ter da svoje bližnje odkrito seznani z svojim položajem.
S tem lahko dokaže svojo zrelost in odgovornost za reševanje nastale situacije. Oseba, ki se je
znašla v postopku osebnega stečaja, mora najprej prepoznati svoje napake in si najti pomoč
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pri odpravljanju le-teh zato, da bo iz tega izšel boljši človek in bo s svojim življenjem začel
ravnati odgovorno in ekonomično.
Država bi morala spremeniti zakon, ki bi zaščitil dolžnika pred izgubo strehe nad glavo, saj je
sedaj praksa, da se stanovanje oz. hiša, kjer živi proda. Pa čeprav je morda znesek dolga
zanemarljivo mali v primerjavi z vrednostjo nepremičnine. Za manjše zneske bi bilo bolje
upoštevati bodoče prihodke dolžnika, s tem bi dolžnik lahko zaščitil svoje premoženje in
kljub temu uredil svoje finance. Moramo preprečiti ustvarjanje novih socialnih problemov, ki
na koncu obremenjujejo državo in proračun. Prav tako bi država morala zmanjšati začetno
takso, ki je glede na finančno stanje dolžnika nedosegljiva, oz. jo odpraviti. Ugotavljamo
namreč, da je ravno visoka taksa, ki je posameznik ne more poravnati, pogosto največja ovira
pri odločanju o uvedbi začetka osebnega stečaja.
Sam postopek osebnega stečaja je zakompliciran in dolgotrajen, kar posledično pomeni višje
stroške, ki so zopet na plečih ali dolžnika ali pa ga na koncu poravna država. Preizkusna doba
je predolga in samo povzroča rast stroškov postopka. Država bi morala strmeti k
racionalizaciji stroškov namesto, da dovoljuje dodatno rast.
Po mnenju stečajne upraviteljice Marine Marinc Pilej, bi moralo biti glede na število ljudi, ki
živijo pod pragom revščine, osebnih stečajev še več. A ljudje so s to možnostjo preslabo
seznanjeni. Med spisi, s katerimi se ukvarja stečajna upraviteljica, je večina takih, kjer je
vzrok osebnega stečaja največkrat brezizhodna socialna stiska. Za osebni stečaj se namreč
praviloma odločijo ljudje, ki zaradi brezposelnosti, bolezni, invalidnosti, revščine ne vidijo
rešitve iz hudih socialnih okoliščin, v katerih so se znašli. Številni imajo zdravstvene težave,
zaradi katerih so morda izgubili službo ali so invalidsko upokojeni. Ne morejo odplačevati
dolgov, bančnih posojil, položnic, med njimi so matere samohranilke ali očetje, ki plačujejo
preživnino. Njihovi dolgovi pogosto niti niso visoki in se gibljejo med 3000 in 10.000 evri,
vendar nimajo možnosti, da bi jih poplačali, saj jim komaj ostane za življenje, navaja stečajna
upraviteljica. Trajno nelikvidna je namreč že nezaposlena oseba, ki ne prejema nobenih
drugih rednih prejemkov in za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki
presegajo tisoč evrov. Dolžnik potrošnik sme osebni stečaj predlagati že v primeru, če za več
kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo trikratnik njegove plače,
nadomestil ali drugih rednih prejemkov. Za podjetnika ali zasebnika pa velja, da je
nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo petino
zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto.
Ker predlagatelji osebnih stečajev pogosto nimajo niti toliko lastnine, da bi plačevali
stečajnega upravitelja, lahko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč, ki krije stroške stečaja.
Med prijavitelji stečaja so po podatkih stečajne upraviteljice Pilejeve, tudi dolžniki, ki
izvirajo iz obdobja, ko je država uvedla terjatev do nekdanjih lastnikov izbrisanih družb z
omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Pred leti so nekatere družbe zaradi težav v poslovanju
prenehale poslovati in jih je država avtomatično izbrisala iz registra, vendar je sprememba
zakonodaje čez nekaj let nepričakovano uvedla odgovornost ustanoviteljev za nazaj, bodisi da
je šlo za neodplačana posojila, davke, prispevke in podobno. Ta sprememba zakona je sicer
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veljala le krajši čas, do aprila 2008, tako da so bili nekateri ljudje nenadoma, ne da bi sploh
slutili, upnikom dolžni velikansko premoženje, tudi sto tisoč evrov in več. Zato so bili
prisiljeni začeti postopek osebnega stečaja. Med takšnimi dolžniki so nekateri, ki so se v
brezizhodnih okoliščinah znašli brez svoje krivde, na primer če je zakonec ob ustanovitvi
družbe predlagal ženi, da postane ustanoviteljica, on pa bo upravljal vse posle. Če sta se
pozneje ločila, je ostala dolžnica sama in odgovarjala za vse neodplačane terjatve.
Predlagatelji, ki si od razglasitve osebnega stečaja obetajo odpis vseh obveznosti, so tudi
takšni, ki so izrabljali najrazličnejše, celo nelegalne možnosti, da so prišli do denarja, na
primer z izpolnjevanjem čekov, pretiranim jemanjem posojil, goljufijami in podobnim.
Po vsem sodeč ljudje, ki so v brezizhodni stiski, ne poznajo dovolj te možnosti osebnega
stečaja, saj niti na centrih za socialno delo ne dobijo celovite informacije, kaj lahko s
stečajem pridobijo. Tisti, ki imajo nekaj imetja, se verjetno bojijo, da bodo izgubili vse in da
bodo nekaj let pod nadzorom upravitelja. V primerih osebnega stečaja namreč ne preostane
drugega kot odprodati vso lastnino, ki jo dolžnik morda premore (nepremičnino, avto ali
druge premičnine, delnice), da poplača upnike. V nadaljevanju stečajnega postopka, katerega
namen je največkrat odpust vseh obveznosti, večjih preverjanj ni več, varovanec pa mora, če
je brezposeln, redno poročati o aktivnem iskanju zaposlitve, v primeru bolezni pa tudi o
zdravstvenem stanju.
Dolžniki, ki nimajo ničesar, kar bi lahko izgubili, imajo lahko od stečaja veliko koristi.
Ničesar jim ni treba plačati, nikakršnih sitnosti nimajo. Takoj ko se začne stečajni postopek,
se tudi končajo grožnje z rubeži in izterjave ter nenehno iskanje novih posojil, za katere že
vnaprej vedo, da jih ne bodo mogli odplačevati. Z minimalno plačo ali socialnimi nadomestili
lahko povsem nemoteno živijo naprej, po preizkusnem obdobju pa začnejo znova. Vendar se
morajo zavedati, da takšne priložnosti zlepa ne bo več; zakon namreč določa, da osebnega
stečaja ni mogoče ponoviti prej kot v desetih letih.
Osebni stečaji so lahko priložnost za nov začetek, vendar samo če se posameznik nekaj iz
tega nauči ter ravna odgovorno in racionalno.
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1
1.1

UVOD
PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE

Področje raziskovanja je prikazati zadovoljstvo z življenjem in politično kulturo v Sloveniji
in na Hrvaškem. Zanimata nas predvsem kakovost življenja in politična kultura v obeh
omenjenih državah. Zanimajo nas predvsem razlike in splošno zadovoljstvo v obeh državah.
Namen naloge je v teoretičnem delu preučiti pojme kot so definicija življenja, definicija
zadovoljstva ter poiskati raziskave s katerimi jih merimo. Prav tako pa nas zanima definicija
politike, politična kultura ter raziskave na tem področju. V raziskovalnem delu pa nas
zanimajo predvsem razlike v zadovoljstvu s kakovostjo življenje in politično kulturo med
državama.
1.2

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE

1.2.1 Opredelitev problema
Raziskovanje se predvsem nanaša na vprašanja o zadovoljstvu z življenjem in politično
kulturo. Vsak človek lahko ima svoja merila za uspešno in zadovoljno življenje, na kar vpliva
lahko socialni status, narodnost, mogoče celo naša zavednost, razgledanost. Prav tako je s
politično kulturo.
1.2.2 Cilji v teoretičnem delu naloge
Cilji v teoretičnem delu naloge so:
 Opredeliti definicijo zadovoljstva z življenjem.
 Poiskati definicijo življenja.
 Opisati raziskave na področju raziskovanja zadovoljstva z življenjem v posamezni
državi.
 Opredeliti politično kulturo.
 Poiskati definicijo politike.
 Opisati raziskave na področju politične kulture v posamezni državi.
1.2.3 Cilji v raziskovalnem delu naloge
Cilji v raziskovalnem delu naloge so:
 Analizirati kakovost življenja in političnega področja v Sloveniji in na Hrvaškem ter
narediti primerjavo med državama.
 Ugotoviti, kaj v posamezni državi menijo o zadovoljstvu z življenjem in politično
kulturo ter podatke primerjati med seboj.
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1.3

Raziskati področja po katerih merimo zadovoljstvo z življenjem in politično kulturo v
posamezni državi, ter proučiti dane podatke.
Potrditi ali zavrniti hipoteze.
HIPOTEZE

H1: Mladi v Sloveniji so bolj zadovoljni z življenjem kot mladi na Hrvaškem.
H2: Mladi v Sloveniji so bolj zadovoljni s politično kulturo kot mladi na Hrvaškem.
H3: Mladi v Sloveniji ocenjujejo, da so njihovi politiki bolj pošteni, kot pa svoje politike
ocenjujejo na Hrvaškem.
H4: Hrvaški predsednik uživa večji ugled v svoji državi kot pa slovenski predsednik v svoji.
H5: Večina mladih v Sloveniji in na Hrvaškem se sploh ne strinja s trditvijo, da imajo
zaupanje v vlado in njeno delo.
H6: Večina mladih v Sloveniji in na Hrvaškem se popolnoma ali večinoma strinja s trditvijo,
da se bo z vstopom Hrvaške v EU izboljšal odnos med Hrvaško in Slovenijo.
H7: Bolj kot so mladi zadovoljni z življenjem, bolj so zadovoljni s politično kulturo.
1.4

METODE DELA

V tej raziskovalni skupini sva dve študentki iz Slovenije, štirje študentje pa prihajajo z
Hrvaške. Mentor nas je že 3 tedne pred pričetkom tabora seznanil z nalogami in nas povezal
»online«. Pri teoretičnem delu naloge smo uporabili sekundarne vire zbiranja podatkov in
sicer smo poiskali vire na internetu in v knjižnici. Za raziskovalni del smo uporabili primarni
vir zbiranja podatkov in sicer anketni vprašalnik, ki smo ga kasneje analizirali s pomočjo
SPSS programa.
1.5

OMEJITVE RAZISKAVE

Omejeni smo se na dve državi, Slovenijo in Hrvaško ter na anketirance, ki so stari od 15 do
30 let.
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2

MALO MISLI O ZADOVOLJSTVU IN ŽIVLJENJU

Zadovoljstvo je prijetno čustvo, povezano s kakovostjo življenja. Sicer lahko preživimo brez
zadovoljstva in sreče, a je takšno življenje bedno, mizerno in brez prave kakovosti. Ljudje
sami po sebi iščemo zadovoljstvo, stremimo k zadovoljstvu in sreči. Kadar so naše osnovne
potrebe zadovoljene se obračamo k lepim stvarem, iščemo neko notranje zadovoljstvo.
Pomembno nam postane, da se počutimo zadovoljno, izpolnjeno in tudi srečno. Tudi ko
opazimo napredek v kakovosti življenja, postanemo zadovoljnejši, postane nam prijetneje.
Seveda pa ima vsako stanje in tudi čustvo nek konec. Ob vprašanju kako dolgo bo trajalo
naše zadovoljstvo je možnih več odgovorov. Ko se prilagodimo kakovostnejšemu življenju, ti
občutki popustijo. (http://kainoto.com/marketing-trzenje-clanki/Zadovoljstvo-drugic-custvo-stalisce-ali-zgolj-beseda.aspx).
2.1

DEFINICIJA ZADOVOLJSTVA

Beseda zadovoljstvo izvira iz latinskih besed satis , kar pomeni dovolj in pa facio, kar pomeni
narediti. Torej zadovoljstvo pomeni »narediti dovolj«. Osnovni pojem torej sploh ni povezan
s človeškimi čustvi , očitno pa se je skozi pogovorno rabo ta povezava ustvarila.
Na splošno ob besedi zadovoljstvo pomislimo na določeno stanje ali psihološko in/ali
fiziološko, katero čutimo. Beseda zadovoljstvo lahko pomeni tudi skupek nekih pozitivnih
občutkov, ki nastanejo ob prisotnosti večih pozitivnih čustev hkrati.
Če zadovoljstvo opredelimo kot čustvo potem lahko rečemo, da je povezano s čustvom želje.
Torej, ko si nekaj zaželimo in to dobimo ali dosežemo smo zadovoljni. Posledično nas to
vodi v občutek sreče. Nekaj ne moremo doseči iz nezadovoljstva, le iz zadovoljstva. Bolj kot
nam je želja pomembna, bolj intenzivno je zadovoljstvo ob njeni izpolnitvi. Zadovoljstvo in
sreča sta tudi nagrada ob uspehu. Zadovoljstvo je nekakšna notranja nagrada. To sproži v nas
samih nekakšen mehanizem, ki nam ob podobnih situacijah sproži verjetnost, da se bomo
enako obnašali (http://kainoto.com/marketing-trzenje-clanki/Zadovoljstvo-drugic-custvo-stalisce-ali-zgolj-beseda.aspx).
2.2

DEFINICIJA ŽIVLJENJA

Najti enotno definicijo življenja ni možno,kajti vsak ima drugačen odgovor na vprašanje: kaj
je življenje?
 Življenje je, da se rodiš, ješ, rasteš, se učiš, spiš, delaš, se družiš in na koncu—umreš.
 Gledano z drugega zornega kota, je življenje spoznavanje in rast, ne fizična rast
ampak notranja rast. Ko se zavedaš, da imajo vse tvoje odločitve posledice in da
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stanje v katerem si zdaj je le posledica tvojih odločitev in preteklih dejanj. Prav tako
pa vse tvoje sedanje odločitve vplivajo na stanje v katerem boš v bližnji prihodnosti.
 Življenje pomeni biti živ, nekaj kar ima omejen »rok trajanja«. Živa bitja so tista, ki
rastejo, se razmnožujejo in umrejo.
 Življenje vedno najde pot, življenje dela »samo od sebe«, samo od sebe teče naprej.
Življenje je lahko tudi boj za obstanek, kjer preživi le najmočnejši.
 Torej, življenje smo mi vsi. Življenje ima celotno sliko neskončnega obzorja. Samo
življenje vidi in razume vse povezave od prvega trenutka obstoja samega življenja.
Ljudje pa smo v svojem razmišljanju omejeni, vidimo le delček majhne slike v kateri
živimo. Življenje samo po sebi ne more biti krivično do nikogar. Sami si krojimo
svojo usodo. Prepuščeni smo svojemu razmišljanju in delovanju. Na koncu pa
pridemo do spoznanj kaj smo naredili prav in kaj narobe. Kot pravijo, da se ˇučiš na
lastni koži« ali pa da ˇte izkušnje naučijo«.
Na vsa ta vprašanja so poskušali odgovoriti že mnogi filozofi, modreci in drugi učenjaki, a
niso našli odgovora. Življenja ne moremo poiskati v času in prostoru. Ni oprijemljiva stvar.
Življenje je nekaj kar zaznamo znotraj samega sebe (Vene in Grubiša, 2004, povzeto po
http://www.teozofija.info/Blavatsky_Znanost_zivljenja.htm).
2.3

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

Samo zadovoljstvo z življenjem je seveda zelo subjektivno. Kar za nekoga predstavlja
idealno življenje, lahko za drugega pomeni nekaj popolnoma nasprotnega. Raziskave so
pokazale, da bolj kot smo zadovoljni z življenjem, uspešnejši smo. Pozitivna čustva nas
peljejo k zastavljenim ciljem. Posamezniki, ki so s svojim življenjem bolj zadovoljni tako
posledično dosegajo, ne samo višje učinkovitosti, ampak so tudi na svojem delovnem mestu
deležni drugih prednosti oziroma ugodnosti. Celo med drugim dosegajo pomembnejša, bolj
avtonomna in raznovrstna delovna mesta, več zaslužijo, poleg tega na delovnem mestu kažejo
manj neproduktivnih vedenj in izgorelosti kot posledice delovnih obremenitev. Poleg večjih
uspehov na delovnem področju, dosegamo tudi večjo učinkovitost in uspešnost na drugih
področjih življenja recimo boljše mentalno in fizično zdravje. Posameznikovo subjektivno
zadovoljstvo z življenjem vidimo v pozitivnih izidih v treh osnovnih in primarnih življenjskih
domenah: delu, socialnih odnosih in zdravju (http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/plavcakana.pdf).
Popolnega zadovoljstva ne moremo doseči, lahko pa smo na splošno zadovoljni s svojim
življenjem. Vedno lahko najdemo nekaj, za kar menimo, da bi nas naredilo zadovoljnejše in
takrat stremimo k temu. Seveda moramo biti pri tem previdni. Nenehne želje in nedoseganje
le-teh lahko privede do nenehnega nezadovoljstva. Po drugi strani pa so želje gonilo za delo,
življenje in cel smisel. Tako pravijo, da ko človek nima več želja ne more več živeti. Seveda
ima pri vse omenjenem pomembno vlogo tudi vzgoja. Ker smo bili različno vzgojeni so tudi
naše težnje po zadovoljstvu različne. Nekateri so zadovoljni z manj, drugi pa potrebujejo več,
da dosežejo zadovoljstvo. Tudi same želje so zelo subjektivne. Ali so to materialne dobrine
ali pa morda nekaj, kar z denarjem ni moč kupiti. Zadnje čase je moč zaslediti predvsem to,
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da je govora o zadovoljstvu življenja kot osebnim napredkom posameznika. Sklepamo, da so
materialne dobrine potisnjene vstran, ker jih je na pretek in se je človek uzrl za nečim, kar
ima neko večjo, oprijemljivejšo vsebino.Za ugotovitev zadovoljstva z življenjem se
najpogosteje
poslužujemo
raznih
anket
in
intervjujev
(http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2011/SRS/4/PDF/zadovoljstvo
%20z%20zivljenjem.pdf).
2.4

RAZISKAVE NA PODROČJU ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM

Na temo zadovoljstva z življenjem je bilo opravljenih mnogo raziskav. Tudi v Sloveniji
Statistični urad Republike Slovenije vsakoletno meri kakovost življenja v Republiki
Sloveniji, kar lahko povežemo z zadovoljstvom življenja. Merijo pa se naslednji dejavniki:
 materialni položaj,
 kakovost življenja,
 delovni čas,
 vseživljenjsko učenje,
 poraba časa,
 družabno življenje,
 turizem,
 varnost, občutek varnosti,
 kriminaliteta,
 okolje.
Po raziskavah sodeč je moč zaslediti podatek, da je v Sloveniji bilo novembra 2010
zadovoljnih s svojim življenjem 85 % oseb, od teh jih je bilo 21 % celo zelo zadovoljnih.
Zelo nezadovoljni pa so bili 3 % oseb (http://www.stat.si/doc/pub/Kakovost.pdf).
Raziskava Eurobarometra z leta 2010 pravi,da smo Slovenci nadpovprečno zadovoljni z
življenjem: s svojim življenjem smo Slovenci zadovoljnejši (zadovoljnih je 86 odstotkov
vprašanih Slovencev), kot so v povprečju drugi prebivalci EU-ja (78 odstotkov) in najbolj
zadovoljni s svojim življenjem med državljani članic, ki so se EU-ju pridružile leta 2004 ali
pozneje.
Junija 2010 je bila Eurobarometer zabeležil, da je Slovenija na 10. mestu med državami
EU, s 85 % zadovoljnih ljudi (skupaj zelo zadovoljni in zadovoljni).V primerjavi z
letom 2009 se je zadovoljstvo znižalo za 1 odstotek. Delež zadovoljnih v Sloveniji iz junija
2010 je nižji od sedemletnega povprečja, ki je znašalo 88 % in tudi od deleža zadovoljnih
ljudi v letu 2004, ki je znašal 90 %. Čeprav je delež še vedno vedno visok, je to najnižji
delež, ki ga je Slovenija zabeležila od leta 2004. Takšen delež je bil zabeležen le še oktobra
2008. Če pogledamo podrobneje vidimo, da se od leta 2004 v Sloveniji zmanjšuje število zelo
zadovoljnih in veča števila nezadovoljnih, kar je ob manjših nihanjih v preteklih letih
značilno zlasti za obdobje od oktobra 2008 dalje. Deleža zadovoljnih in zelo nezadovoljnih
sta skozi celotno obdobje merjenja razmeroma stabilna. Prav tako ima Slovenija najvišji
delež zadovoljnih ljudi v primerjavi z novimi članicami EU in višji od nekaterih starih članic
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(Nemčije, Francije, Španije, Portugalske in Grčije). Ti podatki ustrezajo tudi ugotovitvam
drugih mednarodnih raziskav. Največ zadovoljnih ljudi je v Skandinavskih državah, severnih
državah EU (Nizozemska, Belgija, UK, Irska) in Avstriji, ki je tik pred Slovenijo. V
raziskavah po letu 2007 so vse države EU, razen Finske, zabeležile padec deleža zadovoljnih
ljudi.
Izjemoma se nekatere med njimi po letu 2007 (zadnje leto pred gospodarsko krizo) še niso
obrnile
v
pozitivno
smer
(http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2011/SRS/4/PDF/zadovoljstvo
%20z%20zivljenjem.pdf).
Indeks zadovoljstva z življenjem je povzet po Adrianu G. Whitu, ki je pri izračunu uporabil
podatke kot so višina BDP in BNP. Ta indeks je povezan s stopnjo bogastva, kvaliteto
zdravstvenega stanja in stopnja izobraževanja, ki je prisotno v državi, ki se jo proučuje.
Rezultati raziskave temeljijo na podatkih pridobljenih od organizacij kot so UNESCO,CIA,
New Economics Foundation, Weenhoven Database, WHO, Latinbarometer, Afrobarometer,
in UNHDR. V raziskavi, ki je potekala 2006 so analizirali 178 držav. Na prvem mestu je
bila Danska z 273,33 točkami, Slovenija je bila na 67 mestu z 220 točkami, Hrvaška pa
na 98 mestu 196,67 (http://en.wikipedia.org/wiki/Satisfaction_with_Life_Index).

3

POLITIČNA KULTURA

V Sloveniji smo bili pred dvema desetletjema priča vzponu in angažmaju civilne družbe, ki je
imela na razpolago zelo malo svobode, a je po drugi strani z vztrajnostjo in pogumom ter s
skupnimi močmi različnih skupin dosegla, da je Slovenija postala demokratična republika. V
svojem razvoju je Slovenija prišla do stopnje, ko so ji bile priznane vse ključne demokratične
pritikline, tako na ravni institucionalnega kakor siceršnjega političnega življenja.
Poglavitna pogoja za delovanje katere koli demokracije sta visoka raven politične kulture ter
državljanska participacija v stvareh, ki so ključne za državo. Državljani, ki avtonomno
sodelujejo v družbeni razpravi in ki preko svojega angažmaja (ne le na volitvah) spodbujajo
ter usmerjajo politično življenje, so ključ do visoke demokratične kulture. Kaj pomeni
avtonomno delovanje državljanov oziroma civilne družbe? Avtonomija je tesno povezana s
svobodo in z imaginacijo - premišljati o alternativnih možnostih razvoja življenja v
demokratični skupnosti. Če želimo, da se demokracija razvija in da presegamo tisto, kar že
imamo, ter najdemo nove poti in boljše rešitve za skupno življenje, moramo kot državljani (ni
dovolj le kot posamezniki) vzpostaviti polje radikalne družbene imaginacije, politične vizije,
ki prinaša alternativne vizije politike in njenih institucij. Temeljni pogoj za to pa je seveda
svoboda. Castoriadis meni, da pomena ali bistva politike ne gre iskati v »dobrem življenju«
ali »sreči«, temveč zgolj v svobodi, mišljeni radikalno kot nečem, kar omogoča neovirano
družbeno izkušnjo in osebni razvoj ter obenem neprestano poraja nove družbene vizije
svobodnih državljanov in državljank (http://www.pogledi.si/clanek/civilna-druzba-politicnakultura).
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3.1

DEFINICIJA POLITIKE

Politika (v ožjem smislu) je usmerjanje družbe s pomočjo države. V širšem smislu pa
politika pomeni usmerjanje človekove dejavnosti katere koli vrste v določeni smeri, t.j. za
uresničevanje določenega cilja. Za politično delovanje je značilno, da je odločanje in
izvajanje odločitev odvisno od mreže formalnih in neformalnih povezav med osebami
(akterji). Politično delovanje v sodobnih družbah ni enotno, zato je upravičeno govoriti o
politikah, v množini (http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika).
Definicijo politike sta podala tudi dva filozofa in sicer Machiavelli in Aristotel, obstaja pa
tudi Webrova definicija politike, ki je sodobnejša in bolj realna.
Aristotel je dejal, da je politika javna dejavnost svobodnih ljudi, ki se kaže kot prizadevanje,
da bi zagotovili red, stabilnost in pravičnost v družbi.
Machiavelli pa je bil mnenja, da je politika boj za oblast, ki naj posameznikom ali skupinam
ki se dokopljejo do nje, zagotovi nadvlado nad družbo in privilegije, ki iz tega izhajajo.
Poznamo izraz »makijavelizem (SSKJ)« načelo, ki zagovarja uporabo tudi zvijačnih,
nemoralnih sredstev za dosego cilja.
Webrova definicija pa ima dva pomena. Prvi je širši pomen, kjer obravnavajo vse vrste
dejavnosti, v katerih gre za upravljanje nekih institucionaliziranih družbenih skupin. V ožjem
pomenu pa je politika težnja po sodelovanju v oblasti ali po vplivu na razdelitev oblasti
znotraj neke države med skupinami ljudi, ki jih obsega ali pa med državami
(http://www.dijaski.net/sociologija/snovzapiski.html?r=soc_sno_druzbena_moc_in_oblast_0
2.pdf).
Politična kultura je koncept, s katerim država ali skupina ljudi, ki med seboj vzdržujejo
podobne politične filozofije in poglede. Znotraj samega naroda, lahko politična kultura
privede do sistemov strank in pogosto je neposredno povezana s položajem posameznika v
življenju (http://www.wisegeek.com/what-is-political-culture.htm).

3.2

OPREDELITEV POJMA POLITIČNA KULTURA

V najpogostejši rabi, se pojem politika uporablja za označevanje vodenja države ter njenih
institucij ter kot potek procesa volitev. Delovanja politike se ne da omejiti z mejami ter na
točno določene ljudi z isto narodnostjo in skupnim jezikom, temveč prehaja razpršeno prek
vseh meja.
Zaradi življenja pod okriljem bivše Jugoslavije smo Slovenci še vedno razpeti med balkansko
in evropsko politično kulturo. Za balkansko politično kulturo so značilne konfliktne
strategije, merjenje političnih moči, interesov in mitizacije zgodovine. Za evropsko
demokratično politično kulturo, ki ji Slovenija najbolj sledi pa je značilno da uporabljajo
strategije, ki so usmerjene v reševanje konfliktov s spoštovanjem človekovih pravic, zaupanje
v demokratične ustanove. Hkrati pa se obremenjujemo z nacionalističnimi težnjami in z
naraščajočo socialno neenakostjo, brezposelnostjo in z umikanjem socialne države.

33

PETI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a
Da bi državljani uveljavljali in ves čas usklajevali med seboj svoje sposobnosti in različne
načine življenja se moramo ves čas učiti ter dobro presoditi kateri politični problemi so
vredni reševanja. Dobro je potrebno tudi presoditi kako in čemu jih reševati.
Najpomembnejše je, da razvijamo demokratično politično kulturo v celoti. Učiti se moramo
začeti na lastnih in tujih napakah, ter političnih izkušnjah in iz tega potegniti najbolje
(http://www.anthropos.si/anthropos/2007/3_4/19_novak.pdf).
Politična kultura se še vedno deli na tri najpogostejše tipe. To so:
 Moralna Politična kultura: družbeni tip je pomembnejši kot individualistični.
Individualizem ni najbolj priznan vsekakor pa skupina priznava potrebo
posameznikov v skupini, da dodajo vrednost za skupino. Politika velja za enega od
velikih dejavnosti človeka, ki se želi družbeno sociačlizirati. Dobra vlada se meri s
stopnjo, v kateri se spodbuja javno dobro. V politiki se pričakuje, da ne bo koristi od
političnega delovanja.
 Individualno Politična kultura:v tej vladi je videti, kot da imajo zelo praktično
usmerjen vodenje. Vlada je ustanovljena za točno določene teme. Poudarek je na
omejitvi in skupnosti
skrbijo za zasebne dejavnosti. Privatne problemi so
pomembnejše od javnih.
 Tradicionalna politična kultura: tukaj so pomembne socialne in družinske vezi. To
pogosto pomeni, da nekatere družine vodijo vlado. Tu prevladuje hierarhična družba.
Vlada je videti kot igralec s pozitivno vlogo v skupnosti, vendar je vloga večinoma
omejena
za
zagotovitev
ohranitve
obstoječega
družbenega
reda
(http://academic.regis.edu/jriley/421elazar.htm).
Ljudje pridobijo politične kulture skozi proces znan kot politična socializacija. Večji del
politične socializacije se pojavi v otroštvu. Politična socializacija pride na več načinov:
družina, šola, vrstniki, religija, družbeni in gospodarski razred, mediji, ključni dogodki.
Vlada ima vlogo v politični socializaciji na različne načine. Določa politiko in učne načrte na
javnih šolah. Vlada ureja tudi medije, kar vpliva na tisto, kar smo videli in slišali.
Socializacija je velik del vsake politične kulture, saj pomaga spremeniti ali ohraniti trenutni
prevladujoči politični kulturi, in to je znano že več let ( http://www.sparknotes.com/usgovernment-and-politics/political-science/political-culture-and-publicopinion/section1.rhtml).
3.3

RAZISKAVE NA PODROČJU POLITIČNE KULTURE

Center za politološke raziskave razvija temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno delo
na ključnih področjih sodobne politične znanosti. Med ključnimi raziskovalnimi temami so
naslednje: raziskovanje razvoja in delovanja slovenskega političnega sistema v mednarodno
primerjalni perspektivi (predvsem preučevanje delovanja političnih ustanov kot npr.
državnega zbora, vlade, državnega sveta, lokalne samouprave, političnih strank, volitev in
javne uprave), analiza politik (vključno z evalvacijskimi študijami), raziskovanje
državljanstva, predstavništva, demokracije , civilne družbe, politične kulture, uveljavljanja
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načel enakosti spolov, javno političnih omrežij in lobiranja v kontekstu globalizacije (še
posebej evropeizacije), preučevanje zgodovine političnih idej in politične znanosti.
Raziskave na področju politike in politične kulture se opravljajo največkrat z pomočjo
anketnega vprašalnika, za katerega potem naredijo popolno analizo. Anketa lahko poteka
spletno, fizično ali telefonsko (http://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalnicentri/oddelek-za-politologijo/center-za-politoloske-raziskave).
Za prikaz raziskave smo izbrali oceno uspešnosti delovanja državnih nadzornih organov:
Komentar: Glede na to, da se večini nosilcev vlog v državnih nadzornih organov iztekajo
mandati, smo v ocenjevanje vključili Informacijsko pooblaščenko, Varuhinjo človekovih
pravic, predsednika Računskega sodišča in guvernerja BS. Poleg tega smo v opazovanje
zaupanja osrednjim
državnim ustanovam vključili tudi predsednika Komisije za
preprečevanje korupcije. Rezultati meritve uspešnosti (lestvica od 1 do 5) so prikazani v
grafu 1. Trije od opazovanih štirih nosilcev vlog so uvrščeni izrazito visoko. Za razliko od
osrednjih državnih organov (DZ, vlada, predsednik vlade) respondenti njihovo delovanje
ocenjujejo izrazito in visoko pozitivno. Po oceni se v vrh umešča Informacijska
pooblaščenka Nataša Pirc-Musar, izenačeno pa sledita Varuhinja človekovih pravic
Zdenka Čebašek-Travnik in predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes. Sem pa lahko
uvrstimo tudi visoko umestitev predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Gorana
Klemenčiča, ki se s povprečno oceno 3.62 uvrsti visoko na prvo mesto med vsemi
opazovanimi dvajsetimi institucijami. Značilno nižje pa se uvrsti guverner Banke Slovenije
Marko Kranjec. Analiza pokaže, da iz prevladujočega pozitivnega ocenjevanja dela nosilcev
državno- nadzornih vlog z več negativnih ocen Informacijske pooblaščenke, Varuhinje in
predsednika KPK izstopajo le preferenti NSI, SDS, desno samoopredeljeni ter podporniki
vlade J. Janše ( https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/.../politbarometer_1-2013.pdf).

Graf 1: Ocenjevanje politikov
Vir: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/.../politbarometer_1-2013.pdf
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Eden od največjih izzivov za študijo v politiki pri kateri želijo ugotoviti učinke političnega
sodelovanja z srečo. Ali politična participacija vodi do sreče? Ali je možno, da so ljudje, ki se
udejstvujejo v političnem življenju in aktivno sodelujejo v politiki srečni. Raziskave na tem
področju so narejene na teorijo pri kateri se osredotočajo na sodelovanje demokratične
politike in zadovoljstva z življenjem. Pokazale se je da je ravno nasprotno. Ljudje niso
srečnejši zaradi udejstvovanja v politiki
(http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-638.pdf).

II RAZISKOVALNI DEL

4
4.1

RAZISKAVA IN UGOTOVITVE
NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Namen raziskave je bil raziskati zadovoljstvo z življenjem in politično kulturo v Sloveniji in
na Hrvaškem. Cilji naše raziskave so:
 Proučiti raziskovanja na področju zadovoljstva z življenjem in na področju politične
kulture.
 Sestaviti anketo in opraviti analizo.
 Raziskati razlike med anketiranci iz Slovenije in Hrvaške.
4.2

VZOREC

Anketa je bila izvedena v dveh državah ločeno. V Sloveniji je bilo izvedenih 977 online anket
in 200 fizičnih anket, skupno torej 1177 anket. Na Hrvaškem je bilo izvedeno 214 online
anket in 202 anketi fizično, skupaj 416 anket. V nadaljnji raziskavi smo vzorec zmanjšali
in v anketo vzeli samo anketirance stare med 15 in 30 let, zaradi lažje izdelave primerjave
med državama. Vzorec za nadaljnjo raziskovanje torej zajema 370 anketirancev iz Hrvaške
ter 535 anketirancev iz Slovenije oziroma 40,9 % iz Hrvaške ter 59,1% iz Slovenije, skupno
905 anketirancev. Od tega je v raziskavi sodelovalo skupno 276 moških torej 30,5%, število
žensk pa je znašalo 629 torej 69,5%. Izobrazba omenjenih anketirancev je:
 osnovna šola ali manj: 19 ali 2,1%,
 poklicna šola: 493 ali 54,5%,
 višja šola ali več: 393 ali 43.4%.
Povprečna starost anketirancev znaša 23,04 let, standardni odklon je 3,12 let, povprečni
mesečni prihodek znaša 484,68 eurov, standardni odklon 323,60 eurov.
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4.3

METODE DELA

Najprej smo proučili literaturo na področju zadovoljstva z življenjem in politične kulture ter
sestavili anketo. Anketa zajema 20 vprašanj. Prvi del se je nanašal na zadovoljstvo z
življenjem in je zajemal 6 trditev, drugi del se je nanašal na politično kulturo in je zajemal 9
trditev. 5 trditev pa je bilo demografskih (glej prilogo). Anketiranje je potekalo fizično (face
to face) in online s pomočjo Google Form. Anketiranje je potekalo od 25.04. do 07.05.2013.
za statistično analizo smo uporabili Excel in SPSS 20. Zadovoljstvo z življenjem smo merili
kot vsoto prvih petih trditev v vprašalniku, zadovoljstvo s politično kulturo pa smo merili kot
vsoto petih trditev in sicer 7., 9., 10., 11. in 12. trditve v vprašalniku.
4.4

UGOTOVITVE RAZISKAVE-PREVERJANJE HIPOTEZ

H1: Mladi v Sloveniji so bolj zadovoljni z življenjem kot mladi na Hrvaškem
Tabela 1: Zadovoljstvo z življenjem

Državljan

Povprečje

N

St. odklon

Republike

18,22

370

3,592

15,11

535

4,772

16,38

905

4,589

Hrvaške
Republike
Slovenije
Skupaj

Tabela 2: ANOVA, K=2, zadovoljstvo z življenjem v državi Sloveniji in Hrvaški
Vsota

Povp.

kvadratov

Stopnje

kvadratov

F

p-vrednost.

2118,806

1

2118,806

113,063

0,000

Znotraj skupin 16922,195

903

18,740

Skupaj

904

Med
skupinami

19041,001

Na to vprašanje je odgovorilo 905 anketirancev, od tega je bilo 370 oseb z Hrvaške (40,9%)
in 535 oseb iz Slovenije (59,1%). Ugotovili smo, da so mladi med 15 in 30 let starosti, ki
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živijo na Hrvaškem bolj zadovoljni z življenjem kot Slovenci. Na anketi smo zadovoljstvo z
življenjem točkovali z 5 do 25 točk, pri čemer je 5 točk pomenilo popolno nezadovoljstvo, 25
točk pa popolno zadovoljstvo z življenjem. Anketiranci iz Hrvaške imajo skupaj 18.22 točk s
povprečnim odstopanjem 3,592 točk. Anketiranci iz Slovenije pa so dosegli 15,11 točk s
povprečnim odstopanjem 4,722 točk. Iz ANOVA testa in p-vrednost=0,000 vidimo, da
obstaja statistična razlika med mladimi na Hrvaškem in v Sloveniji glede zadovoljstva z
življenjem. Zato hipotezo, ki pravi, da so Slovenci bolj zadovoljni z življenjem kot
Hrvati, ovržemo.
H2: Mladi v Sloveniji so bolj zadovoljni s politično kulturo kot mladi na Hrvaškem.
Ta del vprašanj smo točkovali s točkami od 5 do 25, pri čemer je 5 točk pomenilo popolno
nezadovoljstvo s politično kulturo, 25 točk pa popolno zadovoljstvo s politično kulturo.
Anketiranci iz Hrvaške so dosegli 10,31 točk s povprečnim odstopanjem 3,356 točk.
Anketiranci iz Slovenije pa so dosegli 7,87 točke s povprečnim odstopanjem 3,012. Z
ANOVA testom, kjer smo dobili p-vrednost=0,000 sklepamo, da obstaja statistična razlika
med mladimi od 15 do 30 let starosti, ki živijo na Hrvaškem in v Sloveniji glede
zadovoljstva s politično kulturo. Zato hipotezo, ki pravi Mladi v Sloveniji so bolj
zadovoljni s politično kulturo kot mladi na Hrvaškem, ovržemo.
Tabela 3: Zadovoljstvo s politično kulturo
Državljan

Povprečje

N

St. odklon

Republike

10,31

370

3,356

7,87

535

3,012

8,87

905

3,375

Hrvaške
Republike
Slovenije
Skupaj
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Tabela 4: K=2, zadovoljstvo s politično kulturo v državi Sloveniji in Hrvaški
Vsota

Povp.

kvadratov

Stopnje

kvadratov

F

130,330

0,000

Med skupinami

1299,112

1

1299,112

Znotraj skupin

9000,977

903

9,968

Skupaj

10300,088

904

Ta del vprašanj smo točkovali z točkami od 5 do 25, pri čemer je 5 točk pomenilo popolno
nezadovoljstvo z politično kulturo. 25 točk pa popolno zadovoljstvo z politično kulturo.
Anketiranci iz Hrvaške so dosegli 10,31 točk z povprečnim odstopanjem 3,356 točk.
Anketiranci iz Slovenije pa so dosegli 7,87 točke z povprečnim odstopanjem 3,012. Z
ANOVA testom, kjer smo dobili p-value 0,000 sklepamo, da obstaja statistična razlika med
mladimi od 15 do 30 let starosti, ki živijo na Hrvaškem in v Sloveniji glede zadovoljstva z
življenjem. Zato hipotezo, ki pravi Mladi v Sloveniji so bolj zadovoljni s politično kulturo
kot mladi na Hrvaškem, ovržemo. Prav tako ugotavljamo, da so mladi tako v Sloveniji kot
na Hrvaškem zelo nezadovoljni s politično kulturo.
H3: Mladi v Sloveniji ocenjujejo, da so njihovi politiki bolj pošteni, kot pa svoje politike
ocenjujejo na Hrvaškem.
V anketi smo to vprašanje ovrednotili s točkami od 1 do 5 pri čemer je 1 predstavljala
popolno nezadovoljstvo, 5 pa popolno zadovoljstvo pri poštenju naših politikov. Anketiranci
na Hrvaškem so dosegli 1,49 točk s povprečnim odstopanjem 0,741 točk. Anketiranci v
Sloveniji pa smo dosegli 1,22 točke z povprečnim odstopanjem 0,573 točk. Zato hipotezo 3
lahko ovržemo, saj smo dokazali, da mladi v Sloveniji ocenjujejo, da so njihovi politiki manj
pošteni, kot so mladi v Hrvaški ocenili svoje politike.
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Tabela 5: Poštenost politikov
Državljan

Povprečje

N

St. odklon

Republike

1,49

370

0,741

1,22

535

0,573

1,33

905

0,660

Hrvaške
Republike
Slovenije
Total

V anketi smo to vprašanje ovrednotili z točkami od 1 do 5 pri čemer je 1 predstavljala
popolno nezadovoljstvo, 5 pa popolno zadovoljstvo pri poštenju politikov. Anketiranci na
Hrvaškem so dosegli 1,49 točk s povprečnim odstopanjem 0,741 točk. Anketiranci v
Sloveniji pa so dosegli 1,22 točke s povprečnim odstopanjem 0,573 točk. Zato hipotezo 3
lahko ovržemo, saj smo dokazali, da Slovenski politiki niso bolj pošteni od Hrvaških.
Ugotavljamo pa tudi, da mladi ocenjujejo, da so njihovi politiki zelo nepošteni.
H4: Hrvaški predsednik uživa večji ugled v svoji državi, kot pa slovenski predsednik v svoji.
Tabela 6: Ugled predsednika države

Državljan

Povprečje

N

St. odklon

Republike

3,53

370

1,136

2,39

535

1,197

2,86

905

1,299

Hrvaške
Republike
Slovenije
Skuapaj

To vprašanje smo ovrednotili s točkami od 1 do 5 pri čemer je 1 predstavljala da predsednik
ne uživa nobenega ugleda, 5 pa je pomenilo, da predsednik predstavlja popoln ugled v svoji
državi. Anketirane osebe na Hrvaškem imajo povprečen rezultat 3,53 točk s povprečnim
odstopanjem 1,136 točk. Anketiranci v Sloveniji pa imajo povprečen rezultat 2,39 točk s
povprečnim odstopanjem 1,197 točk. Poteza je potrjena, saj smo dokazali, da Hrvaški
predsednik uživa večji ugled v svoji državi kot Slovenski predsednik.
H5: Večina mladih v Sloveniji in na Hrvaškem se sploh ne strinja s trditvijo, da imajo
zaupanje v vlado in njeno delo.
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Od skupno 370 anketiranih oseb na Hrvaškem je 208 (56,21 %) oseb odgovorilo, da se sploh
ne strinjajo s trditvijo, da imajo zaupanje v vlado in njeno delo. V Sloveniji pa je od skupno
535 anketiranih oseb, 399 (74,57 %) anketirancev odgovorilo, da se sploh ne strinjajo s
trditvijo, da imajo zaupanje v vlado in njeno delo. Hipotezo lahko potrdimo, saj se večina
mladih v Sloveniji in na Hrvaškem strinja, da nimajo zaupanja v vlado in njeno delo.
Tabela 7: Zaupanje v vlado in njeno delo
Državljan
Republike Republike
Hrvaške

Slovenije

Skupaj

208

399

607

Popolnoma

sploh se ne

zaupam v vlado

strinjam

in njeno delo.

delno se strinjam

100

86

186

niti da niti ne

50

44

94

večinoma se

10

4

14

2

2

4

370

535

905

strinjam
popolnoma se
strinjam
Skupaj

H6: Večina mladih v Sloveniji in na Hrvaškem se popolnoma ali večinoma strinja s trditvijo,
da se bo z vstopom v Hrvaške EU izboljšal odnos med Hrvaško in Slovenijo.
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Tabela 8: Vstop Hrvaške v EU bo pomenil izboljšanje odnosov med državama
Državljan
Republike Republike
Hrvaške
Z vstopom Hrvaške v sploh se ne strinjam

Slovenije

Skupaj

34

167

201

86

127

213

178

186

364

EU se bodo politični
odnosi med Hrvaško

delno se strinjam

in Slovenijo zelo

niti da niti ne

izboljšali.

večinoma se strinjam

61

43

104

popolnoma se strinjam

11

12

23

370

535

905

Skupaj

Od skupno 370 anketiranih oseb na Hrvaškem jih je 72 (19,45 %) odgovorilo, da sploh ne
strinjajo, da se bodo s priključitvijo Hrvaške v EU izboljšali odnosi med državama. V
Sloveniji pa je od skupaj 535 anketiranih oseb 55 oseb odgovorilo (10,28 %) da se s to
trditvijo sploh ne strinjajo. Skladno s to trditvijo lahko rečemo, da se samo 14,03%
anketirancev popolnoma strinja, da se bodo odnosi med državama izboljšali. 85,97 %
anketirancev pa je mnenja, da ne bo nobenih sprememb v odnosu med državama. Zato
hipotezo ovržemo, saj smo dokazali, da se večina mladih v obeh državah ne strinja s
trditvijo, da se bodo odnosi med državama izboljšali, ko bo Hrvaška vstopila v EU.
H7: Bolj kot so mladi zadovoljni z življenjem, bolj so zadovoljni s politično kulturo.
Tabela 9: Povezava med zadovoljstvom z življenjem in politično kulturo

Skupno zadovoljstvo s
politično kulturo.
Skupno zadovoljstvo z
življenjem.

Pearson
koeficient

0,348**

p-vrednost

0,000
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Skupno smo imeli 905 anketirancev iz Slovenije in Hrvaške. Dobljen rezultat nam pove, da je
slaba pozitivna povezanost (Pearsonov koeficient = 0,348) med zadovoljstvom s politično
kulturo in zadovoljstvom z življenjem. Zato lahko rečemo, da so mladi, ki so bolj
zadovoljni z življenjem tudi bolj zadovoljni s politično kulturo, zato hipotezo potrdimo.

5

ZAKLJUČEK

Področje raziskovanja je obsegalo temi zadovoljstvo z življenjem in politično kulturo
prebivalcev Slovenije in Hrvaške. Delo je bilo razdeljeno na dva dela in sicer na teoretični del
in raziskovalni del v katerem smo proučevali 907 anketirancev iz obeh držav Zajeli smo
skupino mladih od 15 do 30 let starosti. V raziskovalnem delu smo si za cilj postavili sedem
hipotez, od tega smo 3 potrdili, 4 pa zavrgli.
Z analizo anket smo prišli tudi do zaključka, da so na Hrvaškem bolj zadovoljni s svojim
življenjem in tudi s politiko. Vzroki za to so seveda neznani, le predvidevamo lahko zakaj je
tako. Ena od možnih predvidevanj je lahko to, da so Slovenci postali bolj kritični do svojega
življenja in dela politikov, saj jim je vstop v EU odprl veliko novih možnost in boljši vpogled
v življenje drugih prebivalcev evropskih držav. Torej, kot je bilo omenjeno že v teoriji, na
nov, višji standard življenja so se navadili in jim ne nudi več takega zadovoljstva. Zahtevajo
nekaj več in nekaj boljšega.
Menimo, da smo zastavljene cilje, ki smo si jih na začetku tabora postavili, tudi dosegli. V
teoretičnem delu smo opredelili življenje, zadovoljstvo in zadovoljstvo z življenjem. Poiskati
enotne definicije ni možno, saj si vsak posameznik drugače predstavlja omenjene stvari. Je pa
zadovoljstvo samo po sebi neko prijetno čustvo. Na zadovoljstvo vpliva tudi politična
kultura, medsebojno se te dve stvari prepletata, saj večje zadovoljstvo s samo politiko vpliva
na posameznikovo zadovoljstvo.
Menimo, da bo potrebno v prihodnosti predvsem izboljšati politično kulturo v obeh
državah, čer bomo želeli izboljšati zadovoljstvo z življenjem.
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UVODNA RAZMIŠLJANJA MENTORIC
Z veseljem prispevava uvodna razmišljanja mentoric skupine, ki se ukvarja s temo Urejene
finance – naše zadovoljstvo. Tema, ki sva jo izbrali, se nama zdi uporabna v vsakdanjem
življenju in zanimiva za raziskovalno nalogo. Današnja situacija v državi posameznike ali
fizične osebe še bolj sili v to, da dobro premislimo, kako gospodariti s kapitalom, ki ga
imamo na razpolago. Ker tega ni na voljo v neomejenih količinah, se pri vsakem posamezniku
pojavi potreba po smotrni porabi osebnih financ in o ustrezni evidenci, da bi lahko na osnovi
zastavljenih ciljev, le-te tudi uresničili. Čas je takšen, da je potrebno ozaveščati in vzgajati že
mladostnike, saj bodo le tako lahko kos izzivom, ko bodo prevzeli vodenje svojih osebnih
financ. Če bodo znali prav načrtovati in gospodariti s kapitalom, ki ga bodo imeli na
razpolago, bo dobro njim in njihovim družinam. Zato smo se v skupini odločili, da to
podrobno raziščemo. Ugotovitve raziskave (vzorec 155 anketirancev), ki smo jo izvedli med
dijaki zaključnih letnikov in študenti prvih letnikov na Ekonomski šoli v Murski Soboti
kažejo, da mladi nimajo interesa (odvisni so od staršev, ki gospodarijo z družinskim
kapitalom) voditi ustrezno evidenco in načrtovati porabo lastnih sredstev. V raziskavi
odpiramo možnost, da mladi začnejo razmišljati o načinu oplajanja kapitala, pa čeprav je ta na
začetku skromen. Če ne drugega, pokažimo mladim vsaj eno od možnih poti, s pomočjo
katere bi lahko dosegli osebne in življenjske cilje.
Da pa bodo lažje to dosegli, smo naredili tudi primerjavo prihodkov in odhodkov dveh
študentov ter povprečne slovenske družine. Primerjali smo prihodke, odhodke, denarni tok,
premoženjsko bilanco, pokojnino ter finančne cilje. Zanimivo vprašanje, ki se nama je
porajalo ob izbiri teme za projektno nalogo je, ali študenti sploh kaj razmišljajo o financah.
Želeli sva doseči, da bodo udeleženci tabora spoznali, da je zelo pomembno, da načrtujemo
lastno prihodnost in iz svojega življenja naredimo fantastično pravljico, kar je zagotovo cilj
vsakega posameznika.
»Najbolj zadovoljen je mož,
ki denar porablja in varčuje,
saj je potem užitek dvojen.«
Samuel Johnson
mentorici Ivana Domjan, univ. dipl. ekon. in
Blažena Košmerl, spec. manag.
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1

UVOD
PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE

1.1

Ali se sploh zavedamo, kako nujno je poznavanje osebnih financ? Se kdaj vprašamo, kako
bomo vodili osebne finance? Kaj bo z našimi vlaganji? Kaj bo z našo pokojnino?
Znan pregovor pravi: »Denar je sveta vladar.« Zelo pomemben postane, ko ga zmanjkuje
vsepovsod, tako da potem dobimo občutek, da smo odvisni samo od denarja, zato se nam zdi
želeno življenje nedosegljivo. V današnji družbi pripomore k takšnemu stanju pojavljanje
vedno večjih razlik med premožnimi in revnimi, srednji sloj se pa manjša. Ravno zaradi te
problematike je najpomembnejše, da težimo k finančni stabilnosti, da zagotovimo osebno
socialno varnost in tudi optimalno finančno svobodo. Finančno stabilnost lahko dosežemo z
obvladovanjem veščin vodenja osebnih financ. Če tega znanja ne obvladamo sami, je zelo
pomembno, da za ta opravila najamemo strokovnjake, saj je cilj vsakega posameznika, da
poveča oziroma pomnoži premoženje, saj nas nestrokovno upravljanje lastnega premoženja
privede na rob eksistence. Za vodenje osebnega premoženja, ki je na prvi pogled zelo
enostavno, je potrebno nekaj ekonomskega znanja.
1.2

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE

Z našo raziskavo želimo prikazati, da je zelo pomembno upravljanje osebnega premoženja.
Ponazoriti želimo, kaj vse je potrebno, da izboljšamo finančni položaj posameznika. Raziskati
želimo osebne finance študenta in jih primerjati z osebnimi financami povprečne slovenske
družine. S pomočjo ankete želimo oceniti ravnanje anketirancev s financami. V
raziskovalnem delu želimo prikazati možen finančni načrt posameznika ter kako dober
finančni načrt vpliva na dostojno življenje v starosti.
1.3

HIPOTEZE

V raziskovalni nalogi preverjamo naslednje hipoteze:





H1: Osebne finance za povprečno slovensko družino se razlikujejo od osebnih financ
študenta.
H2: Osnovni vir financiranja dijakov je žepnina staršev, študentov pa štipendija.
H3: Študenti 1. letnikov VSŠ bolj urejeno vodijo evidenco osebnih financ kot dijaki zaključnih
letnikov EŠ MS.
H4: Dijaki zaključnih letnikov EŠ MS bolj poznajo možnosti finančnih naložb kot študenti VSŠ.
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1.4

METODE DELA

Pri pisanju raziskovalne naloge uporabljamo literaturo domačih avtorjev, prispevke spletnih
strani ter aktualne članke obravnavanega področja.
V prvem delu raziskave bomo analizirali s pomočjo študije primera, primer osebnih financ za
povprečno slovensko družino in za študenta. V drugem delu naloge bomo na osnovi
anketnega vprašalnika, ki vsebuje demografska vprašanja in vprašanja za raziskavo
problematike, raziskali področje osebnih financah dijakov zaključnih letnikov Ekonomske
šole Murska Sobota in študentov 1. letnikov VŠŠ.
Pri raziskavi uporabljamo opisno metodo (metodo deskripcije, klasifikacije, komparacije,
kompilacije, sintetizacije ter kvalitativno in kvantitativno metodo). Podatke za prvi del naloge
smo pridobili iz sekundarnih virov, z anketnim vprašalnikom raziskovalnega dela naloge pa
podatke kot primarni vir.

2

OSEBNE FINANCE

»Osebne finance so začetek in vzrok za nastanek vseh drugih finančnih področij. Brez
varčevanja in potrebe po dobrem upravljanju osebnega premoženja ne bi bilo razvoja
bančništva, razmah kapitalizma in kapitalski trgi pa bi izgubili pomen. Prav tako ne bi bilo
poslovnih financ« (Rizman Zajec, 2006,12)
»Osebne finance pomenijo usmeritev k bolj smotrnemu upravljanju prihodkov in zaradi
potreb njihovega upravljanja so se posledično razvili finančno posredništvo in finančni trgi. V
osebne finance sodijo odločitve in razmisleki, ki so življenjsko pomembni. Vprašanj in
področij osebnih financ je domala neskončno. Kot je neskončno različnih osebnosti,
življenjskih slogov in pogledov na življenje« (Groznik, 2001, 9–10) .
2.1

OSEBNE FINANCE

Osebne finance so pogosta tema vsakdanjih debat, a žal vse prevečkrat slišimo negativne
komentarje. Ljudje radi potarnajo, da so plače za njihovo opravljeno delo prenizke, mesečni
stroški čedalje večji, prihranki koprnijo, obresti na banki naraščajo, prihodnost pa je seveda v
vseh pogledih negotova. Pogled v prihodnost pa bi bil gotovo bolj optimističen, če bi ljudje
ustrezno poskrbeli za svoje osebne finance. Gotovo smo že vsi slišali ljudi govoriti, da denar
ni vse, kljub temu pa se moramo zavedati, da zgolj z dobro voljo kruha v trgovini ne moremo
kupiti. Pravočasen in realen vpogled v naše finančno stanje nam ne bo rešil morebitnih
finančnih težav, nam pa omogoča lažjo razporeditev in pripravo na prihajajoče stroške. V
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najboljšem primeru nam lahko zagotovi tudi brezskrbne počitnice ali druge ugodnosti po
okusu vsakega posameznika (7 korakov do urejenih osebnih financ).
O urejenih osebnih financah lahko govorimo šele, ko:




učinkovito obvladujemo porabo denarja,
sistematično in načrtno ustvarjamo prihranke in plemenitimo osebno premoženje,
se zadolžujemo do razumne ravni (http://financni-nasvet.nlb.si/urejene-osebne-finance).

Pri osebnih financah moramo spremljati tekoče prilive in odlive, si ustvariti prihranke in
plemenititi premoženje, se čim manj ali pa vsaj razumno zadolževati, obvladovati porabo
denarja in ne glede na vse – vedno zagotavljati osnovno finančno varnost (7 korakov do
urejenih osebnih financ).
2.1.1 Prihodki
Prihodki so nasprotje odhodkom in skupno z njimi oblikujejo poslovni izid v določenem
obračunskem obdobju. Večina ljudi svoje prihodke prejema v obliki plačila za svoje delo v
določenem časovnem intervalu ali po končanem projektnem delu. Za zaposlene je to lahko
plača, za upokojence pokojnina, študenti in dijaki pa si lahko pomagajo z raznimi
štipendijami, študentskim delom ali preživninami in podobno. Možna so tudi razna občasna,
sezonska ali pomožna dela. Posamezniki, ki svoj denar naprej investirajo, lahko zanj
prejemajo dividende od kupljenih delnic, najemnine od v najem danih nepremičnin; možni so
tudi ostali kapitalski dobički. Srečnežev, ki bi denar našli na tleh ali ga zadeli na loteriji, je
verjetno bolj malo. Večina ljudi pride do denarja na težji način, kot pa ga potem porabi.
Prihodke delimo na:
•
prihodki od poslovanja,
•
prihodki od financiranja,
•
izredni prihodki.
2.1.1.1 Poslovni prihodki
Prihodki od poslovanja podjetja so prihodki od prodaje lastnih poslovnih učinkov (proizvodov
in storitev) in prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala. To so prihodki, ki izhajajo
praviloma iz opravljanja priglašene dejavnosti.
2.1.1.2 Finančni prihodki
Med prihodki od financiranja zasebniki izkazujejo tudi obresti. Z obrestmi so mišljene
revalorizacijske in realne obresti pri kratkoročnih terjatvah iz poslovanja. Kot prihodek od
financiranja pa se obravnavajo le realne obresti pri dolgoročnih terjatvah iz poslovanja in pri
finančnih naložbah.
2.1.1.3 Izredni prihodki
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Izredne prihodke sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz preteklih obračunskih
obdobij, ki v obračunskem obdobju povečujejo celotni poslovni izid nad tistim iz rednega
poslovanja. Med izredne prihodke knjižijo zasebniki dobiček od prodaje osnovnih sredstev,
odpise obveznosti iz prejšnjih let, prejete kazni in odškodnine, ... (http://www.racunovodski.
informator.si/prihodki.html)
2.1.2 Odhodki
Odhodki so nasprotje prihodkom in skupno z njimi oblikujejo poslovni izid v določenem
obračunskem obdobju. Vsaka oseba, ki prejema neki dohodek, lahko našteje tudi precej
stroškov. Odhodke imajo tudi osebe, ki so brez prihodkov – za njih morajo skrbeti drugi
(starši, skrbniki, pooblaščenci in podobno).
2.1.2.1 Vrste odhodkov
Odhodke delimo na:




odhodki od poslovanja,
odhodki od financiranja,
izredni odhodki.

2.1.2.2 Poslovni odhodki
Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki. Odhodki od poslovanja so odhodki iz
opravljanja dejavnosti podjetja. V trgovinskih podjetjih, kjer se stroški ne zadržujejo v
zalogah, je treba pri ugotavljanju poslovnih odhodkov všteti še nabavno vrednost prodanega
trgovskega blaga.
2.1.2.3 Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbe. Prve sestavljajo
predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotenih finančnih
odhodkov.
2.1.2.4 Izredni odhodki
Izredne odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu
zmanjšujejo izid rednega poslovanja. Kot izredni odhodek se štejejo tudi rezervacije za kritje
možne izgube. Kot posebna vrsta izrednih odhodkov se šteje neporavnana izguba iz prejšnjih
poslovnih let, ki se poravnava z odpisom obveznosti (http://www.racunovodski.informator.
si/odhodki.html).
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2.1.3 Denarni tok
Denarni tok sestavljajo prejemki in izdatki. Vsak posameznik naj bi imel nadzor nad svojim
denarnim tokom, saj slednji vpliva na plačilno likvidnost. To pomeni, da je posameznik
sposoben sproti in redno poravnati zapadle obveznosti. Vsak posameznik naj bi zase (in za
svojo družino) vodil evidenco prejemkov in izdatkov. Razliko med njima imenujemo neto
denarni tok. Pozitivni denarni tok pomeni, da lahko del denarja namenimo za potrošnjo v
prihodnosti, negativni pa nam le to onemogoča. To pomeni, da že danes potrošimo več, kot
zaslužimo (7 korakov do urejenih osebnih financ, 2011).
Če želimo odkriti od kod naš denar pride in čemu ga namenimo, moramo analizirati naše
prihodke in izdatke. S tem bomo lahko identificirali našo porabo. Vsak posameznik verjetno
vsaj približno lahko oceni, od kje in kakšne prihodke prejema, prav tako lahko približno
oceno poda tudi za svoje izdatke. Vendar pa je opredelitev pri odhodkih gotovo veliko težja,
saj je slednjih veliko več kot prihodkov. Za precej odhodkov se morda niti ne zavedamo, da
so nastali, ker jih morda jemljemo za samoumevne ali pa na njih morda sploh ne gledamo kot
na izdatek. Enostavno je preveriti plačilo mesečnih položnic, kot so razna plačila elektrike,
ogrevanja in podobno, težje pa so zapomljiva razna kosila in srečanja s prijatelji. Dobro si je
voditi evidenco in vanjo zapisovati vsak prihodek, še bolj pomembno pa vsak izdatek, kolikor
se le da natančno (Stanonik, 2006).
2.1.4 Premoženjska bilanca
Premoženjska bilanca prikazuje vsa sredstva, ki so v naši lasti na eni strani in vse obveznosti,
ki jih imamo do tretjih oseb na drugi strani. Poskrbeti moramo, da obveznosti in dolgove čim
prej poravnamo in se nadalje ne zadolžujemo in ne zapravljamo preko meja svojih zmožnosti
(7 korakov do urejenih osebnih financ, 2011).
Na nek način bi lahko rekli, da premoženjska bilanca predstavlja trenutno finančno stanje
posameznika v primeru prodaje vsega svojega premoženja in poravnave vseh obveznosti. Če
slučajno pride do tega, da dalj časa zapravljamo več, kot v bistvu premoremo oz. ustvarimo,
nas tovrstno početje lahko pripelje do bankrota oz. osebnega stečaja. Pomembno je, da nas ne
prestraši potencialna nizka vrednost našega premoženja, zlasti če smo še na začetku svoje
življenjske poti. Osredotočiti se je potrebno na dejavnosti, ki nam premoženje povečujejo
(Stanonik, 2006).
2.1.5 Pokojnina
Pokojnina je dohodek, ki nam v letih, ko končamo z aktivnim delom, omogoča normalno
nadaljevanje življenja. Dandanes je jasno, da se višina pokojnine iz leta v leto znižuje, enak
trend ostaja tudi v prihodnosti. Zaradi čedalje večjega števila upokojenih ljudi in manjšanja
odstotka aktivnega prebivalstva je tovrstna težava neizbežna. Mlade, ki ravno vstopajo na trg
dela, lahko po eni strani zaskrbi dejstvo, da bo pokojnina ob njihovi upokojitvi zelo nizka, po
drugi strani pa imajo še dovolj časa, da si v ta namen prihranijo dodatna denarna sredstva.
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Pričakuje se, da bo leta 2030 starostna pokojnina znašala manj kot 50 odstotkov zadnjega
prejetega mesečnega neto prihodka (7 korakov do urejenih osebnih financ, 2011).
Pravica do starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne pokojnine ter pogoji za
priznanje teh pravic so urejeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene
starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (http://www.varnastarost.si/svetovanje_za_starejse/finance/pokojni
na/).
Na finančnem trgu je danes na voljo široka paleta raznovrstnih programov, ki omogočajo
namensko varčevanje, vse od klasičnih življenjskih zavarovanj, bolj tveganih naložbenih
zavarovanj, pa do namenskih varčevanj za čas nastopa pokoja. Pri tovrstnih varčevanjih se
lahko po poteku dobe varčevanja posameznik odloči za enkratno izplačilo zavarovalne vsote
(sicer redka) ali pa si jo izplača v rentni obliki, kar pomeni, da lahko vsak mesec prejema
določen del denarja in si tako pomaga premostiti nastalo finančno brezno. Pri varčevanju za
namen zvišanja pokojnine je potrebno omeniti, da pri tem čas igra pomembno vlogo.
Posameznik, ki začne z varčevanjem dovolj zgodaj, mora mesečno v ta namen varčevati
veliko manj kot posameznik, ki se za to odloči v poznejših letih. Že z manjšim zneskom se
lahko na dolgi rok doseže odlične donose (7 korakov do urejenih osebnih financ, 2011).
Od vseh starostnih skupin so recimo najbolj ogroženi ravno štiridesetletniki. Starejše
generacije, sploh tiste pred pokojem, veliko več ne morejo narediti, pa tudi sicer so višine
pokojnine takšne kot so. Mlajše generacije imajo kljub grožnji z nizko pokojnino še vedno na
voljo dovolj časa, da namensko varčujejo in z relativno nizkimi mesečnimi odtegljaji
poskrbijo za svojo starost. Srednje generacije pa imajo problem, ker se višina njihove
potencialne pokojnine niža, do upokojitve pa imajo na voljo nekaj let. Torej, vlagati morajo
več, da bodo lahko do svoje upokojitve privarčevali višino pokojnine, ki bo omogočala
normalno življenje. Skrb za pokojnino je na ramah vsakega posameznika, nuje po ukrepanju
se je potrebno zavedati dovolj zgodaj, da ne bo čez nekaj let prepozno – ali pa bo za isti
končni rezultat čez par let potreben veliko večji mesečni vložek (Vezovišek 2009).
Kot zanimivost lahko omenimo, da priročnik 7 korakov do urejenih osebnih financ navaja, da
je v letu 2010 znašala povprečna pokojnina 577 evrov, razmerje med povprečno neto
pokojnino in povprečno neto plačo pa je bilo 60,8 odstotka. Podatek, da je v letu 2010 na eno
upokojeno osebo sredstva v pokojninski sklad prispevalo zgolj 1,59 zaposlenega, je
zaskrbljujoč ob upoštevanju, da je bilo leta 2000 to povprečje še 1,74.
2.1.6 Finančni načrt s cilji
Vsak posameznik ima svojo življenjsko zgodbo, svoje potrebe, svoje želje in pa seveda tudi
svojevrsten način, kako priti do uresničitve teh želja. Ko posameznik svoje cilje tudi finančno
in časovno ovrednoti, lahko rečemo, da ima zastavljene osebne finančne cilje. Za nekoga je
lahko finančni cilj, da v enem letu prihrani dovolj denarja za nakup novega računalnika,
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medtem, ko nekdo drug lahko načrtuje v roku desetih let nakup nove nepremičnine. Cilji so
različni, pristop k preverjanju dosegljivosti pa vedno enak. V prvem koraku moramo svoje
cilje jasno opredeliti in opisati. Naslednja stvar, ki jo moramo narediti, je finančna opredelitev
posameznega cilja. V tretjem koraku svoje finančno opredeljene cilje razvrstimo po
pomembnosti in času, torej katerega želimo najprej uresničiti. Cilji so lahko kratkoročni (do
enega leta), srednjeročni (do pet let) ali dolgoročni (več kot pet let). Po pomembnosti pa
ločimo prednostne (denarne rezerve za vsak slučaj), strateške (za nakup večjih pomembnejših
dobrin) in pa druge kratkoročne in srednjeročne načrte. Za vsak finančni cilj v četrtem koraku
izberemo primeren finančni instrument, s katerim si bomo pomagali do uresničitve. Čisto na
koncu pa še preverimo uresničljivost posameznega cilja – zapomniti si je potrebno
priporočilo, da v ta namen namenimo približno 40 odstotkov svojih prihodkov (7 korakov do
urejenih osebnih financ, 2011). Poti za doseganje zastavljenih ciljev je seveda več. Lahko
zvišamo svoje prihodke, čeprav je bolj običajno znižanje odhodkov. Možno, vendar
nepriporočljivo, je dodatno zadolževanje in pa črpanje že ustvarjenega premoženja.
2.2

VODENJE IN PREGLED OSEBNIH FINANC

Osebne finance »zajemajo vse, kar je povezano s premoženjem posameznika ali družine in
upravljanjem le-tega« (Lubej, 2009, 13). Glede na naš finančni položaj se potem odločamo,
katere dobrine bomo kupili in katere si ne moremo privoščiti. »Zato je toliko bolj pomembno,
da s trdo zasluženim denarjem znamo uspešno upravljati, kar pomeni, da ga razporejamo tako,
da nam bo prinesel kar največ uresničenih želja in ciljev ter s tem sreče v življenju« (Lubej,
2009, 13). Prav zato trdimo, da nas pravo vodenje in pregled financ lahko pripelje do
zastavljenih ciljev.
Prvi korak pri vodenju in pregledu osebnih financ je pregled zdajšnjega stanja. To zajema:
»pregled našega osebnega premoženja in dolga ter mesečnih prihodkov in izdatkov ter opisuje
stanje, iz katerega se usmerjamo k svojim ciljem« (Lubej, 2009, 15). Podrobnejše osebne
finance zajemajo sam finančni načrt in zaposlitveni načrt, proračun, upravljanje davkov,
upravljanje z gotovino, kreditnimi karticami, posojanje, velike izdatke, upravljanje rizika,
naložbe, načrtovanje pokojnine in nepremičnin (Garman in Forgue, 2012, 4).
Lubej (2009, 17–19) pravi, da naše dobro oz. slabo finančno stanje pokažeta dva kazalnika:



neto vrednost premoženja: predstavlja finančno stanje v primeru, če prodamo vse svoje
premoženje in poravna naše obveznosti,
neto denarni tok: neto denarni tok ugotovimo, če od mesečnih prihodkov odštejemo vse
mesečne izdatke.

Najpomembnejši korak bi naj bila opredelitev finančnih ciljev. »To zajema opredelitev in
ovrednotenje finančnih ciljev ter opredelitev časovnega obdobja, v katerem želimo le-te
doseči« (Lubej, 2009, 23). Ti cilji bi naj bili »realno dosegljivi ter v sorazmerju z našimi
finančnimi zmožnostmi« (Lubej, 2009, 24).
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Lubej (2009) predlaga, da začnemo z zapisovanjem dnevne porabe – tudi račune od manjših
nakupov shranimo in jih enkrat mesečno zapišemo v tabelo prihodkov v posamezne
kategorije. Takšna analiza prihodkov in izdatkov je osnova vodenja osebnih financ. Nato
opredelimo nujne stroške in nepotrebne stroške (to so po navadi tisti, ki nastanejo zaradi naših
želja po nečem). Tukaj naj omenimo še, da ni vsak dolg nezaželen in nepotreben strošek, saj
so izjema dolgoročna stanovanjska posojila (Lubej, 2009, 35–37).
Druga možnost je, da stroške zapisujemo vsak dan sproti, saj se na koncu meseca lahko po
pomoti kaj izgubi (Ena A magazin, 2010). Osebne finance lahko vodimo ročno, v Excelovih
datotekah ali v naprej pripravljenimi računalniškimi programi. Tako imamo pred sabo jasno
sliko, kam gre naš denar (http://personal-finance-software-review.toptenreviews.com/, 2013).
Če povzamemo glavno vodilo vodenja in pregleda osebnih financ, lahko sklepamo, da je za to
potrebno hranjenje računov, redno vnašanje odhodkov in prihodkov, redno usklajevanje z
dejanskim stanjem ter vodenje evidence v enostavnem in uporabnem orodju (Zupan, 2011).
»Družbene, ekonomske in demografske reforme nam na področju osebnih financ nalagajo vse
več odgovornosti in nalog« (Lubej, 2009, 125). Zato v nadaljevanju predstavljamo postopek
vodenja osebnih financ.
2.2.1 Postopek vodenja osebnih financ
Prvi korak na poti k učinkovitemu vodenju osebnih financ je celoten pregled nad našim
premoženjem, nad obveznostmi, ki jih imamo in našimi načrti, ki jih želimo uresničiti.
2.2.2 Osnovni razlogi za oceno stanja osebnih financ
Osebne finance so sestavni del našega življenja. Obravnavajo pridobivanje, porabo in z njima
povezano upravljanje denarnih sredstev posameznika.
Ocena stanja osebnih financ je ocena stabilnosti, urejenosti in vzdrževanje dolgoročnih
osebnih financ. Skrbno urejene finance so pogoj za dobro upravljanje. Če vemo z osebnimi
financami ravnati racionalno, bomo lažje dosegli kratkoročne ali/in dolgoročne cilje.
Posameznik z urejenimi osebnimi financami:








učinkovito obvladuje porabo denarja,
skrbi za finančno zaščito zdravja, premoženja in najbližjih,
ima zadostno varnostno rezervo,
ustvarja dovolj za pokojninsko rezervo,
se zadolžuje do razumne ravni,
načrtuje dogodke v življenju in ima izdelane načrte financiranja,
njegovi prihranki ustrezajo namenu in odnosu do tveganja.
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2.2.3 Organizirane osebne finance
Upravljanje osebnih financ se začne z dobro organizacijo, kar posamezniku olajša
obvladovanje, nadzorovanje in načrtovanje denarnega toka in premoženja. Finančni arhiv
omogoča preprost in zanesljiv pregled finančne dokumentacije, kar je bolj zanesljivejše od
našega spomina. Le urejeni finančni arhivi omogočajo analizo osebne finančne situacije.
Posameznik z organiziranimi osebnimi financami:







uporablja ustrezne bančne in finančne produkte,
ureja domači finančni arhiv,
uvaja otroke v svet financ,
razmejuje odgovornosti v družini,
finančno zaščiti družino,
organizira osnovno upravljanje denarja (7 korakov do urejenih osebnih financ, 4).

Tabela 1:Izračun Kajinega neto denarnega toka
Mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
Skupaj

Prejemki v
Izdatki v
Neto denarni tok
EUR
EUR
v EUR
200,00
100,00
100,00
200,00
120,00
80,00
150,00
100,00
50,00
150,00
120,00
30,00
130,00
100,00
30,00
400,00
100,00
300,00
400,00
100,00
300,00
600,00
800,00
-200,00
300,00
100,00
200,00
130,00
100,00
30,00
150,00
100,00
50,00
150,00
100,00
50,00
2.960,00
1.940,00
1.020,00
Vir: Lastni

Primer: Ali Kaja obvladuje svoj denarni tok?
Kaja je stara 21 let, je študentka VSŠ Ekonomske šole Murska Sobota. V obravnavanem letu
prejme 2.960,00 EUR. Med poletnimi počitnicami dela preko študentskega servisa, zato so
njeni prejemki v času počitnic večji kot v ostalih mesecih. V mesecu avgustu so njeni izdatki
večji od prejemkov, saj ima več stroškov z registracijo in zavarovanjem avtomobila, ostali
izdatki, pa so mesečno primerljivi (bencin, oblačila, položnice za telefon in podobno).
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2.2.4 Nadzor denarnega toka preko bančnih izpiskov in NLB klika
Bančni izpisek je poenostavljen izkaz denarnega toka. Promet v dobro kaže naše prilive na
osebnem računu, promet v breme pa odlive z osebnega računa. Prilivi in odlivi na izpisku niso
organizirani po vsebini, temveč po datumu nastanka. Pri vsaki postavki je izračunano tekoče
stanje na osebnem računu (neto denarni tok). Če je stanje pozitivno, prosto razpolagamo z
denarjem na računu, negativno stanje pa pomeni, da smo porabili več kot smo imeli na
računu, poslujemo z minusom.
Izjemno uporabno pa je tudi spremljanje osebnega denarnega toka preko NLB KLIKA.
Moja finančna slika je storitev znotraj NLB KLIKA, ki v sklopih Moj proračun in Moje
premoženje, omogoča celovito spremljanje prejemkov in izdatkov NLB Osebnega računa ter
sredstev in dolgov. Moj proračun omogoča razporejanje postavk v ustrezne kategorije ter
načrtovanje prejemkov in izdatkov. Preko načrtovanja lahko spremljamo morebitna
odstopanja prejemkov in izdatkov na mesečni ali letni ravni.
V posameznem mesecu lahko spremljamo tudi strukturo prejemkov in izdatkov ter strukturo
sredstev in dolgov, hkrati pa lahko spremljamo gibanje posameznih skupin prejemkov in
izdatkov skozi različna časovna obdobja.
Omenimo še osebna in premoženjska zavarovanja. Glavna značilnost osebnih zavarovanj
je, da se z njimi zavarujemo pred nevarnostmi. Pri zavarovanju ne gre za nadomestitev
materialne škode, pač pa za izplačilo vnaprej dogovorjene vsote ob nastopu zavarovalnega
dogodka. Osebna zavarovanja so življenjska, nezgodna in zdravstvena zavarovanja. S
premoženjskimi zavarovanji zavarujemo svojo lastnino (nepremičnino, premičnino) ali
odgovornost (avtomobilsko odgovornost, odgovornost za poplačilo kredita, in podobno) (7
korakov do urejenih osebnih financ, 10).
2.2.5 Varnostna rezerva
Varnostna rezerva je temelj finančne varnosti. Enaka je zmnožku mesečne vrednosti osnovnih
življenjskih in rednih finančnih izdatkov ter potencialnega števila mesecev, ko prihodkov ne
bomo imeli.
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Vsak posameznik si mora oblikovati varnostno rezervo preden začne razmišljati o drugih
finančnih ciljih.

FAKTOR
VARNOSTNE
REZERVE
(število mesecev)

MESEČNI OSNOVNI
IZDATKI (osnovni
življenjski in redni
finančni izdatki)

PRIPOROČLJIVA
VARNOSTNA
REZERVA
(dejanska varnostna
rezerva)

Slika 1: Varnostna rezerva
Vir: 7 korakov do urejenih osebnih financ, 12
Faktor varnostne rezerve nam pove koliko mesecev lahko preživimo ob morebitnem izpadu
prihodka ob predpostavki, da z varnostno rezervo pokrijemo večino vseh rednih in nujnih
mesečnih izdatkov (osnovni življenjski in redni finančni izdatki).
Med osnovne mesečne izdatke štejemo vse osnovne življenjske izdatke in redne finančne
izdatke, kamor sodijo varčevanja, odplačila dolgov in zavarovanja.
Izračun priporočljive varnostne rezerve
Primer: Ima Kaja premajhno varnostno rezervo?
Kaja ima privarčevanih 4.000,00 EUR. Njeni mesečni neto prihodki znašajo 700,00 EUR.
Kakšna naj bo njena varnostna rezerva? Koliko mora še privarčevati?
Kaja naredi prvi izračun po splošnem nasvetu in upošteva faktor varnostne rezerve 12
mesecev in mesečne izdatke v višini 70 odstotkov rednega mesečnega neto prihodka:
12 mesecev * 70 % od 700,00 EUR = 5.880,00 EUR
Kaja po pregledu in analizi denarnega toka ugotovi, da njeni osnovni izdatki 600,00 EUR na
mesec in naredi drugi izračun. Na podlagi splošnega faktorja varnostne rezerve njena
varnostna rezerva znaša:
12 mesecev * 600,00 EUR = 7.200,00 EUR
Nasvet: Kajina varnostna rezerva je premajhna za 1.320,00 EUR. V naslednjih mesecih bo
morala biti še bolj varčna.
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1.1.1 Opredelitev finančnih ciljev in načrt financiranja
Osebni finančni cilji so želje in potrebe posameznika. Te so finančno in časovno ovrednotene
ter urejene po pomembnosti. Tako postavljeni finančni cilji so temelj načrtovanja osebnih
financ.
Dosegljivost finančnih ciljev preverimo tako, da:






jasno opredelimo in opišemo finančne cilje,
ovrednotimo vsakega od ciljev,
razvrstimo cilje po pomembnosti in času uresničitve,
izberemo pravi finančni produkta za dosego ciljev,
preverimo izvedljivost načrta financiranja (največ 40 % prihodka) (7 korakov do urejenih
osebnih financ, 20).

Končni pregled osebnih financ – Vprašanja na katera si moramo odgovoriti, ko se odločamo
za učinkovito porabo/varčevanje denarja:








2.3

Ali učinkovito obvladujemo porabo denarja?
Smo poskrbeli za finančno zaščito zdravja, premoženja in svojih najbližjih?
Imamo zadostno varnostno rezervo?
Ustvarjamo dovolj pokojninske rezerve?
Se zadolžujemo do razumne ravni?
Načrtujemo dogodke v življenju in imamo izdelane načrte financiranja?
Ali naši prihranki ustrezajo namenu in našemu odnosu do tveganja? (7 korakov do urejenih
osebnih financ, 25).

VODENJE OSEBNIH FINANC Z RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI

BUXFER je program, ki omogoča uporabniku lažji nadzor posameznika nad financami.
Uporabniku prikazuje, koliko denarja si uporabniki med seboj dolgujejo. Z drugimi besedami,
nudi pregled nad lastno finančno situacijo in močno olajša vodenje osebne evidence. Na
začetku je imel program omejeno uporabnost, saj so lahko uporabniki med seboj dolgove le
spremljali, poravnati pa jih niso mogli, v današnjem času pa to lahko storijo. Storitve
omenjenega programa so trenutno na voljo samo v ZDA, vendar je samo vprašanje časa, kdaj
se bo kaj podobnega pojavilo pri nas.
QUICKEN je program, ki se uporablja za vodenje osebnih financ, saj vsebuje številne
aplikacije, ki nam omogočajo obilo pripomočkov za upravljanje osebnih financ, upravljanje
računov, preverjanje bančnih in kreditnih kartic. Program je bil izdelan za uporabo na
ameriškem trgu.
GnuCash je program, ki ga omogoča tako vodenje osebnih financ kot računovodstvo za
majhna in mikro podjetja. Omogoča uvoz dokumentov iz programov kot sta Quicken in
Microsoft Money. Poleg tega pa z dodatki omogoča on-line povezavo z našimi bančnimi
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računi, njihov pregled in izdelavo osebnega finančnega načrta. Podjetjem nudi vodenje
seznama dobaviteljev in kupcev, ter izdajanje računov.
jGnash je program, ki ga uporabljajo tisti, ki imajo poleg rednih prihodkov, denar naložen v
vrednostne papirje (delnice). Poleg vodenja osebnih financ nam program omogoča vpogled
stanja na našem račun ter nas poleg tega še informira o cenah vrednostnih papirjev.
Microsoft Excel in OpenOffice Calc je program, ki nam prikaže preglednice in izračune, ki
si jih lahko pripravimo sami. Za pripravo potrebujemo več časa, zato pa si lahko tabele in
izračune z malce truda uredimo tako, kot jih sami želimo. Če ne želimo izgubljati preveč časa,
nam Microsoft na svoji strani ponuja več že narejenih Excelovih predlog za vodenje osnovnih
stroškov.
BudgetTracker je program, ki je nekoliko manj pregledno, vendar pa nič manj uporabno
orodje za spremljanje osebnih financ.
Wasabe je program za vodenje osebnih financ z dodatnim aspektom skupnosti, s katerim se
lahko pogovarjamo o finančnih problemih z ostalimi uporabniki.
Moneystracking je zelo zanimiv program vodenja osebnih finac predvsem zaradi obsežnih
grafičnih poročil.
Xpenser je program za vodenje osebnih financ, ki omogoča organiziranje stroškov preko
različnih komunikacijskih kanalov: elektronska pošta, SMS, orodij za takojšnje sporočanje in
celo preko Twitterja.
SpendingDiary je program za vodenje osebnih financ, ki omogoča pregled stroškov po
datumu nastanka, kategoriji in vrednosti.
IsDueOn je program za vodenje osebnih financ , ki nas obvešča o valuti naših računov po
elektronski pošti ali preko SMS sporočil.
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I RAZISKOVALNI DEL – ŠTUDIJA PRIMERA

3

NAMEN IN CILJI RAZISKAVE - VODENJE OSEBNIH FINANC

Namen raziskave je bil spoznati vodenje osebnih financ za povprečno slovensko družino in
osebne finance študenta ter ugotoviti, kje so odstopanja. Cilj naše raziskave je bila primerjava
prihodkov, odhodkov, denarnega toka, premoženjske bilance, pokojnine ter finančnih planov.
Ugotoviti smo želeli, ali se osebne finance povprečne slovenske družine razlikujejo od
študentskih osebnih financ in kje.
3.1

METODE DELA – VODENJE OSEBNIH FINANC

V tem delu smo analizirali primera za povprečno slovensko mlado družino in študenta.
Primerjava podatkov družine se nanaša na enega družinskega člana in enega študenta, čeprav
so v tabelah prikazani podatki za tričlansko mlado družino. Podatke za povprečno slovensko
družino smo pridobili iz sekundarnih virov, ravno tako tudi za študenta. Pri raziskavi smo
uporabili metodo študijo primera.
3.2

PRIKAZ VODENJA OSEBNIH FINANC V EXCELU

3.2.1 Prihodki
Tabela 2: Prihodki za povprečno slovensko
družino v EUR

PRIHODKI
Redni prihodki
Plača
Regres
Otroški dodatek
Izredni prihodki
Bonus
Honorar

Tabela 3: Prihodki povprečnega študenta v
EUR

CELOTNO OBDOBJE LETO
PLAN.
REAL.
28.393,48
28.393,48
24.817,88
24.817,88
23.041,88
23.041,88
1.500,00
1.500,00
276,00
276,00
3.575,60
3.575,60
1.833,60
1.833,60
1.742,00
1.742,00

PRIHODKI
Redni prihodki
Štipendija
Plača
Regres
Izredni prihodki
Darila
Honorar

CELOTNO OBDOBJE LETO
PLAN.
REAL.
6.000,00
7.960,00
5.600,00
7.000,00
3.600,00
3.600,00
2.000,00
3.400,00
0,00
0,00
400,00
960,00
400,00
960,00
0,00
0,00

Iz tabele 2 in 3 je razvidno, kako se razlikujejo prihodki povprečne slovenske družine od
prihodkov študenta. Če predpostavimo, da ima povprečna slovenska mlada družina tri
družinske člane, je prihodek na člana 9.464,49 EUR, kar je v primerjavi z realiziranimi
prihodki študenta za 15,90 % višji prihodek na družinskega člana, kot je prihodek študenta.
Študentski prihodki so sestavljeni iz štipendije in priložnostnih del preko študentskega
servisa, zato je v tabeli 3 realiziran prihodek študenta večji od planiranega.
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3.2.2 Odhodki
Iz tabele 4 in 5 je razvidno, da ima povprečna slovenska družina večje letne odhodke od
odhodkov študenta. V tabeli 4, ki predstavlja družinske odhodke, so všteti vsi odhodki za
oskrbo celotne družine, kar predstavlja 9.354,52 EUR odhodkov na družinskega člana.
Študent mora skrbeti samo zase, zato so njegovi odhodki v primerjavi z družino za 21,75 %
manjši. Študent ima manj dejanskih stroškov, saj je njegov primarni cilj študij, vendar zapravi
več za zabavo, kot posamezni član v družini.
Tabela 4: Odhodki povprečne slovenske
družine v EUR

ODHODKI
Fiksni odhodki
stanovanjski kredit
elektrika
voda
kabelska/internet
zavarovanje hiše
odvoz smeti
servis avtomobila
zavar. avtomobila
vinjeta
parkirnina
vrtec
kozmetika, plenice
oblačila
obutev
osebna zavarovanja
nad. za stav. zeml.
Variabilni odhodki
gorivo
igrače
oblačila otroci
hrana in pijača
zabava
malica
tenis
športne aktivnosti
dopust
Izredni odhodki

Tabela 5: Odhodki povprečnega študenta v
EUR

CELOTNO OBDOBJE LETO
PLAN.
REAL.
28.063,56
28.063,56
13.403,56
13.403,56
3.000,00
3.000,00
600,00
600,00
298,80
298,80
420,00
420,00
1.200,00
1.200,00
192,00
192,00
480,00
480,00
720,00
720,00
90,00
90,00
0,00
0,00
2.132,76
2.132,76
270,00
270,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
14.060,00
14.060,00
3.500,00
3.500,00
1.200,00
1.200,00
1.800,00
1.800,00
3.000,00
3.000,00
1.200,00
1.200,00
960,00
960,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
600,00
600,00
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ODHODKI
Fiksni odhodki
najem stanovanja
elektrika
voda
kabelska/internet
zavarovanje hiše
odvoz smeti
servis avtomobila
zavar. avtomobila
vinjeta
parkirnina
vrtec
kozmetika, plenice
oblačila
obutev
življenjsko zavar.
življenjsko zavar.
Variabilni odhodki
gorivo
igrače
oblačila otroci
hrana in pijača
zabava
malica
tenis
športne aktivnosti
dopust
Izredni odhodki

CELOTNO OBDOBJE LETO
PLAN.
REAL.
5.830,00
7.320,00
4.480,00
4.870,00
1.800,00
2.070,00
240,00
300,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
300,00
300,00
90,00
90,00
50,00
50,00
0,00
0,00
370,00
450,00
350,00
400,00
100,00
150,00
540,00
540,00
0,00
0,00
1.350,00
2.450,00
300,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
200,00
800,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
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3.2.3 Denarni tok
Tabela 6: Denarni tok povprečne slovenske
družine v EUR

Tabela 7: Denarni tok povprečnega študenta
v EUR

CELOTNO OBDOBJE –
LETO
PRIHODKI
ODHODKI
NETO DENARNI TOK

CELOTNO OBDOBJE LETO

PLAN

REAL.

28.393,48
28.063,56

28.393,48
28.063,56

329,92

329,92

PRIHODKI
ODHODKI
NETO DENARNI TOK

PLAN
6.000,00
5.830,00
170,00

REAL.
7.960,00
7.320,00
640,00

Denarni tok v tabeli 6 in 7 nam prikazuje razliko med prihodki in odhodki za povprečno
slovensko družino in študenta. Družina v Tabeli 6 s svojimi prihodki in stroški dobro
razpolaga. Če bi imela več odhodkov kot prihodkov, bi se morala odreči kakšnim potrebam
po dobrinah, vendar je njeno stanje pozitivno in tako ob koncu leta prihrani 329,92 EUR, kar
znaša na družinskega člana 109,97 EUR. Študent si s svojimi majhnimi prihodki marsičesa ne
more privoščiti, vendar skozi leto s takšnim denarnim tokom uspe preživeti in prihraniti
640,00 EUR, kar je za 82,82 % večji prihranek, kot je prihranek pri družini na družinskega
člana.
3.2.4 Premoženjska bilanca
Tabela 8: Premoženjska bilanca povprečne slovenske družine v EUR na dan 31.12.2013
SREDSTVA
1. LIKVIDNA SREDSTVA
1.1. TRR
1.2. Gotovina

OBVEZNOSTI
700,00
500,00
200,00

2. FINANČNE NALOŽBE
2.1. Depoziti
2.2. Vrednostni papirji
2.3. Naložbeno življ. zavarovanje
2.4. Pokojninski sklad - 2. steber
3. OSEBNO PREMOŽENJE
3.1. Nepremičnine
3.2. Premičnine - avtomobil
3.3. Umetnine
3.4. Zlato

6.500,00
1.000,00
0,00
5.500,00
0,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
0,00
0,00

SREDSTVA SKUPAJ

77.200,00

A KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
A.1. Limit na TRR
A.2. Visa Kartica
A.3. Mastercard
B DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
B.1. Stanovanjski kredit
B.2. Potrošniški kredit
B.3. Leasing

8.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00

OBVEZNOSTI SKUPAJ

53.000,00

NETO PREMOŽENJE

14.200,00

Iz tabele 9 je razvidno, da študent ne razpolaga z velikim premoženjem. Študenti so še delno
odvisni od svojih staršev in njihova pot v poslovne vode se šele pričenja. Študenti si počasi
večajo oziroma oplajajo svoje premoženje, zato se z družinami na tem področju težko
primerjajo. Razvidno pa je, da za družine največje premoženje predstavljajo nepremičnine in
premičnine. Študenti imajo v času študija v svoji lasti zgolj osebni avtomobil, ostalih
nepremičnin nimajo, saj so še vedno člani družine.
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Tabela 9: Premoženjska bilanca povprečnega študenta v EUR
SREDSTVA

OBVEZNOSTI

1. LIKVIDNA SREDSTVA
1.1. TRR
1.2. Gotovina

420,00
400,00
20,00

2. FINANČNE NALOŽBE
2.1. Depoziti
2.2. Vrednostni papirji
2.3. Naložbeno življ. zavarovanje
2.4. Pokojninski sklad - 2. steber
3. OSEBNO PREMOŽENJE
3.1. Nepremičnine
3.2. Premičnine - avtomobil
3.3. Umetnine
3.4. Zlato

50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00

SREDSTVA SKUPAJ

1.270,00

A KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
A.1. Limit na TRR
A.2. Visa Kartica
A.3. Mastercard
B DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
B.1. Stanovanjski kredit
B.2. Potrošniški kredit
B.3. Leasing

400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

OBVEZNOSTI SKUPAJ

400,00

NETO PREMOŽENJE

870,00

3.2.5 Pokojnina
Tabela 10: Izračun povprečne pokojnine za povprečna družinska člana v EUR
Izračun pokojnine
Član 1
Član 2
leto izračuna
trenutna starost
pričakovana starost ob upokojitvi
leto upokojitve
leta do upokojitve

2013
25
63
2051
38

23
62
2052
39

povprečna mesečna plača
pričakovan % pokojnine
izračunana redna pokojnina

982,68
30,00 %
294,80

937,00
30,00 %
281,10

pričakovan % pokojnine glede na plačo
pričakovana pokojnina
potrebna razlika iz lastnega pok. fonda
pričakovano pok. obdobje - v mesecih
obrestna mera pok. obdobja

60 %
589,61
-294,80
120
2,00 %

60 %
562,20
-281,10
150
2,00 %

32.092,63

37.342,26

potreben pokojninski fond

69.434,88 EUR
Izračun dospelosti življ. zavarovanj
zavarovalna/varčevalna doba v letih
letno vplačilo v varčevalni del
pričakovani letni donos

25
150,00
15,00 %
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pričakovano izplačilo

31.918,95

31.918,95

63.837,91 EUR
Izračun donosnosti enkratne naložbe
znesek enkratnega vplačila
ročnost naložbe - v letih
pričakovan letni donos
vmesna mesečna vplačila

3.000,00
25
15 %
50,00

pričakovano končno izplačilo

88.117,21 EUR

Iz tabele 10 je razvidno, da imata v našem primeru oba člana družine svoj pokojninski načrt
jasno opredeljen in že plačujeta v pokojninski fond kot člana družine. Študent v našem
primeru še ni član poslovnega sveta oziroma aktivno zaposlen, nima svoje službe in ne
prejema plače, zato še ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
3.2.6 Finančni cilji
Tabela 11: Finančni cilji
Opis cilja
1 Rentno varčevanje
2
3

Čez ? let
25

Znesek
70.000,00

Prič.
donos
10,00%

Letni obrok Mesečni obrok
-647,06
-53,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-53,92

Tabela 12: Finančni cilji študenta
Opis cilja
1 Računalnik
2
3

Čez ? let
2

Znesek
1.000,00

Prič.
donos
0,00%

Letni obrok Mesečni obrok
-500,00
-41,67
0,00
0,00
0,00
0,00
-41,67

Iz tabel 11 in 12 je razvidno, da imajo družine načrte za daljša časovna obdobja kot študent.
Študenti pričnejo počasi razmišljati o samostojnosti, saj je pri njih še vedno prisotno
družinsko življenje, zato še nimajo obveznosti kot so stanovanjski kredit, otroci, samostojna
oskrba, njihova skrb je zato nabava materialnih dobrin.
3.3

UGOTOVITVE RAZISKAVE-PREVERJANJE HIPOTEZ

H1:.Osebne finance za povprečno slovensko družino se razlikujejo od osebnih financ
študenta.
Po narejeni analizi raziskave ugotavljamo, da se skoraj v vseh postavkah razlikujejo prihodki,
odhodki in vse druge točke med povprečno slovensko družino in študentom. Pri primerjavi
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financ med študentom in družino moramo upoštevati, da družino sestavljajo vsaj trije člani,
zaposlena starša imata redni mesečni priliv plač, ki jima prinaša mnogo večje prihodke od
študenta. Povprečni študent se preživlja s štipendijo (v našem primeru je to kadrovska
štipendija 300,00 EUR, kar mu predstavlja velik del prihodka) in s študentskim delom, ki ga
lahko opravlja le v času, ko nima obveznosti s študijem. Tovrsten zaslužek preko
študentskega servisa je težko vnaprej predvideti. Pogosto se zgodi, da se sprotna poraba
sredstev prilagaja zaslužku. Študent si mora kljub vsemu preudarno porazdeliti svoje
odhodke.
V času študija študentom redko ostane denar za večje izdatke. Družine načeloma bolj
optimalno ravnajo s financami, skrbijo za dvig življenjskega standarda, istočasno pa skrbijo
tudi za člane svoje družine. Potrošnja v družini je večja. Velik strošek predstavlja
odplačevanje kreditov (hiša, stanovanje) in vseh k temu dodanih stroškov. Študent, ki stanuje
v privatnem stanovanju ali študentskem domu, ima kot primarni strošek le odplačevanje tega
najema. Ostali stroški, v primerjavi s povprečno slovensko družino, pa so nižji. Stroški za
vzdrževanje avtomobila, ki je pogosto edino večje premoženje študenta, so primerno nižji
predvsem zaradi nižje cenovne vrednosti avtomobila. Preostale prihodke študent
nenačrtovano potroši za zabavo in druženje z vrstniki.
Ob koncu študijskega leta se študenti vrnejo domov k družinam in si tako prihranijo stroške
bivanja v kraju študija. Običajno si poiščejo počitniško delo, kar jim predstavlja dodaten
prihodek za zadovoljevanje njihovih osebnih potreb, ki ga lahko varčujejo ali pa porabijo
postopoma v času študija.

II RAZISKOVALNI DEL – ANALIZA ANKETE

4
4.1

RAZISKAVA IN UGOTOVITVE
NAMEN IN CILJI

Namen raziskave je raziskati, kako dijaki zaključnih letnikov Ekonomske šole M. Sobota (EŠ
MS) in študentje 1. letnikov Ekonomske šole, Višje strokovne šole (VSŠ) v starosti od 18 do
21 let razmišljajo o osebnih financah. Cilji raziskave so ugotoviti, kakšne prejemke imajo in
kako jih porabijo, ali vodijo evidence o porabi osebnih financ, ali uporabljajo storitve bank in
katere, kakšne finančne naložbe poznajo in če razmišljajo o osebnih finančnih naložbah.
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4.2

VZOREC

Vzorec zajema 155 anketiranih, od tega je 56 moških (36,1 %) in 99 žensk (63,9 %). V anketi
je sodelovalo 96 dijakov (39,6 % moških in 60,4 % žensk) in 59 študentov (30,5 % moških in
69,5 % žensk). Starost anketirancev nismo razdelili v skupine.
Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost in zato so njihovi odgovori realni. Anketiranje
smo izvajali v času od 19.4. 2013 do 22.4.2013 na Ekonomski šoli Murska Sobota.
4.3

METODE DELA

Anketni vprašalnik je vseboval 11 vprašanj zaprtega tipa in 9 vprašanj kombiniranega tipa
(pri zadnji možnosti odgovora na vprašanje je bilo ponujeno drugo, kar je pomenilo odprt tip
vprašanja, ostale možnosti so ponujale možne odgovore). Anketni vprašalnik je vseboval tri
vprašanja zaprtega tipa, na katerega so lahko anketiranci odgovorili z da ali ne, dve
demografski vprašanji, ki sta vsebovali podatke o spolu in statusu (dijak, študent), ostala
vprašanja pa so vsebinsko ponujala možne odgovore na zastavljena vprašanja. Podatke smo
analizirali s pomočjo programskega orodja Excel.
4.4

UGOTOVITVE RAZISKAVE – PREVERJANJE HIPOTEZ

H2: Osnovni vir financiranja dijakov je žepnina staršev, študentov pa štipendija.
Po analizi odgovorov na vprašanje, kateri so osnovni ali najpogostejši viri denarnih
prejemkov anketiranih smo ugotovili, da je to štipendija (41,4 %). 39,4 % dijakov in 45,1 %
študentov prejema štipendijo. Iz analize je razvidno, da so dijaki v večji meri odvisni od
staršev, saj jih žepnino prejema skoraj dvakrat več kot študentov (37,4 % dijakov, 19,5 %
študentov), žepnina ostalih sorodnikov (16,1 % dijakov, 9,8 % študentov), ni zanemarljivi vir
financiranja. Sklepamo lahko, da je vir študentov pogosteje tudi študentsko delo (20,9 %) in s
tem se zmanjša potreba po žepnini staršev. Ostali viri financiranja (plačilo aktivnosti v
športnih klubih, pokojnina po starših) tako pri dijakih kot študentih predstavlja majhen delež.
Razlika med spoloma pri tem vprašanju ni izrazita. Prvo hipotezo lahko zato le delno
potrdimo, saj prevladuje kot vir financiranja tudi pri dijakih štipendija.
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Slika 2: Viri denarnih sredstev dijakov zaključnih letnikov in študentov 1. letnikov na EŠ MS
Vir: Anketa, 2013
Največ anketirancev se je poslovanja z gotovino naučilo od staršev (48,6 %), 42,1 % sami, od
vrstnikov pa se jih je ne glede na spol naučilo okoli 2,0 %. 1,4 % anketiranih meni, da ne zna
poslovati z gotovino. Tako pri dijakih kot pri študentih največjo vlogo pri vzgoji o finančnem
poslovanju igrajo starši. Pri dijakih je to 46,8 %, pri študentih pa kar 51,1 %. Iz tega lahko
sklepamo, da so študentom pri vzgoji na finančnem področju bolj svetovali starši. Zanimivo
je, da starši svetujejo več anketiranim ženskam, ki predpostavljamo staršem bolj zaupajo.
Pri analizi odnosa anketiranih do denarnih prejemkov smo ugotovili, da 36,1 % anketiranih ne
porabi vseh denarnih sredstev, ki jih prejme na mesec, 28,4 % jih pogosto porabi vse kar
prejme, 23,9 % pa včasih porabi vse kar prejme. Odstotek tistih, ki nikoli ne porabijo vsega je
višji pri študentih (44,1 %) kot pri dijakih (31,3 %). Od moških študentov in dijakov so
varčnejše študentke in dijakinje. Pri analizi po spolu ugotavljamo, da vse kar prejme porabi
več dijakinj včasih kot dijakov, medtem ko je pri študentih več takih anketirancev moškega
spola.
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Slika 3: Poraba denarnih sredstev dijakov zaključnih letnikov in študentov 1. letnikov na
EŠ MS
Vir: Anketa, 2013
Danes je za 56,1 % vseh anketirancev varčevanje nujnost, za 38,7 % potreba, dolžnost ali
nekaj na kar pomislijo, potem pa imajo slabo vest. 5,2 % anketiranih dijakov meni, da je to
nepotrebno dejanje, pri študentih takih pomislekov ne zasledimo.
H3: Študenti 1. letnikov VSŠ bolj urejeno vodijo evidenco osebnih financ kot dijaki zaključnih
letnikov EŠ MS.
Na osnovi rezultatov analize ankete lahko ugotovimo, da med vsemi anketiranimi 24,5 %
anketiranih vedno vodi evidenco o porabi denarnih sredstev, skoraj polovica (47,1 %) včasih,
28,4 % pa nikoli. Največja razlika med anketiranimi dijaki in študenti je vidna pri vodenju
evidence, saj evidenco nikoli ne vodi 34,4 % dijakov, medtem ko je takšnih študentov 18,6 %.
Pri podrobnejši analizi rezultatov smo ugotovili, da so tako med študenti kot dijaki pri
vodenju evidence bolj natančne ženske, predvsem študentke. To hipotezo lahko potrdimo.
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Slika 4: Vodenje evidence o porabi denarnih sredstev dijakov zaključnih letnikov in študentov
1. letnikov na EŠ MS
Vir: Anketa, 2013
Zanimalo nas je tudi, na kakšen način anketirani vodijo evidenco o porabi denarnih sredstev.
Večina študentov in dijakov vodi evidenco ročno (64,5 %), računalniško pa le 6,5 %, ostali
(29,0 %) evidence ne vodijo. Pri tej uporabi so bolj iznajdljivi študentje (27,8 %), ki
obvladajo vodenje evidenc s pomočjo Excela in odprtokodnih programov, pri dijakih ni
bistvene razlike med spoloma.
Analiza je pokazala, da 18,1 % anketiranih hrani dokumentacijo o porabi sredstev, 47,7 %
včasih, 34,2 % pa nikoli. Pri tem smo ugotovili, da dijaki (41,7 %) v primerjavi s študenti
(22,0 %) nikoli ne hranijo dokumentacije. Prav tako je razlika med študenti moškega (11,1 %)
in ženskega spola (34,1 %). Na področju vodenja evidenc bo potrebno tako z dijaki kot s
študenti opraviti osveščanje o pomembnosti vodenja evidenc v samem učnem procesu,
predvsem pri strokovnih predmetih.
H4: Dijaki zaključnih letnikov EŠ MS bolj poznajo možnosti finančnih naložb kot študenti
VSŠ.
65,0 % anketirancev uporablja bankomat kot bančno storitev, 23,6 % anketirancev uporablja
storitve osebno z obiskom v banki, 10,4 % anketirancev uporablja storitve elektronskega
bančništva ali mobilne/telefonske banke, 1,0 % pa uporablja druge storitve. Ena študentka
ima osebnega bančnika, le pet jih uporablja mobilno/telefonsko banko – od tega so trije dijaki
moškega spola, en študent in ena študentka. Pri analizi najpogostejšega odgovora, torej
storitve na bankomatu, med dijaki in študenti ni bistvenih razlik, enako velja za analizo po
spolu.
Ugotoviti smo želeli ali anketiranci poznajo vrste finančnih naložb. 32,5 % pozna življenjsko
varčevanje, 38,0 % bančno varčevanje, 20,7 % naložbe v vrednostne papirje, 8,9 % pa rentno
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varčevanje. Med dijaki in študenti ni bistvenega odstopanja pri poznavanju finančnih naložb,
prav tako ne med spoloma. Hipotezo 4 zato ovržemo oziroma je ne potrdimo.
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Slika 5: Poznavanje finančnih naložb dijakov zaključnih letnikov in študentov
1. letnikov na EŠ MS
Vir: Anketa 2013
Analiza je pokazala, da 35,0 % anketiranih pozna delnice, 23,5 % obveznice, 17,1 %
vzajemne sklade, 13,9 % investicijske sklade, 8,3 % zakladne menice, 2,1 % anketiranih pa
vrednostnih papirjev ne pozna. Med spoloma in med dijaki ter študenti ni bistvenih odstopanj
v poznavanju vrednostnih papirjev. Pri tem 79,4 % anketiranih meni, da delnica na daljši rok
prinaša večji donos kot obveznica. Dijaki tako mislijo v 83,3 %, študenti z 72,9 %.
Zanimalo nas je, kaj anketiranci naredijo z osebnim in/ali družinskim kapitalom, ki ga ne
porabijo. 50,8 % anketiranih denar hrani na osebnem računu kot vloge na vpogled, 35,5 %
anketiranih gotovino hrani kar doma, 8,7 % kapital veže na daljše ali krajše časovno obdobje,
samo 1,1 % anketiranih pa kapital vloži v vrednostne papirje. 1,1 % anketiranih svetujejo
starši, kaj narediti s kapitalom, ki jih ostane. Tudi družinski kapital vlaga v vrednostne papirje
le 14,8 % anketiranih. To je razumljivo glede na ekonomsko in socialno situacijo v Pomurju,
prav tako pa ima prebivalstvo premalo uporabnega znanja s tega področja. Pri tem ni
bistvenega odstopanja med spolom in med študenti ter dijaki.
O oplajanju kapitala z vlaganjem v finančne naložbe 80,6 % anketiranih ne razmišlja, 13,5 %
o tem razmišlja, 3,2 % ga že vlaga, 2,6 % anketiranih pa bi to mogoče storilo. Pri dijakih, ki
razmišljajo o vlaganju kapitala v finančne naložbe prevladujejo moški, pri študentkah pa
ženske. Pri tistih, ki že vlagajo je več dijakinj in le en študent.
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Slika 6: Pripravljenost anketiranih z vložki v finančne naložbe dijakov zaključnih letnikov in
študentov 1. letnikov na EŠ MS
Vir: Anketa 2013
Glede na predvidevanja o slabem poznavanju finančnih naložb nas je zanimalo, če anketiranci
vedo, da obstajajo bančni svetovalci. 3,9 % anketiranih tega ne ve, zato predpostavljamo, da
ne znajo poiskati ustreznih informacij ali v tiskanih ali v elektronskih medijih oziroma z
osebnim obiskom banke.
Za zaključek pa smo še želeli pridobiti mnenje anketirancev o tem, kakšen odnos imajo do
ljudi, ki so finančno uspešnejši. 17,7 % anketirancev jih želi posnemati, 46,9 % to ne moti,
33,1 % pa se s takimi vprašanji ne ukvarja.

5

ZAKLJUČEK

Z našo raziskovalno nalogo smo ponazorili finančni tok povprečnega študenta in povprečne
slovenske tričlanske mlade družine. Želeli smo prikazati, kako pomembno je voditi evidenco
svojih odhodkov in kako lažje gospodariti s prihodki.
Marsikdo med mladimi ima zelo nizke prihodke in ob koncu mesca mu velikokrat ne ostane
ničesar. Z anketiranjem mladostnikov smo dobili rezultate obravnavanega problema študentov
in dijakov EŠ MS. Rezultati kažejo, da študenti s svojim denarjem ravnajo bolj skrbno in
varčno kot dijaki. Potrjeno je bilo, da oboji večinski delež svojih prihodkov dobijo od
štipendij in ta denar porabljajo za svoje potrebe. Glede na glavno vodilo vodenja in pregleda
osebnih financ, med katere štejemo tudi redno evidentiranje prihodkov in odhodkov, nas
skrbi, da skoraj polovica dijakov nikoli ne hrani dokumentacije. Posledica tega je, da že v
osnovi nimajo pregleda nad svojimi odhodki. Mnenja smo, da bi tako dijaki kot študenti
morali bolj skrbno voditi evidenco svojih financ, saj bi s tem izboljšali osebni pregled nad
porabo denarja. Ravnanja z denarjem so jih v največji meri naučili starši, kar je še bolj opazno
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pri ženskem spolu anketiranih. Študenti bolje vodijo evidenco svojih financ. Večina vseh
anketirancev pa evidenco vodi ročno.
Narejena je bila tudi analiza med osebnimi financami povprečnega študenta in povprečno
mlado slovensko družino. S to primerjavo smo pokazali, kakšni stroški nastanejo ob
preživljanju še enega družinskega člana, v primerjavi s stroški povprečnega študenta.
Z našimi prikazi in ugotovitvami smo želeli pomagati ljudem, ki se znajdejo v finančni stiski,
ne vedo pa, kako se urejajo mesečne finance in vodi letna evidenca. Želeli smo razložiti
strokovne pojme in z realnimi primeri pokazati, kako voditi svoje osebne finance, da bomo
lahko lažje razumeli, kako optimalno porabiti denar in kako planirati porabo skozi leta, ki še
prihajajo. Želeli smo poudariti pomen načrtovanja osebnih financ in kaj narediti, če nam naš
letni proračun ne prikazuje pozitivnega stanja.
Naše strokovno delo je mišljeno kot pomoč mladim, ki svoj denar trošijo in se prebijajo skozi
mesec brez premislekov. Jasno je, da moramo svoj življenjski standard prilagoditi svojim
finančnim sposobnostim, ne želimo pa dokazovati, da so ljudje z manj denarja manj srečni.
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