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banka/hranilnica Pogoji
Zavarovanje 
kredita Obrestna mera

strošek  
odobritve

strošek  
zavarovanja Najmanjši obrok Znesek kredita

Doba 
odplačevanja

abanka –  
študentski kredit

polnoletnost, 
status, račun 
Akeš, štipendija/
redni mesečni 
prilivi (pokojnina, 
študentsko delo)

kreditno  
sposoben porok

4,75 % / / 20 € do 2.500 € za 
dijake in študente 
oz. 5.000 € za 
študente 3. in 
višjih letnikov, 
absolvente in 
podiplomske 
študente

do 3 leta

intesa Sanpaolo 
Bank – kredit za 
študente in dijake

status, dijaki vsaj 
3. letnik, študenti, 
ki niso redno 
zaposleni, račun 
pri banki 1

kreditno sposo-
ben porok in 
dodatna oblika 
zavarovanja 2

1–12 mesecev: 
fiksna od 4,00 % 
13–36 mesecev: 
spremenljiva 6M 
euribor + 4,00 
o. t.

20 € odvisno od ob-
like dodatnega 
zavarovanja 3

15 € dijaki: od 300 do 
1.000 € 
študenti: od 300 
do 3.000 €

dijaki: do 12 
mesecev 
študenti: do 36 
mesecev

Delavska hranilnica 
– študentski kredit

polnoletnost, 
status, račun 
DH-EYCA za 
študente, vsaj 3 
redni prilivi 

najmanj en 
kreditno sposo-
ben porok in 
strošek ocene 
kreditnega 
tveganja 

6M euribor + 
3,50 o. t. 

31,30 € + 
vodenje kredita 
1,50 €/mesec

1,00 % zneska 
kredita

ni omejitve do 5.000 € do 36 mesecev

Gorenjska banka –  
študentski kredit

status, redni 
prilivi, račun pri 
banki

kreditno sposo-
ben porok

5,00 % ali 
6M euribor + 
3,80 o. t.

10 € / n. p. do 4.000 € do 12 mesecev 
oz. do 36 mese-
cev (študenti 
tretjih in višjih 
letnikov)

lon –  
študentski kredit

status, račun 
pLONk, redni 
prilivi 

kreditno sposo-
ben porok

5,00 % do 12 mesecev 
20 € 
do 24 mesecev 
30 € + vodenje 
kredita 1,5 €/
mesec

/ 20 € do 2.000 € do 24 mesecev

nlB –  
študentski kredit

status, NLB Os-
ebni račun, redni 
prilivi

kreditno sposo-
ben porok

4,70 % / / n. p. brez zavaro-
vanja kredita: do 
2.500 € 
z zavarovanjem: 
do 5.000 €

do 12 mesecev 
oz. do 36 mese-
cev (študenti 
tretjih in višjih 
letnikov)

oPoMBe: Podatke smo zbrali na spletnih straneh bank in hranilnic v začetku julija 2019. 1 Kredit lahko dobijo tudi nekomitenti, a je lahko obrestna mera višja. 2 Dodaten porok, 
zavarovalna premija, zastava nepremičnine, depozita, vrednostnih papirjev, enot premoženja vzajemnih skladov, premičnine. 3 Zavarovalna premija za kredite do vključno 12 mesecev 
za prejemnike štipendije. n. p.  Ni podatka. 

T retjina mladih do 30. leta je po po-
datkih naše spletne ankete že najela 
kredit. Najpogosteje gotovinskega, 
le polovica pa je pred odločitvijo pri-

merjala ponudbo različnih bank. Posebne štu-
dentske (in dijaške) kredite ponuja šest bank in 
hranilnic, pogoji pa so načeloma nekoliko ugo-
dnejši kot pri običajnih potrošniških kreditih.

POGOJI Za ODObRIteV
Praviloma so potrebni status dijaka ali študen-
ta, odprt račun pri banki in redni prilivi, kar 
pomeni štipendijo, pokojnino ali študentsko 
delo. Za zavarovanje kredita vsi ponudniki 

zahtevajo vsaj kreditno sposobnega poroka, ki 
bo vrnil izposojeni denar, če tega dijak ali štu-
dent ne bi zmogel. Izjema je NLB Študentski 
kredit do enega leta in 1.000 oziroma 2.500 
evrov za študente višjih letnikov. Porok nosi 
enako odgovornost za plačilo kredita kot kre-
ditojemalec, zato ga ni preprosto dobiti, nika-
kor pa nikogar ne smemo siliti v poroštvo. S 
seboj je treba prinesti osebni dokument kre-
ditojemalca in poroka, davčno številko, potr-
dilo o šolanju, odločbo o dodelitvi štipendije 
ali pokojnine, upravno izplačilno prepoved in 
potrdilo o plači poroka ter izpolniti vlogo za 
odobritev kredita.

DO KaKŠNIH ZNesKOV IN 
Za KOLIKO časa
Študentski krediti omogočajo izposojo do naj-
več pet tisoč evrov, kar ustreza plačilu šolnine, 
izobraževanja, nakupu računalnika ali poto-
vanja, čemur so ti krediti tudi namenjeni (če 
je le mogoče, se kreditu izogni in denar rajši 
privarčuj). Čas odplačila je od enega do največ 
treh let. Študentje višjih letnikov lahko dobijo 
posojilo tudi z večjim zneskom in daljšo dobo 
odplačila.

ceNa KReDIta
Obrestne mere študentskih kreditov so pravi-
loma ugodnejše od tistih pri primerljivih kla-
sičnih potrošniških kreditih. Stroškov odobri-
tve ni ali pa so nižji, prav tako v večini primerov 
ni stroška zavarovanja zaradi oblike zavaro-
vanja – poroštva. Pri dodatnem zavarovanju 
je treba plačati zavarovalno premijo, strošek 
ocene rizika, stroške hipoteke. Kot vidimo, 
obresti niso edini strošek, ki ga plačamo ban-
ki, zato kreditov ne smemo primerjati (le) po 
obrestnih merah. Da bi lahko naredili ustrezno 

POZNaMO DVe VRstI ObRestNIH MeR
Fiksna obrestna mera je enaka ves čas odplačevanja kredita (na primer 5,00 %). 

Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz euriborja in pribitka (na primer 6M eu-
ribor + 4 odstotne točke). Pribitek je ves čas enak, euribor pa se s časom spreminja, 
kar pomeni, da se spreminja tudi skupna obrestna mera. To pomeni dodatno tveganje, 
saj se spreminjajo tudi obroki, ki jih je treba vsak mesec plačevati banki. Spremenljivo 
obrestno mero odsvetujemo pri kreditih z daljšo dobo odplačila.

primerjavo, banke zaprosimo za informativne izračune: vsi krediti, ki 
jih želimo primerjati, morajo biti v enakih zneskih in za enaka obdobja 
odplačil, primerjamo pa jih po efektivni obrestni meri (EOM), ki vse-
buje vse stroške, ali po skupnem znesku, ki ga mora plačati potrošnik. 
Najugodnejši je kredit z najnižjim EOM oziroma skupnim zneskom, ki ga 
moramo plačati. 

Javno službo Obveščanja in izobraževanja 
potrošnikov sofinancira Ministrstvo RS za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

eu  
KOtIčeK

cONsuMeR LaW ReaDY
Program izobraževanja malih in  
srednje velikih podjetij o pravicah  
potrošnikov
Na Zvezi potrošnikov Slovenije se trudimo potrošnikom zagota-
vljati čim več koristnih informacij in jih ozaveščati o pravicah, ki jih 
imajo kot potrošniki. Vendar se zavedamo, da je učinkovito var-
stvo potrošnikov zelo odvisno tudi od trgovcev oziroma njihovega 
poznavanja potrošniške zakonodaje. Skupaj z drugimi evropskimi 
potrošniškimi organizacijami smo se zato odločili, da nadaljujemo 
sodelovanje v projektu »Consumer Law Ready«, ki ga vodi Evrop-
ska potrošniška organizacija (BEUC) v sodelovanju z gospodarsko 
zbornico v Bruslju (Eurochambers) in Evropskim združenjem obr-
tnikov, malih in srednjih podjetij (UAPME). Projekt podpirata tudi 
Evropska komisija in Evropski parlament.

V okviru projekta je bila vzpostavljena spletna stran www.consu-
merlawready.eu, kjer lahko podjetniki dobijo številne informacije 
in gradiva o temeljnih pravicah potrošnikov, vključno s testom za 
preverjanje svojega znanja. Program se osredotoča na pet glavnih 
področij: (1) predpogodbene dolžnosti informiranja, (2) pravica do 

odstopa od pogodbe, (3) odgovornost za napake na blagu, (4) 
nepoštene poslovne prakse in nepošteni pogodbeni pogoji ter (5) 
alternativno in spletno reševanje sporov.

Letos nameravamo izvesti tudi izobraževalno delavnico, na kateri 
bodo strokovnjaki iz naše svetovalne pisarne podrobneje pred-
stavili zgoraj navedena področja. O času in kraju delavnice bomo 
pravočasno obvestili na naši spletni strani www.zps.si in seveda 
upamo na čim številnejšo udeležbo predstavnikov malih in srednje 
velikih podjetij. Eno takšnih delavnic smo uspešno izvedli lani v 
sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Slovenska 
Bistrica. 

Vse podjetnike vabimo k obisku spletne strani www.consumer-
lawready.eu, s pomočjo katere lahko izboljšajo svoje znanje o 
osnovnih pravicah potrošnikov in poskrbijo za skladnost svojega 
poslovanja s potrošniško zakonodajo.

Dijak, študent – pozor!
Preden se odločiš za najem kredita, obišči 
spletno mesto www.vemvec.si ali nam piši 
na zps@zps.si in pomagali ti bomo pri 
odločitvi.
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