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VARNA STAROST, oglasna priloga Štajerskega tednika
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Predstavljajte si, da se danes 
piše leto 2035 in se ta me-
sec upokojimo. 15. v mesecu 
ni ve� nakazila na našem ban-
�nem ra�unu v višini 2.000 
EUR ali pa 1.500 EUR, kot smo 
ga pa� vajeni zadnjih 40 let, 
ampak je ta dohodek �ude�no 
kar za polovico ni�ji.  Si pred-
stavljate? 15. ne bo ve� izpla-
�ila pla�e, kot je bila izpla�ana 
prejšnji mesec. Ampak bo po-
lovico ni�ja.
Kaj �elim povedati? Da je to 
prihodnost vseh nas. Od nas 
samih je odvisno, kaj bomo da-
nes storili za svojo prihodnost. 
Jo bomo prepustili negotovo-

Vabim vas na potovanje 
v prihodnost

Mag. Karmen Darvaš Šega, www.fi nancnahisa.si 

sti? Jo bomo na�rtovali? Z do-
brim na�rtom svoje pokojnine 
ne bomo �ivotarili na stara leta.
Predlagam, da se najprej ozre-
mo po svojem premo�enju, 
pogledamo, koliko imamo pri-
hrankov, denarja in nalo�b, s 
pomo�jo katerih bomo �rpa-
li mese�ne prihodke na svo-
ja stara leta. Kaj smo doslej 
ustvarili za boljši jutri? �e nima-

mo dovolj prihrankov, je treba 
nekaj narediti. Po izra�unih po-
trebujemo najmanj 100.000 
evrov kapitala za 378 EUR me-
se�ne rente. To pa lahko po-
stopno ustvarite, �e ste danes 
stari 30 ali 35 let. 10 let pred 
upokojitvijo bo prepozno.
Vsem mladim priporo�am iz-
delavo pokojninskega na�rta. 
To je prvi korak k lepši priho-
dnosti. K na�rtovanju lastne 
pokojnine je treba pristopiti na-
�rtovano in sistemati�no. Pri 
tem vam pomagajo izkušeni 
finan�ni strokovnjaki s podro-
�ja pokojninske problematike 
in vam izdelajo strateški pokoj-

ninski na�rt. Ne pozabimo, da 
popravnega izpita za na�rtova-
nje pokojnine ne bomo imeli in 
je zato še toliko pomembneje, 
da se ustrezno lotimo lastnega 
pokojninskega problema. Za-
vedati se moramo, da vlada na 
trgu poplava raznoraznih po-
kojninskih in nalo�benih pro-
duktov, ki pa niso vsi primerni 
za namen zagotavljanja varne 

pokojnine.
Pokojninski na�rt je individu-
alno zasnovan za vsakega po-
sameznika posebej in vam bo 
razkril:
• koliko bo znašala vaša po-

kojninska vrzel,
• koliko potrebujete sred-

stev, da si financirate svo-
jo starost,

• kateri na�in var�evanja je 
najprimernejši za vas gle-
de na vaše letne dohodke 
in glede na �asovno odda-
ljenost od vaše upokojitve,

• koliko mese�no naj bi var-
�evali, da si zapolnite po-
kojninsko vrzel,

• koliko lahko sploh pri�a-
kujete dodatne pokojnine 
iz vaših �e obstoje�ih var-
�evanj.

Potem pa so tu še 
naši milenijci …
Vsi, ki ste rojeni med letoma 
1980 in 2000 …
Pravijo, da ste generacija soci-
alnih omre�ij, Starbucks kave, 
iPhona in spletnih nakupov. 

Zase �elite presti�ne izdelke. In 
prav je tako.
A kot generacija imate velik 
problem. Ne mislite na svoj ju-
trišnji dan. Kar pa je isto po-
membno kot lepo �iveti danes. 
Da si boste lahko tudi jutri pri-
voš�ili lepe in dragocene stvari, 
si je priporo�ljivo zagotoviti pa-
sivne vire dohodkov.
 Kako do njih? Najprej razvij-
te navado var�evanja. Vsak 
mesec odvedite 10 % prihod-
kov na var�evalni ra�un, osvo-
jite osnove investiranja in 
investirajte. Tako boste ustva-
rili likvidno premo�enje, ki vam 
bo omogo�alo, da boste �rpali 
mese�ne prihodke, ko bodo le-
ti upadli. Recimo v �asu izgube 
zaposlitve, morda ob rojstvu 
otroka ali pa pri 65. letu, ko se 

boste upokojili. 
Zakaj pa se ne bi upokojili pred-
�asno, �e pri petdesetih? In �i-
veli svobodno in delali le to, 
kar vas resni�no veseli in izpo-
polnjuje? To je omogo�eno lju-
dem, ki so nekaj naredili zase, 
da so finan�no neodvisni. Do 
finan�ne neodvisnosti pa vo-
dita disciplina in cilji. Razvij-
te navado, da ne boste vsega, 
kar zaslu�ite, tudi v isti sapi za-
pravili, ampak del pla�e dajajte 
na stran ... Naše babice bi rekle 
– »za hude �ase«. Jaz pa pra-
vim – za našo finan�no svobo-
do! Vsak bogat �lovek je uspel 
najprej zadr�ati del svojega pri-
hodka. In to je šele prvi korak k 
finan�ni svobodi.
mag. Karmen Darvaš Šega, 
FINAN�NA HIŠA

ZPS: Prekinitev zavarovanja?
Gotovo ste tudi vi do�iveli, da vas je po telefonu poklical ka-
teri od zavarovalnih zastopnikov ali drugih predstavnikov te 
ali one zavarovalnice in vam ponujal brezpla�en pregled va-
ših obstoje�ih zavarovalnih pogodb in svetovanje, kako lah-
ko sebe in svoje premo�enje zavarujete bolje.
Je zamenjava zavarovalnice pred iztekom zavarovalne po-
godbe res tako smiselna ali nujna, kot vas poskušajo prepri-
�ati posamezni zastopniki? O�itno pa je boj za nove stranke 
tako obse�en, da celo nekatere zavarovalnice obveš�ajo svo-
je zavarovance, naj bodo previdni pri tovrstnih klicih ali obi-
skih zavarovalnih zastopnikov. Ti se v�asih (neupravi�eno) 
predstavljajo tudi kot neodvisni finan�ni svetovalci.
Lahko bi rekli, da vedno obstaja mo�nost, da bi se lahko za-
varovali bolje, a ko je pogodba sklenjena, jo lahko le redko 
pred�asno prekinemo brez kakršnihkoli (predvsem finan�-
nih) posledic, opozarjajo na ZPS, Zato svetujejo, da preden 
se brezglavo odlo�ite za menjavo zavarovalnice, podrobno 
preverite, ali in pod kakšnimi pogoji lahko obstoje�o pogod-
bo prekinete, predvsem pa, kakšne so posledice takšne od-
lo�itve.
Nasvet ZPS: �e se odlo�ate za spremembe v zvezi z vašimi 
zavarovanji, si za to vzemite dovolj �asa. Ni�esar vam ni po-
trebno podpisovati takoj ob prvem obisku zastopnika. Naj-
prej pridobite pisne ponudbe in jih podrobno preglejte. V 
primeru nejasnosti pridobite pojasnila od zavarovalnice v pi-
sni obliki. Ve� o tem, na kaj biti pozoren pred sklenitvijo zava-
rovanja, preverite v reviji ZPStest 3/2017 in na www.zps.si
Zveza potrošnikov Slovenije


