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Vsak je svoje sreče kovač, in ko 
sprejmemo, da je vse, kar se 
nam dogaja, naša odgovornost, 
se bomo zavedali, da je tudi na-
še finančno stanje stvar izbire in 
ne stvar okoliščin. Srčno verja-
mem, da lahko vsak na enosta-
ven način uspešno kreira svojo 
brezskrbno finančno prihodnost. 
Ko sprejmeš odgovornost, imaš 
moč v svojih rokah. Kaj je še lah-
ko lepšega? ‘Ključ’ do uspeha 
za vsakogar na področju financ 
je pozitiven pristop k delu, ki ga 
opravlja, in optimističen pogled 
na svet varčevanja. Če imamo to 
dvoje, je vse lažje. Če imamo ra-
di svoje delo, več zaslužimo. Če 
smo optimistični glede varčevanj, 
ne bomo iskali izgovorov, zakaj 
nekaj ni izvedljivo, posledično 
bomo imeli več denarja in ustva-
rili več premoženja. Enostaven re-
cept, mar ne?
Pri finančnem svetovanju stran-
kam, vse od leta 1999 naprej, pa 
se žal srečujem z velikim nezna-
njem ljudi o upravljanju osebnih 
financ. Večina Slovencev še ved-
no ne pozna zakonitosti naložb, 
se ne spozna na različne načine 
varčevanja in posledično se pre-
večkrat odločajo za sebi nepri-
merna varčevanja in zavarovanja. 
Seveda jih je potemtakem strah, 
kaj izbrati in komu zaupati. Že-
lim, da ljudje spoznajo, da ima-
jo sami vse vajeti v svojih rokah. 
Tudi glede denarja, koliko zaslu-
žijo in koliko privarčujejo. Ta del 
je ljudem najtežje sprejeti, saj je 

lažje prenašati odgovornost za 
prenizko plačo na delodajalca, 
prenizke pokojnine na državo, 
nezadovoljstvo v službi na sode-
lavce, šefe ipd. Ko pa se zavemo 
svojega vpliva na vse, kar se nam 
dogaja, tudi na polno ali prazno 
denarnico, če hočete, prevzame-
mo odgovornost. In kaj je lepše-
ga kot to, da lahko krojimo svojo 
usodo sami?

Največji problem – 
prekomerno 
zapravljanje za 
nepotrebne stvari
Upravljanje osebnih financ je 
prevelikokrat bolj prepuščeno 
naključjem in sreči, če ljudem 
pride na pot pravi svetovalec ali 
bančnik z dobrim produktom. 
Največji problem upravljanja z 
denarjem in družinskim prora-
čunom je v prekomernem zapra-
vljanju za nepotrebne stvari, za 
katere smo prepričani, da jih pot-
rebujemo.
Drug problem je v tem, da veči-
na ljudi najlažje najame kredit, 
posledično se zadolži, za varče-
vanja in investiranja pa jim ne 
ostane dovolj. Denar, ki nekate-
rim  ostane kot višek, pa leži na 
banki, kjer izgublja vrednost. A 
Slovenec pač reče: »Banka je 
varna.« Po mojem se sploh ne za-
vedajo, da si za svoje prihranke 
na banki lahko vsako leto manj 
kupijo, ker jim inflacija najeda 
vrednost denarja.

Prvi korak – preko 
trajnika varčevati 
30 evrov
Pomembno je, da znamo up-
ravljati s svojim denarjem, da 
nam ostane vsak mesec prese-
žek denarja, da nato z ustreznim 
investiranjem teh presežkov 
ustvarjamo donose in da v 
končni fazi sami poskrbimo za 
brezskrbno ali pa vsaj za dostoj-
no pokojnino in za to, da si 
zagotovimo nadomestilo za ne-
predviden izpad dohodka v času 
zaposlitve. Da imamo mi in naša 
družina dovolj denarja, ne glede 

na to, kaj se nam pripeti v življe-
nju. Če izgubimo zaposlitev ali 
posel, da imamo dovolj finanč-
ne rezerve, da nismo prisiljeni 
delati, kar nam ni všeč, ampak 
lahko izberemo delo, ob kate-
rem uživamo. Le finančna neod-
visnost nam lahko to omogoči. 
In ko delaš delo, ki ga imaš rad, 
ustvarjaš nadpovprečne dohod-
ke. Običajno pa ljudje delajo za 
denar, denar pa jim ne dela do-
datnega denarja … Na žalost za-
čaran krog, v katerega se ujame 
večina ljudi.
Največja napaka, ki jo lahko na-
redimo, je, da iščemo izgovore, 
zakaj se nekaj ne da ali ne spla-
ča. Vsakemu predlagam, da na-
redi prvi korak, in sicer, da se 
prisili preko trajnika varčeva-
ti najprej 30 EUR ali 50 EUR, 
nato sledi drugi korak, da ta 
znesek poveča v roku treh me-
secev. Nakar bo vsak ugotovil, 
da čudežno lahko preživi brez 
teh nekaj evrov na računu. Sle-
di investiranje prihrankov in na-
to dosežemo to, da denar dela 
dodaten denar.
Vsakemu predlagam, da si poi-
šče dobrega finančnega sveto-
valca, ki mu bo zaupal, saj ga bo 
le-ta lahko peljal skozi različne 
cikle investiranja. Odločila sem 
se napisati knjigo Postani kre-
ator svojih financ!, ki je posta-
la ena najbolje prodajanih knjig 
pri nas. Nekako sem začutila, 
da je moje poslanstvo deliti z 
ljudmi svoje znanje, spoznanja 
in večletne izkušnje s področ-
ja varčevanj in ravnanja z de-

narjem. Knjiga na enostaven in 
zabaven način približa bralcu 
najprej, kakšen odnos naj goji 
do denarja in kako lahko zaslu-
ži več denarja. Večina ljudi se 
niti tega ne zaveda, da napač-
no razmišlja o denarju in zasluž-
kih. Nato vas bo punčka v knjigi 
peljala do tega, kako izbrati se-
bi primerne načine varčevanja. 

Na preprost način so opisane 
vse možne oblike varčevanj in 
investiranja. Svet financ je lah-
ko zelo zabaven, če le veš, ka-
ko. Ljudje, ki so knjigo prebrali, 
pravijo, da je zelo lepa, z zanimi-
vimi ilustracijami in zgodbicami, 
ki bralca potegnejo vase …

mag. Karmen Darvaš, 
www.financnahisa.si
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Dom starejših Idila: jesen 

V našem Domu starejših Idila se trudimo in dokazujemo na različne načine z izva-
janjem različnih dejavnosti in aktivnosti, da je lahko jesen življenja zelo lepa, ak-
tivna, drugačna, kot si jo marsikdo predstavlja.

K naši pestri paleti različnih terapij smo dodali še
različne terapije za sproščanje, pri izvajanju kate-
rih naši delovni terapevtki uporabljata svetlobne,
zvočne, taktilne učinke, učinke z vodo. V ta namen
smo opremili tudi našo sobo za sproščanje, kjer s
čutno stimulacijo vplivamo na zmanjšanje nape-
tosti, izražanje čustev, vzpodbujamo raziskovanja,
dvigujemo motivacijo, izboljšujemo koncentracijo,
komunikacijo … Blagodejen vpliv terapij se je izka-
zal predvsem pri stanovalcih z demenco, vendar pa
še noben stanovalec ni odklonil ročne masaže nog
ali glave ob omamni aromaterapiji.

Vsakega stanovalca našega Doma obravnavamo 
individualno in tako s skupnimi močmi odkrivamo 
njegove zmožnosti, sposobnosti, njegove želje, in-
terese. Z različnimi programi ohranjamo, krepimo 
socialne stike stanovalcev, pripomoremo svojcem 
pri razumevanju in spoznavanju starosti, lajšamo 
delo zaposlenim in s tem povečujemo zadovoljstvo 
naše družine.
Naše poslanstvo je zagotavljanje varnega in prije-
tnega preživljanja tretjega življenjskega obdobja 
naših stanovalcev. Naše delo temelji na izvajanju 
kakovostnih storitev, ki so v največji možni meri pri-
lagojene potrebam posameznika. Iz dneva v dan se 
trudimo ustvarjati najboljše okoliščine tako, da se 
družabno življenje naših stanovalcev povečuje in iz-
boljšuje.
Zaposleni, stanovalci, svojci ustvarjamo toplino na-
šega doma s širjenjem pozitivne energije, gojenjem 
spoštljivega odnosa in ohranjanjem dostojanstva 
vsakega izmed nas.

Delovanje našega Doma je usmerjeno v dobrobit 
naših stanovalcev, v zadovoljstvo njihovih svojcev 
in naših zaposlenih, zato že našim utečenim dejav-
nostim dodajamo vedno nove pestrejše aktivnosti, s 
katerimi skrbimo za kakovostno življenje v naši sre-
dini.
Dneve si tako popestrimo tudi s senior ali fascialnim 
fitnesom pod vodstvom naše fizioterapevtke, ki te-
lesne aktivnosti prilagodi vsakemu posamezniku. S 
senior vadbo krepimo različne mišične skupine, iz-
vajamo vaje za ravnotežje, vzdržljivost, gibljivost in 
tako ohranjamo telesne sposobnosti in spretnosti. 
Sami poskrbimo za svoje dobro počutje in vitalnost.
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Postani kreator 
svojih fi nanc

NOVA KNJIGA
POSTANI KREATOR SVOJIH FINANC!

ZAGOTOVI SI NOVO KNJIGO
POSTANI KREATOR SVOJIH FINANC!

Za pičlih 23,90 EUR.
Poštnino častimo mi.

Personaliziraj svojo knjigo 

& jo naroči z osebnim 
posvetilom avtorice.  

www.FINANCNAHISA.si 
info@fi nancnahisa.si  I  Tel: 02 460 44 55


