
Dopusti, selitve, spremembe delovnega mesta, širjenje družine ali novo leto, to so trenutki, ko 
presekamo rutino. Takrat v zanosu sveže energije stvari vidimo drugače, imamo ponovno izostren 
fokus in večjo sposobnost reševanja problemov. Zakaj ne bi tega izkoristili tudi na področju urejanja 
svojih financ? Vabimo vas, da se lotite novega projekta, ki predstavlja dolgoročno naložbo v vašo 
prihodnost - aktivnega upravljanja finančnih sredstev.

KAKO PREPOZNATI ZNAKE, 
DA STE PRIPRAVLJENI ZA 
VSTOP V NALOŽBE?

Razmislite 
o finančni 
svobodi

USTVARILI STE ZAJETEN 
KUPČEK ZA 

“HUDE ČASE”

VSAK MESEC VAM 
OSTANE DOLOČENA 

VSOTA DENARJA

PRIPRAVLJENI STE 
IZPOLNITI DOLGOROČNE 

FINANČNE CILJE



Ali natančno veste, koliko vsak mesec zaslužite in porabite? Če vam ne uspe plačati vseh položnic 
pravočasno, imate morda težavo. Zato iskreno ocenite vse prihodke in imetja, na drugo stran tehtnice 
pa položite vse obveznosti in možne kredite. Sta obe strani uravnoteženi ali dolgoročno ustvarjate 
primanjkljaj?

1 Ustvarite sliko svojega 
finančnega stanja

Finančno stanje izboljšamo s 
PREPROSTIMI STRATEGIJAMI!

2 Postanite 
ciljno naravnani

Orišite svoje idealno finančno stanje, ki bi ga radi živeli v prihodnosti, in si postavite dosegljive cilje. 
Spremljajte svoj napredek in prevzemite odgovornost za napake in spodrsljaje. Če ste se recimo 
odločili, da bi čez dve leti radi odšli z družino na 
daljše potovanje po Indiji, izračunajte 
potrebna sredstva in določite 
mesečni odtegljaj, ki 
bo temu namenjen.



ODLIČEN FINANČNI NASVET
Ko začnete služiti, začnite tudi vlagati. 
Višina zneska ni bistvena, dolgoročnost je.

Temeljito ocenite svoje potrošniške navade in se ob vsakem nakupu ali izdatku iskreno vprašajte, ali 
je nujno potreben. Ali resnično potrebujete že četrte kavbojke, pico z dostavo dvakrat tedensko ali nov 
avtomobil prav sedaj? Če ste si postavili dolgoročne cilje, boste varčevanje zanje postavili v ospredje.

4 Ločite med 
nujo in željo

To je seveda izredno težko in dolgove lahko rešujemo le z dobrim dolgoročnim načrtom. Dejstvo pa 
je, da bodo stroški življenja ob upokojitvi lažje obvladljivi, če v to življenjsko obdobje ne boste vstopili 
finančno dodatno obremenjeni. Mogoče pa si obljubite samo, da se ne boste več dodatno zadolževali 
za stvari, ki niso nujne in jih vaš budžet enostavno ne omogoča.

5 Osvobodite se 
dolgov

Vsi sanjamo o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno svobodni. Ne bi bilo treba hoditi vsak dan v 
službo, v pokoj bi odšli veliko prej, vedno bi si lahko privoščili, kar si želimo. 

Zavedati se moramo, da si določeno finančno svobodo lahko ustvarimo le sami in to se ne 
zgodi v enem trenutku. Ustvarjanje finančno stabilnega življenja je maraton in ne tek na kratke 
proge. 

Vzajemni skladi so odlično finančno orodje, kjer dolgoročno varno plemenitimo svoja sredstva. 
Najbolj se tako varčevanje izkaže in največ donosa dosežemo, če vlagamo na dolgi rok, zato 
je pomembno začeti takoj, ko vam to prilivi omogočajo, pa čeprav z nizkimi zneski. Pri Triglav 
Skladih lahko na primer sklenete varčevalni načrt že s 30 evri mesečno.

Če ste se odločili, da boste varčevali za prihodnost, bodisi za uresničitev želja ali boljše finančno stanje 
ob upokojitvi, potem ostanite zvesti tem ciljem. Ob vsakem mesečnem prilivu najprej odplačajte te 
»obveznosti«. Tako se boste obenem izognili nepotrebnim nakupom in napredek bo občutno hitrejši.

3 Poravnajte obveznosti  
za izpolnitev želja

«



O družbi

Družba Triglav Skladi je bila ustanovljena 
leta 1994.

Po obsegu sredstev se uvršča v sam vrh, 
izredno vrednost pa ji daje tudi njena 
dolgoletna in bogata zgodovina. Več »

Triglav Skladi so del Skupine Triglav

Brezplačno svetovanje

Za osebno svetovanje s finančnim 
strokovnjakom se dogovorite na 
brezplačni telefonski številki.

Triglav Skladi, d.o.o.

Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana

T: (01) 300 73 00
E: info@triglavskladi.si

Spremljajte naše vsebine:

8 STOPENJ FINANČNE 
SVOBODE PO 
FORBESU*
Kje se nahajate vi?

* David Rae je za Forbes tako orisal različne stopnje finančne svobode. 

2. stopnja: IMAM ZADOSTI SREDSTEV ZA  
          PAR BREZPOSELNIH MESECEV

1. stopnja: NE ŽIVIM OD PLAČE DO PLAČE

3. stopnja: UŽIVAM ŽIVLJENJE IN ŠE  
                   VEDNO PRIVARČUJEM

4. stopnja: MOJ ČAS JE PRILAGODLJIV

5. stopnja: POKOJNINA BO POKRILA  
          MOJE OSNOVNE POTREBE 

6. stopnja: PASIVNO USTVARJAM  
           ZA UŽITKE V POKOJU

7. stopnja: ŽIVIM SVOJE 
          SANJSKO ŽIVLJENJE 

8. stopnja: IMAM VEČ, KOT BOM  
           LAHKO PORABIL/-A

3 DEJSTVA, ZAKAJ SO VZAJEMNI SKLADI DOBRA ODLOČITEV

VARNO IN PREIZKUŠENO 
FINANČNO ORODJE, 

ki dodatno oplemeniti vaše 
prihranke.

1.

MANJŠI MESEČNI ZNESKI 
ali ENKRATNI VEČJI VLOŽKI, 

izbira je vaša.

2.

VISOKA LIKVIDNOST 
VLOŽENIH SREDSTEV, 

ki so vam vedno na voljo.

3.

https://www.triglavskladi.si/o-druzbi
https://www.facebook.com/TriglavSkladi/
https://www.instagram.com/triglavskladi/?hl=en
https://si.linkedin.com/company/triglav-skladi
https://www.youtube.com/channel/UCbdhALaMj4D34C8SvPRnmDA

