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bvladovanje osebnih financ nam lahko pomaga mirno preživeti vsa finančna obdobja
v življenju – od obdobja pomanjkanja do obdobja presežkov – in doseči cilje,« takoj na začetku opozori Katja Majerle, finančna svetovalka iz družbe
Individa & Partnerji. In doda, da obstajajo samo urejene in
neurejene osebne finance. Kako si jih lahko uredite? Preverite 12 osnovnih lekcij!

1. Zlata rezerva – naša
najpomembnejša zaščita!
»Vsako načrtovanje osebnih financ se
začne z načrtovanjem zaščite. Ta nam
omogoča, da ob nepredvidenih dogodkih svoje osebne finance vedno obvladujemo,« pravi finančna svetovalka Katja
Majerle. To finančniki imenujejo zlata rezerva – gre za
to, da imamo vedno prihranjen določen delež denarja, da
nam nenadni, nepričakovani dogodki (pokvarjen računalnik, izguba službe …) ne ogrozijo denarja, ki ga imamo za
vsakodnevno rabo (nakup hrane, plačilo položnic, posojila …), in ne ogrozijo prihrankov, ki so namenjeni doseganju dolgoročnih ciljev. Koliko denarja pa moramo imeti v
zlati rezervi? To je odvisno od vsakega posameznika. »Rezerva mora zadoščati za tri do šest mesecev stroškov, če
smo popolnoma brez prihodkov. Tisti, ki so ta nasvet že
upoštevali in imajo zlato rezervo, zdaj, v času pandemije,
ne bodo imeli težav,« meni finančna svetovalka. A pozor!
Ko nam zlate rezerve zmanjka, jo moramo s postopnim
varčevanjem spet napolniti, saj nikoli ne vemo, kdaj jo
bomo spet potrebovali. Kaj pa, če zlate rezerve nimamo?
Potem smo prisiljeni oditi na banko in vzeti posojilo s precej visoko obrestno mero.

2. Spremljajte svoj denar!
»Redno imejte pregled nad mesečnimi
(letnimi) prihodki in odhodki kot tudi
nad svojim premoženjem,« opozarja
finančni strokovnjak Samo Lubej iz
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vam ne dogaja, da ne bi vedeli, kam vam denar
kar čudežno izpuhti, čeprav ste imeli na kartici
še pred nekaj tedni 200 evrov. V vsakem trenutku morate vedeti, kje je vaš denar, koliko
ga imate. Kako pa? Svoje prihodke in stroške
si lahko beležite tudi v zvezek, a za to obstaja tudi cela kopica mobilnih aplikacij, denimo
slovenska Toshl, kjer je preglednost nedvomno večja. Tja dosledno vpisujte vse svoje prihodke in izdatke.

3. Porabite manj, kot
zaslužite.
»Ena najpomembnejših lekcij, ki
se je morate vedno obvezno držati, je tudi ta, da porabite manj, kot
zaslužite,« pravi Samo Lubej. Čeprav se
marsikomu zdi lekcija logična, pravzaprav veliko ljudi živi v minusu, nekateri s tem zabredejo
v res velike finančne težave, je opozorila Marja Milič, urednica revije Moje finance, in
spomnila, da tudi v Sloveniji obstajajo primeri,
ko so mladostniki končali v osebnem stečaju.

