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ZA VIŠJO POKOJNINO5 PREVERJENIH TRIKOV



Pozdravljeni!

Hvala, da ste si vzeli del vašega dragocenega časa za zlata 
vredne nasvete. V tem priročniku vas želimo obogatiti 
z znanjem, dejstvi in uporabnimi triki, kako olepšati 
prihodnost vaše pokojnine.

Najbrž se tudi vi sprašujete, kaj vas čaka na jesen življenja. 
Pogosto na to vprašanje slišimo odgovor, “Mi ne bomo imeli 
veliko od penzije”. Večina (upravičeno) verjame, da osnovna 
pokojnina za kakovostno življenje ne bo zadostovala in 
bomo za dodatna sredstva morali poskrbeti sami.

Ljudje imamo v življenju različne cilje, za katere se običajno 
zadolžimo ali varčujemo. Najpogostejši življenjski cilji so 
nakup novega avtomobila, nepremičnine, potovanja. A 
pogosto premalo pozornosti posvečamo varčevanju za 
pokojnino.

Čeprav se pojem pokojnine sliši še zelo oddaljen, bo tudi 
“jutri” nekoč postal “danes”. Številne raziskave govorijo o 
tem, da pokojnine v primerjavi z življenjskim standardom 
znatno padajo iz leta v leto, medtem ko se naša življenjska 
doba daljša.

Preverite, kakšna prihodnost nas čaka na področju pokojnin 
in kako se lahko pravočasno in ustrezno pripravimo na 
zasluženo boljšo prihodnost.



Slovenski pokojninski sistem ni dovolj

Slovenija ima tristebrni pokojninski sistem. Kljub trenutni ureditvi se 
pričakuje, da posameznik sam investira v 3. prostovoljni pokojninski steber, 
saj pokojnina iz 1. in 2. pokojninskega stebra ne bo zadoščala za kakovostno 
življenje in ohranitev današnjega standarda tudi v jeseni življenja.

Manj vplačil, a več izplačil

Slovenija je glede na demografsko sliko druga najstarejša država v Evropi. 
Vplačnikov (delovno aktivnega prebivalstva) v pokojninsko blagajno je 
vedno manj, prejemnikov (upokojencev) pa vedno več. Pokojnina iz 1. in 
2. pokojninskega stebra ne bo dovolj za dostojno življenje v pokoju - za 
dodatna sredstva bomo morali poskrbeti sami.

Leta 1983 so trije delovno aktivni 
ljudje s prispevki podpirali enega 
upokojenca.

Leta 2005 manj kot dva delovno 
aktivna s prispevki podpirata enega 
upokojenca.

Do leta 2036 pa naj bi zaradi staranja 
prebivalstva enega upokojenca s 
svojimi prispevki podpiral samo še 
en delovno aktiven posameznik.

Vir: UMAR, Urad za makroekonomske raziskave
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Prebivalstvo se stara, pokojnine pa nižajo

V Sloveniji se je delež oseb 
starih nad 65 let v zadnjih  
30 letih povečal z 10 na skoraj 
20 % celotnega prebivalstva, 
po napovedih pa naj bi do leta 
2060 narasel celo na 30 %.

To razumljivo odpira vprašanje, 
kakšni bodo stroški pokojnin 
in oskrbe starejših ljudi ter kdo 
bo to lahko zagotavljal.

Največja nevarnost, ki preti mladim

V trenutnem sistemu najbolj 
izgubljajo tisti, ki sedaj 
vplačujejo v sistem, kasneje 
pa bodo iz njega črpali veliko 
manj kot tisti, ki so v pokoju 
danes.

Starostne pokojnine naj bi 
namreč do leta 2025 upadle 
z današnjih 70 % plače na 
40 % plače. Do leta 2045 pa 
naj bi današnji zaposleni po 
nekaterih napovedih prejemali 
le še 30 % svoje najboljše plače.

Sredstva
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Zakaj je sploh pomembno varčevati?
Že skoraj vsak Slovenec star med 18 in 50 let ima sklenjeno bančno posojilo, 
avtomobil povprečno menjamo na pet do sedem let, v mlajših letih živimo v 
najemniškem stanovanju, kasneje pa si ga kupimo ali zgradimo hišo. Vzgoja in 
skrb za otroke predstavljata precejšen finančni zalogaj, kreditno sposobnih je po 
uvedbi novih pogojev vse manj ljudi, pogoji za upokojitev pa tudi niso stalnica.

Varčevanje je najbolj enostaven in preverjen način za zagotavljanje finančne 
varnosti in doseganje materialnih življenjskih ciljev. Ne podcenjujmo 
nobenega evra, ki ga lahko namenimo za varčevanje, saj lahko na dolgi rok 
zanesljivo skrajša pot do želenega cilja.

Kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje lahko namreč dosežemo tudi brez 
pretiranega zadolževanja.

5 preverjenih trikov za višjo pokojnino - Valores

1

CILJI
KRATKOROČNI SREDNJEROČNI DOLGOROČNI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ohranite kupno moč vaših prihrankov
Varčevanje v “nogavici” oz. denarju izgublja kupno moč

Denarne valute uporabljamo dnevno, zato spremembe v njihovi 
kupni moči niso toliko opazne. Pa vendar danes zaradi inflacije 
denar nima enake kupne moči kot pred 30 leti. 

Svetovne banke stalno povečujejo obseg denarja v obtoku in 
mu posledično zmanjšujejo vrednost – tako nastane inflacija in 
posledično padec vrednosti denarja. Inflacija v gospodarstvu 
pomeni splošno rast cen izdelkov in storitev v določenem 
časovnem obdobju.

To za potrošnike pomeni slabo novico, saj za določeno denarno 
enoto dobimo manj dobrin oz. za nakup istih dobrin odštejemo več.



5 preverjenih trikov
za višjo pokojnino

1. ZAČNITE ŽE DANES

To je časovno preizkušena strategija za 
varčevalce, ki želijo svoje cilje doseči 
postopoma.

Prej kot se odločite za varčevanje, prej bo 
vaš privarčevani znesek znatno višji.

Kasneje kot začnete, več prihrankov boste 
morali nameniti vsak mesec, da dosežete 
zastavljene cilje.

2. VARČUJTE MESEČNO

Z metodo povprečnega nakupa vplačujte 
enake oz. podobne zneske na redni, mesečni 
ravni.

Na ta način na dolgi rok dobite več - z 
rednim varčevanjem namreč “ulovite” 
nihanja na trgu, s tem pa izkoristite 
povprečno najboljše vrednosti.

3. POIŠČITE ALTERNATIVO 
VARČEVANJU NA BANKI

Večina Slovencev še vedno varčuje le na 
banki. A obstajajo tudi bolj donosne naložbe.

PRIMER: Tim in Nina sta se že zgodaj odločila 
za varčevanje, oba redno mesečno prihranita 
po 100 €. Tim varčuje na banki, Nina pa želi 
donosnejše in varnejše oblike varčevanja od 
bančnih depozitov ali pokojninskih skladov, 
zato se je odločila za varčevanje v zlatu. 

Z enakim vložkom bo Nina po enakem 
obdobju privarčevala neprimerno več za 
svojo pokojnino kot Tim, ki varčuje na banki.



4. PLAČAJTE SVOJI PRIHODNOSTI

V dolgoročno varčevanje za vaše cilje 
namenite vsaj 10 % vaših mesečnih 
prejemkov ali prihrankov.

Izračunajte, koliko denarja lahko namenite 
mesečnemu varčevanju. Z doslednimi in 
rednimi nakazili bo pot do finančne svobode 
še hitrejša.

5. NAJ VAŠ DENAR DELA ZA VAS

Predstavljajte si snežno kepo na vrhu hriba 
in njeno velikost, ko se prikotali do doline. V 
financah tak učinek imenujemo obrestno 
obrestni račun.

Znan tudi kot osmo čudo sveta, obrestno 
obrestni račun skoraj čudežno veča vaše 
prihranke. A v tem ni nič nadnaravnega, le 
čista matematika.

Pustite denar v naložbi, da se vam nove 
obresti obračunavajo na glavnico in 
pretekle obresti hkrati. Na ta način vam 
bodo sredstva tudi z manjšimi donosi 
eksponentno rasla.

Primer mesečnega
varčevanja

Prihodki (plača):

Življenjski stroški:

1000,00 €

500,00 €

Ostane: 500,00 €

10% od 500,00 € = 50,00 €

Obrestno obrestni račun na primeru dveh varčevalcev

Miha in Andrej imata do upokojitve, ki bo predvidoma pri 65 letih, cilj privarčevati 
dodatek za jesen življenja. Miha začne z varčevanjem pri 35. letu, Andrej šele pri 55. letu 
starosti, pričakovan letni donos in mesečni znesek varčevanja pa sta enaka. Po 30 letih 
se njuna končna privarčevana zneska razlikujeta za kar 84.000 €.

Miha, 35 let
Miha je z varčevanjem po 100 
€ mesečno začel pri 35 letih. V 
30 letih je njegova naložba letno 
povprečno prinašala 6 % letni donos. 
Ob upokojitvi pri 65 letih je Miha 
privarčeval približno 100.000 €.

Andrej, 55 let
Andrej je začel z varčevanjem 
zelo pozno. Varčevanje po 100 
€ mesečno mu je po 10 letih s 
povprečnim letnim donosom 6 % 
prineslo le slabih 16.000 €.
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Boljša prihodnost je v vaših rokah

Tako raziskave kot splošna dejstva kažejo, da bomo dostojnega življenja v 
pokoju deležni le, če se bomo na to pravočasno pripravili sami.

Upamo, da vam bo ta priročnik vzbudil zanimanje za temo, ki jo pogosto 
spregledamo, a je izredno pomembna.

Naj vam 5 enostavnih trikov za boljšo pokojnino pomaga na poti do 
finančne svobode in zasluženo zlate jeseni življenja.

1. Začnite že danes

2. Varčujte mesečno

3. Poiščite alternativo varčevanju na banki   

4. Plačajte svoji prihodnosti

5. Naj vaš denar dela za vas

Pametna naložba, ki sledi vsem tem nasvetom, je le klik stran.

Izberite poljuben brezplačen termin in v manj kot pol ure spoznajte, kako do 
boljše pokojnine z naložbo v plemenite kovine.
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Tradicionalne investicije 
na sodoben način.
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