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Ohranimo dragocenost rojstva

Doživetje rojstva je izkušnja brezčasnosti. V času poroda, 
se čas ustavi. Rojstvo utelesi medsebojno povezanost 
in odgovornost drug do drugega. Z rojstvom otroka 
prevzamemo odgovornost za vodenje, varovanje in 
dajanje pozitivnega zgleda svojim otrokom. Na vseh 
področjih, tudi finančnem, kjer smo v večini primerov 
'podhranjeni' že sami. To se kaže predvsem v vse višji 
stopnji zadolžitve prebivalstva z namenom vzdrževanja 
umetnega standarda in prekomerne potrošnje, ki s 
kakovostjo življenja nimata veze. 

V Deklaraciji o otrokovih pravicah je tudi pravica do izbire. 
V to izbiro je vključena tudi kvaliteta izobraževanja, ki 
od staršev vsako leto zahteva večje finančne izdatke. 
In tako bo tudi v bodoče. Žal pa tudi zaključen študij, 
sam po sebi, ne prinaša zaposlitve. Danes je povprečna  
brezposelnost v EU med mladimi več kot dvakrat višja 
od odraslih (23,5%)! Potreba po varčevanju za šolanje 
otrok se tako pojavi že z otrokovim rojstvom in v večini 
zahodnih držav je tovrstno varčevanje že dolga leta 
samoumevno. Zato je prav, da smo prav mi, starši, tisti, 
ki bomo z varčevanjem otroku najprej dali zgled.
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Slovenci smo na splošno znani kot varčen narod in 
znamo nekaj denarja dati na stran za takrat, ko nam bodo 
časi manj naklonjeni. Smisel varčevanja se namreč skriva 
v tem, da s časom pridemo do nekaj več premoženja, 
kot ga imamo v začetku. Ne čez pol leta, temveč čez tri, 
pet, sedem ali več let. Če je temu tako, potem moramo 
denarna sredstva investirati. Tu ste najbrž namrščili čelo 
rekoč, da so investicije za vas preveč tvegano početje. 
Morda res, a če realno pogledate na situacijo lahko 
sami hitro ugotovite, da druge alternative skorajda ni. V 
prihodnje nas verjetno čaka precej višja realna inflacija, 
ki jih obrestne mere v bankah zagotovo ne bodo uspele 
dohajati. To pomeni, da bo vaše premoženje, brez 
vašega aktivnega upravljanja, vedno manj vredno. 

Zahtevno in nepredvidljivo finančno obdobje od nas 
torej zahteva preudarnost pri varčevanju in izbiro 
tistih naložbenih možnosti, kjer bodo prihranki varno 
naloženi in nam bodo kadar koli dosegljivi. Naj vam 
dam droben namig. Ko se odločate za način varčevanja, 
vedno poslušajte svoje srce. To je bistvenega pomena. 

»Verjamem, da se je včasih, zaradi padanja kupne moči 

posameznika, težko odločiti za varčevanje. A vedite, 

do so prihranki nujno potrebni za finančno ravnovesje 

in dolgoročno finančno varnost posameznika in 

družine.«

Svetovni finančni  strokovnjaki tako že vrsto let 
priporočajo varčevanje v fizičnem zlatu in srebru, ki sta 
se v zadnjem desetletju izkazali za najbolj zanesljivi in 
donosni naložbi. Tudi zato, ker je ustvarjeni donos od 
teh dveh naložb oproščen plačila davka na dobiček. A 
to ni edina prednost plemenitih kovin. Omogočajo vam 
tudi zavidljivo likvidnost, donosnost in 'zavarovanje' 
premoženja pred morebitnim razvrednotenjem 
papirnate valute. Zaradi šibkega finančnega sistema in 
valutnih vojn, ki znižujejo kupno moč denarja, sta zlato 
in srebro v zadnjem desetletju ustvarjala povprečni, 
najmanj 10% letni donos. Podobne, verjetno še višje 
donose je, glede na razvoj svetovne finančne in 
gospodarske krize, pričakovati tudi v prihodnje. Zlato in 
srebro sta z razlogom cenjeni monetarni kovini že več 
tisoč let!

Verjamem, da se je včasih, zaradi padanja kupne moči 
posameznika, težko odločiti za varčevanje. A vedite, do 
so prihranki nujno potrebni za finančno ravnovesje in 
dolgoročno finančno varnost posameznika in družine. 
Poleg tega je denar oblika življenjske energije, ki jo s 
pravim načinom varčevanja lahko usmerite v radost in 
veselje, ki predstavljata enega izmed temeljev stabilnosti 
družinskega življenja. In navsezadnje so otroci naše 
največje bogastvo zato je prav, da to dragocenost že od 
samega začetka pestujemo in negujemo tudi s finančne 
plati.
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