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Ana in Mitja Vezovišek sta strokovnjaka 
s področja osebnih financ, ki že vrsto let 
pomagata strankam zmanjšati finančni stres. 
Ana pomaga tistim, ki se jim zdi, da imajo denarja 
premalo, želijo optimizirati porabo in se znebiti 
dolgov. Mitja pa svetuje tistim, ki imajo denarja več, 
kot ga porabijo, in ga želijo investirati. Če želite njun nasvet, 
pošljite opis vašega stanja z vprašanjem na ekipa@vezovisek.
si. Več o njunem delu, knjigah, ki sta jih napisala, in o podjetju, 
znotraj katerega delujeta, izveste na www.vezovisek.si.

Od centa do grunta

Gospa Nastja, najprej vam mo-
ram povedati, da nikakor ni-

ste edini v situaciji, ki jo opisujete. 
Prav neverjetno, koliko vas je, ki si 
želite izboljšati finančno sliko dru-
žine in pri katerih se vzorci, ki jih 
opisujete, ponavljajo. Partner ne 
želi nič slišati o skupnem proraču-
nu, plačevanje stroškov temelji na 
dogovoru izpred več let … A v vsem 
tem času se je zelo veliko spremeni-
lo. Spremenili so se naši prihodki, 
potrebe, cilji … In če ne bomo zdaj 
postavili močnih temeljev, ki bodo 
v prid celotni družini, se nam na ža-
lost ne obeta nič dobrega.

Akcijski načrt

• Preverita, kaj si sploh želita, 
kakšni so vajini cilji! Morda sta se 

nekoč o tem pogovarjala in misli-
ta, da vesta, kakšni so vajini cilji, a 
ti se z leti spremenijo, ker se spre-
menijo tudi naše prioritete. Ta po-
govor je prijetnejši, saj gre za »sa-
njarjenje«. Tu ni prostora za očitke 
… Pomembno je, da vidita, kje sta 
danes in kam si želita priti. In po-
tem se vprašajta – iskreno –, so va-
jini cilji  skupni (vsaj večina) ali pa 
zelo individualno usmerjeni? Ver-
jamem, da so še skupni … Preveri-
ta, kje na tej poti do ciljev si lahko 
pomagata, saj jih skupaj veliko laž-
je dosežemo.

• Opravita s prepričanji in vzor-
ci! Naš odnos do denarja izvira iz 
naše »finančne« vzgoje. Kakšna 
sporočila so nam dajali naši star-
ši, stari starši, kakšni finančni sli-

Nočem več dolgov 
Pozdravljeni, s partnerjem imava ločene finance, pa čeprav vem, da 
to ni optimalno in bova tako težko dosegla svoje cilje. Vsakokrat, ko 
načnem to temo, se spreva. Zelo hitro prideva do očitkov … On mi 
očita frizerja, jaz njemu druženje s prijatelji in nič se ne spremeni. 
To traja zdaj že kar nekaj let in čutim, da nisem srečna. Želim si več 
od življenja. Ne želim si več dolgov. Niti zase niti zanj. Oba delava, 
nimava najmanjših prihodkov in vem, da bi lahko dosegla več. Še 
posebej si želim, da bi nama uspelo privarčevati neki kupček denar-
ja za morebitne hude čase. Kaj mi predlagate? 

Nastja

ki smo bili priča (smo živeli v obilju 
ali pomanjkanju), v kakšni družbi 
smo odraščali itn. Prav vsak izmed 
nas prinese v partnerstvo katero iz-
med močnih prepričanj. Ločene fi-
nance navadno izhajajo iz tega, da 
imamo kakšno slabo izkušnjo, da 
si želimo »svobode«, ne želimo biti 
odvisni od nekoga drugega, bojimo 
se, kako (ne)uspešni smo, bojimo 
se očitkov … V vašem primeru je 
treba torej ugotoviti, česa se par-
tner boji, zakaj mu skupne finance 
niso blizu … Ko bosta to ugotovi-
la, bosta lahko šele iskala sistem, ki 
vama bo ustrezal. 

• V partnerstvu delujemo kot eno 
in ne vsak zase! Pogovorita se o va-
jinih dolgovih in preverita, kako bi 
se jih lahko predčasno znebila. Če 
ne zaradi sebe, pa vsaj zavoljo otrok 
… Sicer vsi vemo, da se dolgoročne 
spremembe lahko zgodijo le v pri-

meru, da to naredimo zaradi sebe, 
pa vendar … Ključno je, da začne-
mo. Bomo kasneje občutili razliko 
in bo to postal naš primarni cilj – 
postaviti trdne finančne temelje.

Pri vaju torej ni več prostora za 
očitke. Bilo jih je več kot dovolj. 
Zdaj je treba stopiti korak ali, bo-
lje, dva, tri nazaj in se vprašati, 
kam si želita priti in kdaj. Treba je 
vzpostaviti finančno zaupanje, ki 
ga očitno ni in ga morda celo ni bilo 
nikoli. Lahko začneta z majhnimi 
koraki, ko se pogovorita in naredi-
ta načrt odplačila dolgov (ne njego-
vih, ne vaših, ampak VAJINIH). 
Že če bosta začela uporabljati be-
sedo NAŠ, NAJIN, bosta naredila 
veliko in počasi začela spreminjati 
razmišljanje. Le pogumno, saj iz-
gubiti res nimate kaj. Lahko le pri-
dobite. 

Ana Vezovišek, mag.


