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Kdo koga vodi?

Strokovni nasvet

Več kot le dodatna 
starostna pokojnina
Prostovoljno dodatno pokojninsko zava-
rovanje je seveda najprej varčevanje za 
dodatek k pokojnini. Pokojninska načrta 
v aktualni ponudbi Zavarovalnice Triglav 
pa vključujeta še dodatna zavarovalna 
kritja in koristi.

Psihologija

Nič ni  
zajamčeno
Marsikdo od nas nezavedno čaka navi-
deznega rešitelja, ki bo poskrbel za nas 
in našo finančno varno starost. A rešimo 
in zavarujemo se takrat, ko spoznamo, 
da imamo prav mi sami največjo moč, da 
ustrezno poskrbimo za svojo prihodnost.

Intervju

Q&A
Dr. Andraž Rangus, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

»Obvezni pokojninski sistem 
temelji na solidarnosti 
države, zavarovancev in 
delodajalcev.«  

 70 % 
dohodkov pred upokoji-
tvijo naj bi za brezskrbno 
življenje v pokoju znašala 
pokojnina.

 

Infografika

Da nam potem  
ne bo žal



Več kot le avtomobilsko zavarovanje  
z dodatnimi ugodnostmi v akciji Sprosti čas:

•  zavarovanje prtljage,

•  zavarovanje odgovornosti  
in asistence za kolesarje,

•  zavarovanje rehabilitacije  
po prometni nesreči in

•  do 30 EUR popusta pri letnem 
turističnem zavarovanju.

Več na triglav.si.

Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez 
skrbi.

tiskan_oglas_sprosti_cas_270x360_badminton.indd   1 14.4.2016   9:19:47



3  Naložbenik
Pomagamo vam pri pravih odločitvah.

www.triglav.si

Uvodnik

V hitrem toku življenja, ko smo razpeti med službenimi obveznostmi, 
skrbmi za svoje najbližje, urejanjem doma in ne nazadnje vzdrževanjem 
svoje kondicije, imamo pogosto občutek, da nimamo časa. Pa je res tako 
ali je to samo izgovor za našo neorganiziranost ali celo lenobo?

Fenomen današnjega časa je, da kljub vsem tehnološkim pripomočkom, 
kot so prevozna sredstva, pametne naprave, gospodinjski pripomočki ter 
roboti za sesanje in košenje trave, živimo z občutkom preobremenjenosti. 
Tolažimo se, da bo enkrat bolje. Še več – nezavedno pričakujemo 
navideznega rešitelja, ki bo poskrbel za nas in našo prihodnost. A že 
danes lahko živimo bolj kakovostno in načrtujemo prihodnost, da bomo 
lažje premagovali ovire, ki bi nam utegnile prekrižati pot. 

Le tako bomo dočakali zrela leta v dobri kondiciji in z veseljem do 
življenja. In če se ozremo okoli sebe, je vedno več upokojencev takih. 
Aktivno preživljajo svoj čas, čeprav nimajo več službenih obveznosti in 
skrbi za svoje otroke. 

Ker tudi mlajše generacije želimo po upokojitvi živeti kakovostno, že 
sedaj varčujemo z vplačevanjem v prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Zavedamo se namreč, da se zaradi staranja prebivalstva 
in ekonomskih razlogov pogoji upokojevanja močno zaostrujejo, prav 
tako pa se krčijo pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Že danes poskrbimo za finančno varnost po upokojitvi!

Mateja Kurent, mag.,
urednica

Časa imamo 
vsi enako

Nasveti, izzivi in priložnosti  
pri upravljanju osebnih financ. 
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Življenjski cikel str. 14, 15

Na stare dni  
brez skrbi 
Alojz je v svojih sedemdesetih letih še 
poln življenja, a se zaveda, da se lahko 
zadeve hitro spremenijo. Nesreča nikoli 
ne počiva. Ob dejstvu, da mu bo takrat 
na pomoč priskočila zavarovalnica, je 
lahko miren. 

Uporabni nasvet str. 17

S kavča 
do zavarovalnice 
Diana ima zavarovalnico ves čas pri roki. 
Spletno poslovalnico i.triglav uporablja, 
ko to želi – doma iz udobja naslanjača, 
v službi ali celo na potovanju – kjer 
koli in kadar koli. Koristi ji pri številnih 
opravilih.

Predstavitev produkta str. 19

Varčevati ali vlagati?
Pomagamo vam do odločitve, kdaj 
izbrati Življenjsko zavarovanje  
z varčevanjem in kdaj je za vas primerno 
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks. 

Aktualno str. 18

Varno tudi s šolskim prevozom

Triglav Vreme – naložba v varnost

Pravica do izplačila odkupne vrednosti 
sredstev PDPZ

Psihologija str. 11

Nič ni zajamčeno
Čeprav nas je lahko strah, ko 
razmišljamo o potencialnih situacijah 
v prihodnosti, pa ima ta strah tudi svoj 
namen. Spodbudi nas, da primerno 
ukrepamo. 

Glavna tema str. 8, 9, 10

Brez časa? Ali zgolj 
brez prioritet?
Za pomanjkanje časa smo večkrat krivi 
povsem sami. Čas izgubljamo  
z večopravilnostjo, pogosto se ne znamo 
organizirati. Slabši pri upravljanju časa 
pa so tudi tisti, ki se pri opravilih pustijo 
hitro zmotiti. 

Strokovni nasvet str. 16

Več kot le dodatna 
starostna pokojnina
Prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje v Zavarovalnici Triglav  
poleg varčevanja za dodatek  
k pokojnini vključuje tudi nekatera 
druga zavarovalna kritja in koristi.  
Jih poznate?

Intervju str. 12, 13

Dr. Andraž Rangus, generalni direktor 
Direktorata za delovna razmerja in pravice 
iz dela na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

Pomembna je kombinacija 
stebrov  
»Potrebe posameznikov so različne, 
zato je vse bolj pomemben tudi drugi 
pokojninski steber, ki temelji na 
naložbah.«  

Nasvet str. 5

Ko ne vemo, kako 
dolgo bo trajalo 
Z zavarovalno dobo določimo začetek 
in konec zavarovanja. Odvisna je 
predvsem od tega, za kakšen namen 
bomo sklenili zavarovanje, in od naše 
starosti ob sklepanju zavarovanja.   

Infografika str. 6, 7

Da nam potem  
ne bo žal
Vse bolj je jasno, da bo posameznik, ki 
ne bo sam varčeval za svojo starost in 
bo računal le na pokojnino iz obveznega 
sistema, po upokojitvi živel bistveno 
slabše. 

Slovenke bomo v pokoju 
v povprečju živele 

7,4 leta 
dlje kot Slovenci. 

 

ŽM

str. 14, 15str. 8, 9, 10



Zavarovalna doba je obdobje, za katero sklenemo 
zavarovanje. Z njo torej določimo začetek in konec 
zavarovanja. 

Pri določanju zavarovalne dobe moramo upoštevati 
različne dejavnike, kot so življenjski slog, prihodnje 
investicije, skrb za finančno varnost svojih najbližjih v 
primeru najhujšega, pojav nepredvidenih sprememb 
zdravstvenega stanja, zagotovitev brezskrbnega 
uživanja starosti ... Dolžina zavarovalne dobe, načeloma 
dogovorjena v polnih letih, je tako odvisna predvsem od 
tega, za kakšen namen bomo sklenili zavarovanje, in od 
naše starosti ob sklepanju zavarovanja.

Ko na primer sklepamo Življenjsko zavarovanje z 
varčevanjem, da bi svojemu trenutno še mladoletnemu 
otroku zagotovili sredstva za študij, se odločamo 
za drugačno zavarovalno dobo kot v primeru, ko ob 
začetku lastne poslovne kariere sklenemo zavarovanje z 
namenom varčevanja za pokojnino. V prvem primeru je 
zavarovalna doba med 10 in 15 leti ter vezana na starost 
otroka. V drugem primeru pa je lahko precej daljša, tudi 
do 30 let.

Ko izberemo višino premije, zavarovalna doba določa 
višino zavarovalne vsote, lahko pa tudi obratno. Tako je ob 
sklepanju zavarovanja treba upoštevati višino kritja, ki bi 
bila potrebna v primeru dogodka, za katerega varčujemo 
oziroma za katerega smo zavarovani. Upoštevati pa je treba 
tudi trenutne finančne zmožnosti za plačevanje premije.

ALI OBSTAJA MAKSIMALNA ZAVAROVALNA 
DOBA OZIROMA STAROST, DO KATERE SE LAHKO 
ZAVARUJEMO?
Maksimalna zavarovalna doba je odvisna od starosti 
zavarovane osebe v trenutku, ko ta sklepa zavarovanje. 
Razlikuje se tudi glede na vrsto zavarovanja. Pri klasičnih 
življenjskih zavarovanjih in zavarovanjih za primer smrti 
zavarovana oseba ob sklepanju ne sme biti mlajša od 
14 in starejša od 65 let, hkrati pa ob koncu zavarovanja 
ne sme biti starejša od 75 let. Ta zgornja meja ne velja 
za Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks z odprto 

Ko ne vemo, 
kako dolgo 
bo trajalo
Na življenjski poti nas čakajo bolj in 

manj predvidljivi dogodki. Njihove 

finančne posledice želimo čim bolj 

ublažiti in se nanje predhodno 

pripraviti. Zato sklenemo 

zavarovanje. A za kako dolgo? 

zavarovalno dobo, pri katerem se upošteva le omenjena 
omejitev starosti v trenutku sklepanja zavarovanja. 
Zavarovalna doba je tako odvisna od starostnih omejitev 
zavarovane osebe in od dobe zavarovalnega kritja 
oziroma varčevanja, ki ju potrebujemo.
 
KAJ POMENI ODPRTA ZAVAROVALNA DOBA?
Pri odprti zavarovalni dobi je določen le začetek 
zavarovanja, konec pa določimo sami, odvisno od svojih 
potreb. Odprto zavarovalno dobo omogočajo sodobni, 
prilagodljivi zavarovalni produkti, na primer vse oblike 
naložbenih življenjskih zavarovanj Fleks. Prav tako 
bi v skupino zavarovanj z odprto zavarovalno dobo 
lahko uvrstili tudi prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, saj je konec zavarovanja povezan z 
datumom upokojitve, ki je ob sklepanju zavarovanja 
pogosto še neznan.

KDAJ PRI ODPRTI ZAVAROVALNI DOBI DOČAKAMO 
IZPLAČILO?
Pri zavarovanjih z odprto zavarovalno dobo so ves čas 
zavarovanja omogočena delna izplačila v obliki predujma. 
Po preteku 10 let pa je omogočeno tudi dokončno izplačilo 
vseh sredstev brez kakršnih koli omejitev.

ALI LAHKO ZAVAROVALNO DOBO V ČASU TRAJANJA 
ZAVAROVANJA SPREMENIMO?
Da, vendar zavarovalno dobo lahko le podaljšujemo. 
Zavarovanje lahko prekinemo v izrednih primerih, ko 
nepričakovano potrebujemo sredstva ali ne zmoremo 
več plačevati premije. Ob izredni prekinitvi prejmemo 
izplačilo odkupne vrednosti, ki pa je praviloma nižja 
od zavarovalne vsote oziroma stanja sredstev na 
naložbenem računu. Že ob sklepanju zavarovanja je zato 
smiselno določiti ustrezno zavarovalno dobo. Če nismo 
prepričani, kdaj bomo potrebovali izplačilo, pa je bolje 
izbrati zavarovanje z odprto zavarovalno dobo.    
Martina Polančec, mag., direktorica za izvajanje osebnih 
zavarovanj
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Nasvet

Zakaj skleniti 
zavarovanje  
za 10 let? 
 
 
 
 
 
Če sklenemo 
zavarovanje za 10 let 
ali več, smo v obdobju 
vplačevanja premije 
oproščeni plačevanja 
davka od prometa 
zavarovalnih poslov 
v višini 8,5 odstotka. 
Prav tako po 10 letih 
ni obdavčen dohodek 
iz življenjskega 
zavarovanja, če 
sta zavarovalec 
in upravičenec za 
doživetje ista oseba.
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Trendi določanja pokojninskih osnov se spreminjajo. Odmerni količniki 
za določitev pokojnin se nižajo. Upokojitvena starost se zvišuje z vsako 
spremembo zakonodaje. Vse bolj je jasno, da bo posameznik, ki ne bo sam 
varčeval za svojo starost in bo računal le na pokojnino iz obveznega sistema, 
po upokojitvi živel bistveno slabše. Kje so vzroki za to, kakšne so prakse v 
drugih evropskih državah, s katerimi se v marsičem radi primerjamo, in kje 
je rešitev?

VSE VEČ UPOKOJENCEV
Demografski trendi so izredno neugodni: prebivalstvo se stara, rodnost v 
razvitih državah pada, pričakovana življenjska doba se podaljšuje. Zaradi 
daljšanja življenjske dobe se podaljšuje tudi obdobje prejemanja pokojnine. 
V večini držav EU-ja je upokojitvena starost za moške 65 let, za ženske 
nekoliko nižja, v naslednjih treh desetletjih pa naj bi se dvignila za dve do 
štiri leta. 

Daljša doba prejemanja pokojnine pa vedno bolj obremenjuje državni 
proračun, saj postajajo pokojnine iz obveznega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja vedno večji del javnih odhodkov. Po podatkih 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) znašajo v Sloveniji 
11,4 odstotka le-teh, kar je primerljivo z Nemčijo in Avstrijo, medtem ko je v 
Veliki Britaniji in na Irskem državni proračun obremenjen za polovico manj 
kot v Sloveniji. 

POMEN OBVEZNEGA DELA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
V evropskih državah so pokojninski sistemi sicer različni, vendar pa je pri vseh 
viden pomen obveznega dela pokojninskega sistema. Prebivalci Evropske 
unije namreč še vedno pričakujemo primerno pokojnino iz obveznega 
sistema, kar je razumljivo, saj ves čas zaposlitve plačujemo prispevke za ta 
namen. Pri tem pa pozabljamo na to, da se v obveznem delu pokojninskega 
sistema plačani prispevki takoj prelijejo v pokojnine upokojencev (sistem 
pay-as-you-go). To je tudi razlika v primerjavi s prostovoljnim dodatnim 
pokojninskim zavarovanjem, pri katerem se vplačila vodijo na naših osebnih 
pokojninskih računih. Demografski trendi se ob tem kažejo kot izredno skrb 
vzbujajoči, saj se postavlja vprašanje, kdo bo financiral pokojnine današnjih 
mladih, ker razmerje med aktivnim in upokojenim prebivalstvom že pada.

Pokojnine upokojenim prebivalcev zagotavljajo neko mero socialne 
varnosti, ki je običajno odvisna od njihovih osebnih prejemkov v aktivnem 
obdobju in zakonsko predpisanega odmernega količnika za starostno 
pokojnino. V Sloveniji znaša ta v letu 2016 za moške 57,25 odstotka in za 
ženske 64,25 odstotka za polno pokojninsko dobo (40 let). 

Podobno kot v Sloveniji obvezna socialna zavarovanja tudi v drugih 
evropskih državah zagotavljajo določen nabor pravic na pokojninskem 
področju: starostno pokojnino, ponekod možnost predčasne upokojitve 
pod predpisanimi pogoji, v nekaterih državah tudi družinsko in/ali vdovsko 
pokojnino ter invalidsko pokojnino, v Sloveniji še delno pokojnino.

KOLIKO POKOJNINE NAM PRIPADA?
Pokojninska osnova za izračun starostne pokojnine iz obveznega sistema 
je odvisna od dohodkov, ki jih je zaposleni prejemal pred upokojitvijo. V 
Sloveniji je odvisna od povprečne mesečne plače oziroma zavarovalne 
osnove, od katere so bili plačani prispevki v 24 najugodnejših zaporednih 
letih zavarovanja. Po podatkih OECD-ja iz leta 2015 je povprečna letna bruto 
plača v zahodnih državah Evropske unije več kot dvakrat višja kot v Sloveniji. 

Posledično je tudi starostna pokojnina v Sloveniji nižja kot v drugih 
zahodnoevropskih državah. Povprečna starostna pokojnina iz obveznega 
sistema je po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
Sloveniji v letu 2015 znašala 613,11 evra bruto oziroma 609,50 evra neto 
na mesec. Povprečna neto plača v Sloveniji v letu 2015 je znašala približno 
1011 evrov. Posameznik tako lahko v Sloveniji iz obveznega sistema danes 
dobi starostno pokojnino v višini približno 60 odstotkov svoje plače, medtem 
ko mora za preostalih 40 odstotkov poskrbeti sam, če želi ohraniti podoben 
standard življenja, kot ga je imel pred upokojitvijo. 

REŠITEV
Delovno aktivno prebivalstvo bi se moralo zavedati nujnosti varčevanja 
za starost in že danes misliti na svoje dohodke ob upokojitvi. Iz podatkov 
lahko razberemo, da so pokojnine iz obveznega sistema v tujini višje kot 
v Sloveniji. Zavedati pa se je treba tudi, da se kljub višjemu življenjskemu 
standardu v izbranih državah tudi tam pokojninska vrzel, torej razlika med 
višino pokojnine in dohodkov pred upokojitvijo, povečuje. 

Zahodnoevropske države, tudi Slovenija, so s sprejetjem pokojninskih 
reform naredile pomemben korak ter delovno aktivnemu prebivalstvu in 
gospodarstvu (zlasti delodajalcem, zavarovalnicam, pokojninskim družbam) 
omogočile aktivno sodelovanje pri varčevanju za starost. Ena od njegovih 
oblik so dodatna pokojninska zavarovanja, ki temeljijo na naložbenem 
principu financiranja, na zbiranju denarnih sredstev na osebnih računih 
varčevalcev. Namen tega je, da se varčevalcem ob upokojitvi zagotovijo 
pravica do dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne dodatne 
starostne pokojnine in druge pravice, ki jih lahko določa pokojninski načrt, 
kot sta na primer dodatna družinska pokojnina in izplačilo kritja za primer 
nezgodne smrti člana.  
Anita Smole, strokovna vodja za zavarovalnopravne zadeve osebnih zavarovanj, 
Zavarovalnica Triglav

Da nam potem ne bo žal 
Od države pričakujemo, da bo tudi danes mlajši generaciji ob upokojitvi zagotavljala prime-

ren obseg socialnih pravic iz obveznega sistema. Upravičeno? 

Bela knjiga o pokojninah 2016

V aprilu 2016 je bila izdana Bela knjiga o pokojninah, ki prinaša novosti 
pri reševanju pokojninske problematike. Med drugim predlaga podalj-
šanje dobe za izračun pokojninske osnove za odmero pokojnine s 24 na 
34 zaporednih najugodnejših let, dvig upokojitvene starosti na 67 let in 
ukinitev predčasne starostne pokojnine.
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Kje smo in kam gremo?
V pokoju bomo Slovenke v povprečju živele 25,4 leta, Slovenci pa 18 let. Kako 
si lahko zagotovimo, da bomo ta leta preživeli brezskrbno? Brez zadostnih 
finančnih sredstev težko. Iz aktualnih podatkov o pokojninah zato lahko 
predvidimo priložnosti, na podlagi napovedi in primerjav z državami, ki so 
nam velikokrat za zgled, pa za svojo varno finančno prihodnost poskrbimo 
pravočasno. 

Viri: OECD, ZPIZ, Eurostat, Econdatus, Deutsche Rentenversicherung, welfare.ie, gov.uk, sozialministerium.at

 Povprečna  starost moških ob upokojitvi 

 Povprečno število let moških v pokoju glede na 
pričakovano življenjsko dobo ob upokojitvi

 Povprečna starost žensk ob upokojitvi 

 Povprečno število let žensk v pokoju glede na 
pričakovano življenjsko dobo ob upokojitvi

Število let 
v pokoju

Glede na povprečno starost 
ob upokojitvi in pričakovano 
življenjsko dobo lahko 
predvidimo število let, ki jih 
bomo preživeli v pokoju. V 
vseh teh letih bomo porabljali 
finančna sredstva, za 
katera bomo poskrbeli pred 
upokojitvijo. 

V prikazanih državah so za upokojence glavni štirje viri prihodkov. V številnih 
državah so med najpomembnejšimi sredstva iz obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Delež sredstev iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in drugih kapitalskih naložb je bistveno manjši. Če 
podatke primerjamo z grafom, ki prikazuje, kolikšen delež neto plače je danes 
pokojnina, bomo v prihodnje za zapolnitev pokojninske vrzeli morali razmisliti 
o povečanju deleža sredstev iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 

neto plače pred 
upokojitvijo naj bi 
po OECD-ju znašala 
pokojnina za brezskrbno 
življenje v pokoju. Ker 
v marsikateri državi 
pokojnine iz obveznega 
pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
ne dosegajo tega 
odstotka, lahko 
razliko nadomestimo 
z vplačevanjem v 
prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.

Ta posamezniku pove, 
kakšen bo delež njegove 
pokojnine iz javnega 
pokojninskega sistema 
glede na neto plačo, ki jo je 
imel pred upokojitvijo. 

Slike prikazujejo, koliko 
delovno aktivnih 
prebivalcev bo leta 2040 
»skrbelo« za enega 
upokojenca v posamezni 
državi. Če slike 
primerjamo s podatki 
za leto 2015, vidimo, da 
se bo razmerje znatno 
poslabšalo prav v vseh 
državah. 

PRIČAKOVANO ŠTEVILO   LET V POKOJU

VIRI PRIHODKOV ZA UPOKOJENCE
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Kakšni pa so trendi čez lužo?  

Kanada se lahko pohvali z enim od naj-
večjih deležev sredstev iz prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 
in drugih kapitalskih naložb, saj ta upo-
kojencem predstavlja kar 

 40,6 % prihodkov.
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Čas. Kaj je sploh to? Morda poosebljeno minevanje, ki samo 
nikdar ne premine? Morda nekoliko kruta, a nujna spodbuda, 
da se sploh kaj zgodi?

»Predvsem bi rekel, da je čas bogastvo,« pravi podjetnik 
Jure Košir, ki je kot vrhunski smučar v boju za zmage lovil 
stotinke. »Hitro se nam lahko zgodi, da v želji po uspehu, 
denarju ali karieri nekatere zadeve zdrvijo mimo nas in šele 
kasneje ugotovimo, da so bile vredne več, kot smo si mislili.«

Povsem drugače čas razumejo pripadniki amazonskega 
ljudstva Piraha. Preteklost je zanje res pretekla: nimajo mitov, 
ne poznajo religije, umetnosti. Prihodnosti si menda sploh 
ne morejo predstavljati in zato zanjo nimajo besede. Oni 
preprosto so ali niso.

KJE JE DAN TREH OSMIC?
Dojemanje časa seveda ni samo kulturno pogojeno: naše 
aktivnosti še vedno v veliki meri omejuje menjavanje 
dneva in noči. Je pa okolje, katerega del smo, pri našem 
razumevanju časa izjemno pomemben dejavnik – še 
posebej, odkar sta elektrika in tehnologija dan in noč 
združili v nepretrgano celoto.

»Klasični osemurni delovnik zaradi prekarizacije vse 
bolj izginja,« pravi pisatelj, prevajalec in komik Boštjan 
Gorenc - Pižama, ki tudi sam kdaj delo potegne pozno v 
noč. »Nizki honorarji in nestanovitna naročila ljudi silijo, 
da se oprimejo vsakega dela, ki se ponudi, saj ne vedo, kdaj 
se bo pojavilo naslednje,« dodaja.

Seveda so temu izpostavljeni predvsem mlajši delavci 
oziroma mlajši zaposleni, ki se morajo še dokazati. A 
težji pogoji služenja kruha ne veljajo izključno zanje. 
»Dan treh osmic, torej osmih ur za delo, osmih ur za 
počitek in osmih ur prostega časa, je danes za večino le še 
nostalgičen spomin ali pa pobožna želja,« pravi tudi Tone 
Kregar, ki ni le vršilec dolžnosti direktorja Muzeja novejše 
zgodovine v Celju, ampak tudi pevec skupine Mi2. »Po 
drugi strani pa je pritoževanje nad pomanjkanjem časa 
postalo že prava mantra, ki marsikomu predstavlja 
priročen izgovor za lastno neorganiziranost, nedejavnost 
in lenobo.«

ŠE BOLJ NORO, ŠE BOLJ NA POSKOK
No, pomanjkanje časa je za mnoge povsem realna težava. 
Pod kolikšnim časovnim pritiskom dejansko živimo, med 
drugim kažejo študije hitrosti hoje: v predelih sveta, ki so 
gospodarsko bolj razviti in v katerih je kupna moč večja, je 
hoja praviloma hitrejša kot v gospodarsko manj razvitih 
predelih. Raziskovalci sklepajo, da se pohitri zato, ker 
prebivalci gospodarsko razvitejših območij bolj cenijo in 
višje vrednotijo svoj čas – med potovanjem od točke A do 
točke B ga zato hočejo porabiti kar čim manj.

A težnje po vse večji storilnosti in čim učinkovitejši 
večopravilnosti, značilne za »razviti« svet, niso edine, 
ki modernega človeka silijo v hitenje. V primerjavi s 
preteklostjo, ko so bile v ospredju druge vrednote in ko 

je bila zaradi drugačnih delovnih procesov prijaznejša 
tudi delitev časa, je danes predvsem več možnosti in 
potreb, kako preživeti čas. Ob vsej izbiri, ki je na voljo, 
je povsem mogoče, da časa za vse, kar bi želeli postoriti, 
kdaj preprosto zmanjka. »Sam že dolgo nimam jasno 
začrtane ločnice med službenim in zasebnim,« o boju 
med nujnostmi in hotenji pravi Kregar. »To je za marsikaj 
sicer dobro, a po drugi strani zahteva tudi svoj davek, 
zlasti na račun družine, zdravega življenja in notranjega 
miru.«

In v tem, kako doživlja tiranijo časa in izbire, zagotovo 
ni edini. Nedavna raziskava Poslovne fakultete univerze 
Harvard, v kateri je sodelovalo približno štiri tisoč 
izvršilnih direktorjev podjetij, je pokazala, da je za kar 
46 odstotkov anketirank in 59 odstotkov anketirancev 
najpomembnejši uspeh doseči ravnotežje med prostim 
časom in delom. Ločevati posel in prosti čas torej res ni več 
nekaj samoumevnega.

GOSPODARJI ČASA SI POSTAVIJO PRIORITETE 
Na pomanjkanje časa seveda vpliva tudi čas sam. Ker vemo, 
da je minljiv in da se zamujeni nikdar več ne vrne, ga lahko 
za nekatere naloge, ki so nadvse pomembne, žrtvujemo 
(pre)več. »Kamor koli grem, je to vedno povezano s tem, 
kar počnem profesionalno,« pravi Nataša Briški, novinarka, 
soustanoviteljica in urednica spletne postaje Metina lista. 
»A z dobro organizacijo mi skoraj vedno uspe najti čas za 

Brez časa?  
Ali zgolj  
brez prioritet? 
Čas lahko mineva izjemno počasi, ko ne vemo, 

kako ga zapolniti, in seveda izjemno hitro, ko 

ga ne izrabimo optimalno. Da bi se v njem lažje 

znašli, smo ga natančno premerili in ga razdelili 

na drobce – trenutke. To nam danes, ko praviloma 

»nimamo časa«, povzroča dodatne preglavice: 

prevečkrat se namreč zgodi, da zamudimo pravi 

trenutek. Pa smo res obsojeni na neprestano 

pomanjkanje časa in lovljenje trenutkov za rep?

Jure Košir, nekdanji 
vrhunski alpski smučar:

»Čas je bogastvo. Hitro se 
nam lahko zgodi, da  

v želji po uspehu, denarju 
ali karieri nekatere zadeve 

zdrvijo mimo nas in šele 
kasneje ugotovimo, da so 
bile vredne več, kot smo si 

mislili.«
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Nataša Briški, novinarka, soustanoviteljica 
in urednica spletne postaje Metina lista: 
»Kamor koli grem, je to vedno povezano s 
tem, kar počnem profesionalno. A z dobro 
organizacijo mi skoraj vedno uspe najti čas 
za tisto, kar je višje na prioritetni lestvici.«

Tone Kregar, vršilec 
dolžnosti direktorja 
Muzeja novejše 
zgodovine v Celju in pevec 
skupine Mi2:
»Dan treh osmic, torej 
osmih ur za delo, osmih 
ur za počitek in osmih ur 
prostega časa, je danes za 
večino le še nostalgičen 
spomin ali pa pobožna 
želja.«



tisto, kar je višje na prioritetni lestvici,« namigne, da vzroki za 
občasno ali kronično pomanjkanje časa le niso samo zunanji.

»Za pomanjkanje časa smo večkrat krivi povsem sami,« 
poudarja Ed Hallowell, nekdanji profesor na Medicinski 
fakulteti univerze Harvard. Kot je zapisal v knjigi Driven 
to distraction, nekateri čas izgubljajo, ker ne vstanejo 
pravočasno. Čas izgubljajo tudi z večopravilnostjo, ko bi radi 
kar čim več storili naenkrat, saj se to običajno ne posreči. 
Pri ekonomičnosti izrabe časa prav nič ne pomaga, če si ne 
znamo postaviti prioritet ali si jih ne znamo organizirati, še 
piše Hallowell. Pri upravljanju časa so med drugimi slabši 
tudi tisti, ki imajo na splošno slab občutek za čas, in tisti, ki se 
pri opravilih pustijo hitro zmotiti, dodaja.

»Preprosto si je treba izbrati, kaj in kdo si dejansko zasluži 
naš čas in energijo,« iz izkušenj pravi Tone Kregar. »Včasih 
enostavno ni mogoče narediti vsega, kar bi si želeli sami 
oziroma kar bi od nas želeli drugi. Zato se je treba naučiti reči 
tudi ne, in to brez slabe vesti.«

Boštjan Gorenc svetuje: »Ob sprejemanju nalog je treba 
v čas, ki ga predvidevaš za dokončanje projekta ali opravila, 
prišteti še neki odstotek časa, ki ti ga bodo vzeli nepredvidljivi 
dogodki.« Jure Košir pa priporoča iskrenost: »Skrbno je treba 
premisliti, zakaj do pomanjkanja časa sploh pride.«

IMETI RAD SVOJ BODOČI JAZ
Ko si boste zastavili »Koširjevo vprašanje«, boste morda 
ugotovili, da je zvesta sopotnica pomanjkanja časa tudi 
lenoba. Celo nekdanji smučar, vajen napornih treningov in 
premagovanja samega sebe, pravi, da tista bolj zoprna opravila 
prelaga. To sicer ni kaj posebnega. Z neizogibnimi, a ne tako zelo 
pomembnimi ali pa izjemno morečimi opravili vsaj občasno 
enako ravnamo prav vsi – dokler jih ni enkrat pač nujno treba 
narediti, kar večkrat pomeni, da je časa za drugo manj.

A lenoba ni nujno slaba stvar. Morda je celo koristna: 
»Prokrastinacija (ki pomeni odlaganje neizogibnega v 
prihodnost pa tudi oklevanje, zavlačevanje in neodločnost, 
op. a.) je obvezni del ustvarjalnega procesa, ko se ideje 
medijo v mislih,« pravi eden trenutno najbolje prodajanih 
slovenskih pisateljev Boštjan Gorenc.

Če vemo, kam gremo, in če – nasprotno od plemena v 
amazonskem pragozdu – delamo tudi za svoj »bodoči jaz«, 
je vsak trenutek, ki si ga utrgamo za premislek o prihodnosti, 
zagotovo porabljen koristno. Le s temeljitim premislekom in 
naložbami časa v prave stvari si lahko zagotovimo, da ga bo 
v ključnih trenutkih vedno dovolj in da bo vedno pravi čas za 
začetek novih podvigov.    
Denis Vičič in Aleš Lednik
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Boštjan Gorenc - Pižama, 
pisatelj, prevajalec in 
komik:
»Ob sprejemanju 
nalog je treba v čas, 
ki ga predvidevaš za 
dokončanje projekta ali 
opravila, prišteti še neki 
odstotek časa, ki ti ga 
bodo vzeli nepredvidljivi 
dogodki.«
 

Bomo po upokojitvi imeli več časa?

Upokojenci res nimajo več obveznosti, kot sta služba in 
skrb za otroke, vendar to še ne pomeni, da imajo veliko 
časa. Če jim zdravje dopušča in si tega želijo, živijo di-
namično zdravo življenje. Mlajši upokojenci so aktivni 
v društvih, se izobražujejo, potujejo in pomagajo pri 
odraščanju vnukov. Razbijajo stereotipe o upokojencih 
kot starčkih, ki sedijo doma in čakajo, da se jim življenje 
izteče. 

Sedanji upokojenci imajo srečo, da lahko dostojno živi-
jo od izplačil iz obveznega pokojninskega zavarovanja. 
Nekateri pa so na svojo starost mislili že prej in preje-
majo tudi pokojninsko rento Prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja Zavarovalnice Triglav. 

Prav je, da imajo v zrelih letih kakovostno življenje. Zakaj 
si ne bi uresničili želja, za katere prej ni bilo časa ali pa 
zanje niso imeli možnosti? Ker pokojnina pogosto ni 
dovolj, je pametno skleniti Naložbeno življenjsko zavaro-
vanje Fleks za starejše, s katerim lahko uresničujejo želje, 
hkrati pa poskrbijo za finančno varnost sebe in svojih 
najbližjih. 
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Tako razmišljamo o različnih življenjskih situacijah: 
prepričani smo, da se bo neko področje v našem življenju že 
kako uredilo, zato se mu nikoli zares ne posvetimo. V vlogi 
rešitelja za finančno varno starost tako na primer vidimo 
veljavni pokojninski sistem. Verjamemo, da bo poskrbel za 
naše najboljše interese. Za svojo finančno varnost v starosti 
ne prevzamemo odgovornosti in ne raziskujemo možnosti, 
ki jih imamo na voljo. V starost stopimo nepripravljeni. 
Zakaj je tako?

KRIVEC JE STRAH
Žal zagotovila, da bo v prihodnosti vse v redu, ni. Kadar 
pomislimo, da veljavni pokojninski sistem ne bo nujno 
zadovoljil naših pričakovanj, občutimo močan strah 
in negotovost. Zato se misli na neugodno starost raje 
izogibamo. Raziskave kažejo, da se nekaterih potencialnih 
neugodnih situacij, ki bi se nam lahko zgodile v prihodnosti, 
bojimo bolj kot drugih. Nekatere torej zaznavamo kot bolj 
tvegane, čeprav ni nujno, da takšne tudi so. 

Bolj se bojimo tveganih situacij, ki so za nas nove, kot 
tistih, ki jih poznamo že nekaj časa. Zato redkeje razmišljamo 
o vlaganju v svojo prihodnost, zagotavljanju finančne 
varnosti v starosti in podobnem. Pogosteje nas je manj strah 
takrat, ko imamo občutek večjega nadzora. Prepričani smo, 
da je zaradi tega naše tveganje manjše. V povprečju nas je 
torej manj strah voziti avto kot leteti z letalom, saj imamo 
v avtu večji občutek nadzora. Prav tako raje sprejmemo 
tveganje, kadar se zanj odločimo sami. Kadilci se v povprečju 
manj bojijo posledic kajenja za svoje zdravje kot pa posledic 
neugodnih razmer, ki si jih niso izbrali sami. Pogosteje nas je 
bolj strah tudi situacij, kot je na primer napad morskega psa, 
ki lahko vodijo v bolečo smrt, kot pa tistih, ki lahko vodijo v 
manj bolečo obliko smrti, kot je srčni napad. 

POGOSTO SMO NEREALNI IN PRISTRANSKI
Ko ocenjujemo verjetnost negativnih dogodkov, na katere 
bi lahko naleteli, nismo vedno realni. Redki, novi, neznani 
dogodki, ki jih ustvari človek in o katerih se veliko govori, se 
nam zdijo bolj nevarni. Precenimo verjetnost, da se bodo 
uresničili, in se jih zato lahko zelo bojimo. Takšen primer 

je teroristični napad. Situacije, ki se dogajajo pogosteje, 
so naravne, dlje časa prisotne in jih dobro razumemo, a 
pogosto podcenjujemo. Takšen primer je naglušnost v 
starosti, o kateri ne govorimo prav dosti, zato velikokrat ne 
ukrepamo ustrezno in pravočasno.

Posebej zanimiv je tudi pojav optimistične pristranskosti. 
Pogosto namreč mislimo, da imamo manj možnosti kot drugi, 
da bi se nam zgodilo kaj slabega. Gre za iluzijo posameznika, 
da se nekatere slabe stvari dogajajo drugim, njemu pa ne. 
Posameznik je, recimo, prepričan, da ga čaka zdrava in varna 
starost, ter ne priznava možnosti, da se mu razvije demenca. 
Prepričani smo, da se nam nekatere situacije ne bodo zgodile 
ali se bomo v njih znašli precej bolje kot drugi.

KDO NAS BO TOREJ REŠIL?
Ker o neugodnih razmerah neradi razmišljamo, se tem temam 
raje izognemo, kaj šele preventivno ukrepamo. Čeprav nas 
je lahko strah, ko razmišljamo o potencialnih dogodkih v 
prihodnosti, pa ima ta strah tudi svoj namen. Spodbudi nas, 
da ustrezno ukrepamo in začnemo raziskovati, kakšne so 
možnosti za rešitev iz neke situacije. Nekdo nas torej lahko reši 
in nam omogoči lepo življenje le takrat, ko spoznamo, da smo 
ta rešitelj pravzaprav mi sami. Rešimo in zavarujemo se, ko 
spoznamo, da imamo prav mi sami največjo moč, da ustrezno 
poskrbimo zase in za svojo prihodnost. 

Spoznanje, da moramo sami poskrbeti zase in za svojo 
varno finančno prihodnost, je za nas torej lahko tudi dobro. 
Pomeni, da nismo odvisni le od sistema, temveč lahko 
prihodnost vzamemo v svoje roke. Zagotovo si ne želimo 
svojih zlatih let preživeti v skrbeh, kako bomo plačali 
položnice. Želimo imeti možnost, da svojim bližnjim tudi 
kako pomagamo ali jim kaj privoščimo. Namesto da se 
srečujemo s stresom in napetostjo zaradi pomanjkanja 
denarja, se lahko posvetimo prijetnim trenutkom, 
ki nas povezujejo z drugimi. Ključno je, da 
sami že danes sprejemamo odločitve zase in 
aktivno načrtujemo svojo starost. Ko se na 
prihodnost pripravimo, namreč ugotovimo, 
da se počutimo varne.   
Katja Z. Istenič, psihologinja in psihoterapevtka

Nič ni 

zajamčeno
 

Kako pogosto razmišljate o tem, kakšna bo vaša starost? Marsikdo od nas nezavedno čaka svojega 

navideznega rešitelja. Verjamemo, da bo nekdo vse uredil ter poskrbel za nas in našo prihodnost. 

zajámčiti  -im dov. (ā ȃ)  
obvezati se za izpolnitev obljube, dol-
žnosti: zajamčiti redno preskrbo z ma-
terialom / zajamčiti komu uspeh / to bi 
zajamčilo zvišanje pokojnin

zajámčen  -a -o  
uspeh je zajamčen; jeklo z zajamčeno 
sestavo; zajamčena svoboda misli 

• ekon. zajamčeni osebni dohodek naj-
nižji osebni dohodek, ki ga zagotavlja de-
lovna organizacija vsakemu zaposlenemu 
glede na posamezne kategorije delavcev

(Vir: SSKJ)
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Splošne napovedi zagotavljanja pokojninskih sredstev iz 
prvega stebra za Slovenijo niso spodbudne. Kakšne so vaše 
ocene?
Pokojninska reforma iz leta 2012 prinaša pozitivne učinke in 
deluje za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninske 
blagajne. Ne moremo sicer govoriti o dolgoročni vzdržnosti, 
ki jo merijo na ravni Evropske unije, torej do leta 2060, lahko 
pa vzdržnost in obstoj višine pravic zagotovimo do leta 2023 
oziroma 2025. Reforma nas je torej popeljala v pravo smer, 
seveda pa se bo treba lotiti tudi novih sprememb, ki bodo 
zagotovile pokojnine za generacije, ki se bodo upokojevale 
po letu 2040.

Kljub pozitivnim učinkom, ki jih omenjate, pa večina 
Slovencev pokojnine in njene višine ne dojema kot nekaj 
zagotovljenega. Se lahko Slovenci zanesemo na to, da bo 
prvi pokojninski steber poskrbel za dostojno življenje tudi 
po upokojitvi?
Prvi pokojninski steber je v Sloveniji preživel že okoli 100 let in 
vsaj še enkrat toliko jih lahko pričakujemo. Za njegov obstoj 
in zagotavljanje pravic, tudi dostojno pokojnino, ni skrbi. 
Seveda pa so potrebe posameznikov različne, zato je vse 
bolj pomemben tudi drugi pokojninski steber, ki temelji na 
naložbah. Prav kombinacija obeh sistemov bo po upokojitvi 
zagotovila primerno višino pokojnine tudi v prihodnje.

Omenili ste demografsko situacijo v Sloveniji, ki se kaže 
v močnih pritiskih na sistem javnih financ. Katere ukrepe 
izvajate in načrtujete na tem področju?
Korak v pravo smer smo naredili že z omenjeno reformo. 
Kljub temu pa ne stojimo križemrok in nadaljujemo svoje 
delo. V aprilu 2016 smo izdali Belo knjigo o pokojninah, ki 
se  spoprijema s težavo staranja prebivalstva in posledičnim 
finančnim pritiskom. Ponuja pregled vzdržnosti trenutnega 
pokojninskega sistema in nabor ukrepov na področju 
zagotavljanja primerne višine pokojnin vsem prihodnjim 
generacijam.

Pomemben temelj tovrstnega sistema je zagotovo tudi to, 
da se posamezniki zavedamo svoje soodgovornosti. Kako 
je s tem pri Slovencih?
Mislim, da v Sloveniji še vedno velja prepričanje, da je za 
pokojninski sistem v celoti odgovorna država. To seveda ni res. 
Obvezni pokojninski sistem temelji na solidarnosti, pri kateri 
participiramo vsi – država, zavarovanci in delodajalci. Država je 
zavezana k temu, da poskrbi za vzpostavitev medgeneracijsko 
pravičnega sistema, delavci in delodajalci pa k temu, da 
participirajo. To je temeljno vodilo. Seveda pa je bistvenega 
pomena tudi zagotavljanje dodatnega vira dohodka iz drugega 
pokojninskega stebra, ki posameznikom omogoča ohranjanje 
življenjskega standarda tudi po upokojitvi.

Ljudem torej svetujete participacijo v obliki 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?
Da. Mislim, da je pri samem razvoju sistema pomembno, da 
se tveganje prerazporedi tako na obvezni steber, ki temelji 
na dokladnem načinu financiranja, torej na načinu, pri 
katerem zdaj aktivni plačujejo za trenutno upokojene, kot na 
prostovoljni steber, ki temelji na naložbenem sistemu. Vsak 
sistem ima namreč svoje prednosti in slabosti, z vključitvijo v 
oba pa prednosti združimo ter dobimo višji in boljši rezultat – 
večjo vzdržnost prvega stebra in večje pravice ob upokojitvi.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje omogoča 
tako individualna kot kolektivna zavarovanja. Kakšne so 
razlike v davčnih olajšavah prvih in drugih?
Trenutno so davčne olajšave še vedno naravnane na določen 
odstotek bruto plače delavca. Če premijo plačuje delodajalec, 
je ta upravičen tudi do davčne olajšave na vplačano premijo 
in z njo do znižanja osnove za dobiček, medtem ko si delavec 
s svojo premijo znižuje dohodnino. Menimo, da davčne 
olajšave še vedno niso izkoriščene v polni meri. V Beli knjigi si 
zato zastavljamo vprašanje, kako z redefinicijo davčnih olajšav 
nekako spodbuditi posameznike k večjemu varčevanju.

Kakšne pa so najnovejše nadgradnje sistema 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?
Ugotovili smo, da je za obstoj sistema zelo pomemben koncept 
vključenosti. Od leta 2012 velja, da so v pokojninski sistem 
delodajalca, če ga ta ima, v osnovi vključeni delavci, ki lahko na 
lastno pobudo iz njega seveda izstopijo. Pomembna se nam 
zdi vpeljava skladov življenjskega cikla, ki prinašajo možnost 
donosnejšega sodelovanja. Gre sicer za bolj tvegane naložbe, 
a na dolg rok te prinesejo tudi višje donose. Se pa tveganje s 
starostjo postopoma zmanjšuje. Poskušali smo torej doseči 
najbolj optimalen način, kako z avtomatizmom zagotoviti, da 
bodo sredstva čim bolje naložena. Lotili smo se tudi samega 
nadzora celotnega pokojninskega sistema. Povečali smo 
pristojnosti in s tem dali poudarek tudi drugemu stebru, za 
katerega seveda želimo, da funkcionira, kot je treba.

Ali pri nadgradnjah sistema sodelujete tudi z upravljavci 
pokojninskega zavarovanja – torej tudi zavarovalnicami?
Seveda. Upravljavci predstavljajo pomembnega partnerja, ki 
na trgu nastopa korektno in je pri morebitnih težavah vedno 
pripravljen na iskanje skupnega dialoga. Prek Slovenskega 
zavarovalnega združenja so upravljavci prispevali tudi k 
snovanju bele knjige in tako predali svoje ideje o tem, kako 
področje pokojninskega zavarovanja razvijati v prihodnje. 
Njihovih pobud in predlogov za spremembe smo vedno veseli. 
Naše sodelovanje je torej dobro in upam, da bo na takšni ravni 
ostalo tudi v prihodnosti.   
Nina Finžgar

Prihodnost na dveh stebrih
Lahko sploh računamo na pokojnino? Kakšna bo njena višina? Si bomo z njo lahko privoščili dostojno 

življenje? Dr. Andraž Rangus, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je med drugim v pogovoru za Naložbenik 

poudaril pomen vlaganja v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Dr. Andraž Rangus, generalni direktor 
Direktorata za delovna razmerja in 
pravice iz dela na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti

Uspešno na pol poti

Dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo 
pri nas prvič vzpostavljeno z zakonom 
leta 1999. Da tovrstni sistemi resnično 
zaživijo, potrebujejo nekje od 20 do 30 
let. Slovenija je torej približno na sredini 
te dobe in se pomika proti zrelim pokoj-
ninskim skladom, ki že kažejo pozitivne 
učinke.
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Grafi prikazujejo predvideno ciljno alokacijo kritnih skladov Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.

ŽIVLJENJSKI CIKLI 
pri prostovoljnem  
dodatnem pokojninskem 
zavarovanju  
Naložbena politika življenjskega cikla je način 
upravljanja sredstev, pri katerem se naložbe med 
varčevanjem prilagajajo življenjskemu ciklu (starosti) 
člana. Mlajši člani, katerih čas upokojitve je še zelo 
oddaljen, si lahko privoščijo bolj tvegane naložbe in 
zato na dolg rok lahko pričakujejo tudi višje donose. 
Ko se približuje čas upokojitve, se s povečevanjem 
deleža varnejših naložb naložbena politika umirja. 
Tako se zmanjšuje naložbeno tveganje in varujejo že 
ustvarjeni donosi.  

Zavarovalnica Triglav naložbeno politiko življenjskih 
ciklov izvaja prek Skupine kritnih skladov TRIGLAV 
PDPZ, ki jo sestavljajo trije kritni skladi. Med seboj 
se razlikujejo po naložbeni politiki, pričakovanih 
donosih in naložbenem tveganju. Za kateri kritni 
sklad se bo posameznik odločil, je odvisno od njegove 
starosti, pričakovanj glede donosnosti in odnosa do 
prevzemanja naložbenega tveganja.

Skupina kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

TRIGLAV PDPZ - drzni TRIGLAV PDPZ - zmerni TRIGLAV PDPZ - zajamčeni

 � AGRESIVNA NALOŽBENA POLITIKA  � ZMERNA NALOŽBENA POLITIKA  � KONZERVATIVNA NALOŽBENA POLITIKA

 � NAMENJEN ČLANOM DO 45. LETA 

STAROSTI

 � NAMENJEN ČLANOM OD VKLJUČNO 

45. DO 55. LETA STAROSTI

 � OD VKLJUČNO  

55. LETA STAROSTI DALJE

 Instrumenti denarnega trga

 Dolžniški finančni instrumenti

 Lastniški finančni instrumenti

Višja donosnost naložb

Pričakovana donosnost sredstev, 
upravljanih po načelu naložbene 
politike življenjskega cikla, je na dolg 
rok praviloma višja od pričakovane 
donosnosti sredstev, ki so ves čas trajanja 
zavarovanja upravljana v kritnem skladu 
z zajamčenim donosom.

95 %

5 %

47,5 %

47,5 %

5 %

90 %

5 %5 %
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Pri sklepanju zavarovanj je gospod Alojz fleksibilen in hkrati 
preudaren. Zavarovanje sklene z razlogom, zaveda se, da 
gre za dolgoročno odločitev. Ne izključuje pa možnosti, da 
odločitev kasneje spremeni, če so razlogi za to utemeljeni. 
Gospod Alojz ostaja zvest eni zavarovalnici. Zaupal nam je, 
zakaj.

OKNO V SVET 
Leta 1972 sem domov pripeljal svoj prvi avto. To je bila 
zastava 600. Spominjam se, da sem zanjo odštel celo 
premoženje, 21.500 dinarjev. To bi bilo danes kar okoli 15 tisoč 
evrov. Čeprav sem moral globoko seči v žep, je bilo veselje 
nepopisno, saj je bilo v tistih časih težko priti do avtomobila. 
Tovarna v Srbiji jih enostavno ni izdelala dovolj. Avto je bil 
tako zame pravi luksuz, predvsem pa moje okno v svet. Doma 
sem bil namreč 10 kilometrov od najbližjega večjega kraja. 
Bilo je, kot da bi bil odrezan od sveta. Javnega prevoza ni bilo, 
zato sta bila na izbiro le hoja ali lastni avto. 

S prvim avtom je bil čas tudi za prvo zavarovanje. Sklenil 
sem ga z Zavarovalnico Triglav in od takrat naprej je Triglav 
moja edina zavarovalnica. Na srečo sem dolgih 34 let po 
svetu vozil brez nesreče. Svoje zavarovanje pa sem na žalost 
unovčil leta 2006, ko sem ob slabi vidljivosti in poledici na 
cesti trčil v drugo vozilo. Na srečo ni bilo poškodovanih, 
trpela je le pločevina. Kako sem si oddahnil!

ZAVAROVANJE PRIDE NA DOM
V devetdesetih letih je zavarovalniško poslovanje postalo 
uporabnikom prijaznejše in dostopnejše. Namesto da bi jaz 
hodil v zavarovalnico, so njeni zastopniki začeli obiskovati 
mene. Tako sem prihranil čas in ne nazadnje tudi denar. 
Ker sem želel poskrbeti za brezskrbno prihodnost svoje 
vse številnejše družine, sem v tistem obdobju zavaroval 
našo hišo. In res sem imel nekaj izkušenj, ki sem jih zelo 
neboleče rešil ob pomoči prijaznega osebja Zavarovalnice 
Triglav. Ko nam je na primer leta 2006 v hudem neurju toča 
poškodovala streho, mi je stroške popravila brez težav krila 
zavarovalnica. V tistem času sem sklenil tudi naložbeno in 
življenjsko zavarovanje. Tako sem vedel, da bo moja družina 
preskrbljena, tudi če bi se meni kaj zgodilo.

ZAUPANJA VREDEN ZASTOPNIK 
Po osamosvojitvi so se na tržišču pojavile številne nove 
zavarovalnice, naložbena zavarovanja so začele tržiti tudi 

banke. Z zanimanjem sem spremljal njihove ponudbe. 
Večja konkurenca, večja izbira, sem si mislil. A ko sem 
preučeval te ponudbe, sem ugotovil, da so polne pasti in 
polresnic. Ne morem reči, da so mi zastopniki, ki so trkali 
na vrata, lagali, le vsega mi niso povedali. Odbijal me je 
tudi njihov agresiven pristop. Takrat sem spoznal, kako 
pomembno je, da imaš zastopnika, ki mu lahko popolnoma 
zaupaš in ti bo svetoval tako, da bo najbolje zate, ne le za 
zavarovalnico. 

Ob pomoči zastopnika želim skleniti zavarovanje po 
svoji meri. Zato za nič na svetu ne bi menjal svoje zdajšnje 
svetovalke iz Zavarovalnice Triglav, ker odlično pozna 
zavarovalne produkte in ker mi, drugače kot drugi, nikoli 
ne vsiljuje novih zavarovanj. Kadar torej razmišljam o 
menjavi, nadgradnji ali sklenitvi novega zavarovanja, se 
vedno obrnem nanjo. To sem storil tudi leta 2014, ko se 
mi je izteklo naložbeno zavarovanje. Po njenem nasvetu 
sem privarčevani denar, ki ga v tistem trenutku nisem 
potreboval, vezal še za deset let. Nekaj sem celo dodal. 
Glede na to, da se mi je ob prvem zavarovanju v desetih 
letih osnovni vložek povečal za okoli 18 odstotkov, se mi 
zdi to pametna odločitev. Zakaj bi se mi prihranki valjali 
po predalih ali pa ždeli na bančnem računu ob minimalnih 
pozitivnih obrestih, če lahko denar bolje oplemenitim?

ENOSTAVNA MENJAVA 
Ker želim biti miren tudi na jesen življenja, sem leta 2014 
sklenil zavarovanje 50 plus, nato pa si nekaj mesecev 
kasneje premislil in se odločil za zavarovanje Fleks za 
starejše. Menjava me je sicer stala pet vplačanih premij 
po 50 evrov, a se mi je vseeno zdela smiselna. S Fleksom 
namreč nisem samo zavarovan, z njim tudi varčujem. Višino 
premije sem si lahko izbral sam, če bi bilo to potrebno, pa jo 
lahko v obdobju zavarovanja celo prilagodim ali prekinem 
zavarovanje. Sam postopek menjave zavarovanja je bil sila 
enostaven. Čeprav sem bil takrat star že 71 let, mi ni bilo 
treba opraviti niti zdravstvenega pregleda. Ko sem preverjal 
ponudbe drugih zavarovalnic, sem ugotovil, da si po 65. letu 
za njih prestar, da bi te zavarovale. S Fleksom sem miren. 
Čeprav sem še pri močeh, se zavedam, da se lahko zadeve 
hitro spremenijo. Nesreča nikoli ne počiva. A tudi če se mi kaj 
zgodi, bo na pomoč priskočila zavarovalnica.  
Alojz, zavarovalec Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks 
za starejše

Na stare dni brez skrbi
Čeprav je zakorakal že v sedemdeseta leta, je gospod Alojz še poln 

življenja. Njegove misli so bistre, zato jih rad tudi zapiše, in to  

s svinčnikom na papir. Marsikomu bi se to zdelo staromodno. A gospod  

ni prav nič staromoden. Sledi novim trendom, tudi zavarovalniškim.
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5 prednosti fleksa za starejše

1 Dobe zavarovanja vam ni treba določiti vnaprej, zavarovanje 
lahko traja vse vaše življenje.

2 Poleg naložbenega dela vključuje življenjsko zavarovanje za 
primer smrti in dodatno nezgodno zavarovanje.

3 Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, so pričakovane 
donosnosti vaše naložbe lahko višje.

4 V času trajanja zavarovanja lahko vložite dodatna prosta 
sredstva.

5 Sredstva na naložbenem računu so vam dostopna v obliki 
predujma ali odkupa.
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V zadnjem obdobju se o dodatnem pokojninskem zavarovanju veliko piše in 
govori. Razlog je v novostih, ki so jih pred kratkim uvedli izvajalci tovrstnih 
zavarovanj. 

Ključna novost je naložbena politika življenjskega cikla. Čeprav se sliši 
zapleteno, to ni. Gre za upravljanje sredstev, pri katerem se naložbe v času 
varčevanja prilagajajo življenjskemu obdobju, v katerem je posameznik. 

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju PDPZ) je 
primarno namenjeno varčevanju za dodatno starostno pokojnino, s katero 
bomo nadomestili izpad dohodka po upokojitvi. Pokojnine iz obveznega 
zavarovanja so namreč že sedaj nizke v primerjavi s plačami in pričakovati 
je, da se bo to razmerje v prihodnje še poslabševalo. Za občutek, razmerje 
med povprečno neto pokojnino in povprečno neto plačo se je znižalo z 62,5 
odstotka v letu 2006 na 55,4 odstotka v letu 2015.

Z vključitvijo v pokojninski načrt PN-ZT-05 ali PN-ZT-06 pri Zavarovalnici 
Triglav pridobite tudi dodatna kritja, za katera se ne zaračunava dodatna 
premija, ta pa so: predčasna dodatna starostna pokojnina, dodatna 
družinska pokojnina, zavarovalnina za primer nezgodne smrti člana v času 
vplačevanja.

DODATNA STAROSTNA POKOJNINA
Ko se zavarovanec upokoji po obveznem pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (v nadaljevanju obvezno zavarovanje), se mu začne izplačevati 
doživljenjska pokojninska renta. 

Sredstva, ki se zbirajo na osebnem računu zavarovanca PDPZ (po novem 
član PDPZ), so njegova last. V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice 
do dodatne starostne pokojnine teh sredstev zavarovalnica ne zadrži, 
temveč jih izplača upravičencu za primer smrti.

PREDČASNA DODATNA STAROSTNA POKOJNINA
PDPZ vam je lahko v pomoč tudi, če na primer v zadnjem obdobju pred 
upokojitvijo ostanete brez dela. Član, ki je dopolnil 53 let in ni več vključen 
v obvezno zavarovanje, ima namreč pravico do izplačevanja predčasne 
dodatne starostne pokojnine, ki mu lahko nadomesti izpad dohodka zaradi 
brezposelnosti. 

OBLIKE POKOJNINSKIH RENT IZ PDPZ
Za obliko pokojninske rente se član odloči ob upokojitvi. Če izbere rento brez 
zajamčenega obdobja izplačevanja, izplačevanje preneha z njegovo smrtjo. 
Če izbere rento z zajamčenim obdobjem izplačevanja, pa se bo ta prav tako 
izplačevala do njegove smrti, vendar ne krajši čas, kot je zajamčeno obdobje 
izplačevanja. To pomeni, da bi se renta v primeru smrti zavarovanca pred 
iztekom zajamčenega obdobja do izteka tega obdobja izplačevala njegovim 
svojcem.

VARNA STAROST IN DODATNA DRUŽINSKA POKOJNINA
Član z vstopom v pokojninski načrt iz aktualne ponudbe Zavarovalnice 
Triglav pridobi tudi zavarovanje za primer smrti. S tem poskrbi tudi za 
finančno varnost svojih najbližjih. V primeru smrti člana pred uveljavitvijo 
pravice do dodatne starostne pokojnine namreč zavarovalnica poleg 
odkupne vrednosti sredstev na osebnem računu PDPZ člana izplača še 
dodatno družinsko pokojnino, v primeru nezgodne smrti člana pa poleg 
navedenega še dodatno zavarovalnino. Upravičenci do dodatne družinske 
pokojnine in zavarovalnine za primer nezgodne smrti člana so osebe, ki 
so upravičene do vdovske oziroma družinske pokojnine po obveznem 
zavarovanju. Za boljše razumevanje si oglejte primer v preglednici.  
Mag. Andreja Pelc, direktorica za strateški razvoj osebnih zavarovanj, 
Zavarovalnica Triglav

Strokovni nasvet

Več kot le dodatna  
starostna pokojnina 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je seveda najprej varčevanje za dodatno 

pokojnino. A ni samo to! Pokojninska načrta v aktualni ponudbi Zavarovalnice Triglav 

vključujeta dodatna zavarovalna kritja in koristi. Jih poznate?

Davčna obravnava vplačil in izplačil iz PDPZ

Vplačevanje v PDPZ: Z vplačevanjem v PDPZ si znižate osnovo za odmero 
dohodnine. 

Izplačevanje pokojninske rente: Davčna obravnava pokojninske rente iz 
PDPZ je ugodna, saj je obdavčena le polovica rente, in sicer se ob izplačilu 
obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 odstotkov. 

Izplačilo odkupne vrednosti članu ali upravičencu v primeru smrti člana 
med vplačevanjem: Od izplačila se v imenu in za račun člana obračuna 
akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 odstotkov. 

Izplačilo zavarovalnine v primeru nezgodne smrti člana: Zavarovalnina, 
ki se izplača v primeru nezgodne smrti člana, ni obdavčena.

Smrt člana1

Odkupna vrednost
10.000 EUR

Dodatna družinska pokojnina
2.000 EUR

12.000 EUR

Stanje sredstev
10.000 EUR

Nezgodna smrt člana2

Odkupna vrednost
10.000 EUR

Dodatna družinska pokojnina
2.000 EUR

Zavarovalnina za nezgodno smrt
10.000 EUR

22.000 EUR

Opomba: Dodatna družinska pokojnina in zavarovalnina za primer nezgodne smrti sta kritji v okviru PN-ZT-05 in PN-ZT-06.
1 Izplačata se odkupna vrednost sredstev na osebnem računu člana, zmanjšana za izstopne stroške in akontacijo dohodnine, ter dodatna družinska 
pokojnina v višini 20 % sredstev na osebnem računu člana, zmanjšana za akontacijo dohodnine.
2 Izplačajo se odkupna vrednost sredstev na osebnem računu člana, zmanjšana za izstopne stroške in akontacijo dohodnine, dodatna družinska 
pokojnina v višini 20 % sredstev na osebnem računu člana, zmanjšana za akontacijo dohodnine, ter zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev 
na osebnem računu člana.

 Izplačila ob smrti člana



Sama že leta mesečno plačujem za zavarovanja, zato zame 
ni dovolj, da imam sklenjena, želim vedeti tudi, kaj se z njimi 
dogaja. Včasih je to pomenilo čakanje na letno obvestilo 
zavarovalnice, zdaj pa vse informacije dobim v brezplačni 
spletni poslovalnici ali mobilni aplikaciji i.triglav. To mi koristi 
pri številnih opravilih.

PRIHRANKI
Prihrani mi nepotrebne poti, predvsem pa čas in stroške. 
Dostop do poslovalnice i.triglav ni vezan na delovni čas, zato 
jo uporabljam, ko to želim – doma iz udobja naslanjača, v 
službi ali celo na potovanju – kjer koli in kadar koli.

HRAMBA
Vse zavarovalne police imam varno shranjene v elektronski 
obliki, na enem mestu in vedno pri roki. Za urejanje 
zavarovanj mi ni več treba brskati po papirjih in iskati prave 
police. Podatke o policah in zavarovalne pogoje najdem z 
nekaj kliki.

SPREMLJANJE DONOSOV
Najpogosteje spremljam dosežene donose na naložbenih 
policah, strukturo naložb in gibanje sredstev v izbranih 
skladih. Lani sem kar po računalniku uredila tudi zamenjavo 
skladov na naložbenih policah.

DVIG SREDSTEV
Mimogrede uredim dvig privarčevanih sredstev. Pred 
nekaj meseci sem se odločila za dvig dela sredstev iz 
življenjske police, za kar je treba vložiti zahtevek. A domov 
se vračam pozno in osebno na zavarovalnici tega ne bi 
mogla urediti. Zato sem to zvečer od doma opravila kar 
sama prek i.triglava. Obrazec je bil že izpolnjen, dopolnila 
sem ga samo še z dvema podatkoma in ga v elektronski 
obliki z enim klikom poslala na zavarovalnico. Ker so vsi 
podatki o izplačilih iz zavarovanj razvidni v i.triglavu, sem 
za izvedeno nakazilo na TRR vedela že pred prejemom 
poštnega obvestila.

PREGLED PLAČIL
Pregledujem plačane in neplačane obroke zavarovanj. V 
i.triglavu so za vsako zavarovalno polico posebej na voljo 
podatki o plačanih oziroma neplačanih obrokih, številu 
obrokov, ki so mi še ostali za plačilo, in o njihovi višini.

IZRAČUNI
Delam različne informativne izračune. Najraje izračunavam 
mesečno pokojninsko rento. Tako izvem, koliko pokojninske 
rente bom dobila, če nadaljujem varčevanje v sedanji višini, 
in koliko rente bi dobila, če bi vplačala več. Ti izračuni me tako 
tudi motivirajo za redno varčevanje.

VLAGANJE ZAHTEVKOV
Izpolnjujem in vlagam zahtevke v elektronski obliki. 
Spreminjam lahko svoje osebne podatke in vlagam zahtevke 
za predujem ali mirovanje. Spletna poslovalnica i.triglav mi 
je koristila tudi, ko se mi je rodil otrok in sem ga želela kot 
upravičenca dodati na svoje življenjsko zavarovanje, saj z njo 
lahko določam nove ali spreminjam obstoječe upravičence 
po posamezni polici.

PREGLED ŠKODNIH ZAHTEVKOV
Spremljam škodne zahtevke. Nekoč sem pozabila, da sem že 
prejela delno izplačilo za škodni zahtevek. V i.triglavu imam 
zdaj pregled vseh škodnih zahtevkov, ki sem jih kadar koli 
vložila prek i.triglava ali osebno na zavarovalnici, in podatke 
o višini izplačil.

NOVOSTI
Novosti, nasvete, akcije, nagradne igre in imena nagrajencev 
ter drugo prejemam v mapo sporočil v i.triglavu. Pregledujem 
jih, ko to želim, in sem tako vedno o vsem obveščena.

Spletna poslovalnica i.triglav, ki na enem mestu združuje vsa 
življenjska, premoženjska in zdravstvena zavarovanja, pa ni 
koristna le za urejanje zavarovanj. Večkrat mi je bila v pomoč, 
ko sem potrebovala podatke svojih družinskih članov, kot 
je na primer davčna številka. Nemalokrat sem poiskala tudi 
številko šasije in registrsko številko svojega avtomobila ali 
druge podatke.

Zame je i.triglav partner, ki mi prihrani čas in poenostavlja 
življenje. Z njim imam nadzor nad svojimi zavarovanji, 
poznam ugodnosti in akcije, predvsem pa uživam v prostem 
času po svoji izbiri.  
Diana, zavarovalka Zavarovalnice Triglav
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Uporabni nasvet

S kavča  
do zavarovalnice
Navdušuje me uporabnost spletne poslovalnice i.triglav. A veliko  

mojih prijateljev in znancev spremlja zgolj stanje privarčevanih 

sredstev, ne izkoriščajo pa njenih drugih prednosti, kar je res škoda.

Zavarovalnica  
v žepu 
 
 
 

Na svoj mobilni telefon 
si naložite aplikacijo 
i.triglav in zavarovalnico 
boste imeli praktično 
ves čas pri sebi. Mobilni 
i.triglav omogoča 
pregledovanje vaših 
zavarovalnih polic, 
vpogled v stanje 
privarčevanih sredstev 
ter plačil. Na voljo je za 
Android in iOS.
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Pravica do 
izplačila odkupne 
vrednosti sredstev 
PDPZ
Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ZPIZ-2 je omejil pravice članov 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (PDPZ) do odkupa sredstev iz na-
slova vplačil delodajalca v kolektivno PDPZ od 
1. 1. 2013. Cilj varčevanja v okviru omenjenega 
zavarovanja je namreč zagotovitev dodatne 
pokojnine, s predčasnim dvigom sredstev pa 
se član od tega cilja oddalji. ZPIZ-2 dovoljuje 
izplačilo teh sredstev v enkratnem znesku ob 
uveljavitvi pravice do dodatne pokojninske ren-
te, če ne presegajo 5000 evrov. V nasprotnem 
primeru je obvezen nakup rente. 

Člani ,  k i  so  se  v  kolekt ivno PDPZ 
vključili v obdobju veljavnosti ZPIZ-1, ohra-
nijo pravico do odkupa sredstev iz naslova 
vplačil delodajalca do 31. decembra 2012. Po 
prvotnem mnenju Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti naj bi sicer 
to pravico pri prenosu sredstev iz kritnega skla-
da z zajamčenim donosom v drug kritni sklad 
izgubili. Ministrstvo je po ponovni preučitvi 
določil Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ZPIZ-2 odločilo, da člani omenjeno 
pravico obdržijo.  

Triglav Vreme – 
naložba v varnost 
Škode zaradi naravnih nesreč so realnost. Ublažite jih lahko 
le s pravočasno zaščito in ustreznimi zavarovanji. V pomoč 
vam bosta nova brezplačna mobilna aplikacija Triglav Vreme 
in poglobljena zgodba o poplavah na portalu Vse bo v redu na 
povezavi vsebovredu.triglav.si/poplave. 

Od leta 2007 skoraj ni minilo leto brez večje poplave, leta 
2014 pa so bile zaradi poplav prizadete vse slovenske regije. 
V poglobljeni zgodbi na portalu Vse bo v redu boste našli vse, 
kar morate vedeti, da se učinkovito zaščitite in zavarujete 

pred poplavami. V Zavarovalnici Triglav namreč opažajo, da 
zavarovanci, ki sicer sklenejo ustrezno zavarovanje, pogosto 
določijo prenizko zavarovalno vsoto. Čeprav povprečne škode 
v poplavah znašajo od tisoč do nekaj tisoč evrov, niso redki 
primeri, ko škoda na posameznem objektu znaša celo več 
deset tisoč evrov.

Z aplikacijo Triglav Vreme, ki je na voljo uporabnikom ope-
racijskih sistemov iOS in Android, pa se boste lahko bolje 
pripravili tudi na številne druge vremenske pojave. Aplikacija 
na preprost način opozarja na širši krog vremenskih nevar-
nosti, kot so toča, veter, dež, pa tudi na nevarnost prihajajoče 
poplave. Z njo boste vedeli, kakšno je vreme v gorah, spre-
mljali vodostaje in stanje na smučiščih, v njej pa si boste 
lahko nastavili tudi opozorila posebej za vaš kraj bivanja ali 
trenutno lokacijo.  

Varno tudi  
s šolskim prevozom
Inštitut za civilizacijo in kulturo je več kot 30 osnovnim šo-
lam po vsej Sloveniji predal 200 avtosedežev jahačev, ki jih 
bodo uporabljali šolski prevozniki, nakup pa je omogočila 
Zavarovalnica Triglav. 

Pobudniki akcije Osnovna šola varne vožnje ugotavljajo, da 
so prav pri šolskih prevozih otrok iz približno 800 slovenskih 
osnovnih šol pravila varne vožnje pogosto na preizkušnji. 
Ceste, po katerih se otroci vozijo v kombijih, so na nekaterih 
področjih v zelo slabem stanju, otroci pa med vožnjo nima-
jo ustreznega sedeža ali niso pravilno pripeti. 

Inštitut bo skupaj s Kužo Pazijem učence osnovnih šol tudi 
ozaveščal o pravilnem pripenjanju v vozilih in pomenu 
uporabe avtosedežev. Dva od najbolj osnovnih, enostavnih 
in vsem lahko razumljivih varnostnih ukrepov sta žal še 
vedno prevečkrat spregledana. Če bi ju dosledno upoštevali, 
bi lahko po mednarodnih raziskavah in študijah zmanjšali 
število smrtnih žrtev ter hudo poškodovanih med vozniki in 
potniki za 40 do 50 odstotkov.  
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Predstavitev produkta

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE  

Z VARČEVANJEM

NALOŽBENO 

ŽIVLJENJSKO 

ZAVAROVANJE FLEKS  

z vlaganjem v sklad  

z zajamčenim donosom

NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO 

ZAVAROVANJE FLEKS  

s samostojno izbiro skladov

NALOŽBENO 

ŽIVLJENJSKO 

ZAVAROVANJE FLEKS 

z naložbeno strategijo 

Finančni cilji

Peter je star 35 let, poročen in ima otroka. Po poroki sta se 
z ženo vselila v skupno stanovanje. Za nakup je Peter na-
jel dolgoročni kredit. Ker ve, da je finančna varnost še 
kako pomembna, je ob najemu kredita sklenil Življenjsko 
zavarovanje za primer smrti, ki zagotavlja izplačilo dogovor-
jene zavarovalne vsote, če zavarovana oseba v času trajanja 
zavarovanja umre. Zavarovanje ne vsebuje varčevalne kom-
ponente, zato se je Peter lahko zavaroval z višjo zavarovalno 
vsoto ob zelo ugodni premiji. 

Ob rojstvu otroka sta se z ženo želela dodatno zava-
rovati in hkrati varno varčevati za otrokovo šolanje. Ker 
privarčevanih sredstev nista želela izpostavljati nalož-
benim tveganjem, sta sklenila Življenjsko zavarovanje z 
varčevanjem. Pri tem natančno vesta, da jima bo zavaroval-
nica ob poteku zavarovanja izplačala najmanj 7000 evrov, 
če bosta 15 let plačevala 40 evrov mesečne premije. K do-
govorjeni zavarovalni vsoti za primer doživetja in smrti bo 
zavarovalnica na osnovi pozitivnega rezultata pri poslova-
nju življenjskih zavarovanj letno pripisala še sorazmerni del 
dobička. S tem se bodo denarna sredstva za otrokovo šola-
nje še povečala. 

Peter je pred kratkim v službi napredoval. Odločil se je, 
da bo varčevanje dodatno nadgradil: presežek sredstev v 
višini 100 evrov bo mesečno vložil v dodatno naložbo, s ka-
tero bo lahko ustvarjal višje donose in se hkrati še dodatno 
zavaroval za primer smrti. Ne želi se vnaprej omejiti z dobo 
in zneskom varčevanja. Zelo pomembno zanj je tudi, da se 
zavarovanje prilagaja življenjskemu slogu njegove družine 
in da so sredstva dostopna ves čas trajanja zavarovanja, da 

je zavarovanje fleksibilno. Glede na Petrove potrebe in že-
lje je zanj prava izbira Naložbeno življenjsko zavarovanje 
Fleks. Ob sklenitvi zavarovanja izbere le višino zajamčene 
zavarovalne vsote za primer smrti, naložbeno strategijo in 
s 100 evri mesečne premije že ustvarja svojo naložbo. Ves 
čas trajanja zavarovanja jo lahko še oplemeniti z dodatni-
mi enkratnimi vplačili. Ker je Peter za varnost svoje družine 
poskrbel tudi z drugimi zavarovanji, se lahko odloči za mini-
malno višino zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti 
in s tem pretežni del premije usmeri v varčevanje. Zaveda se, 
da z vplačevanjem v sklade prevzema naložbeno tveganje, 
zato mu veliko prednost predstavlja možnost zamenja-
ve naložbene strategije, ki jo lahko zahteva v času trajanja 
zavarovanja. Odloči se lahko tudi za naložbeno strategijo 
Finančni cilji, ki omogoča prilagajanje naložbenega port-
felja po principu življenjskega cikla. Namenjena je tistim 
zavarovalcem, ki želijo skrb za naložbeni portfelj v okviru 
zavarovanja prepustiti finančnim strokovnjakom. Ker Petru 
dobe trajanja zavarovanja ni treba opredeliti vnaprej, lahko 
Fleks traja vse njegovo življenje. 

Peter lahko potrdi, da je odločitev za sklenitev 
Življenjskega zavarovanja z varčevanjem ali Naložbenega 
življenjskega zavarovanja Fleks v vsakem primeru pravilna. 
Pomembno je le, da si pred sklenitvijo zavarovanja vzamete 
dovolj časa za tehten premislek ter glede na svoje potrebe in 
želje izberete tisto zavarovanje, ki vam jih bo v čim večji meri 
pomagalo uresničiti.  
Tatjana Perše, strokovna vodja za podporo razvoju osebnih zava-
rovanj, Zavarovalnica Triglav

Varčevati ali vlagati?
Življenjsko zavarovanje z varčevanjem in Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks – obe 

zavarovanji sta kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja.  
Kdaj izbrati katero?

Dodatna 
zavarovanja 
 
 
 

Naložbenemu 
življenjskemu 
zavarovanju Fleks 
in Življenjskemu 
zavarovanju z 
varčevanjem lahko 
priključite vrsto 
dodatnih zavarovanj: 

 � Dodatno nezgodno 
zavarovanje,

 � Dodatno zavarovanje 
hujših bolezni in 
poškodb, 

 � Dodatno zavarovanje 
na potovanjih v tujini, 

 � Dodatno nezgodno 
zavarovanje otrok, 

 � Dodatno 
zavarovanje drugega 
zdravniškega 
mnenja.

Potrebujete 
zavarovanje, 

hkrati 
pa želite tudi 

varčevati?

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Varnost

Prilagodljivost

Potrebujem 

samo 

zavarovanje

• ŽZ za delovno 

nezmožnost   

• ŽZ za primer smrti

• ŽZ kreditojemalcev  

Vam je bolj 

pomembna 

prilagodljivost 

zavarovanja ali varno 

varčevanje?

Je vaš naložbeni cilj 

natančno časovno 

opredeljen?

Ste pripravljeni 

sprejeti naložbeno 

tveganje?

Želite 

biti vključeni 

v upravljanje 

investicije?



Si ne upate  
iz avta?  
Kar brez 
skrbi.

Že
115 let.

Izpolnjene
obljube 
nas
zbližujejo.

Skupina Triglav

www.triglav.eu

Vse bo v redu.
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