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Metodološka pojaSnila

Statistični zavarovalniški bilten temelji na letnih 
podatkih, ki jih je SZZ pridobil od svojih članic. Po 
ocenah podatki predstavljajo 99,5 % zavarovalnega 
trga v Sloveniji (ob upoštevanju pokojninskih 
zavarovanj, ki jih tržijo nečlanice SZZ, pa 96,5 %). 
Predstavljeni podatki se lahko razlikujejo od 
kumulativnih podatkov, zbranih na mesečni ali 
četrtletni ravni, in so zaradi časovno zadnje obdelave 
najpopolnejši in najbolj zanesljivi.

V poglavju o pokojninskih zavarovanjih so upoštevani 
tudi podatki, pridobljeni od drugih družb, ki se 
ukvarjajo s pokojninskimi zavarovanji. Tako je trg 
tovrstnih zavarovanj v Sloveniji prikazan v celoti.

Če so uporabljeni drugi viri podatkov, so posebej 
navedeni v besedilu, tabelah ali grafičnem prikazu.

Zbiranje podatkov je bilo zaključeno 22. 6. 2015.

Če ni drugače navedeno, se vsi podatki v tej 
publikaciji nanašajo na celotno poslovanje članic 
SZZ (v Sloveniji in tujini).

Denarna enota v publikaciji je evro. V obdobju pred 
uvedbo evra je za konverzijo nacionalne valute v evro 
uporabljen menjalni tečaj na koncu posameznega 
leta. V nekaterih tabelah so zneski prikazani 
v milijonih ali milijardah evrov, kar je posebej 
označeno.

Indeksi rasti so izračunani kot razmerje med podatki 
izbranega in predhodnega leta brez upoštevanja 
inflacije. 

Pri rangiranju zavarovalnih vrst se skupina 
življenjskih zavarovanj upošteva kot zavarovalna 
vrsta.

StatiStična znaMenja, MerSke enote, kratice, krajšave

…  ni podatka

-  ni pojava

(1)  opomba

mio  milijon

mrd  milijarda

%  odstotek

st.  stoletje

bdp  bruto domači proizvod

eur  evro

pdpz prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

pz  premoženjsko zavarovanje

uSd  ameriški dolar

zpiz-1 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

zzavar Zakon o zavarovalništvu

azn  Agencija za zavarovalni nadzor

bS  Banka Slovenije 

eu  Evropska unija

eurostat Statistični urad Evropske unije

ie  Evropsko zavarovalno združenje (Insurance Europe)

Mvzt Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

SurS Statistični urad Republike Slovenije

Szz  Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.

zrSz Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

zzzS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije



§

Slovenski gozdovi poraščajo 59 % 
celotne površine države. 

Slovenija je za Finsko (73 %) in 

Švedsko (67 %) tretja najbolj 

gozdnata dežela v Evropi.
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leto preMije (v eur) odškodnine oz. zavarovalnine (v eur)

Skupaj Življenje premoženje Skupaj Življenje premoženje

2004 148.585.357 950.547 147.634.811 81.629.866 240.782 81.389.084 

2005 161.360.758 1.006.635 160.354.123 78.670.656 221.516 78.449.140 

2006 180.619.058 641.738 179.977.320 101.766.784 252.153 101.514.630 

2007 206.165.229 704.532 205.460.697 115.181.537 302.353 114.879.184 

2008 241.737.838 724.041 241.013.797 200.375.022 162.440 200.212.582 

2009 261.109.458 643.289 260.466.169 171.828.133 137.275 171.690.858 

2010 263.029.025 793.774 262.235.251 139.930.258 179.043 139.751.215 

2011 262.282.208 861.553 261.420.655 126.258.125 365.430 125.892.695 

2012 269.180.708 1.693.484 267.487.224 131.808.884 276.044 131.532.840 

2013 239.147.140 2.603.206 236.543.934 141.702.764 600.854 141.101.910 

2014 236.521.960 3.139.112 233.382.848 120.708.196 1.471.150 119.237.046 

leto preMije (v eur) odškodnine oz. zavarovalnine (v eur)

Skupaj Življenje premoženje Skupaj Življenje premoženje

2004 1.453.765.619 428.093.732 1.025.671.887 929.940.886 188.598.335 741.342.551 

2005 1.549.167.096 464.833.571 1.084.333.525 874.789.651 136.243.782 738.545.869 

2006 1.725.303.964 540.654.519 1.184.649.445 949.341.016 149.353.126 799.987.890 

2007 1.893.979.650 609.265.438 1.284.714.212 1.023.300.031 161.827.691 861.472.340 

2008 2.018.959.895 642.652.700 1.376.307.195 1.204.208.190 177.589.378 1.026.618.812 

2009 2.072.923.129 630.089.177 1.442.833.952 1.240.000.802 188.495.547 1.051.505.255 

2010 2.094.342.801 656.013.340 1.438.329.461 1.242.833.061 245.624.195 997.208.866 

2011 2.053.443.380 599.359.672 1.454.083.708 1.288.695.975 344.742.146 943.953.829 

2012 2.054.063.483 596.964.885 1.457.098.598 1.388.341.046 433.482.055 954.858.991 

2013 1.977.545.488 552.968.835 1.424.576.653 1.360.861.970 391.714.655 969.147.315 

2014 1.937.555.622 535.361.119 1.402.194.503 1.326.061.109 382.139.601 943.921.508 

zavarovanje

pozavarovanje

Vir: SURS, SZZ

razvoj zavarovalnega trga
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leto škodni rezultat (v %) indekS raSti preMije(1)

Skupaj Življenje premoženje Skupaj Življenje premoženje

2004 63,97 44,06 72,28 116,83 143,82 108,34

2005 56,47 29,31 68,11 106,56 108,58 105,72

2006 55,02 27,62 67,53 111,37 116,31 109,25

2007 54,03 26,56 67,06 109,78 112,69 108,45

2008 59,64 27,63 74,59 106,60 105,48 107,13

2009 59,82 29,92 72,88 102,67 98,05 104,83

2010 59,34 37,44 69,33 101,03 104,11 99,69

2011 62,76 57,52 64,92 98,05 91,36 101,10

2012 67,59 72,61 65,53 100,03 99,60 100,21

2013 68,82 70,84 68,03 96,27 92,63 97,77

2014 68,44 71,38 67,32 97,98 96,82 98,43

zavarovanje

pozavarovanje

leto škodni rezultat (v %) indekS raSti preMije(1)

Skupaj Življenje premoženje Skupaj Življenje premoženje

2004 54,94 25,33 55,13 108,06 96,77 108,14

2005 48,75 22,01 48,92 108,60 105,90 108,60

2006 56,34 39,29 56,40 111,93 63,75 112,24

2007 55,87 42,92 55,91 114,14 109,79 114,16

2008 82,89 22,44 83,07 117,25 102,77 117,30

2009 65,81 21,34 65,92 108,01 88,85 108,07

2010 53,20 22,56 53,29 100,74 123,39 100,68

2011 48,14 42,42 48,16 99,72 108,54 99,69

2012 48,97 16,30 49,17 102,63 196,56 102,32

2013 59,25 23,08 59,65 88,84 153,72 88,43

2014 51,03 46,87 51,09 98,90 120,59 98,66

(1) Indeks rasti premij je brez upoštevanja inflacije. Vključno z 0,2-odstotno rastjo cen življenjskih potrebščin (december 2014/december 2013) bi bil indeks rasti skupne 
zavarovalne premije 97,78, realna skupna premija zavarovanja pa 1.933.688.246 EUR ter indeks rasti skupne pozavarovalne premije 98,7, realna premija pozavarovanja pa 
236.049.860 EUR.

Vir: SURS, SZZ



Q

V Sloveniji je avtohtonih nekaj več kot 

300 lesnatih rastlin, če štejemo 

drevesa, grme in polgrme.
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Leto 2014 je bilo za Slovenijo leto okrevanja. Bruto 
družbeni proizvod je zrasel za 2,6 %, pozitivni trendi 
se nadaljujejo tudi v letu 2015. Bruto družbeni 
proizvod na prebivalca (merjeno v tekočih cenah) je 
po nekaj letih presegel mejo 18.000 EUR (v zadnjem 
predkriznem letu 2008 je znašal 18.769 EUR). Država 
se zadolžuje vedno ceneje in zaznavamo pomembno 
znižanje obrestnih mer. Vendar se ti trendi za zdaj 
še ne odražajo v povpraševanju po zavarovalnih 
storitvah. Kljub obetajočim makroekonomskim 
kazalnikom (kamor spadata tudi pospeševanje 
izvoza in pozitivna plačilna bilanca) je registrirana 
brezposelnost še vedno visoka (po podatkih za april 
2015 dosega skoraj 13 % – v letu 2008 je bil ta kazalnik 
med 6 % in 7 %) in kar 14,5 % prebivalcev Republike 
Slovenije je znotraj stopnje tveganja revščine.

Blaginja potrošnika je pomembna za zavarovalni 
sektor, visoka nezaposlenost in velik delež 
revnega prebivalstva v povezavi s številnimi stečaji 
podjetij v zadnjih nekaj letih negativno vplivajo 
na povpraševanje po zavarovanju. Zato že od leta 
2009 slovenski zavarovalni trg zaznava negativne 
stopnje rasti premijskih prihodkov ali minimalno 
okrevanje v posameznih letih. Enako sliko izkazuje 
tudi statistika za poslovno leto 2014. Premije iz 
naslova premoženjskih zavarovanj, ki so jih zbrale 
članice Slovenskega zavarovalnega združenja, so 
v letu 2014 padle za 1,6 % v primerjavi s preteklim 

letom, premije življenjskih zavarovanj pa so se 
znižale celo za 3,2 %. Da bo rezultat boljši, bo moralo 
okrevanje prebivalstva (manjša nezaposlenost, manj 
prebivalstva znotraj meja tveganja revščine) slediti 
okrevanju makroekonomskih kazalnikov. Poleg tega 
bodo morale zavarovalnice ponovno pridobiti tiste 
stranke, ki so se zavarovalnim dobrinam v času krize 
odrekle.

Okoliščine, v katerih zadnjih nekaj let poslujejo 
naše članice, niso idealne, vendar je značilnost 
finančnih institucij, katerih poslovni modeli so 
izrazito dolgoročno usmerjeni, da se med krizo 
krepijo. Z gotovostjo lahko trdimo, da so članice 
Slovenskega zavarovalnega združenja finančno 
trdne. Na dan 31. 12. 2014 razpolagajo z 1,3 mrd EUR 
kapitala, izkazujejo pozitivno kapitalsko ustreznost 
in nesporno zagotavljajo redno poravnavanje 
obveznosti.

V letu 2014 so se članice Slovenskega zavarovalnega 
združenja aktivno pripravljale tudi na uvedbo 
Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 25. 11. 2009 o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II), ki bo začela polno veljati 1. 1. 2016. 
Gre za pomemben projekt, ki spreminja dosedanji 
način poslovanja. Uvedba Solventnosti II prinaša 
številne spremembe na področju izračuna 

predgovor
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kapitalske ustreznosti, korporativnega upravljanja 
in poročanja zavarovalnic. Uvedba Solventnosti II 
je projekt, ki je časovno in stroškovno zahteven. 
Obvladovanje vseh tveganj, ki jim je posamezna 
zavarovalnica izpostavljena, je ključnega pomena 
in vpliva tudi na kapitalske zahteve. Te so strožje, 
pri izračunu kapitala pa bodo morale po novih 
pravilih zavarovalnice upoštevati vsa tveganja, 
ki so jim izpostavljene, in ne le zavarovalnih 
tveganj, kot je to bila praksa do zdaj. Nadzornik 
slovenskega zavarovalnega trga je v letu 2014 skupaj 
z zavarovalnicami izvedel preverjanje izpolnjevanja 
novih kapitalskih zahtev po stanju na dan 31. 12. 2013. 
Kot izhaja iz javnih objav Agencije za zavarovalni 
nadzor, so slovenske zavarovalnice z vidika 
kapitalskih zahtev pripravljene na Solventnost II ter 
že po stanju na dan 31. 12. 2013 izkazujejo presežek 
kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom.

Solventnosti II je Slovensko zavarovalno združenje 
v letu 2014 namenilo veliko časa. Nova pravila so 
sistemsko usmerjena v boljšo zaščito ali varnost 
zavarovalcev, kar brez dvoma podpirajo tudi 
zavarovalnice. Treba pa je v procesu sprememb najti 
tiste rešitve, ki dejansko zasledujejo temeljni cilj, 
zagotoviti varnejšo in bolj nadzorovano poslovanje 
brez nesmiselnih dodatnih stroškov. Slovensko 
zavarovalno združenje je na nov sistemski zakon 
predložilo številne pripombe, marsikatera od njih je 
bila sprejeta že med pripravo besedila zakona, bo pa 
nov zakon še predmet parlamentarne razprave. Ker 
se 1. 1. 2016 bliža hitro, si v Slovenskem zavarovalnem 
združenju želimo, da bi Državni zbor RS nov zakon 
sprejel čim prej in s tem zagotovil dovolj časa za 
dokončno pripravo zavarovalnic na uvedbo direktive 
Solventnost II v slovenski pravni red ter zmanjšal 
pravno negotovost, ki smo ji trenutno izpostavljeni.

Zavarovalništvo ima brez dvoma pomemben prostor 
v gospodarstvu, ne samo kot dejavnost, ki kumulira 
sredstva prebivalstva, temveč tudi kot dejavnost, 
ki je močno vpeta v družbo s socialnega vidika. 
Večja zavarovanost pomeni manjšo verjetnost 
potrebe po socialnih transferjih v prihodnje. 
Zlasti se to izraža pri dolgoročnih življenjskih in 

pokojninskih zavarovanjih, nič manj pa tudi pri 
klasičnih premoženjskih zavarovanjih. Ena ključnih 
nalog Slovenskega zavarovalnega združenja je zato 
ozaveščanje prebivalstva. Zavarovanje ni le strošek, 
temveč predvsem investicija v prihodnost, katere 
prednosti se morajo zavedati vsi: prebivalstvo in tudi 
država.

In k investiciji v prihodnost se pridružujemo tudi z 
letošnjim Statističnim zavarovalniškim biltenom. 
Vodilna tema te publikacije so gozdovi. V Slovenskem 
zavarovalnem združenju se zavedamo pomembnosti 
gozdov, ki so nas v letu 2014 opozorili na svoj obstoj. 
V februarju preteklega leta smo v Sloveniji doživeli 
izredne meteorološke razmere, ki so povzročile 
katastrofalni žled. Prizadeta je bila polovica vseh 
gozdnih površin v Sloveniji. Škoda v gozdovih, 
na gozdnih cestah in protipožarnih presekah je 
znašala 214 mio EUR, celotna ekonomska škoda je 
še veliko večja. Gozd je bogastvo in pomeni prednost 
Slovenije. Z gozdovi sta poraščeni slabi dve tretjini 
njene površine, kar jo uvršča na tretje mesto med 
državami Evrope. Prednosti, ki jih prinaša gozd, niso 
le gospodarske (zaradi proizvodnje lesa), temveč tudi 
in predvsem ekološke. Varovanje gozda je izredno 
pomembno, saj nam ta zagotavlja čistejši zrak in 
bolj kakovostno življenje. Eno od poslanstev naše 
industrije je kakovost življenja za vse generacije. 
To naše članice zagotavljajo skozi svoje storitve. 
Življenjska in pokojninska zavarovanja zagotavljajo 
mirno in varno starost, premoženjska zavarovanja 
mirni spanec danes. Nikakor pa ne smemo pozabiti 
na druge vidike kakovosti življenja, h katerim lahko 
prispevamo. Letos, 20 let po prvi izdaji, smo se 
odločili, da biltena ne bomo izdali v tiskani obliki. S 
prehodom na le elektronsko izdajanje publikacije 
tudi mi pripomoremo k ohranitvi gozdov in skrbi za 
kakovostno življenje vseh, tudi novih generacij.

Mag. Maja Krumberger, direktorica



AB

V Sloveniji smo do danes 

ohranili 14 pragozdov 

v skupni površini 537 
hektarov.
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1.Slovensko gospodarstvo 
v letu 2014

EU zadnjih pet let z izjemo v letu 2012 dosega 
pozitivno gospodarsko rast. Gospodarska klima se je 
lani izboljšala tudi v Sloveniji. Velike ocenjene izgube 
slovenskega BDP v času gospodarske krize so bile na 
začetku posledica mednarodne gospodarske krize, 
nato pa predvsem domače gospodarske politike, 
ki je precej pripomogla k vse večjemu zaostajanju 
Slovenije za EU. Ko se je vsesplošno varčevanje 
konec leta 2013 umirilo, se je spremenila tudi 
dinamika BDP. Ta je lani z 2,6-odstotno rastjo celo 
presegel evropsko povprečje. Ob krepitvi majhnega 
domačega povpraševanja je k boljšim rezultatom 
bistveno pripomoglo tuje povpraševanje. Razmere 
na trgu dela se počasi izboljšujejo, povprečna bruto 
plača je lani zaznala pozitivno rast v javnem in tudi 
v zasebnem sektorju. Spremembo stanja v državi 
nakazuje tudi minimalna povprečna mesečna 
inflacija, v zadnjih mesecih preteklega leta celo 
deflacija, ki se je nadaljevala še v začetek letošnjega 
leta. Trendu rasti relativnih cen življenjskih 
potrebščin v preteklih letih so botrovale sprostitev 
cen ob uvedbi evra in spremembe v obdavčenju. 
Pri primerjavi absolutnih številk je v zadnjem 
desetletju očitno znižanje cen oblačil in obutve 
ter komunikacijskih storitev, kar je pokazatelj 
prihoda tuje konkurence in tehnološkega napredka. 
Ugodnejšo oceno gospodarskega položaja v letu 
2014 odražajo še številni drugi kazalniki: od rahlo 
nižje stopnje brezposelnosti, prvič po letu 2008 
povečanja števila delovno aktivnih oseb, zmanjšanja 
neto zunanjega dolga države do rekordnega 
presežka v tekoči plačilni bilanci v višini 6 % BDP. 

bDP je v letu 2014 po dveh letih upadanja zaznal 
porast. Ta je predvsem posledica prenehanja 
izvajanja strogih varčevalnih ukrepov, ki so se začeli z 
Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Po tekočih 
cenah je BDP znašal 37,2 mrd EUR, kar je po petih 
letih nižjih vrednosti najbližje ravni iz leta 2008. 

Letna rast v višini 2,6 % je bila najvišja po začetku 
gospodarske krize in dvakrat višja od povprečja držav 
članic EU. BDP na prebivalca, merjen po tekočih 
cenah, je bil za tretjino manjši kot v EU. Rahlo se je 
povečal na 18.065 EUR ali 24.000 USD.

Državni primanjkljaj se je lani zmanjšal za trikrat 
na 1.819,3 mrd EUR, kar predstavlja 4,9 % BDP. Po 
velikem povečanju v letu 2013 se je tako vrnil na 
raven iz leta pred tem. Ob višjih prilivih davkov in 
enkratnih nedavčnih prihodkov ter višjih prilivih iz 
proračuna EU ter po drugi strani bistveno nižjem 
porastu javnofinančnih izdatkov in nespremenjenih 
izdatkih za zaposlene se je znižal tudi javnofinančni 
primanjkljaj. Državni dolg se je povečal za 18,5 % na 
30,1 mrd EUR ali 80,9 % BDP, kar je največ do zdaj. 

industrijska proizvodnja, ki jo predstavlja 
predvsem predelovalna dejavnost, je bila v letu 2014 
v primerjavi z letom 2013 po začasnih podatkih SURS 
višja za 2 %. V zadnjih mesecih leta so bili rezultati še 
boljši in so presegli tiste v EU. Prihodek od prodaje 
v industriji se je glede na predhodno leto povečal za 
4,6 %. K temu so največ pripomogle predelovalne 
dejavnosti. Vrednost zalog industrijskih proizvodov 
se je znižala za 1,9 %.

izvoz in uvoz blaga sta se lansko leto povečala za 
6,9 oz. 2,4 %. Rast izvoza, ki je sicer dosegel vrednost 
23,1 mrd EUR, je bila med petimi najvišjimi v EU. Uvoz 
z 21,7 mrd EUR je bil v Sloveniji največji po letu 2008. 
Največ so k povečanju izvoza prispevali zdravila in 
osebni avtomobili, ti so obsegali tudi največji delež 
celotnega uvoza blaga v letu 2014. Okoli tri četrtine 
blagovne menjave je bilo ustvarjeno z državami 
članicami EU. Presežek v blagovni menjavi s tujino 
je v obravnavanem obdobju znašal 1,4 mrd EUR, 
pokritost uvoza z izvozom je bila 106,2-odstotna ali 
3,9 odstotne točke več kot leta 2013. 
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inflacija je v letu 2014 znašala 0,2 % ali 0,5 odstotne 
točke manj kot leto prej, s čimer je bila tudi najnižja 
v obdobju samostojne države. Enako vrednost je 
imela povprečna mesečna stopnja inflacije, ki je bila 
tako devetkrat nižja kot v letu 2013. Lani so se najbolj 
podražili alkoholne pijače, tobačni izdelki, rekreacija 
in kultura, največji upad cen pa so imeli prevoz in 
komunikacije.

Povprečna bruto plača se je v preteklem letu 
povečala za 17,1 EUR ali 1,1 % in je znašala 1.540,3 
EUR. Povprečna neto plača se je povečala za 0,8 % 
na 1.005,4 EUR in je tako kot leto prej obsegala 
65 % bruto plače. Stroški dela so se v celotnem 
obdobju krize bolj zmanjšali v negospodarstvu kot v 
gospodarstvu, kljub temu pa plače v javnem sektorju 
še vedno dosegajo višjo vrednost kot v zasebnem.

Stopnja brezposelnosti je po nekaj letih 
konstantnega poviševanja v letu 2014 ohranila 
raven iz leta prej in je znašala 13,1 %, to je 120.109 
oseb. Tako kot že vrsto let je bilo največ registriranih 
brezposelnih v Pomurju in Zasavju. Najvišja stopnja 
registrirane brezposelnosti je bila med mladimi do 29 
let, in sicer 22,5 %, in med osebami z osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj, kjer je znašala 52,2 %. Med iskalci 

zaposlitve je bila polovica moških, četrtina mlajših 
od 30 let, polovica je tudi brezposelnih več kot eno 
leto.

bančni sektor je lani prvič po letu 2005 izkazal višjo 
vrednost depozitov od kreditov, kar je predvsem 
pokazatelj velikega zmanjšanja kreditov zaradi 
njihovih prenosov na »slabo banko«. Kljub dokaj 
uspešnemu funkcioniranju gospodarstva se je 
nadaljevalo krčenje posojil, kreditno tveganje se 
je počasi stabiliziralo. Opazno je bilo povečanje 
dohodkovnega tveganja, s krepitvijo gospodarske 
rasti pa sta se zmanjšala tveganje refinanciranja in 
makroekonomsko tveganje za banke. Bilančna vsota 
se je zmanjšala že peto leto zapored, in sicer za 1,6 
mrd EUR ali 4 % na 38,8 mrd EUR. 

ljubljanska borza vrednostnih papirjev je lani 
dosegla največji borzni promet po letu 2009. Ta se je 
v primerjavi z letom prej okrepil kar za tri četrtine na 
686,3 mio EUR, od tega je bilo 88,6 % opravljenih z 
delnicami. Tržna kapitalizacija vseh delnic je znašala 
6,2 mrd EUR ali 20,1 % več kot leto prej. Medletna rast 
borznega indeksa SBI TOP je bila pozitivna že tretje 
leto zapored, njegova letna donosnost je bila 19,6 %.
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2010 2011 2012 2013 2014

Prebivalstvo(1) 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085

Moški 1.014.107 1.014.563 1.016.731 1.019.061 1.020.874

Ženske 1.032.869 1.035.626 1.038.765 1.039.760 1.040.211

državljani Slovenije 1.964.660 1.967.443 1.969.941 1.967.436 1.964.477

tuji državljani 82.316 82.746 85.555 91.385 96.608

aktivno prebivalstvo(2) 935.543 934.659 920.184 913.424 917.901

delovno aktivno prebivalstvo(2) 835.039 823.967 810.001 793.597 797.792

registrirane brezposelne osebe(2) 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109

Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 10,74 11,84 11,99 13,13 13,09

bDP(3) (v mio eUr) 36.219,6 36.868,4 36.006,0 36.144,0 37.246,4

letna sprememba obsega bdp (v %) 1,2 0,6 -2,6 -1,0 2,6

bdp na prebivalca (v eur) 17.678,3 17.959,7 17.506,1 17.549,5 18.065,2

bdp na prebivalca (v uSd) 23.436,1 24.999,9 22.491,8 23.307,5 23.999,6

letna stopnja inflacije(4) (v %) 1,9 2,0 2,7 0,7 0,2

povprečna mesečna stopnja inflacije posameznega leta (v %) 1,8 1,8 2,6 1,8 0,2

povprečna mesečna bruto plača (v eur) 1.494,88 1.524,65 1.525,47 1.523,18 1.540,25

povprečna mesečna neto plača (v eur) 966,62 987,39 991,44 997,01 1.005,41

Primanjkljaj države (v mio eUr) -2.044,2 -2.451,3 -1.444,6 -5.379,7 -1.819,3

delež primanjkljaja države v bdp (v %) -5,6 -6,6 -4,0 -14,9 -4,9

Dolg države (v mio eUr) 13.839,9 17.133,9 19.336,4 25.427,1 30.132,6

delež dolga države v bdp (v %) 38,2 46,5 53,7 70,3 80,9

izvoz blaga (v mio eUr) 18.622,4 21.038,9 21.249,0 21.689,3 23.097,4

Uvoz blaga (v mio eUr) 19.266,9 21.692,3 21.159,7 21.250,9 21.745,3

pokritost uvoza z izvozom (v %) 96,65 96,99 100,42 102,06 106,22

indeks industrijske proizvodnje 107,13 101,30 98,89 99,06 102,02(5)

izbrani makroekonomski kazalniki

(1) Na dan 1. 1. posameznega leta.
(2) Povprečje mesecev posameznega leta.
(3) Po prenovljeni evropski metodologiji (Evropski sistem nacionalnih računov 2010).
(4) Rast cen življenjskih potrebščin (december posameznega leta/december predhodnega leta).
(5) Začasen podatek.

Vir: SURS



•
Skorajda neverjeten podatek je, da 

v Sloveniji priraste v vsaki uri kar 

925 m3 lesa, ki bi ga lahko 

naložili na 62 tovornjakov 

z nosilnostjo 15 m3.
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2.Slovensko zavarovalno združenje  
v letu 2014

Osrednja tema slovenskega zavarovalništva v letu 
2014 so bile priprave na Solventnost II in s tem 
povezan predlog novega Zakona o zavarovalništvu, 
na podlagi katerega so se že začeli pripravljati prvi 
podzakonski akti. Predlog novega zakona prinaša 
popolnoma nov koncept opravljanja dejavnosti (po)
zavarovalnic, ki se mu morajo prilagoditi na vseh 
področjih svojega poslovanja. Zato je SZZ pri tem 
aktivno sodeloval z Ministrstvom za finance in tudi 
z AZN. 

Pomembnejšo vlogo na slovenskem zavarovalnem 
trgu imajo tudi t. i. socialna zavarovanja, katerih 
predpisi se spreminjajo vsakih nekaj let. Nova 
pokojninska zakonodaja in z njo povezani 
podzakonski akti so lani od zavarovalnic zahtevali 
uskladitev poslovanja. Usoda dopolnilnih 
zdravstvenih zavarovanj je še vedno nejasna. SZZ si je 
prizadeval tovrstna zavarovanja ohraniti, a je zaradi 
sprememb na Ministrstvu za zdravstvo trenutno 
reforma na tem področju zastala.

Zakonodaja se spreminja tudi na drugih področjih, 
ki so tako ali drugače povezana z zavarovalništvom. 
Predlog novega zakona o izvensodnem reševanju 
potrošniških sporov, povišanje stopnje davka od 
prometa zavarovalnih poslov, znižanje stopnje 
sofinanciranja zavarovalnih premij kmetijskih 
zavarovanj, nova stališča davčnih organov v 
zvezi z obdavčitvijo posameznih vrst zavarovanj, 
spremenjeni podzakonski akti po obstoječem 
Zakonu o zavarovalništvu so le nekateri, s katerimi so 
se ukvarjala pristojna delovna telesa SZZ.

Precej pozornosti je bilo namenjenih dejavnostim, 
povezanih z uvajanjem sistema skladnosti v 
poslovanje zavarovalnic. Nove zahteve in dejavnosti 
je predstavljal začetek izvajanja meddržavnega 
sporazuma o izvajanju določil ameriškega Zakona o 
spoštovanju davčnih predpisov zvezi z računi v tujini 
(FATCA).

Ozaveščenost uporabnikov zavarovalniških storitev 
se počasi povečuje, na kar kaže vse več vprašanj 
in pritožb potrošnikov v zvezi z zavarovanji, 
naslovljenih na SZZ. Njihovo nezadovoljstvo se 
večinoma nanaša na nezadovoljivo svetovanje 
zavarovalnih zastopnikov pri prodaji zavarovanj; to je 
problem, ki je znan že dlje časa. 

Lani se je začela prenova informacijske podpore 
Škodnega sklada in Odškodninskega urada, ki 
bo pripomogla k lažjemu in hitrejšemu reševanju 
odškodninskih zahtevkov. Nadaljevalo se je 
izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in 
posrednikov, organizirani so bili vsakoletni seminarji. 
Statistično zasledovanje zavarovalne dejavnosti 
in poročanje o njenih rezultatih sta bila deloma 
prenovljena.

SZZ je bil vključen v mednarodna zavarovalniška 
dogajanja v Evropi, predvsem v okviru IE in Sveta 
birojev, pa tudi v povezavi s škodnimi skladi in 
zavarovalnimi združenji nekaterih drugih evropskih 
držav z namenom, da se izboljša sodelovanje v korist 
članic in zavarovancev. 
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(1) SZZ zagotavlja le sredstva za delo.

Služba za splošno 
organizacijske 
zadeve in 
računovodstvo

Mediacijski  
center(1)

škodni sklad informacijski center

Odbor za 
premoženjska 
zavarovanja

Komisija za  
zavarovanja  
odgovornosti

Komisija za področje 
reševanja  
premoženjskih škod

Komisija za vlomska  
in požarna  
zavarovanja

Finančna sekcija

Sekcija za notranjo 
revizijo

Odbor za informatiko

Redakcijski odbor za 
pripravo biltena

Odbor za upravljanje  
s tveganji

Aktuarska sekcija

Odbor za 
izobraževanje

Odbor za osveščanje 
potrošnikov in 
komuniciranje z 
javnostmi

Izpitni odbor

Služba za 
zavarovanja 
motornih vozil

Služba za pravne 
zadeve in osebna 
zavarovanja

Služba za premoženjska zavarovanja, statistiko 
in analize

Služba za  
izobraževanje

organigram – grafična ponazoritev organiziranosti Szz (stanje 22. 6. 2015)

Direktor

Svet

SkUPščina

Komisija za  
naravne nesreče

Sekcija za 
kmetijska 
zavarovanja

Uredniški odbor 
revije Zavarovalniški 
horizonti

odškodninski urad

Odbor za transportna 
in kreditna zavarovanja

Razsodišče (1)

biro zelene karte

Varuh dobrih 
poslovnih običajev 
s področja  
zavarovalništva(1)

Organizacijski odbor 
Dnevov slovenskega
zavarovalništva

Komisija za računovodsko- 
davčne zadeve

Odbor za zavarovanja 
motornih vozil

Odbor za življenjska in 
nezgodna zavarovanja

Odbor za prostovoljna 
zdravstvena zavarovanja

Komisija za preprečevanje 
zavarovalniških zlorab

Komisija za zavarovalno- 
pravne zadeve

Komisija za nadzor nad  
delovanjem informacijskega 
sistema SZZ

Komisija za preprečevanje 
pranja denarja

Odbor za prostovoljna 
pokojninska zavarovanja

Komisija Škodnega  
sklada za odpis terjatev

Strokovni odbor  
Biroja zelene karte

Pravna sekcija

Odbor za funkcijo  
skladnosti



•

Za tvorbo centimeter debele 

plasti gozdnih tal mora preteči 

dobrih 200 let in več.
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3.članice Szz (stanje 22. 6. 2015)

Članstvo SZZ se je v celotnem obdobju poslovanja 
počasi širilo. Od petih ustanovnih članic leta 1992 se 
je do danes število povečalo na dvajset, med katerimi 
je sedemnajst zavarovalnic, dve pozavarovalnici in 
ena druga družba, ki prav tako prodaja zavarovanja. 
Članice SZZ so večinoma kompozitne zavarovalnice 
(9), štiri članice se ukvarjajo z življenjskimi 
zavarovanji, pet pa s premoženjskimi. Med slednjimi 
so štiri specializirane zavarovalnice: dve zdravstveni, 
ena kreditna, ena pa prodaja zavarovanja pravne 
zaščite. Vse so na slovenskem zavarovalnem trgu 
prisotne že vrsto let.

Število članic se v primerjavi z lani ni spremenilo. 
Več je družb, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
na slovenskem zavarovalnem trgu: petnajst 
zavarovalnic in dve pozavarovalnici s sedežem 
v Sloveniji, šest podružnic tujih zavarovalnic 
ter drugi zavarovalni subjekti, ki sklepajo 

zavarovanja in so pod nadzorom AZN. Poleg članic 
SZZ so trenutno na trgu še druge zavarovalne 
družbe, ki so vse specializirane za trženje 
posamezne vrste zavarovanja: Prva osebna 
zavarovalnica, d. d.,CDA 40 zavarovalnica d. d., 
ter Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, 
in Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji. 

Že v prvem letu po vključitvi Slovenije v EU je 
120 družb s sedežem v EU prejelo dovoljenje za 
neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v 
Sloveniji. Odtlej se njihovo število vztrajno povečuje, 
čeprav v zadnjih letih precej počasneje kot pred 
desetletjem. Konec leta 2014 je imelo tovrstno 
dovoljenje 692 družb, od katerih jih je bilo leto prej 
aktivnih le 102. Te so na slovenskem trgu v letu 2013 
ustvarile za 14,4 mio EUR zavarovalne premije, kar je 
0,7 % premije, ki so jo istega leta vplačali zavarovanci 
članicam SZZ.
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2010 2011 2012 2013 2014

DeJavne DrUŽbe na zavarovalneM trGU

zavarovalne družbe s sedežem v Sloveniji 16 16 15 14 14

pozavarovalne družbe s sedežem v Sloveniji 2 2 2 2 2

pokojninske družbe s sedežem v Sloveniji 3 3 3 3 3

druge družbe s sedežem v Sloveniji 2 2 2 2 2

podružnice zavarovalnic iz tujine 3 3 5 5 6

SkUPaJ 26 26 27 26 27

od tega članice Szz 21 21 21 20 20

zavarovalne družbe s sedežem v tujini, ki lahko neposredno opravljajo posle 547 610 632 664 692

od tega aktivne zavarovalne družbe … 110 117 102 …

članiCe Szz (brez PozavarovalniC) GleDe na različne kriteriJe

Glede na zakon

delujejo po zakonu o zavarovalništvu 17 18 18 17 17

ne delujejo po zakonu o zavarovalništvu 2 1 1 1 1

Glede na portfelj

kompozitne 9 9 9 9 9

Življenjske 5 5 5 4 4

premoženjske 5 5 5 5 5

Glede na organizacijsko obliko

delniške družbe 17 17 17 16 16

od tega z večinskim deležem tujega kapitala 9 9 9 9 9

vzajemne družbe 1 1 1 1 1

drugo 1 1 1 1 1

Skupaj Življenje premoženje

koMPozitne zavarovalniCe:

adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d. 297.477.063 53.753.315 243.723.748

ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji 6.994.192 1.980.302 5.013.890

generali zavarovalnica, d. d. 87.767.264 24.571.086 63.196.178

graWe zavarovalnica, d. d. 32.446.567 19.606.779 12.839.788

Merkur zavarovalnica, d. d. 45.199.438 37.554.539 7.644.899

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v ljubljani 25.702.984 16.707.228 8.995.756

zavarovalnica Maribor, d. d. 249.981.546 74.429.840 175.551.706

zavarovalnica tilia, d. d. 83.716.117 8.402.690 75.313.427

zavarovalnica triglav, d. d. 591.166.708 173.829.628 417.337.080

ŽivlJenJSke zavarovalniCe:

ergo Življenjska zavarovalnica d. d. 3.729.747 3.729.747 0

Modra zavarovalnica, d. d. 63.924.928 63.918.962 5.966

nlb vita življenjska zavarovalnica d. d. 55.124.398 53.557.341 1.567.057

PreMoŽenJSke zavarovalniCe:

allianz zavarovalnica, podružnica ljubljana 7.096.442 0 7.096.442

arag Se – zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji 1.762.172 0 1.762.172

Sid – prva kreditna zavarovalnica d. d. 16.712.025 0 16.712.025

triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. 107.367.952 0 107.367.952

vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 258.066.417 0 258.066.417

DrUGe DrUŽbe:

Sklad obrtnikov in podjetnikov 3.319.662 3.319.662 0

PozavarovalniCe:

pozavarovalnica Sava, d. d. 131.323.244 2.743.234 128.580.010

pozavarovalnica trigav re, d. d. 105.198.716 395.878 104.802.838

število zavarovalnih družb glede na različne kriterije

članice Szz glede na vrsto družbe in njihova premija v letu 2014 (v eur)

Vir: AZN, SZZ

Vir: SZZ
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Skupaj Življenje premoženje

zavarovanJe – SkUPaJ 100 100 100 

zavarovalnica triglav, d. d. 30,51 32,47 29,76 

adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d. 15,35 10,04 17,38 

vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 13,32 - 18,40 

zavarovalnica Maribor, d. d. 12,90 13,90 12,52 

triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. 5,54 - 7,66 

generali zavarovalnica, d. d. 4,53 4,59 4,51 

zavarovalnica tilia, d. d. 4,32 1,57 5,37 

Modra zavarovalnica, d. d. 3,30 11,94 0,00 

nlb vita življenjska zavarovalnica d. d. 2,85 10,00 0,11 

Merkur zavarovalnica, d. d. 2,33 7,01 0,55 

graWe zavarovalnica, d. d. 1,67 3,66 0,92 

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v ljubljani 1,33 3,12 0,64 

Sid – prva kreditna zavarovalnica d. d. 0,86 - 1,19 

allianz zavarovalnica, podružnica ljubljana 0,37 - 0,51 

ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji 0,36 0,37 0,36 

ergo Življenjska zavarovalnica d. d. 0,19 0,70 -

Sklad obrtnikov in podjetnikov 0,17 0,62 -

arag Se – zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji 0,09 - 0,13 

PozavarovanJe – SkUPaJ 100 100 100 

pozavarovalnica Sava, d. d. 55,52 87,39 55,09 

pozavarovalnica trigav re, d. d. 44,48 12,61 44,91 

Skupaj Življenje premoženje

zavarovanJe

Sklad obrtnikov in podjetnikov 130,11 130,11 -

nlb vita življenjska zavarovalnica d. d. 125,00 125,75 103,81

allianz zavarovalnica, podružnica ljubljana 124,20 - 124,20

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v ljubljani 105,18 105,31 104,94

triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. 103,19 - 103,19

generali zavarovalnica, d. d. 103,04 108,16 101,18

graWe zavarovalnica, d. d. 99,74 102,35 96,01

zavarovalnica Maribor, d. d. 99,20 98,58 99,46

arag Se – zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji 99,06 - 99,06

zavarovanje – SkUPaJ 97,98 96,82 98,43

zavarovalnica triglav, d. d. 97,91 97,00 98,29

Merkur zavarovalnica, d. d. 97,45 96,40 102,98

zavarovalnica tilia, d. d. 97,17 90,48 97,98

adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d. 97,16 94,58 97,75

vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 96,66 - 96,66

Sid – prva kreditna zavarovalnica d. d. 86,13 - 86,13

ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji 85,83 93,57 83,12

Modra zavarovalnica, d. d. 77,19 77,19 99,07

ergo Življenjska zavarovalnica d. d. 69,23 69,23 -

PozavarovanJe

pozavarovalnica trigav re, d. d. 100,17 99,97 100,18

Pozavarovanje – SkUPaJ 98,90 120,59 98,66

pozavarovalnica Sava, d. d. 97,91 124,28 97,46

tržni deleži članic Szz glede na zbrano premijo v letu 2014 (v %)

indeks rasti zbrane premije članic Szz v letu 2014

Vir: SZZ

Vir: SZZ
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pdpz 
(v eur)

Življenjska 
premija 

brez pdpz 
(v eur)

tržni delež 
glede na 

življenjsko 
premijo 

brez pdpz 
(v %)

indeks rasti 
življenjske 

premije 
brez pdpz 

(2014/2013)

SkUPaJ 61.538.784 473.822.335 100 101,16

zavarovalnica triglav, d. d. 14.281.171 159.548.457 33,67 96,99

zavarovalnica Maribor, d. d. 0 74.429.840 15,71 98,58

nlb vita življenjska zavarovalnica d. d. 0 53.557.341 11,30 125,75

adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d. 870.294 52.883.021 11,16 94,13

Merkur zavarovalnica, d. d. 0 37.554.539 7,93 96,40

generali zavarovalnica, d. d. 3.188.092 21.382.994 4,51 108,50

Modra zavarovalnica, d. d. 43.199.227 20.719.735 4,37 124,92

graWe zavarovalnica, d. d. 0 19.606.779 4,14 102,35

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v ljubljani 0 16.707.228 3,53 105,31

zavarovalnica tilia, d. d. 0 8.402.690 1,77 90,48

ergo Življenjska zavarovalnica d. d. 0 3.729.747 0,79 69,23

Sklad obrtnikov in podjetnikov 0 3.319.662 0,70 130,11

ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji 0 1.980.302 0,42 93,57

število  
zaposlenih 

(na dan 31. 12.)

premija na  
zaposlenega 

(v eur)

indeks rasti 
premije na 

zaposlenega 
(2014/2013)

zavarovanJe

nlb vita življenjska zavarovalnica d. d. 41 1.344.498 121,95 

triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. 84 1.278.190 99,51 

Modra zavarovalnica, d. d. 54 1.183.795 78,62

vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 287 899.186 99,35 

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v ljubljani 29 886.310 105,18 

allianz zavarovalnica, podružnica ljubljana 13 545.880 114,65 

zavarovanje – SkUPaJ 6.058 319.834 98,32 

zavarovalnica Maribor, d. d. 814 307.103 105,54 

adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d. 1.027 289.656 99,34 

Merkur zavarovalnica, d. d. 166 272.286 92,76 

zavarovalnica triglav, d. d. 2.365 249.965 98,24 

Sid – prva kreditna zavarovalnica d. d. 71 235.381 82,49 

generali zavarovalnica, d. d. 396 221.635 98,10 

zavarovalnica tilia, d. d. 386 216.881 96,16 

arag Se – zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji 10 176.217 99,06 

graWe zavarovalnica, d. d. 186 174.444 94,91 

ergo Življenjska zavarovalnica d. d. 23 162.163 54,18 

Sklad obrtnikov in podjetnikov 29 114.471 134,59 

ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji 77 90.834 64,65 

PozavarovanJe

pozavarovalnica trigav re, d. d. 45 2.337.749 93,50 

Pozavarovanje – SkUPaJ 134 1.765.089 85,62 

pozavarovalnica Sava, d. d. 89 1.475.542 81,41 

članice Szz glede na življenjsko premijo (brez pdpz) v letu 2014

poslovna učinkovitost članic Szz v letu 2014

Vir: SZZ

Vir: SZZ
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predsednik nadzornega sveta:

mag. Matjaž GANTAR

predsednik uprave:

Gabrijel ŠKOF

člani uprave:

Varja DOLENC, MSc
Matija ŠENK
Willem Jacob WESTERLAKEN

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

20. 11. 1990

adriatic Slovenica, zavarovalna družba d. d. 

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

1.027

število vseh enot poslovne mreže:

185

število poslovnih enot najvišje ravni:

9 poslovnih enot

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

KD Group, d. d., Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

297.477.063 EUR

naslov: Ljubljanska cesta 3a, SI-6503 Koper
Spletna stran: www.as.si, www.as-skupina.si e-naslov: info@as.si
telefon: (+386 5) 66 43 100 faks: (+386 5) 66 43 109
davčna številka: 63658011 Matična številka: 5063361

Odgovornost – motorna vozila 13,64 

Drugo škodno 4,09

Požarno 5,31

Kasko – motorna vozila 11,61 

Zdravstveno 36,37

Nezgodno 5,34 

Ostalo 3,09

Življenjsko 18,07

Splošna odgovornost 2,49

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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direktorica podružnice:

Mateja GERONI

vrsta družbe:

premoženjska zavarovalnica

organizacijska oblika:

podružnica zavarovalnice iz EU

datum registracije:

22. 11. 2007

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

13

allianz zavarovalnica, podružnica ljubljana

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

Allianz Hungária Biztósitó Zártkörüen Müködő 
Részvénytársaság, Budimpešta 100 %

bruto obračunana premija 2014:

7.096.442 EUR

naslov: Dunajska cesta 167, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.allianz.si e-naslov: info@allianz.si
telefon: (+386 1) 58 09 480 faks: (+386 1) 58 09 481
davčna številka: 64656187 Matična številka: 2345722

Splošna odgovornost 53,92

Drugo škodno 20,69

Požarno 20,66

Ostalo 1,89

Finančne izgube 2,83

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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arag Se – zavarovalnica pravne zaščite  
podružnica v Sloveniji

naslov: Železna cesta 14, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.arag.si e-naslov: info@arag.si
telefon: (+386 1) 23 64 181 faks: (+386 1) 43 64 391
davčna številka: 60153555 Matična številka: 6186238

Stroški postopka 100,00

direktor podružnice:

Marko VONČINA

vrsta družbe:

zavarovalnica pravne zaščite

organizacijska oblika:

podružnica zavarovalnice iz EU

datum registracije:

4. 7. 2012

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

10

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

ARAG SE, Düsseldorf 100 %

bruto obračunana premija 2014:

1.762.172 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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ergo zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

naslov: Šlandrova ulica 4, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Spletna stran: www.ergo.si e-naslov: info@ergo.si
telefon: (+386 1) 60 05 800 faks: (+386 1) 60 05 806
davčna številka: 81287763 Matična številka: 2118629

Odgovornost – motorna vozila 23,34

Drugo škodno 6,81

Kasko – motorna vozila 28,66

Nezgodno 9,68

Ostalo 3,19

Življenjsko 28,31

direktor podružnice:

mag. Andrej KOCIČ

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

podružnica zavarovalnice iz EU

datum registracije:

25. 5. 2005

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

77

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

ERGO Austria International AG, Dunaj 100 %

bruto obračunana premija 2014:

6.994.192 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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ergo Življenjska zavarovalnica d. d.

naslov: Šlandrova ulica 4, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Spletna stran: www.ergo.si e-naslov: info@ergo.si
telefon: (+386 1) 60 05 040 faks: (+386 1) 60 05 039
davčna številka: 33416133 Matična številka: 3356493

Življenjsko 100,00

predsednik nadzornega sveta:

Harald LONDER

predsednik uprave:

mag. Andrej KOCIČ

član uprave:

dr. Borut ERŽEN

vrsta družbe:

življenjska zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

1. 7. 2008

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

23

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

ERGO Austria International AG, Dunaj 100 %

bruto obračunana premija 2014:

3.729.747 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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generali zavarovalnica, d. d.

naslov: Kržičeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.generali.si e-naslov: info.si@generali.com
telefon: (+386 1) 47 57 100 faks: (+386 1) 47 57 103
davčna številka: 88725324 Matična številka: 5186684

Življenjsko 28,00

Ostalo 1,16

Splošna odgovornost 3,55

Pomoč 1,28

Odgovornost – motorna vozila 20,53

Požarno 12,06

Drugo škodno 8,04

Kasko – motorna vozila 17,71

Nezgodno 7,67

predsednik nadzornega sveta:

Carlo SCHIAVETTO

predsednica uprave:

Vanja HROVAT

član uprave:

Gregor PILGRAM 

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

18. 3. 1997

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

396

število vseh enot poslovne mreže:

9

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

Generali CEE Holding B.V., Praga 99,9 %

bruto obračunana premija 2014:

87.767.264 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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graWe zavarovalnica, d. d.

naslov: Gregorčičeva ulica 39, SI-2000 Maribor
Spletna stran: www.grawe.si e-naslov: grawe@grawe.si
telefon: (+386 2) 22 85 500 faks: (+386 2) 22 85 526
davčna številka: 59896469 Matična številka: 5450900

Ostalo 0,75

Življenjsko 60,43

Drugo škodno 11,97

Splošna odgovornost 1,60

Odgovornost – motorna vozila 7,27

Kasko – motorna vozila 5,21

Požarno 3,18

Nezgodno 9,60

predsednik nadzornega sveta:

mag. dr. Othmar EDERER

predsednik uprave:

mag. Božo EMERŠIČ, MBA

člani uprave:

Simon HUSAR 
Marko MIKIĆ 
mag. Helga RUDORFER

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

23. 1. 1991

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

186

število vseh enot poslovne mreže:

15

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 poslovna enota

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Gradec 100 %

bruto obračunana premija 2014:

32.446.567 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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Merkur zavarovalnica, d. d.

naslov: Dunajska cesta 58, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.merkur-zav.si e-naslov: info@merkur-zav.si
telefon: (+386 1) 30 05 450 faks: (+386 1) 43 61 092
davčna številka: 74079778 Matična številka: 5648246

Življenjsko 83,09

Nezgodno 11,70

Požarno 1,69
Drugo škodno 2,22

Ostalo 1,30

predsednik nadzornega sveta:

Christian KLADIVA

predsednik uprave:

Denis STROLIGO

člana uprave:

mag. Andrea RAUSCHER 
mag. Terence J. TAYLOR

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

18. 11. 1992

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

166

število vseh enot poslovne mreže:

2

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 poslovalnica

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

Merkur International Holding AG, Gradec 100 %

bruto obračunana premija 2014:

45.199.438 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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Modra zavarovalnica, d. d.

naslov: Dunajska cesta 119, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.modra-zavarovalnica.si e-naslov: info@modra-zavarovalnica.si 
telefon: (+386 1) 47 46 800 faks: (+386 1) 47 46 754
davčna številka: 21026912 Matična številka: 6031226

Življenjsko 99,99 Nezgodno 0,01

predsednik nadzornega sveta:

Branimir ŠTRUKELJ

predsednik uprave:

Borut JAMNIK

član uprave:

mag. Matija DEBELAK

vrsta družbe:

pokojninska zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

3. 10. 2011

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

54

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, d. d., Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

63.924.928 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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nlb vita življenjska zavarovalnica d. d.

naslov: Trg republike 3, SI-1520 Ljubljana
Spletna stran: www.nlbvita.si e-naslov: info@nlbvita.si
telefon: (+386 1) 47 65 800 faks: (+386 1) 47 65 818
davčna številka: 70292825 Matična številka: 1834665

Življenjsko 97,16 Nezgodno 2,83

Zdravstveno 0,01

predsednik nadzornega sveta:

Johan B. P. DAEMEN

predsednica uprave:

mag. Barbara SMOLNIKAR

članica uprave:

mag. Irena PRELOG

vrsta družbe:

življenjska zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

4. 6. 2003

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

41

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

50 %

največji delničarji in njihov delež:

KBC Insurance NV, Leuven 50 %
Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana 50 %

bruto obračunana premija 2014:

55.124.398 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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pozavarovalnica Sava, d. d.

naslov: Dunajska cesta 56, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.sava-re.si e-naslov: info@sava-re.si
telefon: (+386 1) 47 50 200 faks: (+386 1) 47 50 264
davčna številka: 17986141 Matična številka: 5063825

Drugo škodno 17,25

Požarno 41,93

Odgovornost – motorna vozila 9,39

Splošna odgovornost 4,16

Življenjsko 2,09
Ostalo 1,44

Nezgodno 5,56

Kasko – motorna vozila 12,47

Kasko – plovila 3,04
Prevoz blaga 2,67

predsednik nadzornega sveta:

Branko TOMAŽIČ

predsednik uprave:

mag. Zvonko IVANUŠIČ

člani uprave:

Srečko ČEBRON 
Jošt DOLNIČAR  
mag. Mateja TREVEN

vrsta družbe:

pozavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

28. 12. 1990

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

89

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

29,6 %

največji delničarji in njihov delež:

Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana 25,0 %
Societe Generale – Splitska banka, d. d., Split 9,9 %
European Bank for Reconstruction and 
Development, London 6,2 %
Raiffeisen Bank Austria, d. d., Dunaj 4,4 %
Modra zavarovalnica, d. d., Ljubljana 4,1 %

bruto obračunana premija 2014:

131.323.244 EUR

premijska sestava pozavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)



StatiStični zavarovalniški bilten 2015 34

pozavarovalnica triglav re, d. d.

naslov: Miklošičeva cesta 19, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.triglavre.si e-naslov: mail@triglavre.si
telefon: (+386 1) 47 47 900 faks: (+386 1) 43 31 419
davčna številka: 16465423 Matična številka: 1362992

Drugo škodno 21,47

Požarno 40,60

Odgovornost – motorna vozila 7,81

Splošna odgovornost 4,02

Kreditno 2,62
Finančne izgube 1,82

Ostalo 3,62

Nezgodno 3,94

Kasko – motorna vozila 10,21

Kasko – plovila 2,27
Prevoz blaga 1,62

predsednik nadzornega sveta:

Andrej SLAPAR

predsednik uprave:

mag. Gregor STRAŽAR

člana uprave:

Tomaž ROTAR 
Stanislav VRTUNSKI

vrsta družbe:

pozavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

31. 12. 1998

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

45

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

105.198.716 EUR

premijska sestava pozavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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Sid – prva kreditna zavarovalnica d. d.

naslov: Davčna ulica 1, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.sid-pkz.si  e-naslov: info@sid-pkz.si
telefon: (+386 1) 20 05 800, 20 05 810 faks: (+386 1) 42 58 445
davčna številka: 71824847 Matična številka: 1903209

Kreditno 100,00

predsednik nadzornega sveta:

Jožef BRADEŠKO

predsednik uprave:

Ladislav ARTNIK

člana uprave:

Barbara KUNC
mag. Igor PIRNAT

vrsta družbe:

kreditna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

31. 12. 2004

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

71

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., 
Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

16.712.025 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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Sklad obrtnikov in podjetnikov

naslov: Vošnjakova ulica 6, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.sop.si e-naslov: info@sop.si
telefon: (+386 1) 30 03 611 faks: (+386 1) 43 18 303
davčna številka: 39155790 Matična številka: 5147344

Življenjsko 100,00

predsednik nadzornega sveta:

dr. Jaka VADNJAL

predsednik uprave:

mag. Bojan JEAN

član uprave:

mag. Božidar MAROT

vrsta družbe:

pokojninski sklad

organizacijska oblika:

vzajemna družba

datum registracije:

23. 8. 1956

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

29

število vseh enot poslovne mreže:

1

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

ni delniška družba

bruto obračunana premija 2014:

3.319.662 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d.

naslov: Pristaniška ulica 10, SI-6000 Koper
Spletna stran: www.zdravstvena.net e-naslov: info@zdravstvena.net
telefon: (+386 5) 66 22 000 faks: (+386 5) 66 22 002
davčna številka: 50250957 Matična številka: 5848091

Zdravstveno 99,79 Nezgodno 0,21

predsednik nadzornega sveta:

Tadej ČOROLI

predsednica uprave:

mag. Meta BERK SKOK

član uprave:

mag. Simon VIDMAR 

vrsta družbe:

zdravstvena zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

18. 11. 2002

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

84

število vseh enot poslovne mreže:

14

število poslovnih enot najvišje ravni:

2 poslovni enoti (centrala Koper, pisarna centrale 
Ljubljana)

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

107.367.952 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

naslov: Vošnjakova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.vzajemna.si e-naslov: info@vzajemna.si
telefon: (+386 1) 47 18 700 faks: (+386 1) 47 18 850
davčna številka: 87984385 Matična številka: 1430521

 Zdravstveno 99,00 Nezgodno 1,00

predsednica nadzornega sveta:

mag. Aleksandra PODGORNIK

predsednik uprave:

Aleš MIKELN, MBA

člana uprave:

mag. Neven CVITANOVIĆ 
mag. Katja JELERČIČ

vrsta družbe:

zdravstvena zavarovalnica

organizacijska oblika:

vzajemna družba

datum registracije:

1. 11. 1999

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

287

število vseh enot poslovne mreže:

50

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež + 8 poslovnih enot

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

ni delniška družba

bruto obračunana premija 2014:

258.066.417 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v ljubljani

naslov: Masarykova cesta 14, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.wienerstaedtische.si e-naslov: info@wienerstaedtische.si
telefon: (+386 1) 30 01 700 faks: (+386 1) 30 01 709
davčna številka: 35452846 Matična številka: 1983652

Življenjsko 65,00

Splošna odgovornost 13,26

Finančne izgube 1,83

Nezgodno 2,36
Ostalo 0,01

Požarno 7,01

Drugo škodno 10,54

direktorja podružnice:

mag. Tomo MRĐEN
Michael KÖPF

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

podružnica zavarovalnice iz EU

datum registracije:

24. 8. 2004

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

29

število vseh enot poslovne mreže:

2

število poslovnih enot najvišje ravni:

1 sedež

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

100 %

največji delničarji in njihov delež:

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance 
Group, Dunaj 100 %

bruto obračunana premija 2014:

25.702.984 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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zavarovalnica Maribor, d. d.

naslov: Cankarjeva ulica 3, SI-2507 Maribor
Spletna stran: www.ZavarovalnicaMaribor.si e-naslov: info@zav-mb.si
telefon: (+386 2) 23 32 100 faks: (+386 2) 23 32 530
davčna številka: 44814631 Matična številka: 5063400

Splošna odgovornost 4,20

Pomoč 2,44

Življenjsko 29,77

Ostalo 2,39 

Odgovornost – motorna vozila 18,52

Nezgodno 7,47

Kasko – motorna vozila 20,61

Požarno 8,60

Drugo škodno 5,99

predsednik nadzornega sveta:

Jošt DOLNIČAR

predsednik uprave:

mag. David KASTELIC

člani uprave:

mag. Borut CELCER
Rok MOLJK
Robert CIGLARIČ

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

26. 12. 1990 

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

814

število vseh enot poslovne mreže:

384

število poslovnih enot najvišje ravni:

9 poslovnih enot

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

249.981.546 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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zavarovalnica tilia, d. d.

naslov: Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto
Spletna stran: www.zav-tilia.si e-naslov: info@zav-tilia.si
telefon: (+386 7) 39 17 200 faks: (+386 7) 39 17 310
davčna številka: 40090043 Matična številka: 5063426

Požarno 8,65

Drugo škodno 7,26

Odgovornost – motorna vozila 27,15

Pomoč 1,88

Splošna odgovornost 4,38

Življenjsko 10,04

Ostalo 1,15

Nezgodno 10,07

Kasko – motorna vozila 29,42

predsednik nadzornega sveta:

mag. Zvonko IVANUŠIČ

predsednik uprave:

Andrej KAVŠEK

člana uprave:

mag. Tadej AVSEC
Jaka DOLENC

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

20. 12. 1990

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

386

število vseh enot poslovne mreže:

39

število poslovnih enot najvišje ravni:

13 predstavništev

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

0 %

največji delničarji in njihov delež:

Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana 100 %

bruto obračunana premija 2014:

83.716.117 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)
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zavarovalnica triglav, d. d.

naslov: Miklošičeva cesta 19, SI-1000 Ljubljana
Spletna stran: www.triglav.eu e-naslov: info@triglav.si
telefon: (+386 1) 47 47 200 faks: (+386 1) 43 26 302
davčna številka: 80040306 Matična številka: 5063345

Drugo škodno 11,57

Odgovornost – motorna vozila 15,94

Splošna odgovornost 4,89

Kreditno 3,92

Pomoč 1,24

Življenjsko 29,40

Ostalo 2,42

Nezgodno 5,16

Kasko – motorna vozila 16,39

Požarno 9,07

predsednik nadzornega sveta:

Matej RUNJAK

predsednik uprave:

Andrej SLAPAR

člani uprave:

Benjamin JOŠAR
Uroš IVANC
Tadej ČOROLI 
Marica MAKOTER

vrsta družbe:

kompozitna zavarovalnica

organizacijska oblika:

delniška družba

datum registracije:

28. 12. 1990

število redno zaposlenih (31. 12. 2014):

2.365

število vseh enot poslovne mreže:

140

število poslovnih enot najvišje ravni:

12 območnih enot

delež tujega kapitala (31. 12. 2014):

17,56 %

največji delničarji in njihov delež:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
Slovenije, Ljubljana 34,47 %
Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana 
28,09 %
Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Zagreb 6,04 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luksemburg 
2,04 %
Hrvatska poštanska banka, d. d., Zagreb 1,53 %

bruto obračunana premija 2014:

591.166.708 EUR

premijska sestava zavarovalnega portfelja v letu 2014 (v %)



•
Odraslo drevo listavcev ima lahko do 
700.000 listov, ki v povprečju 

merijo 850 m2.
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4.zaposleni v letu 2014

Zavarovalna dejavnost predstavlja v Sloveniji 
pomembno gospodarsko panogo, ki ob dejstvu, 
da letno ustvari nekaj več kot 5 % BDP, zaposluje 
okoli 1 % celotnega delovno aktivnega prebivalstva. 
Slednje je med gospodarsko recesijo upadalo vse 
do leta 2014, ko se je prvič po šestih letih zaznalo 
povišanje. Negativen, a manj izrazit trend je bil v 
tem obdobju tudi v zavarovalnicah in se je lani še 
nadaljeval. V zavarovalnicah, članicah SZZ, je bilo 
31. 12. 2014 zaposlenih 6.058 oseb, kar je 21 oseb ali 
0,3 % manj kot leto prej, število pa je primerljivo 
s tistim iz leta 2007. Komaj opazno se je povečalo 
povprečno število zaposlenih v zavarovalnicah in 
tudi pozavarovalnicah. Slednje so konec lanskega 
leta zaposlovale 134 delavcev, to je 18 oseb ali 15,5 % 
več glede na predhodno leto. Ob upoštevanju 
preostalih pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo 
z zavarovalnimi posli, ocenjujemo, da se z 
zavarovalništvom ukvarja okoli 12.000 oseb.

V celotnem obdobju spremljanja statistike o 
zaposlenih v članicah SZZ prevladujejo ženske. 
V zavarovalnicah jih je bilo ob koncu leta 2014 
57,7 %, moških pa 42,3 %, kljub rahlemu zmanjšanju 
njihovega števila. Izobrazbena struktura obojih je 
podobna, vendar pa je očiten manjši delež žensk z 
magistrsko in doktorsko izobrazbo. Povprečna raven 
izobrazbe zavarovalnih delavcev se sicer ves čas 
izboljšuje. Kadri z najmanj višješolsko izobrazbo so v 
opazovanem letu predstavljali kar 53,6 % zaposlenih, 
večina od njih ima VI. stopnjo (1.814 ali 29,9 % vseh 
zaposlenih) in VII. stopnjo izobrazbe (1.210 ali 20 % 
vseh zaposlenih). Pri navedenih ravneh izobrazbe je 
zaradi prehoda na nov način evidentiranja izobrazbe 
zaposlenih prišlo do spremembe v razvrščanju, 
kar se kaže v primerjavi števila oseb v zadnjih 
dveh letih in posledično z izstopajočim indeksom 
rasti. Do zdaj stalno najvišjo stopnjo rasti glede na 

formalno stopnjo izobrazbe je beležilo število oseb 
z magisterijem, vendar je lani njihovo število prvič 
upadlo za 6,7 %. Pozavarovalnice zaposlujejo še več 
oseb z najmanj višješolsko izobrazbo, v letu 2014 jih 
je bilo kar 82,8 %, kar je 24,7 % več kot leto prej. 

Število zavarovalnih delavcev, ki se ukvarjajo s 
prodajo zavarovanj, je v preteklem letu precej 
upadlo in tako ponovno zaostalo za številom ostalih 
zaposlenih. Prodajni delavci so tako predstavljali 
44,6 % vseh zaposlenih. Od tega je bilo 60,1 % 
internih zavarovalnih zastopnikov, 11,1 % zaposlenih 
na prodajnem okencu in le 2,1 % zaposlenih za trženje 
na daljavo. Prodajo prek okenca in po telefonu ali 
internetu opravljajo večinoma ženske, medtem ko so 
zaposleni zavarovalni zastopniki predvsem moški. 

Večina delavcev v zavarovalnicah in pozavarovalnicah 
je zaposlena za nedoločen čas, gibanje zaposlenosti 
pa je skozi daljše obdobje precej enakomerno. V 
letu 2014 je sicer zavarovalnice zapustilo 10,9 % 
delavcev, število odhodov se je v primerjavi z letom 
prej povečalo za 17,5 %. Novozaposlenih je bilo pol 
odstotka manj v primerjavi z letom 2013, njihov 
delež v povprečnem številu zaposlenih pa je znašal 
10,3 %. V pozavarovalnicah je zaradi manjšega števila 
zaposlenih fluktuacija še izrazitejša.

Ob dejstvu, da se že vrsto let zmanjšuje število 
zaposlenih, se pri tem zmanjšuje tudi skupno število 
delovnih ur vseh zaposlenih v zavarovalnicah. Pri 
tem je v zadnjih treh letih manjši delež izgubljenih 
ur zaradi bolezni in poškodb kot v preteklosti. 
Lansko leto je bilo iz tega naslova skoraj 448.000 
izgubljenih ur, kar predstavlja 3,7 % vseh delovnih 
ur. V pozavarovalnicah je ta delež še manjši, in sicer 
3,1 % ali 7.568 ur, kar je ob povečanju skupnega števila 
opravljenih delovnih ur manj kot leto prej.
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2013 2014 indeks 
rasti

SkUPaJ Moški Ženske SkUPaJ Moški Ženske

število zaposlenih 6.079 2.550 3.529 6.058 2.562 3.496 99,65

Povprečno število zaposlenih 6.014 … … 6.022 … … 100,13

število zaposlenih glede na raven izobrazbe(1) (2)

1 – 3 nižje poklicno izobraževanje in manj
311 203 108

42 18 24
102,25

4 Srednje poklicno izobraževanje 276 182 94

5 gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško, srednje tehniško oz. 
drugo strokovno izobraževanje

2.566 1.064 1.502 2.495 1.054 1.441 97,23

6/1 višješolski program (do leta 1994) in višješolski strokovni 
program

863 359 504

832 350 482

210,206/2 Specializacija po višješolskem programu in visokošolski 
strokovni program ter visokošolski strokovni in univerzitetni 
program (1. bolonjska stopnja)(3)

982 349 633

7 Specializacija po visokošolskem strokovnem programu 
in univerzitetni program ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja)(3)

2.103 809 1.294 1.210 499 711 57,54

8/1 Specializacija po univerzitetnem programu in magisterij 
znanosti

224 106 118 209 100 109 93,30

8/2 doktorat znanosti ter doktorat znanosti (3. bolonjska 
stopnja)

12 9 3 12 10 2 100,00

število zaposlenih glede na vrsto poslovne funkcije

zaposleni v prodaji 3.218 1.520 1.698 2.700 1.380 1.320 83,90

zaposleni na prodajnem okencu 303 35 268 299 40 259 98,68

zaposleni za trženje na daljavo (telefon, internet) 54 5 49 58 9 49 107,41

interni zastopniki (brez pogodbenih) 1.640 1.046 594 1.623 1.046 577 98,96

ostali prodajni delavci, ki niso zgoraj navedeni 1.221 434 787 720 285 435 58,97

ostali zaposleni 2.861 1.030 1.831 3.358 1.182 2.176 117,37

število zaposlenih glede na delovni čas

polni delovni čas 5.792 2.484 3.308 5.722 2.476 3.246 98,79

krajši delovni čas 287 66 221 336 86 250 117,07

število zaposlenih glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi

nedoločen delovni čas 5.574 2.340 3.234 5.559 2.350 3.209 99,73

določen delovni čas 505 210 295 499 212 287 98,81

Fluktuacija

število prihodov delavcev (novo zaposleni v koledarskem letu) 625 … … 622 … … 99,52

število odhodov delavcev iz podjetja 560 … … 658 … … 117,50

Stopnja bruto fluktuacije (v %) 19,70 … … 21,26 … … 107,87

Stopnja neto fluktuacije (v %) 1,08 … … -0,60 … … -55,31

absentizem

Skupno število delovnih ur vseh zaposlenih 12.078.951 … … 12.042.733 … … 99,70

Skupni delež absentizma na ravni podjetja (v %) 3,62 … … 3,72 … … 102,87

delež absentizma v breme podjetja (v %) 2,17 … … 2,11 … … 97,20

delež absentizma v breme zzzS (v %) 1,44 … … 1,61 … … 111,40

zaposleni v letih 2013 in 2014 (31. 12.) – zavarovanje

(1) Prilagoditev ravni izobrazbe v letu 2013 novim ravnem po “bolonjskih” programih temelji na razvrstitvi MVZT.
(2) Podatki ene izmed članic za leto 2014 predstavljajo oceno, ker še ni uporabljala nove metodologije razvrščanja ravni izobrazbe po bolonjskem programu.
(3) Ob prehodu na nov sistem prikazovanja ravni izobrazbe je visokošolski strokovni program iz 7. ravni po prejšnjem programu razvrščen v 6. raven po bolonjskem programu, zato podatki 
med letoma 2013 in 2014 med seboj niso primerljivi, kar se odraža tudi pri indeksu rasti.

Vir: SZZ
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2013 2014 indeks 
rasti

SkUPaJ Moški Ženske SkUPaJ Moški Ženske

število zaposlenih 116 42 74 134 48 86 115,52

Povprečno število zaposlenih 116 … … 125 … … 107,76

število zaposlenih glede na raven izobrazbe(1)

1 – 3 nižje poklicno izobraževanje in manj
0 0 0

0 0 0
-

4 Srednje poklicno izobraževanje 9 2 7

5 gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško, srednje tehniško oz. 
drugo strokovno izobraževanje

27 3 24 14 1 13 51,85

6/1 višješolski program (do leta 1994) in višješolski strokovni 
program

4 3 1

5 4 1

375,006/2 Specializacija po višješolskem programu in visokošolski 
strokovni program ter visokošolski strokovni in univerzitetni 
program (1. bolonjska stopnja)(2)

10 0 10

7 Specializacija po visokošolskem strokovnem programu 
in univerzitetni program ter magisterij stroke (2. bolonjska 
stopnja)(2)

64 24 40 69 28 41 107,81

8/1 Specializacija po univerzitetnem programu in magisterij 
znanosti

20 11 9 25 12 13 125,00

8/2 doktorat znanosti ter doktorat znanosti (3. bolonjska 
stopnja)

1 1 0 2 1 1 200,00

število zaposlenih glede na delovni čas

polni delovni čas 103 37 66 117 44 73 113,59

krajši delovni čas 13 5 8 17 4 13 130,77

število zaposlenih glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi

nedoločen delovni čas 112 40 72 129 46 83 115,18

določen delovni čas 4 2 2 5 2 3 125,00

Fluktuacija

število prihodov delavcev (novo zaposleni v koledarskem letu) 7 … … 19 … … 271,43

število odhodov delavcev iz podjetja 6 … … 1 … … 16,67

Stopnja bruto fluktuacije (v %) 11,21 … … 16,00 … … 142,77

Stopnja neto fluktuacije (v %) 0,86 … … 14,40 … … 1.670,40

absentizem

Skupno število delovnih ur vseh zaposlenih 224.416 … … 243.336 … … 108,43

Skupni delež absentizma na ravni podjetja (v %) 3,23 … … 3,11 … … 96,11

delež absentizma v breme podjetja (v %) 1,97 … … 1,77 … … 89,82

delež absentizma v breme zzzS (v %) 1,27 … … 1,34 … … 105,90

zaposleni v letih 2013 in 2014 (31. 12.) – pozavarovanje

(1) Prilagoditev ravni izobrazbe v letu 2013 novim ravnem po “bolonjskih” programih temelji na razvrstitvi MVZT.
(2) Ob prehodu na nov sistem prikazovanja ravni izobrazbe je visokošolski strokovni program iz 7. ravni po prejšnjem programu razvrščen v 6. raven po bolonjskem programu, zato podatki 
med letoma 2013 in 2014 med seboj niso primerljivi, kar se odraža tudi pri indeksu rasti.

Vir: SZZ



✴
Ob žledolomu v februarju 2014 je bilo 

poškodovanih 51 % vse gozdne površine 

Slovenije, zato je bilo v tem letu posekanih 

skupaj 6,4 milijona m3 lesa ali 

2,4 milijona m3 (62 %) lesa več kot v letu 

2013 (3,9 milijona m3).
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5.zavarovalna in pozavarovalna  
dejavnost v letu 2014

Leto 2008 se je v poslovno zgodovino zapisalo 
kot leto začetka največje svetovne gospodarske 
krize. Ta je zajela tudi slovensko gospodarstvo in z 
zamikom nekaj let sta začeli upadati zavarovalna 
in pozavarovalna premija naših članic. Precejšen 
vpliv socialne stiske na življenjska zavarovanja 
se je z manjšo močjo začel odražati še v obsegu 
premoženjskih zavarovanj. Krčenje zavarovanj 
se kaže tudi v pozavarovanju, saj zavarovalnice 
namenjajo manj sredstev za pozavarovanje svojih 
rizikov. S tem pa se delež pozavarovanja v celotni 
zavarovalni dejavnosti sčasoma zmanjšuje – leta 
2014 je sicer ohranil raven iz leta prej v višini 10,9 %. 

Lansko leto je torej zaznamovalo nadaljnje upadanje 
zavarovalne in pozavarovalne bruto obračunane 
premije. Pri obeh je bila ob nastopu gospodarske 
krize najprej opazna upočasnitev rasti, v letu 2011 pa 
je bilo mogoče zaznati prvi padec premije. Skrčenje 
panoge na premijski strani je vsako leto sicer 
majhno, pri pozavarovanju je bilo izrazitejše le leta 
2013, kljub temu pa sta se med celotnim obdobjem 
negativnega trenda rasti zbrani zavarovalna in 
pozavarovalna premija znižali na raven med letoma 
2007 in 2008.

Obetavni rezultati gospodarstva v letu 2014 so ob 
tem, da je bil lanski upad premije že manjši kot leto 
prej, upanje za prihodnje spremembe tudi v razvoju 
zavarovalne in pozavarovalne dejavnosti v Sloveniji.

delež zavarovalne in pozavarovalne premije v letu 2014 (v %)

Pozavarovanje 10,88

Zavarovanje 89,12

Vir: SZZ
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5.1 zavarovalna dejavnost

Ob dejstvu, da se splošno stanje gospodarstva z 
zamikom odraža v zavarovalni dejavnosti, in ob vse 
močnejši konkurenci na slovenskem zavarovalnem 
trgu je bilo nadaljnje upadanje zavarovalne premije 
v lanskem letu pričakovano. Še vedno slaba 
kupna moč prebivalstva in nezanesljiva plačilna 
sposobnost številnih gospodarskih subjektov 
pripomoreta k skrbno premišljenim odločitvam za 
nakup zavarovalnih storitev. Do konca leta 2014 se 
je vrednost zbrane zavarovalne premije zmanjšala 
za 40 mio EUR ali za 2 %, kar je za 1,7 odstotne 
točke manj kot leto prej. Nominalna vrednost 
zbrane premije je znašala 1.937,6 mio EUR. Manjša 
je bila tudi negativna rast obeh zavarovalnih 
skupin. Premija življenjskih zavarovanj se je skrčila 
za 3,2 % na 535,4 mio EUR, premija premoženjskih 
pa za 1,6 % na 1.402,2 mio EUR. 27,6 % celotne 
zavarovalne premije je bilo zbrane iz življenjskih 
zavarovanj, kar je le 3 desetinke odstotne točke 
manj kot leto pred tem, vendar najmanj v zadnjem 
desetletju.

Upadanje zavarovalne dejavnosti ob rahlem 
izboljšanju stanja v gospodarstvu vpliva tudi na 
zmanjšanje njenega deleža v BDP. Zavarovalne 
premije so v preteklem letu obsegale 5,2 % BDP, 
kar je vrednost, ki je bila presežena vse od leta 
2003. Nadaljnja rast prebivalstva je pripomogla 
k temu, da je prebivalec Slovenije za zavarovanje 
svojega premoženja in življenja v povprečju porabil 
940,1 EUR ali 20,4 EUR manj kot leto prej. S tem je 
zavarovalna gostota nazadovala na raven iz leta 
2007.

Podobno kot na premijski strani posla tudi 
škodna stran izkazuje negativno rast. Znesek vseh 
izplačanih odškodnin in zavarovalnin za leto 2014 

se je zmanjšal za 2,6 % na 1.326,1 mio EUR. Skoraj 
enak padec sta imeli tudi obe skupini zavarovanj. 
Upadanje zavarovalnin pri življenjskih zavarovanjih 
v zadnjih dveh letih kaže, da se je prenehal njihov 
velik porast, ki se je začel kmalu po nastopu 
gospodarske krize. Škodni rezultat zavarovalne 
dejavnosti je ostal podoben kot leto prej, izboljšal 
se je le za 0,4 odstotne točke na 68,4 %, pri čemer 
se je pri življenju povečal za 0,6 odstotne točke na 
71,4 %, pri premoženju pa zmanjšal za 0,7 odstotne 
točke na 67,3 %. Nekoliko slabši, a že tretje leto 
zapored enak škodni rezultat dosegajo osebna 
zavarovanja (74,3 %). 

Struktura portfelja se med gospodarsko 
krizo spreminja glede na zavarovanja, ki so 
pomembnejša za ohranitev varnosti posameznika 
in so manj tvegana. Delež zavarovanj 
avtomobilske odgovornosti se počasi zmanjšuje 
(19,6 % leta 2004; 11,7 % leta 2014), delež zavarovanj 
avtomobilskega kaska pa povečuje (8,9 % 
leta 2004; 11,7 % leta 2014). Raste tudi pomen 
zdravstvenih zavarovanj (19,8 % leta 2004; 24,3 % 
leta 2014). Delež posameznih zavarovalnih vrst v 
zadnjem letu sicer ostaja skoraj nespremenjen. 
Na prvem mestu so kljub upadanju že vrsto let 
življenjska zavarovanja. Drugo največjo zbrano 
zavarovalno premijo izkazujejo zdravstvena 
zavarovanja, ki jim sledijo avtomobilska 
zavarovanja. Okoli 5-odstotni delež imajo požarna, 
druga škodna in nezgodna zavarovanja, delež 
preostalih pa je bistveno manjši. Med osebnimi 
zavarovanji prevladujejo življenjska zavarovanja 
z vključenimi pokojninskimi zavarovanji, 
petino manj zbrane premije imajo zdravstvena 
zavarovanja.
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leto premije 
(v eur)

indeks rasti  
premije

zavarovalna  
penetracija(1) 

(v %)

odškodnine oz. 
zavarovalnine(2) 

(v eur)

indeks rasti  
odškodnin oz.  

zavarovalnin

SkUPaJ

2010 2.094.342.801 101,03 5,78 1.242.833.061 100,23 

2011 2.053.443.380 98,05 5,57 1.288.695.975 103,69 

2012 2.054.063.483 100,03 5,70 1.388.341.046 107,73 

2013 1.977.545.488 96,27 5,47 1.360.861.970 98,02 

2014 1.937.555.622 97,98 5,20 1.326.061.109 97,44 

ŽivlJenJe

2010 656.013.340 104,11 1,81 245.624.195 130,31 

2011 599.359.672 91,36 1,63 344.742.146 140,35 

2012 596.964.885 99,60 1,66 433.482.055 125,74 

2013 552.968.835 92,63 1,53 391.714.655 90,36 

2014 535.361.119 96,82 1,44 382.139.601 97,56 

PreMoŽenJe

2010 1.438.329.461 99,69 3,97 997.208.866 94,84 

2011 1.454.083.708 101,10 3,94 943.953.829 94,66 

2012 1.457.098.598 100,21 4,05 954.858.991 101,16 

2013 1.424.576.653 97,77 3,94 969.147.315 101,50 

2014 1.402.194.503 98,43 3,76 943.921.508 97,40 

zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine

(1) Pri izračunu je upoštevan BDP po prenovljeni evropski metodologiji (Evropski sistem nacionalnih računov 2010).
(2) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SURS, SZZ

Vir: SZZ
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zavarovalna vrsta preMije odškodnine oz. zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)
znesek 
(v eur)

delež v 
skupni 
premiji 

(v %)

indeks  
rasti 

(2014/2013)

znesek 
(v eur)

delež v skupnih 
odškodninah oz.  

zavarovalninah 
(v %)

indeks  
rasti 

(2014/2013)

SkUPaJ 1.937.555.622 100 97,98 1.326.061.109 100 97,44 68,44 

PreMoŽenJSka zavarovanJa 1.402.194.503 72,37 98,43 943.921.508 71,18 97,40 67,32 

nezgodno zavarovanje 94.286.851 4,87 97,99 33.414.420 2,52 97,42 35,44 

zdravstveno zavarovanje 471.678.512 24,34 97,87 402.993.653 30,39 96,99 85,44 

zavarovanje kopenskih  
motornih vozil 

226.799.727 11,71 100,17 164.051.176 12,37 92,55 72,33 

zavarovanje tirnih vozil 2.357.261 0,12 97,91 2.668.384 0,20 93,97 113,20 

letalsko zavarovanje 725.501 0,04 86,38 78.760 0,01 19,51 10,86 

zavarovanje plovil 1.151.048 0,06 93,77 1.940.066 0,15 148,36 168,55 

zavarovanje prevoza blaga 7.571.440 0,39 95,73 2.909.962 0,22 191,56 38,43 

zavarovanje požara in  
elementarnih nesreč

114.004.682 5,88 101,85 61.847.188 4,66 113,35 54,25 

drugo škodno zavarovanje 118.209.699 6,10 100,35 75.594.338 5,70 116,28 63,95 

zavarovanje odgovornosti pri 
uporabi motornih vozil

225.863.017 11,66 93,23 133.946.204 10,10 92,80 59,30 

zavarovanje odgovornosti pri 
uporabi zrakoplovov

1.280.490 0,07 139,18 671.087 0,05 160,39 52,41 

zavarovanje odgovornosti pri 
uporabi plovil

1.174.081 0,06 101,65 290.853 0,02 145,19 24,77 

Splošno zavarovanje odgovornosti 61.505.107 3,17 104,66 23.753.734 1,79 84,01 38,62 

kreditno zavarovanje 42.153.600 2,18 97,82 23.769.457 1,79 79,80 56,39 

kavcijsko zavarovanje 1.694.929 0,09 99,52 599.353 0,05 306,35 35,36 

zavarovanje različnih  
finančnih izgub

6.527.504 0,34 105,29 3.439.376 0,26 134,18 52,69 

zavarovanje stroškov postopka 3.501.958 0,18 97,79 463.714 0,03 114,32 13,24 

zavarovanje pomoči 21.709.096 1,12 107,43 11.489.783 0,87 112,05 52,93 

ŽivlJenJSka zavarovanJa 535.361.119 27,63 96,82 382.139.601 28,82 97,56 71,38 

Življenjsko zavarovanje 261.047.188 13,47 105,16 207.385.362 15,64 99,64 79,44 

zavarovanje za primer poroke  
oz. rojstva

351.953 0,02 88,21 820.693 0,06 116,27 233,18 

Življenjsko zavarovanje vezano na 
enote investicijskih skladov

257.474.364 13,29 89,21 163.385.814 12,32 101,41 63,46 

tontine 0 0,00 - 0 0,00 - -

zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 16.487.614 0,85 105,01 10.547.732 0,80 48,47 63,97 

zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni

0 0,00 - 0 0,00 - -

pokojninska zavarovanja  
po zpiz-1(2) 61.538.784 3,18 72,76 42.941.673 3,24 59,56 69,78 

dopolnilna zdravstvena  
zavarovanja(3) 462.809.545 23,89 97,57 400.970.962 30,24 96,97 86,64 

dodatna zavarovanja(4) 53.000.931 2,74 103,06 18.727.467 1,41 98,95 35,33 

zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine po zavarovalnih vrstah v letu 2014

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.
(2) Zavarovanje je vključeno v skupino življenjskih zavarovanj.
(3) Zavarovanje je vključeno v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
(4) Zavarovanje je vključeno v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

Vir: SZZ
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zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine po zavarovalnih vrstah v letu 2014 (v mio eur)

mio EUR

Vir: SZZ
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leto premije 
(v eur)

indeks rasti  
premije

odškodnine oz.  
zavarovalnine(2) 

(v eur)

indeks rasti  
odškodnin oz. 

zavarovalnin

škodni rezultat 
(v %)

2010 1.172.690.495 101,53 651.247.248 113,84 55,53 

2011 1.131.489.734 96,49 757.868.132 116,37 66,98

2012 1.166.897.360 103,13 869.049.728 114,67 74,48

2013 1.131.137.028 96,94 841.520.931 96,83 74,40

2014 1.101.326.482 97,36 818.547.674 97,27 74,32

leto čiSte preMije čiSte odškodnine oz. zavarovalnine(1)

Skupaj Življenje premoženje Skupaj Življenje premoženje

2010 1.884.951.271 646.469.384 1.238.481.887 1.117.517.969 246.014.475 871.503.494 

2011 1.842.043.700 588.572.004 1.253.471.696 1.189.869.357 340.142.270 849.727.087 

2012 1.810.661.375 583.715.974 1.226.945.401 1.295.643.731 428.053.472 867.590.259 

2013 1.753.436.032 539.962.741 1.213.473.291 1.252.763.252 385.270.485 867.492.767 

2014 1.719.689.953 520.898.695 1.198.791.258 1.232.614.773 375.385.924 857.228.849 

leto število  
prebivalcev(1)

zavarovalna goStota (v eur) indekS raSti zavarovalne goStote

Skupaj Življenje premoženje Skupaj Življenje premoženje

2004 1.996.433 728,18 214,43 513,75 116,74 143,72 108,26 

2005 1.997.590 775,52 232,70 542,82 106,50 108,52 105,66 

2006 2.003.358 861,21 269,87 591,33 111,05 115,98 108,94 

2007 2.010.377 942,10 303,06 639,04 109,39 112,30 108,07 

2008 2.025.866 996,59 317,22 679,37 105,78 104,67 106,31 

2009 2.032.362 1.019,96 310,03 709,93 102,34 97,73 104,50 

2010 2.046.976 1.023,14 320,48 702,66 100,31 103,37 98,98 

2011 2.050.189 1.001,59 292,34 709,24 97,89 91,22 100,94 

2012 2.055.496 999,30 290,42 708,88 99,77 99,34 99,95 

2013 2.058.821 960,52 268,59 691,94 96,12 92,48 97,61 

2014 2.061.085 940,07 259,75 680,32 97,87 96,71 98,32 

osebna zavarovanja(1)

čiste zavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine (v eur)

zavarovalna gostota

(1) Vključena življenjska, zdravstvena in nezgodna zavarovanja.
(2) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

(1) Na dan 1. 1. posameznega leta.

Vir: SURS, SZZ
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5.1.1 zavarovanja po zavarovalnih vrstah

V nadaljevanju so prikazane zavarovalne vrste in 
zavarovanja, kot so določeni s Sklepom o pošiljanju 
zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 125/2006, 118/2007, 120/2008, 8/2009, 37/2009, 
104/2009, 4/2010, 62/2013). Pri vsaki zavarovalnici 

so prikazane aktivne zavarovalne vrste in 
zavarovanja. To so tista, pri katerih je bila za leto 
2014 prikazana bruto obračunana zavarovalna 
premija in/ali odškodnina oz. zavarovalnina.

zavarovanja po zavarovalnih vrstah
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nezGoDno zavarovanJe (vklJUčno z zavarovanJi neSreč Pri DelU in PokliCniH obolenJ)    

nezgodno zavarovanje oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega • • • • • • • • • • • • •
nezgodno zavarovanje oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti • • • • • •
nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine in posebna nezgodna zavarovanja mladine • • • • • •
Skupinsko nezgodno zavarovanje gostov, obiskovalcev in turistov • • • •
Skupinsko nezgodno zavarovanje potrošnikov, naročnikov ipd. • • • •
druga posebna nezgodna zavarovanja • • • • •
obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče • • • •
zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe • • • • • • • •
vsa druga nezgodna zavarovanja • • •
zDravStveno zavarovanJe

dopolnilno zdravstveno zavarovanje • • •
nadomestno zdravstveno zavarovanje •
dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj Slovenije • •
druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja • • • • •
vsa druga zdravstvena zavarovanja • •
zavarovanJe koPenSkiH MotorniH vozil

kasko zavarovanje cestnih motornih vozil z lastnim pogonom, razen tirnih • • • • • • • •
kasko zavarovanje drugih cestnih vozil (brez pogona) •
vsa druga zavarovanja kopenskih motornih vozil • •
zavarovanJe tirniH vozil

kasko zavarovanje tirnih vozil • •
vsa druga zavarovanja tirnih vozil

letalSko zavarovanJe

kasko zavarovanje letal in drugih zračnih plovil • • • • •
vsa druga letalska zavarovanja 

zavarovanJe Plovil

kasko zavarovanje ladij in čolnov v pomorski plovbi • • • • •
kasko zavarovanje ladij in čolnov v rečno-jezerski plovbi •
vsa druga zavarovanja plovil •
zavarovanJe Prevoza blaGa

zavarovanje blaga v mednarodnem transportu • • • • •

zavarovanja po zavarovalnih vrstah glede na članice Szz v letu 2014
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zavarovanje blaga v domačem transportu • • • • • • •
vsa druga transportna kargo zavarovanja • •
zavarovanJe PoŽara in eleMentarniH neSreč

požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih nevarnosti izven industrije in obrti • • • • • • • • • •
požarno zavarovanje in zavarovanje nekaterih drugih nevarnosti v industriji in obrti • • • • • • • • •
požarno zavarovanje premoženja elektrogospodarskih podjetij • • • • •
vsa druga požarna zavarovanja • • • • •
zavarovanje jedrskih nevarnosti

DrUGo škoDno zavarovanJe

Strojelomno zavarovanje • • • • • • • • •
Strojelomno zavarovanje opreme elektrogospodarskih podjetij • • • • •
gradbeno zavarovanje • • • • • • •
Montažno zavarovanje • • • • • • •
zavarovanje filmske proizvodnje • • •
zavarovanje računalnikov • • • • • • • • •
zavarovanje blaga v hladilnicah • • • • • •
Stanovanjsko zavarovanje • • • • • • • • •
zavarovanje rudnikov •
zavarovanje nevarnosti v ptt prometu

zavarovanje nevarnosti vloma in ropa • • • • • • • • •
zavarovanje stekla • • • • • • • •
zavarovanje posevkov in plodov • • •
zavarovanje živali • • • •
zavarovanje domske asistence • • • •
zavarovanje opreme v zakupu (leasing) • • • • •
kombinirana premoženjska zavarovanja • • • •
zavarovanje blaga pred mehanskimi poškodbami • • • •
zavarovanje opreme za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske tv •
turistično zavarovanje • • •
vsa ostala druga škodna zavarovanja • • • • • • • •
zavarovanJe oDGovornoSti Pri UPorabi MotorniH vozil

zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam (ao) • • • • • • • •
zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu • • • •
zavarovanje odgovornosti v železniškem prometu • •
vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil • • •
zavarovanJe oDGovornoSti Pri UPorabi zrakoPlovov

zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam • • • • •
zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v zračnem prometu

vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov •
zavarovanJe oDGovornoSti Pri UPorabi Plovil

zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu • • • • •
zavarovanje odgovornosti v rečnem in jezerskem prometu •
zavarovanje odgovornosti popravljavcev vodnih plovil •
zavarovanje odgovornosti marine • •
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zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v pomorskem in rečno-jezerskem prometu

vsa druga zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

SPlošno zavarovanJe oDGovornoSti

zavarovanje splošne odgovornosti • • • • • • • • •
zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke • • • • • • •
zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca gradbenih del • • • •
zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca montažnih del • • •
zavarovanje garancije proizvajalca, prodajalca ali dobavitelja • • • •
zavarovanje špediterske odgovornosti v mednarodnem prometu • • •
zavarovanje špediterske odgovornosti v domačem prometu • •
zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta • • • • • •
zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov • • • •
zavarovanje odgovornosti filmskega producenta • •
obvezno zavarovanje odgovornosti računovodskih in revizijskih družb • • • • •
obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti • • • • • • •
obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti • • • •
obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti • • • • •
obvezno zavarovanje notarske odgovornosti • • • •
obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov •
obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih posredniških družb • • • • • •
obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih izvršiteljev • •
obvezno zavarovanje odgovornosti overiteljev kvalificiranih potrdil elektronskih podpisov 

obvezno zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov 

obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih podjetij • • •
obvezno zavarovanje odgovornosti certifikacijskih organov za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov

obvezno zavarovanje odgovornosti upravljavcev strelišč 

zavarovanje odgovornosti varnostnikov • • •
vsa druga splošna zavarovanja odgovornosti • • • • • •
kreDitno zavarovanJe

zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini • •
zavarovanje terjatev v notranji trgovini • •
zavarovanje potrošniških kreditov • • • •
zavarovanje stanovanjskih kreditov • • • •
zavarovanje kreditov zasebnikom • • •
zavarovanje kreditov pravnim osebam • • •
zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikom • •
zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen • •
zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu •
zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic • •
vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev • •
kavCiJSko zavarovanJe

zavarovanje carinskega dolga • • • •
zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj • • • •
zavarovanje resnosti ponudbe • • • •
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zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti • • • •
zavarovanje vračila predplačila •
zavarovanje odprave napak v garancijskem roku • • • •
zavarovanje garancije za plačilne kartice • • • •
zavarovanje karnetov • • •
vsa druga kavcijska zavarovanja • • •
zavarovanJe različniH FinančniH izGUb

zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara • • • • • • • • •
zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma • • • • • •
zavarovanje prireditev • • • •
zavarovanje proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov • • • •
zavarovanje nevarnosti odpovedi turističnih potovanj • • • • •
zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti • • •
vsa druga zavarovanja različnih finančnih izgub • • • •
zavarovanJe Stroškov PoStoPka

Stroški odvetnikov in drugi stroški postopka • • • • • •
vsa druga zavarovanja stroškov postopka

zavarovanJe PoMoči

zavarovanje avtomobilske asistence • • • • • • •
zdravstveno zavarovanje z asistenco • • • •
vsa druga zavarovanja pomoči • • • • •
ŽivlJenJSko zavarovanJe

zavarovanje za primer smrti • • • • • • • • • • •
zavarovanje za primer doživetja • • • • •
Mešano zavarovanje • • • • • • • • •
rentno zavarovanje • • • • • • • • •
rentno zavarovanje – izplačila po pokojninskih načrtih po zpiz-1 • • • • •
zavarovanje z vračilom premije

vsa druga življenjska zavarovanja • • •
dodatna zavarovanja • • • • • • • • • •
zavarovanJe za PriMer Poroke oz. roJStva

zavarovanje za primer poroke • •
zavarovanje za primer rojstva

ŽivlJenJSko zavarovanJe, vezano na enote inveStiCiJSkiH SklaDov oz. kritniH SklaDov

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov z garancijo • • • • • • • • • •
Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov brez garancije • • • • • • • • • •
Življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada z garancijo • •
Življenjsko zavarovanje, vezano na enote kritnega sklada brez garancije • • •
tontine

zavarovanJe S kaPitalizaCiJo izPlačil

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po zpiz-1 • •
vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil •
zavarovanJe izPaDa DoHoDkov zaraDi nezGoDe ali bolezni

Vir: SZZ
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5.1.2 Življenjska zavarovanja

Po osamosvojitvi države so življenjska zavarovanja 
predstavljala najhitreje rastoča in razvijajoča se 
zavarovanja. Stopnja rasti bruto obračunane 
premije življenjskih zavarovanj izraža stanje v 
gospodarstvu. S prihodom gospodarske krize in s 
tem večje socialne stiske so zato ta zavarovanja z 
nekdaj dvomestno rastjo zaznala prvi in največji 
upad v zavarovalnem portfelju. Padec je še zlasti 
izrazit pri naložbenem zavarovanju, ki je bilo med 
letoma 2006 in 2013 najbolj priljubljeno med 
življenjskimi zavarovanji. 

Leta 2014 je 13 članic SZZ z življenjskimi zavarovanji 
zbralo 535,4 mio EUR bruto obračunane 
zavarovalne premije, kar je, kot smo že omenili, 
3,2 % manj kot leto prej. Negativna rast je 
predvsem posledica manjše zbrane premije pri 
naložbenem zavarovanju, ki je s 46,5-odstotnim 
deležem drugo največje življenjsko zavarovanje, 
in pri zavarovanju za primer poroke oz. rojstva. 
Klasično življenjsko zavarovanje, ki je po zbrani 
premiji spet na prvem mestu (50,4 %), pa zadnjih 
nekaj let ponovno raste. 

Glede na še vedno prisotno, toda vse manjšo 
razliko med upadanjem življenjske in 
premoženjske premije se je lani delež 
obravnavanih zavarovanj v vsej bruto obračunani 
premiji zmanjšal za 0,3 odstotne točke na 27,6 %. 
Za zavarovanje življenja je prebivalec Slovenije 
povprečno porabil 259,8 EUR, kar je za 9 EUR manj 
kot leta 2013 in najmanj po letu 2005. Z upadanjem 
zbrane zavarovalne premije življenjskih zavarovanj 
se zmanjšuje tudi njihov narodnogospodarski 
pomen, saj obsegajo le še 1,4 % BDP (ob do zdaj 
najvišji vrednosti premije leta 2010 že 1,8 %).

Življenjske zavarovalnice so zavarovancem leta 
2014 izplačale 382,1 mio EUR zavarovalnin, ki so s 
tem dosegle že drugi padec v višini 2,4 %. Največji 
upad so sicer imela zavarovanja s kapitalizacijo 
izplačil, pri drugih zavarovanjih so bile spremembe 
minimalne. Škodni rezultat skupine se je poslabšal 
za pol odstotne točke na 71,4 %, pri čemer izstopa 
zavarovanje za primer poroke oz. rojstva z 233,2 %.

Vir: SZZ
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premijska sestava življenjskih zavarovanj v letu 2014 (v %)

zavarovalna vrsta, zavarovanje zavarovanja škode

število 
polic

število 
zavarovancev

premije 
(v eur)

število  
škod

zavarovalnine(2) 
(v eur)

SkUPaJ 134.923 215.587 535.361.119 303.249 382.139.601 

Življenjsko zavarovanje(3) 95.466 175.144 269.684.188 240.356 207.233.554 

zavarovanje za primer smrti 56.565 133.444 49.460.267 7.750 13.066.425 

zavarovanje za primer doživetja 1.869 1.940 2.788.902 727 1.925.303 

Mešano zavarovanje 27.631 30.372 134.927.525 37.506 142.429.740 

rentno zavarovanje (razen izplačil po  
pokojninskih načrtih po zpiz-1)

2.066 2.066 12.911.227 106.644 13.012.055 

rentno zavarovanje (izplačila po pokojninskih 
načrtih po zpiz-1)

2.593 2.580 21.479.778 51.368 10.446.562 

zavarovanje z vračilom premije 0 0 0 0 0 

vsa druga življenjska zavarovanja 4.742 4.742 2.330.067 8.935 9.846.353 

dodatna zavarovanja(3) 64.306 87.214 45.786.422 27.426 16.507.116 

zavarovanje za primer poroke oz. rojstva 0 0 351.953 150 820.693 

zavarovanje za primer poroke 0 0 351.953 150 820.693 

zavarovanje za primer rojstva 0 0 0 0 0 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote  
investicijskih oz. kritnih skladov

35.245 35.992 248.837.364 60.319 163.537.622 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote  
investicijskih skladov z garancijo

6.698 6.647 34.465.765 7.310 15.122.035 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote  
investicijskih skladov brez garancije

23.113 23.777 154.867.430 51.156 117.752.452 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote  
kritnega sklada z garancijo

4.504 4.504 46.387.319 213 28.242.124 

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote  
kritnega sklada brez garancije

930 1.064 13.116.850 1.640 2.421.011 

tontine 0 0 0 0 0 

zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 4.212 4.451 16.487.614 2.424 10.547.732 

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
po zpiz-1

1.051 1.290 15.151.465 2.339 10.450.431 

vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil 3.161 3.161 1.336.149 85 97.301 

zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode  
ali bolezni

0 0 0 0 0 

Življenjska zavarovanja v letu 2014(1)

(1) Zaradi razlik med aktuarsko in računovodsko evidenco ene izmed članic se premije in zavarovalnine zavarovalnih vrst razlikujejo od podatkov, prikazanih na strani 51, 
skupni podatki pa se ujemajo.
(2) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.
(3) Dodatna zavarovanja se pri številu polic in zavarovancev ne štejejo v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

Vir: SZZ

Vezano na enote investicijskih skladov 48,09

Za primer poroke oz. rojstva 0,07

Klasično 48,76

S kapitalizacijo izplačil 3,08

Vir: SZZ
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5.1.2.1 pokojninska zavarovanja

Zavarovalnice tržijo prostovoljna pokojninska 
in rentna zavarovanja, ki zagotavljajo 
vseživljenjska izplačila, po ZZavar ter prostovoljna 
dodatna pokojninska zavarovanja po Zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
S slednjimi se ukvarjajo tudi specializirane 
pokojninske družbe in banke. Prikazani podatki 
so pridobljeni neposredno od vseh izvajalcev, tudi 
tistih, ki niso člani SZZ: Prva osebna zavarovalnica, 
d. d., Moja naložba pokojninska družba, d. d., 
Pokojninska družba A, d. d., SKUPNA pokojninska 
družba, d. d., Abanka Vipa, d. d., Banka Koper, 
d. d., Probanka, d. d. (z izjemo Kapitalske družbe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki 
trži obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje). 

Drugi steber, ki vključuje tudi podatke dodatnega 
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, 
je pod močnim vplivom varčevanja v javni upravi. 
Znesek premije, ki so ga zbrali vsi izvajalci, se je v 
enem letu zmanjšal za 14,3 % na 150,3 mio EUR, 
čeprav se število članov, ki vplačujejo, ni veliko 
spremenilo (-1,4 %). Povprečni letni znesek, ki 

ga je posameznik namenil plačilu premije, je 
znašal 421,8 EUR (mesečno 35,2 EUR) ali osmino 
manj kot leto prej. Pri tem je še vedno očiten 
bistveno večji obseg kolektivnih zavarovanj, ki 
je po vplačanih premijah štirinajstkrat večji od 
individualnih zavarovanj. Število in vrednost 
odkupov, ki sta sredi gospodarske krize močno 
narasla, z upadanjem v zadnjih dveh letih kažeta 
znake okrevanja finančne stabilnosti prebivalstva. 
Narašča pa število upokojitev in s tem rent, ki se 
izplačujejo. Vrednost teh je lani narasla za 41,7 %. 
Od 536.896 upokojencev, registriranih na začetku 
leta 2014, jih je torej dodatno pokojnino lani 
prejemalo le 2,3 %.

Zavarovanja iz tretjega pokojninskega stebra so 
po obsegu zbrane premije precej manjša, vendar 
pa izkazujejo zmerno pozitivno rast. Število 
zavarovancev se je povečalo za 11,3 %, vplačane 
premije so se povišale za 4,2 % na 1,8 mio EUR, 
zavarovalnin pa je bilo za 0,7 mio EUR ali 39 % manj 
kot leta 2013.

kolektivno individualno Skupaj od tega 
članice Szz

indekS raSti 
(2014/2013)

Skupaj članice Szz

število članov (vsi) 467.332 25.380 492.712 278.328 99,25 100,84

število članov, ki vplačujejo 342.616 13.679 356.295 221.473 98,58 99,02

vplačane premije (v eur) 139.957.377 9.886.448 150.286.804 62.715.772 85,66 74,07

Matematične rezervacije oz. čista vrednost 
sredstev skladov (v eur)

1.765.665.157 102.429.861 1.886.772.365 1.068.940.463 107,42 109,13

število odkupov 27.822 1.578 29.769 8.879 68,76 68,36

število rednih prenehanj 4.471 325 4.805 2.107 109,98 92,13

število izrednih prenehanj 11.900 1.019 13.279 4.806 63,26 61,35

število izplačil na podlagi zpiz-1 11.451 234 11.685 1.966 65,15 68,55

odkupi (v eur) 123.517.842 7.107.037 132.743.879 43.588.522 62,84 68,26

redno prenehanje (v eur) 26.745.129 2.203.352 29.120.480 13.653.572 99,96 94,10

izredno prenehanje (v eur) 39.369.496 4.078.668 45.395.165 18.791.913 50,70 62,64

izplačila na podlagi zpiz-1 (v eur) 57.403.217 825.017 58.228.234 11.143.037 62,89 57,60

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – vplačevanje v letu 2014(1) (2)

(1) Upoštevajo se tudi podatki dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev.
(2) Eden izmed izvajalcev pokojninskih zavarovanj poroča o razdelitvi na kolektivno in individualno raven le za število vseh članov in število članov, ki vplačujejo. Zato se 
seštevki preostalih statističnih vrst pri skupnih podatkih vseh izvajalcev ne ujemajo.

Vir: SZZ
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Moški Ženske Skupaj od tega 
članice Szz

indekS raSti
(2014/2013)

Skupaj članice Szz

število zavarovancev 7.207 5.068 12.275 7.345 135,40 132,25

povprečna starost zavarovancev ob začetku 
prejemanja rente

62 59 61 61 99,62 99,54

vplačane premije (v eur) … … 33.629.606 23.973.501 111,28 116,52

Matematične rezervacije (v eur) … … 74.926.333 53.583.215 143,05 148,79

izplačila (v eur) … … 15.183.680 10.422.216 141,69 143,51

Moški Ženske Skupaj od tega 
članice Szz

indekS raSti
(2014/2013)

Skupaj članice Szz

število zavarovancev 757 579 1.336 1.336 111,33 111,33

povprečna starost zavarovancev ob začetku 
prejemanja rente

52 48 51 51 123,12 123,12

vplačane premije (v eur) … … 1.796.355 1.796.355 104,15 104,15

Matematične rezervacije (v eur) … … 40.167.948 40.167.948 143,54 143,54

izplačila (v eur) … … 1.601.224 1.601.224 71,04 71,04

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – izplačevanje v leto 2014(1)

pokojninsko in rentno zavarovanje po zzavar, ki zagotavlja vseživljenjska izplačila v letu 2014(1)

(1) Kritni skladi za izplačevanje.

Vir: SZZ

(1) Podružnice, ki se ukvarjajo s tovrstnimi zavarovanji, podatkov ne morejo pridobiti.

Vir: SZZ
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5.1.3 premoženjska zavarovanja

Večina (72,4 %) zavarovalnega portfelja na 
slovenskem zavarovalnem trgu pripada 
premoženjskim zavarovanjem, s katerimi so 
članice SZZ v letu 2014 ustvarile 1.402,2 mio EUR 
premije. Njihov delež se ob opaznem upadanju 
premije življenjskih zavarovanj v zadnjih letih 
ponovno povečuje, kar je pripomoglo tudi k temu, 
da padec zavarovalne dejavnosti ni bil še večji. 
Glede na navedeno se zmanjšuje tudi narodno 
gospodarski pomen teh zavarovanj, ki so lani 
obsegala 3,8 % BDP in se tako približala zavarovalni 
penetraciji iz leta 2008. Prebivalec Slovenije je 
za tovrstno zavarovanje v letu 2014 povprečno 
namenil 680,3 EUR oz. 1,7 % manj kot leto prej.

Boljše gospodarsko okolje v letu 2014 je verjetno 
pripomoglo, da se je upadanje premoženjskih 
zavarovanj upočasnilo. Znižanje zbrane premije 
za 1,6 % predstavlja za 0,6 odstotne točke 
boljši rezultat kot leto prej, kar je vplivalo tudi 
na manjši padec skupne premije celotnega 
zavarovalnega portfelja. Od osmih zavarovalnih 
vrst v skupini, ki so zaznale pozitivno rast, je bil 
najopaznejši 39,2-odstotni dvig premije zavarovanj 
odgovornosti pri uporabi zrakoplovov, kar je 
presenetljivo ob dejstvu, da se je najbolj znižala 
premija letalskega zavarovanja (za 13,6 %). Pri 
avtomobilskih zavarovanjih je ravno obratno – 
odgovornostno zavarovanje je zbralo za 6,8 % manj 
premije kot leta 2013, medtem ko je zavarovanje 
avtomobilskega kaska imelo minimalen, 
0,2-odstotni porast. Zaradi tega je to lani prvič 
preseglo zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
njun delež v skupini premoženjskih zavarovanj 
pa je bil skoraj enak: 16,2 in 16,1 % (drugo in tretje 
mesto). Najmočnejše je še vedno zdravstveno 
zavarovanje s tretjino ustvarjene premoženjske 
premije. Uspešno, a manj izrazito, se razvijajo 

manjše zavarovalne vrste, kot sta zavarovanje 
pomoči in zavarovanje različnih finančnih izgub. 

S škodnega vidika je bilo lansko leto za 
zavarovalnice ugodno, saj so pri premoženjskih 
zavarovanjih izplačale za 24,7 mio EUR ali 2,6 % 
manj obračunanih kosmatih odškodnin oz. 
zavarovalnin. Zavarovanci so iz tega naslova 
prejeli 943,9 mio EUR, kar predstavlja 71,2 % 
vseh odškodnin oz. zavarovalnin. Te so se lani 
povečale pri desetih zavarovalnih vrstah, daleč 
največ pri kavcijskem zavarovanju, kjer so se 
zavarovalnine povečale kar za 206,4 %. Velik 
porast je zaradi posameznih večjih škod opazen 
tudi pri zavarovanjih prevoza blaga, plovil in 
odgovornosti pri uporabi zrakoplovov in plovil. 
Za zavarovalnice je ugodnejše zmanjšanje 
odškodnin oz. zavarovalnin, ki je bilo pri letalskem 
zavarovanju celo 80,5-odstotno, kar je največ 
med vsemi vrstami zavarovanj v zadnjih nekaj 
letih. Ker gre za majhno zavarovalno vrsto, ta 
upad škod ni imel vpliva na rast vseh odškodnin 
oz. zavarovalnin pri premoženjskih zavarovanjih. 
Glede na odstotkovno manjši padec premije kot 
odškodnin oz. zavarovalnin se je škodni rezultat 
premoženjskih zavarovanj z vrednostjo 67,3 % 
malenkost izboljšal.

Večina obveznih zavarovanj se uvršča med 
premoženjska zavarovanja, največ med njimi 
je zavarovanj odgovornosti. Z 97,9-odstotnim 
deležem so najpomembnejša obvezna zavarovanja 
v prometu, obseg ostalih je zelo majhen. Njihova 
skupna premija se je v letu 2014 ponovno 
zmanjšala, in sicer za 6,5 %, prav tako odškodnine 
oz. zavarovalnine (za 7,1 %). Posledično je škodni 
rezultat ostal na enaki ravni kot leto pred tem.
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Vir: SZZ
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premije in odškodnine oz. zavarovalnine premoženjskih zavarovanj (v mio eur)

Premije

Odškodnine oz. 
zavarovalnine

2010 2011 2012 2013 2014

zavarovalna vrsta zavarovanja škode

število 
zavarovanj(1)

premije 
(v eur)

delež v 
premiji 

pz 
(v %)

število 
škod

odškodnine oz. 
zavarovalnine(2) 

(v eur)

delež v 
odškodninah oz.
zavarovalninah 

pz 
(v %)

SkUPaJ 9.891.713 1.402.194.503 100 26.455.566 943.921.508 100

nezgodno zavarovanje 2.266.932 94.286.851 6,72 49.638 33.414.420 3,54

zdravstveno zavarovanje 1.438.755 471.678.512 33,64 25.849.517 402.993.653 42,69

zavarovanje kopenskih motornih vozil 1.075.649 226.799.727 16,17 251.360 164.051.176 17,38

zavarovanje tirnih vozil 10 2.357.261 0,17 168 2.668.384 0,28

letalsko zavarovanje 213 725.501 0,05 6 78.760 0,01

zavarovanje plovil 3.639 1.151.048 0,08 322 1.940.066 0,21

zavarovanje prevoza blaga 11.489 7.571.440 0,54 5.035 2.909.962 0,31

zavarovanje požara in elementarnih nesreč 686.292 114.004.682 8,13 43.938 61.847.188 6,55

drugo škodno zavarovanje 1.064.527 118.209.699 8,43 113.024 75.594.338 8,01

zavarovanje odgovornosti pri uporabi  
motornih vozil

1.718.160 225.863.017 16,11 54.648 133.946.204 14,19

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov

749 1.280.490 0,09 7 671.087 0,07

zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil 10.041 1.174.081 0,08 33 290.853 0,03

Splošno zavarovanje odgovornosti 253.810 61.505.107 4,39 9.265 23.753.734 2,52

kreditno zavarovanje 52.077 42.153.600 3,01 7.303 23.769.457 2,52

kavcijsko zavarovanje 3.066 1.694.929 0,12 126 599.353 0,06

zavarovanje različnih finančnih izgub 45.855 6.527.504 0,47 1.849 3.439.376 0,36

zavarovanje stroškov postopka 314.319 3.501.958 0,25 3.086 463.714 0,05

zavarovanje pomoči 946.130 21.709.096 1,55 66.241 11.489.783 1,22

premoženjska zavarovanja v letu 2014

(1) Pri nezgodnem in zdravstvenem zavarovanju je prikazano število polic.
(2) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ
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premijska sestava premoženjskih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Požarno  8,13

Drugo škodno  8,43

Kasko – motorna vozila  16,17

Zdravstveno  33,64

Splošna odgovornost  4,39

Kreditno  3,01

Ostalo  3,40

Odgovornost – motorna vozila  16,11
Nezgodno  6,72

zavarovanje preMije odškodnine oz. 
zavarovalnine(2)  

(v eur)

škodni 
rezultat 

(v %)

škodna 
pogostnost(3) 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks rasti 
(2014/2013)

SkUPaJ 228.191.896 93,55 133.189.213 58,37 3,28

obvezno zavarovanje notarske odgovornosti 112.218 112,30 0 0,00 1,20

obvezno zavarovanje odgovornosti geodetskih 
podjetij

37.302 129,63 3.822 10,25 1,20

obvezno zavarovanje odgovornosti proizvajalcev 
zdravil in medicinskih pripomočkov

44.672 1.412,33 0 0,00 -

obvezno zavarovanje odgovornosti računovodskih  
in revizijskih družb

312.995 89,71 39.071 12,48 1,07

obvezno zavarovanje odgovornosti sodnih  
izvršiteljev

10.371 121,28 0 0,00 -

obvezno zavarovanje odgovornosti zavarovalnih 
posredniških družb 

454.114 103,04 0 0,00 -

obvezno zavarovanje odvetniške odgovornosti 1.490.783 114,09 520.103 34,89 14,23

obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu 
proti posledicam nesreče

421.206 99,16 4.079 0,97 0,17

obvezno zavarovanje projektantske odgovornosti 961.454 83,28 180.194 18,74 1,06

obvezno zavarovanje zdravniške odgovornosti 1.389.993 115,41 593.892 42,73 6,77

zavarovanje lastnikov cestnih motornih vozil proti 
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam

220.782.443 93,19 131.114.916 59,39 3,31

zavarovanje lastnikov zrakoplovov proti  
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam

1.091.055 118,59 671.087 61,51 0,94

zavarovanje odgovornosti v pomorskem prometu 1.083.290 100,40 62.049 5,73 0,28

obvezna zavarovanja v letu 2014(1)

(1) Prikazana so le tista obvezna zavarovanja, pri katerih se je obračunala premija in/ali odškodnina oz. zavarovalnina leta 2014.
(2) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.
(3) Pri nezgodnem zavarovanju se v izračunu upošteva število polic.

Vir: SZZ

Vir: SZZ
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5.1.3.1 nezgodna zavarovanja

Nezgodna zavarovanja imajo po obsegu zbrane 
bruto obračunane premije 4,9-odstotni delež v 
vsem zavarovalnem portfelju in se uvrščajo na 
sedmo mesto. Tržijo jih življenjske, kompozitne 
in zdravstvene zavarovalnice. Štirinajst članic 
SZZ je iz tega naslova v letu 2014 zbralo 94,3 mio 
EUR zavarovalne premije, kar je 2 % manj kot leto 
prej. S tem se nadaljuje nazadovanje zavarovalne 
vrste, ki traja že od leta 2008. V strukturi 
nezgodnih zavarovanj je že vrsto let najzanimivejše 
zavarovanje oseb pri opravljanju rednega poklica 

in zunaj njega, ki ustvari polovico premije. Število 
škod je v zadnjih petih letih upadlo za četrtino, 
kar se odraža tudi pri zavarovalninah. Te so se 
lani ponovno zmanjšale, in sicer za 2,6 % na 33,4 
mio EUR, povprečna zavarovalnina je znašala 
673,2 EUR. Škodni rezultat nezgodnih zavarovanj 
je s 35,4 % ohranil raven iz leta pred tem, prav 
tako škodna pogostnost, ki je znašala 2,2 %. 
Sicer je najboljši škodni rezultat doseglo obvezno 
zavarovanje potnikov v javnem prometu proti 
posledicam nesreče (1 %).

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 107.012.303 97,04 39.963.230 94,90 37,34 2,61

2011 103.608.161 96,82 37.690.284 94,31 36,38 2,32

2012 101.566.335 98,03 35.160.405 93,29 34,62 2,34

2013 96.217.719 94,73 34.299.783 97,55 35,65 2,18

2014 94.286.851 97,99 33.414.420 97,42 35,44 2,19

nezgodna zavarovanja

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava nezgodnih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Osebe v motornih vozilih 7,86

Otroci in šolska mladina 3,93

Lastnik vozila in voznik 30,95

Osebe pri delu in v prostem času 50,79
Drugo 4,07

Potrošniki, naročniki 2,39

Vir: SZZ
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5.1.3.2 zdravstvena zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja, katerih bruto 
obračunana zavarovalna premija je leta 2014 
znašala 471,7 mio EUR, so druga največja 
zavarovalna vrsta na slovenskem zavarovalnem 
trgu s 24,3-odstotnim deležem v celotni 
zavarovalni dejavnosti. Število zavarovalnic, ki jih 
tržijo, se je lani povečalo na sedem, kljub temu pa 
je bil zabeležen upad premije za 2,1 %. Nasprotno 
temu se je število sklenjenih zavarovalnih polic 
opazno povečalo, zaradi česar se je povprečna 
premija po dolgoletnem pozitivnem trendu 
rasti zmanjšala za desetino na 327,8 EUR. 

Najpomembnejše zavarovanje je dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje, ki ustvari skoraj celotno 
premijo v zavarovalni vrsti. Lani so se prvič, in sicer 
za 3 %, zmanjšale zavarovalnine na 403 mio EUR. 
Zavarovanci so povprečno prejeli 15,6 EUR, kar 
je največ do zdaj. Zaradi skoraj enake negativne 
rasti premij in zavarovalnin se je škodni rezultat le 
malenkost zmanjšal. Škodna pogostnost je zaradi 
bistveno večjega števila škod kot zavarovalnih 
polic znašala 1.796,7 %, kar je sicer najmanj v 
zadnjih petih letih. Zavarovalna penetracija je bila 
lani 1,3 %.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 409.664.852 98,79 365.659.823 107,08 89,26 1.952,14

2011 428.521.902 104,60 375.435.702 102,67 87,61 2.084,93

2012 468.366.140 109,30 400.407.268 106,65 85,49 2.100,04

2013 481.950.474 102,90 415.506.493 103,77 86,21 2.121,05

2014 471.678.512 97,87 402.993.653 96,99 85,44 1.796,66

zdravstvena zavarovanja

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zdravstvenih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Dopolnilno 98,12 Drugo 1,88

Vir: SZZ
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5.1.3.3 zavarovanja kopenskih motornih vozil

Zavarovanja kopenskih motornih vozil, katerih 
slabih 100 % predstavlja kasko zavarovanje cestnih 
motornih vozil z lastnim pogonom, spadajo med 
najbolj razširjena zavarovanja na slovenskem trgu, 
ki ga je v tej zavarovalni vrsti lani obvladovalo 
osem naših članic. Predstavljajo tretjo največjo 
zavarovalno vrsto, ki svoj tržni delež že nekaj 
let ohranja na enaki ravni (11,7 % ob upoštevanju 
skupine življenjskih zavarovanj), lani pa je ohranila 
tudi vrednost zbrane premije iz leta prej (226,8 mio 
EUR). Prav tako se je umirilo upadanje povprečne 
premije – ta je znašala 210,9 EUR. Po navodilu AZN 

je ena izmed članic lani spremenila metodologijo 
štetja zavarovanj, kar se odraža v višji povprečni 
premiji v primerjavi s prikazom v lanskem 
Statističnem zavarovalniškem biltenu. Po dveh 
letih rasti se je za 7,4 % zmanjšal celoten znesek 
zavarovalnin, hkrati pa tudi njihova povprečna 
vrednost na 652,7 EUR. Škodni rezultat se je zato 
izboljšal za 6 odstotnih točk, škodna pogostnost 
pa za 1,6. Zavarovalna gostota te zavarovalne vrste 
je lani znašala 110 EUR, zavarovalna penetracija pa 
0,6 %.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 254.215.483 104,87 195.454.108 90,71 76,89 31,14

2011 254.494.781 100,11 167.728.998 85,82 65,91 28,90

2012 239.352.324 94,05 174.946.026 104,30 73,09 27,03

2013 226.409.530 94,59 177.266.026 101,33 78,29 24,95

2014 226.799.727 100,17 164.051.176 92,55 72,33 23,37

zavarovanja kopenskih motornih vozil

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj kopenskih motornih vozil v letu 2014 (v %)

Kasko cestnih motornih vozil z lastnim 

pogonom 99,91 Drugo 0,09

Vir: SZZ
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5.1.3.4 zavarovanja tirnih vozil

Najmanjše število zavarovanj je sklenjenih z 
zavarovanji tirnih vozil, ki so glede na zbrano 
zavarovalno premijo zadnja leta na štirinajstem 
mestu celotne zavarovalne dejavnosti. Vsako leto 
se iz tega naslova zbere za okoli 2 mio EUR premije; 
lani sta dve zavarovalnici zbrali za 2,1 % manj. 
Zaradi narave obravnavanih zavarovanj je njihovo 
število majhno, povprečna premija zavarovanja 
pa rekordna v zavarovalni dejavnosti – lani je 
znašala kar 235.726,1 EUR. Glede na majhno število 

škod, ki se zadnja tri leta skoraj ne spreminja, 
so posamezne zavarovalnine lahko zelo velike. 
Povprečna zavarovalnina se je lani zaradi rahlega 
upada njihove skupne vrednosti zmanjšala na 
15.883,2 EUR. Glede na majhno število sklenjenih 
zavarovanj in posledično škod je škodno dogajanje 
izrazitejše, kar se odraža v dolgoletnem nihanju 
škodne pogostnosti in škodnega rezultata. Slednji 
je sicer že tretje leto zapored negativen. 

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

2010 262.428 11,08 872.107 89,76 332,32 91,09

2011 2.050.269 781,27 1.166.016 133,70 56,87 162,79

2012 2.681.636 130,79 3.095.373 265,47 115,43 89,39

2013 2.407.560 89,78 2.839.468 91,73 117,94 99,38

2014 2.357.261 97,91 2.668.384 93,97 113,20 1.680,00

zavarovanja tirnih vozil 

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj tirnih vozil v letu 2014 (v %)

Kasko tirnih vozil 100,00 

Vir: SZZ
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5.1.3.5 letalska zavarovanja

Letalska zavarovanja so bila že tretje leto 
zapored najmanjša zavarovalna vrsta v skupini 
premoženjskih zavarovanj, katere promet je 
zaradi luksuzne narave predmeta zavarovanja 
pod močnim vplivom stanja v gospodarstvu in 
se je v primerjavi z leti poprej več kot prepolovil. 
Lanski padec premije petih zavarovalnic za 13,6 % je 
posledica nadaljnjega upadanja že tako majhnega 
števila zavarovanj – teh je bilo v letu 2014 le še 
213. Povprečna premija se je rahlo dvignila in je 
znašala 3.406,1 EUR. Škodna stran je zelo odvisna 
od pojava škodnih dogodkov, ki zaradi pogosto 

velikih zavarovalnin vplivajo tudi na škodni 
rezultat. Škod je bilo lani ob 62,5-odstotnem padcu 
le 6, zavarovalnine pa so upadle kar za 80,5 % in 
so močno pod povprečjem zadnjega desetletja. 
Povprečna zavarovalnina je znašala 13.126,7 EUR. 
Letalska zavarovanja dosegajo pri škodni 
pogostnosti v vseh letih enega boljših rezultatov 
med zavarovalnimi vrstami. Izrazitejše je nihanje 
škodnega rezultata, ki je odvisno od gibanja 
zavarovalnin. Lani je bil z 10,9 % celo najboljši v 
skupini premoženjskih zavarovanj.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

2010 1.615.418 97,47 1.170.400 387,95 72,45 3,38

2011 1.272.799 78,79 102.608 8,77 8,06 3,36

2012 679.081 53,35 116.681 113,72 17,18 3,72

2013 839.875 123,68 403.616 345,91 48,06 6,06

2014 725.501 86,38 78.760 19,51 10,86 2,82

letalska zavarovanja

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava letalskih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Kasko letal in drugih zračnih plovil 100,00

Vir: SZZ
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5.1.3.6 zavarovanja plovil

Zavarovanja plovil so druga najmanjša zavarovalna 
vrsta, v okviru katere pet zavarovalnic vsako leto 
ustvari nekaj več kot za milijon evrov zavarovalne 
premije. Glede na dejstvo, da se predmet tega 
zavarovanja uvršča med luksuzne dobrine, in glede 
na splošno gospodarsko stanje v državi njihovo 
število po letu 2009 počasi upada, z njim pa tudi 
znesek zbrane premije, ki se je v tem času zmanjšal 
za tretjino. Povprečna premija pri tem niha in je 
lani znašala 316,3 EUR. Glede na višje vrednosti 
nekaterih plovil lahko posamezni škodni dogodki 

močno vplivajo na celoten znesek obračunanih 
zavarovalnin. Ob sicer za osmino manjšem številu 
škod se je tako lani zavarovalnina povečala za 
slabo polovico, povprečna zavarovalnina pa se je 
skoraj podvojila na 6.025,1 EUR in s tem močno 
presegla povprečje zadnjega desetletja. To je 
vplivalo še na škodni rezultat, ki je bil s 168,6 % 
najslabši v zadnjem desetletju, prav tako škodna 
pogostnost. Doseženi škodni rezultat je bil lani 
tudi najslabši v celotni zavarovalni dejavnosti.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

2010 1.733.397 88,45 1.425.263 61,54 82,22 7,44

2011 1.480.828 85,43 986.771 69,23 66,64 7,87

2012 1.391.256 93,95 1.345.314 136,33 96,70 7,92

2013 1.227.512 88,23 1.307.671 97,20 106,53 7,94

2014 1.151.048 93,77 1.940.066 148,36 168,55 8,85

zavarovanja plovil 

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj plovil v letu 2014 (v %)

Kasko plovil v pomorski plovbi 98,62
Drugo 1,38

Vir: SZZ
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5.1.3.7 zavarovanja prevoza blaga

V primerjavi z drugimi zavarovalnimi vrstami rast 
premije zavarovanj prevoza blaga zaniha vsakih 
nekaj let, pri tem pa s stalnim 0,4-odstotnim 
deležem zaseda enajsto mesto v zavarovalnem 
portfelju. Sedem zavarovalnic je z njimi v letu 
2014 zbralo 7,6 mio EUR premije ali 4,3 % manj kot 
leto prej. Nazadovanje je bistveno manjše kot pri 
številu sklenjenih zavarovanj, zato je povprečna 
premija narasla za 13,4 % na 659 EUR. Strukturni 
grafikon kaže večji delež zavarovanj prevoza 
blaga v mednarodnem prometu, pri čemer je 

po počasni rasti v preteklem desetletju delež 
zavarovanj v domačem prometu tokrat ponovno 
stagniral. Oškodovanci so prejeli skupaj 91,6 % 
več zavarovalnin kot leto prej, čemur so botrovali 
posamezni večji škodni dogodki. Posledica je 
veliko povišanje povprečne zavarovalnine na 
577,9 EUR, pa tudi bistveno poslabšanje škodnega 
rezultata, ki je bil leto pred tem eden najboljših 
v vsej zavarovalni dejavnosti. Po drugi strani je 
škodna pogostnost obravnavanih zavarovanj med 
najslabšimi v skupini premoženjskih zavarovanj.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 7.559.405 107,75 1.987.519 58,53 26,29 49,33

2011 8.229.602 108,87 2.554.395 128,52 31,04 41,87

2012 8.783.242 106,73 2.485.548 97,30 28,30 31,49

2013 7.908.961 90,05 1.519.112 61,12 19,21 34,99

2014 7.571.440 95,73 2.909.962 191,56 38,43 43,82

zavarovanja prevoza blaga 

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj prevoza blaga v letu 2014 (v %)

Domači promet 36,51 Mednarodni promet 56,35

Drugo 7,14

Vir: SZZ
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5.1.3.8 zavarovanja požara in elementarnih nesreč

Medtem ko so nekatere vrste zavarovanj precej 
odvisne od gospodarskega stanja države, 
predstavljajo požarna zavarovanja najstabilnejšo 
zavarovalno vrsto, saj njihova premija bolj ali manj 
raste iz leta v leto. Šesta največja zavarovalna 
vrsta s 5,9-odstotnim tržnim deležem je v desetih 
zavarovalnicah zbrala največ premije do zdaj 
– 114 mio EUR, od tega dve tretjini s požarnimi 
zavarovanji izven industrije in obrti. Glede na 
povprečno premijo, ki jo za to zavarovanje plača 
zavarovanec (lani 166,1 EUR), lahko sklepamo, da 
je zavarovanje dostopno večini lastnikov objektov. 

Kljub temu je po ocenah še precej nezavarovanih 
objektov v Sloveniji. Na prebivalca je bilo sicer 
za tovrstno zavarovanje v letu 2014 namenjenih 
55,3 EUR. Število škod se je nekoliko zmanjšalo, 
zavarovalnine pa so se v skupni vrednosti povišale 
za 13,4 % in so povprečno znašale 1.407,6 EUR. 
Zaradi ponovno večje stopnje rasti zavarovalnin 
kot premij se je za 5,5 odstotne točke poslabšal 
škodni rezultat na 54,3 %. Ob večjem upadu števila 
zavarovanj se je za dve tretjini povečala škodna 
pogostnost. 

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 94.700.663 105,79 51.971.056 84,13 54,88 6,35

2011 98.803.799 104,33 40.136.769 77,23 40,62 4,83

2012 111.094.345 112,44 46.619.406 116,15 41,96 3,54

2013 111.932.518 100,75 54.563.946 117,04 48,75 3,90

2014 114.004.682 101,85 61.847.188 113,35 54,25 6,40

zavarovanja požara in elementarnih nesreč

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj požara in elementarnih nesreč v letu 2014 (v %)

V industriji in obrti 18,93

Izven industrije in obrti 65,24

Drugo 11,44 

Premoženje elektrogospodarskih podjetij 4,39

Vir: SZZ
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5.1.3.9 druga škodna zavarovanja

Druga škodna zavarovanja z več kot milijonom 
sklenjenih zavarovanj predstavljajo eno izmed 
najbolj množičnih zavarovalnih vrst. Velik nabor 
različnih zavarovanj kljub letnim nihanjem 
premije zagotavlja stalen, okoli 6-odstotni tržni 
delež v celotni zavarovalni dejavnosti. V letu 
2014 se je ohranila vrednost zbrane premije iz 
leta prej, za 15,1 EUR pa se je povišala povprečna 
premija na 111 EUR. Na prebivalca Slovenije je bilo 
iz tega naslova zbranih 57,4 EUR letno. Pri tem 
prevladujejo stanovanjska zavarovanja, katerih 
delež se je v zadnjem letu zmanjšal za petino na 
35,3 %, in strojelomna zavarovanja, s katerimi je 

bila ustvarjena četrtina premije. Zavarovalnice 
so tudi zaradi nekaterih naravnih nesreč, kot je 
bil februarski žled, ki je zajel polovico Slovenije, 
izplačale za 16,3 % več zavarovalnin kot predhodno 
leto. Tako se je za 8,8 odstotne točke poslabšal 
škodni rezultat na 63,9 %, ki s tem nadaljuje 
svoje nihanje v zadnjem petletnem obdobju. Če 
izvzamemo zavarovanje rudnikov, pri katerem 
je bilo sklenjeno le eno zavarovanje, škod pa ni 
bilo, je najboljši škodni rezultat v zavarovalni vrsti 
ponovno doseglo zavarovanje domske asistence v 
višini 5,4 %.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 136.788.960 98,04 83.246.624 69,61 60,86 11,51

2011 142.776.407 104,38 72.644.965 87,26 50,88 12,10

2012 125.463.573 87,87 75.593.813 104,06 60,25 10,47

2013 117.802.880 93,89 65.012.365 86,00 55,19 8,88

2014 118.209.699 100,35 75.594.338 116,28 63,95 10,62

druga škodna zavarovanja

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava drugih škodnih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Vlom in rop 6,21 

Steklo 4,00

Stanovanje 35,12

Gradnja 2,36

Montaža 1,31

Računalniki 2,83
Oprema v zakupu (leasing) 0,60

Živali 3,34
Domska asistenca 0,89

Kombinirano premoženje 8,56 

Turisti 1,77

Drugo 3,24 

Posevki in plodovi 5,09

Strojelom 24,67

Vir: SZZ
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5.1.3.10  zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih 
vozil

Zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih 
vozil je v letu 2014 tržilo osem zavarovalnic. Te so 
opravile posel, ki je bil po premijskem volumnu z 
11,7-odstotnim deležem četrti največji v celotnem 
zavarovalnem portfelju in tako po dolgih letih 
nazadoval za eno mesto. Cena močne konkurence 
ob dokaj konstantnem številu sklenjenih 
zavarovanj se odraža v upadanju premije, ki se je 
od leta 2008 zmanjšala za tretjino. Posledično 
so v tem obdobju za tretjino nazadovale tudi 
povprečna premija, ki je lani znašala 131,5 EUR, 
zavarovalna penetracija (0,6-odstotni delež BDP) 

in zavarovalna gostota (109,6 EUR). Pretežni del 
teh zavarovanj (220,8 mio EUR) je bil ustvarjen 
z obveznim zavarovanjem avtomobilske 
odgovornosti. Število prometnih nesreč je v 
zadnjem desetletju upadlo več kot za polovico, 
kar z vidika zavarovalnic pozitivno vpliva na 
odškodnine. Trend njihove rasti je že nekaj let 
negativen, znižuje se tudi povprečna odškodnina, 
ki je lani znašala 2.451,1 EUR. Nasprotno se v 
zadnjem času povišuje škodna pogostnost, škodni 
rezultat je lani ostal nespremenjen. 

leto preMije odškodnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 302.868.100 93,77 169.048.385 91,60 55,82 3,64

2011 283.413.868 93,58 155.164.427 91,79 54,75 3,40

2012 264.528.097 93,34 143.814.503 92,69 54,37 3,05

2013 242.254.948 91,58 144.333.191 100,36 59,58 3,13

2014 225.863.017 93,23 133.946.204 92,80 59,30 3,18

zavarovanja odgovornosti pri uporabi motornih vozil

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj odgovornosti pri uporabi motornih vozil v letu 2014 (v %)

Lastniki cestnih motornih vozil 97,75 
Drugo 0,29

Prevozniška odgovornost 1,96

Vir: SZZ
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5.1.3.11  zavarovanja odgovornosti pri uporabi  
zrakoplovov

Zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 
so z 39,2-odstotno stopnjo rasti premije, največjo 
v celotni zavarovalni dejavnosti, lani napredovala 
za dve mesti na strukturni lestvici. Dosedanji 
trend upadanja, ki je trajal od leta 2008, se je 
torej ustavil. Zdaj četrta najmanjša zavarovalna 
vrsta je v šestih zavarovalnicah zbrala 1,3 mio EUR 
zavarovalne premije. Največji del tega (85,2 %) je 
namenjen obveznemu zavarovanju odgovornosti 
lastnikov zrakoplovov po Zakonu o obveznih 
zavarovanjih v prometu. Ob majhnem številu 
sklenjenih zavarovanj je tudi majhno število 

škod, katerih nihanje je skupaj z odškodninami 
zato še izrazitejše. Te so lani s 60,4-odstotnim 
povečanjem dosegle svojo najvišjo vrednost v 
zadnjem desetletju. Kljub temu se je povprečna 
odškodnina znižala za tretjino na 95.869,6 EUR, 
kar je še vedno daleč najvišja povprečna 
odškodnina med vsemi zavarovalnimi vrstami. Ob 
nihanju škod posledično niha tudi škodni rezultat, 
ki se je lani poslabšal za 6,9 odstotne točke na 
52,4 %. Zaradi zelo majhnega števila škod (7) je 
škodna pogostnost stalno med najnižjimi v celotni 
zavarovalni dejavnosti.

leto preMije odškodnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

2010 1.197.993 79,28 637.398 210,49 53,21 0,43

2011 1.174.311 98,02 271.030 42,52 23,08 0,99

2012 1.120.585 95,42 659.540 243,35 58,86 0,53

2013 920.006 82,10 418.418 63,44 45,48 0,30

2014 1.280.490 139,18 671.087 160,39 52,41 0,93

zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj odgovornosti pri uporabi zrakoplovov v letu 2014 (v %)

Lastniki zrakoplovov 85,21
Drugo 14,79

Vir: SZZ
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5.1.3.12 zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

Zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil so 
tretja najmanjša zavarovalna vrsta, ki z izjemo 
v letu 2013 stalno raste. Pet zavarovalnic je 
lani iz tega naslova ustvarilo za 1,2 mio EUR 
zavarovalne premije, od tega 1,1 mio EUR z 
obveznim zavarovanjem odgovornosti lastnikov 
čolnov. Število zavarovanj je, nasprotno od 
kasko zavarovanja plovil, kjer je viden vpliv 
gospodarskega stanja v državi, kljub manjšim 
nihanjem dokaj stabilno, kar ni mogoče reči 
za povprečno premijo. Število škod se je lani 

po izjemnem povečanju v letu 2013 vrnilo na 
običajno raven, zato je opazno izboljšanje škodne 
pogostnosti, ki je bila z 0,3 % celo najnižja med 
vsemi zavarovalnimi vrstami. Zaradi posameznih 
velikih škod so se močno povišale odškodnine (za 
45,2 %) in z njimi povprečna odškodnina – ta je z 
8.813,7 EUR dosegla svojo najvišjo vrednost do zdaj. 
Za 7,4 odstotne točke se je poslabšal tudi škodni 
rezultat na 24,8 %, ki pa še vedno predstavlja 
tretjega najboljšega v zavarovalni dejavnosti v 
preteklem letu. 

leto preMije odškodnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

2010 1.181.786 102,69 281.996 118,41 23,86 0,39

2011 1.218.185 103,08 165.325 58,63 13,57 0,30

2012 1.227.418 100,76 208.095 125,87 16,95 0,27

2013 1.155.016 94,10 200.327 96,27 17,34 1,17

2014 1.174.081 101,65 290.853 145,19 24,77 0,33

zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj odgovornosti pri uporabi plovil v letu 2014 (v %)

Pomorski promet 92,27

Marina 7,27

Popravljavci plovil 0,08

Rečni in jezerski promet 0,38

Vir: SZZ
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5.1.3.13 Splošna zavarovanja odgovornosti

Ena izmed treh vrst zavarovanj, ki ves čas 
zaznavajo pozitivno rast, so splošna zavarovanja 
odgovornosti. Ta z 61,5 mio EUR ustvarjene 
premije zavzemajo 3,2-odstotni delež ali osmo 
mesto v zavarovalnem portfelju. Med velikim 
številom različnih zavarovanj prevladuje splošno 
zavarovanje odgovornosti, katerega obseg se 
v zadnjem letu ni spremenil, zato je ob porastu 
ostalih zavarovanj njegov delež upadel za 
3,4 odstotne točke. Po zbrani premiji je med 
pomembnejšimi še zavarovanje odgovornosti 
proizvajalca za izdelke, preostala zavarovanja 

pa imajo le majhen delež v strukturi zavarovalne 
vrste. Devet zavarovalnic je lani iz splošnih 
zavarovanj odgovornosti izplačalo za 23,8 mio 
EUR odškodnin, kar je 16 % manj kot leto prej. Ob 
dejstvu, da znesek odškodnin med posameznimi 
leti zelo niha, število škod pa enakomerno upada, 
je opazno tudi nihanje povprečne odškodnine. 
Zaradi upada odškodnin ob 4,7-odstotnem 
povišanju premij se je za 9,5 odstotne točke 
izboljšal škodni rezultat na 38,6 %. Boljša je tudi 
škodna pogostnost.

leto preMije odškodnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 50.044.066 100,84 26.624.420 81,93 53,20 17,28

2011 52.744.816 105,40 27.922.888 104,88 52,94 15,75

2012 57.783.544 109,55 26.015.088 93,17 45,02 4,31

2013 58.766.339 101,70 28.274.039 108,68 48,11 3,90

2014 61.505.107 104,66 23.753.734 84,01 38,62 3,65

Splošna zavarovanja odgovornosti

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava splošnih zavarovanj odgovornosti v letu 2014 (v %)

Splošno 69,32

Drugo 3,54

Varnostniki 0,41

Geodetska podjetja 0,06

Zavarovalne posredniške družbe 0,74

Notarji 0,18

Zdravniki 2,26

Odvetniki 2,42   

Projektanti 1,56

Računovodske in revizijske družbe 0,51

Nepremičninski posredniki 0,33

Uprava in nadzorni svet 2,61

Špediterji 0,27

Garancije 2,20

Izvajalci montažnih del 0,06

Izvajalci gradbenih del 0,11

Proizvajalci 13,41

Vir: SZZ
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5.1.3.14 kreditna zavarovanja

Kreditna zavarovanja so med prvimi zaznala vpliv 
propada podjetij in povečanja brezposelnosti 
ter s tem povezanega bančnega kreditnega 
krča pri zavarovalninah in tudi premijah. Znesek 
premije kreditnih zavarovanj, ki ga je zbralo pet 
zavarovalnic, je bil leta 2014 z 42,2 mio EUR za 2,2 % 
manjši kot leto prej. V vsej zavarovalni premiji ta 
znesek dosega prav tako 2,2 %. V zavarovalni vrsti 
prevladuje zavarovanje potrošniških kreditov, 
ki je ohranilo vrednost svoje premije iz leta 2013 
(15,1 mio EUR). Tokrat je za njim zaostalo do 

zdaj vodilno zavarovanje terjatev v mednarodni 
trgovini s 13,7 mio EUR zbrane premije. Škodna 
stran izkazuje za leto 2014 v primerjavi z letom 
prej padec zavarovalnin za 20,2 %. Trend upadanja 
se torej kljub občasnemu povečanju števila škod 
nadaljuje že četrto leto. V tem času se je skoraj 
za polovico znižala tudi povprečna zavarovalnina 
na 3.254,8 EUR. Pokazatelj vsega tega je čedalje 
boljši škodni rezultat, ki se je lani zmanjšal za 12,7 
odstotne točke na 56,4 %.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 46.157.019 120,21 45.899.673 132,27 99,44 13,32

2011 44.414.514 96,22 38.105.026 83,02 85,79 13,59

2012 42.762.552 96,28 31.704.999 83,20 74,14 17,10

2013 43.092.724 100,77 29.784.621 93,94 69,12 16,21

2014 42.153.600 97,82 23.769.457 79,80 56,39 14,02

kreditna zavarovanja

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava kreditnih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Potrošniški krediti 35,85

Terjatve v notranji trgovini 13,75

Drugo 2,40
Terjatve iz plačilnih in kreditnih kartic 1,58

Limiti na transakcijskih računih zasebnikom 0,57

Krediti pravnim osebam 0,22

Krediti zasebnikov 1,17

Stanovanjski krediti 4,58

Terjatve v mednarodni trgovini 32,58

Vir: SZZ

Limiti na transakcijskih računih za osebni namen 7,30
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5.1.3.15 kavcijska zavarovanja

Kavcijska zavarovanja se uvrščajo med najšibkejša 
zavarovanja, ki so po treh letih rasti v letu 2014 
zbrala le 1,7 mio EUR premije in tako ohranila 
raven iz leta prej. Število zavarovanj se je pri tem 
zmanjšalo za tretjino, povprečna premija se je 
povišala za več kot polovico. Največ, 0,6 mio EUR 
premije je prineslo zavarovanje odprave napak 
v garancijskem roku, zavarovanje dobre izvedbe 
prevzete obveznosti pa 0,4 mio EUR. Preostala 
zavarovanja so precej manjša. Štiri zavarovalnice, 
ki tržijo tovrstna zavarovanja, so lani skupno 

izplačale za 0,6 mio EUR zavarovalnin, s tem pa 
dosegle rekorden dvig v vsej zavarovalni dejavnosti 
v višini 206,4 %. Ob povečanju števila škod sta se 
več kot podvojili povprečna zavarovalnina, ki je 
dosegla 4.756,8 EUR, in škodna pogostnost (4,1 %). 
Ta še vedno dosega precej boljši rezultat kot pred 
nekaj leti, ko je redno presegala 10 %. Bistveno se 
je izboljšal tudi škodni rezultat, ki se je vse do leta 
2011 gibal okoli ali celo nad 100 %. V letu 2014 se je 
sicer ponovno povečal, toda le na 35,4 %.

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 934.817 86,79 989.234 67,80 105,82 7,58

2011 1.039.479 111,20 1.141.081 115,35 109,77 5,89

2012 1.378.278 132,59 630.569 55,26 45,75 1,70

2013 1.703.055 123,56 195.645 31,03 11,49 1,85

2014 1.694.929 99,52 599.353 306,35 35,36 4,11

kavcijska zavarovanja

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava kavcijskih zavarovanj v letu 2014 (v %)

Garancija za plačilne kartice 6,59

Karneti 6,17

Odprava napak v garancijskem roku 36,69

Resnost ponudbe 5,78

Dobra izvedba prevzete obveznosti 22,30

Vračilo predplačila 0,55

Drugo 2,62
Carinski dolg 12,14

Nesolventnost organizatorjev turističnih potovanj 7,16

Vir: SZZ
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5.1.3.16 zavarovanja različnih finančnih izgub

Devet zavarovalnic je v letu 2014 pri zavarovanju 
različnih finančnih izgub ustvarilo za 6,5 mio EUR 
zavarovalne premije. Zavarovanja, povezana s 
finančnimi tveganji, imajo tako le 0,3-odstotni 
tržni delež v celotnem zavarovalnem portfelju. Gre 
za eno izmed le osmih zavarovalnih vrst, ki so lani 
zaznale povišanje premije, čeprav so obravnavana 
zavarovanja v zadnjih letih nihala na premijski in 
tudi na škodni strani. Lani je dvig zavarovalnin 
v višini 34,2 % precej presegel 5,3-odstotno 
stopnjo rasti premij, kar je zmanjšalo razkorak 
med njimi in za 11,3 odstotne točke poslabšalo 

škodni rezultat. Ob konstantnem manjšanju 
števila škod se nadaljuje tudi upadanje škodne 
pogostnosti, povprečna zavarovalnina pa se je 
že drugič zaporedoma povišala. Večinski delež v 
strukturi zavarovalne vrste ima sicer zavarovanje 
obratovalnega zastoja zaradi požara, za katerega 
so zavarovanci vplačali 3,6 mio EUR premije, več 
kot pol manj pa je bilo zbrano pri zavarovanju 
nevarnosti odpovedi turističnih zavarovanj. Škodni 
rezultat je najboljši pri zavarovanju obratovalnega 
zastoja zaradi strojeloma (20,6 %), najslabši pa pri 
zavarovanju prireditev (146,6 %).

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 5.995.284 97,11 4.919.298 103,29 82,05 9,95

2011 6.477.981 108,05 3.716.244 75,54 57,37 6,84

2012 5.912.069 91,26 2.441.515 65,70 41,30 5,64

2013 6.199.316 104,86 2.563.164 104,98 41,35 5,02

2014 6.527.504 105,29 3.439.376 134,18 52,69 4,03

zavarovanja različnih finančnih izgub

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj različnih finančnih izgub v letu 2014 (v %)

Prireditve 2,13
Proti škodam zaradi odkupa valutnih falsifikatov 0,71

Obratovalni zastoj zaradi strojeloma 13,74

Obratovalni zastoj zaradi požara 55,53

Obratovalni zastoj v storitveni dejavnosti 1,02
Drugo 4,68

Nevarnost odpovedi turističnih potovanj 22,19 

Vir: SZZ
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5.1.3.17 zavarovanja stroškov postopka

Zavarovanje stroškov postopka se počasi razvija na 
slovenskem zavarovalnem trgu, saj je po premiji 
v letu 2014 predstavljalo samo 0,2 % zavarovalne 
dejavnosti. Bolj opazen je porast števila sklenjenih 
zavarovanj, saj jih je bilo pred dvajsetimi leti le 
nekaj tisoč, zadnjih pet let pa preko 300.000. 
Znesek zbrane premije se je lani zmanjšal za 2,2 % 
in dosegel vrednost 3,5 mio EUR. V celoti je bil 
zbran z zavarovanjem stroškov odvetnikov in 
drugih stroškov postopka. Šest zavarovalnic je 

izplačalo za 0,5 mio EUR zavarovalnin, njihova 
vrednost pa narašča že vrsto let. Število zavarovanj 
je sicer bistveno večje od števila škod. Oba imata 
pozitiven trend rasti, čeprav sta lani zaznala rahel 
upad. Škodna pogostnost se ves čas minimalno 
povečuje, v zadnjem letu pa je stagnirala. Ker so se 
zavarovalnine ob padcu premij povišale, se je lani 
ponovno poslabšal škodni rezultat, ki kljub temu 
s 13,2 % predstavlja drugi najboljši škodni rezultat 
med vsemi zavarovalnimi vrstami tega leta. 

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 3.896.501 104,96 233.982 116,19 6,00 0,66

2011 4.117.375 105,67 253.617 108,39 6,16 0,85

2012 3.705.908 90,01 353.668 139,45 9,54 0,80

2013 3.581.235 96,64 405.645 114,70 11,33 1,00

2014 3.501.958 97,79 463.714 114,32 13,24 0,98

zavarovanja stroškov postopka

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj stroškov postopka v letu 2014 (v %)

Stroški odvetnikov 100,00



StatiStični zavarovalniški bilten 2015 82

5.1.3.18 zavarovanja pomoči

Trend najvišje rasti med vsemi zavarovalnimi 
vrstami v zadnjih letih pripada zavarovanjem 
pomoči, ki si tako vztrajno krepijo svoj delež na 
zavarovalnem trgu – z 0,4 v letu 2005 na 1,1 % v 
letu 2014. Sedem (prejšnja leta le šest) zavarovalnic 
je lani ustvarilo 21,7 mio EUR premije ali 7,4 % več 
kot leto prej. Velika večina tega zneska (77,3 % 
ali 16,8 mio EUR) je bila zbrana z zavarovanjem 
avtomobilske asistence, ki nosi še večji delež na 
škodni strani. Ker se konstantno povečuje tudi 

število zavarovanj, počasi narašča povprečna 
premija, ki je lani dosegla 22,9 EUR. Že nekaj 
let imajo prav tako stabilno rast število škod in 
zavarovalnine, vrednost slednjih se je od leta 2013 
povzpela za 12,1 %. Ker je stopnja rasti zavarovalnin 
v zadnjem času višja od stopnje rasti premij, se 
vsakoletno slabša škodni rezultat, lani za 2,2 
odstotni točki na 52,9 %. Škodna pogostnost se je 
povečala za 0,6 odstotne točke na 7 %. 

leto preMije zavarovalnine(1) škodni 
rezultat 

(v %)

škodna  
pogostnost 

(v %)
znesek 
(v eur)

indeks
 rasti

znesek 
(v eur)

indeks 
rasti

2010 12.500.986 130,29 6.824.350 141,48 54,59 5,34

2011 18.205.946 145,64 6.968.680 102,11 38,28 4,13

2012 19.302.215 106,02 9.261.180 132,90 47,98 5,94

2013 20.206.985 104,69 10.253.785 110,72 50,74 6,35

2014 21.709.096 107,43 11.489.783 112,05 52,93 7,00

zavarovanja pomoči

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SZZ

premijska sestava zavarovanj pomoči v letu 2014 (v %)

Avtomobilska asistenca 77,28 

Drugo 5,82

Zdravstvena asistenca 16,90

Vir: SZZ
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5.1.4 prodajne poti

Izbira prodajnih poti je za zavarovalnice 
zelo pomembna. Pri tem je treba upoštevati 
zadovoljstvo zavarovanca z načinom ponujene ali 
opravljene storitve in tudi stroške, ki spremljajo 
določeno prodajno pot. Oboje je po državah 
različno, zato prevladujejo tudi različni načini 
prodaje. Medtem ko se v večini evropskih 
kontinentalnih držav največ zavarovanj proda prek 
zavarovalnih zastopnikov, je v anglosaksonskih 
državah uveljavljena prodaja prek zavarovalnih 
posrednikov. Ta je povsod bolj razvita pri 
premoženjskih zavarovanjih, pri življenjskih pa se 
pogosto uporablja tudi bančno posredništvo. 

V Sloveniji kot tradicionalni srednjeevropski državi 
zavarovalnice večinoma tržijo svoje storitve prek 
lastne mreže zastopnikov, manjši delež premije 
pa je zbran z neposredno prodajo zavarovanj na 
okencu. Drugi načini prodaje se kljub hitremu 
razvoju tehnologije uveljavljajo le počasi, saj vse 
od osamosvojitve Slovenije niso bistveno povečali 
svojega deleža. 

Zavarovalni zastopniki so s prodajo leta 2014 tako 
kot v preteklih letih ustvarili dve tretjini celotne 
zavarovalne premije, pri čemer je njihov delež 
v skupini življenjskih zavarovanj še precej večji. 
Rahlo se je zmanjšala prodaja na okencu, s katero 
se je zbrala petina celotne zavarovalne premije. 

Nasprotno temu se je dvignil sicer majhen, a do 
zdaj konstanten delež bančne in poštne mreže. 
5,1 % zavarovalne premije so iztržili posredniki, ki 
podoben delež ohranjajo že vrsto let. Prodaja po 
telefonu in prek interneta že nekaj let niha ter se le 
počasi uveljavlja.

Vsa zavarovanja se prodajajo na podoben način, 
večinoma prek zastopnika. Izstopajo dopolnilna 
zdravstvena zavarovanja in zavarovanja s 
kapitalizacijo izplačil, pri katerih prevladuje 
prodaja na okencu. Ta pomeni pomemben člen 
tudi v prodaji zavarovanj plovil in odgovornosti 
pri uporabi plovil. Prodaja prek posrednikov 
je uveljavljena pri zavarovanjih prevoza blaga, 
odgovornosti lastnikov zrakoplovov, splošne 
odgovornosti in različnih finančnih izgub.

Pri prodaji na okencu je tri četrtine premije zbrane 
z zdravstenimi zavarovanji, ki so najmočnejša 
tudi pri prodaji po telefonu in prek interneta. 
Zavarovalni zastopniki ustvarijo skoraj tretjino 
zavarovalne premije s prodajo avtomobilskih 
zavarovanj, posredniki pa več kot polovico s 
prodajo požarnih in drugih škodnih zavarovanj ter 
z zavarovanjem splošne odgovornosti. Poštna in 
bančna mreža se uporabljata pretežno za prodajo 
življenjskih zavarovanj, s katerimi sta lani ustvarili 
88,2 % prometa.
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zavarovalna vrsta Skupaj notranji zaposleni 
za prodajo

zastopniki posredniki bančna,  
poštna 
mreža

drugi, 
neomenjeni 

načiniprodajno 
okence

telefon, 
internet

interni 
(vezani)

zunanji 
(nevezani)

SkUPaJ 100 20,92 1,19 35,39 31,85 5,06 4,14 1,44

PreMoŽenJSka zavarovanJa 100 27,13 1,56 34,98 26,77 6,89 0,68 1,99

nezgodno zavarovanje 100 12,57 1,39 41,91 33,84 4,26 4,10 1,93

zdravstveno zavarovanje 100 66,70 3,22 3,06 23,30 3,00 0,21 0,50

zavarovanje kopenskih motornih vozil 100 6,05 0,23 52,31 36,27 3,81 0,42 0,91

zavarovanje tirnih vozil 100 0,00 0,00 99,18 0,00 0,82 0,00 0,00

letalsko zavarovanje 100 1,44 4,21 81,20 1,40 11,75 0,00 0,00

zavarovanje plovil 100 23,90 0,00 30,87 38,43 6,67 0,00 0,13

zavarovanje prevoza blaga 100 18,90 0,00 41,89 1,18 38,03 0,00 0,00

zavarovanje požara in elementarnih 
nesreč

100 6,84 0,62 57,25 18,66 15,77 0,82 0,04

drugo škodno zavarovanje 100 5,95 0,63 62,44 13,49 16,61 0,87 0,02

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
motornih vozil

100 6,00 0,51 46,62 41,18 3,14 0,48 2,06

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov

100 0,64 2,19 61,51 1,11 34,56 0,00 0,00

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
plovil

100 21,44 0,00 29,60 41,91 6,95 0,05 0,05

Splošno zavarovanje odgovornosti 100 11,30 2,98 43,36 11,98 30,19 0,20 0,00

kreditno zavarovanje 100 0,05 0,01 59,33 0,19 2,37 0,05 37,99

kavcijsko zavarovanje 100 14,68 0,02 79,04 2,00 4,26 0,00 0,00

zavarovanje različnih finančnih izgub 100 17,08 2,09 30,30 16,14 25,26 4,10 5,03

zavarovanje stroškov postopka 100 2,37 0,06 28,33 55,24 1,36 0,33 12,31

zavarovanje pomoči 100 6,44 0,96 45,85 44,13 0,91 0,77 0,94

ŽivlJenJSka zavarovanJa 100 4,67 0,22 36,45 45,16 0,28 13,22 0,00

Življenjsko zavarovanje 100 3,35 0,44 41,38 37,68 0,20 16,96 0,00

zavarovanje za primer poroke oz. 
rojstva

100 0,41 0,00 29,14 70,46 0,00 0,00 0,00

Življenjsko zavarovanje vezano na 
enote investicijskih skladov

100 2,24 0,02 33,42 54,17 0,34 9,81 0,00

tontine - - - - - - - -

zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 100 63,63 0,01 5,90 22,35 0,57 7,53 0,00

zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni

- - - - - - - -

pokojninska zavarovanja po zpiz-1 100 21,09 0,01 72,45 6,45 0,00 0,00 0,00

dopolnilna zdravstvena zavarovanja 100 67,14 3,05 3,02 23,58 2,95 0,21 0,04

dodatna zavarovanja(1) 100 … … … … … … …

delež premije po zavarovalnih vrstah glede na prodajne poti v letu 2014 (v %)

(1) Ena izmed članic ima razpoložljiv le skupen podatek, zato delež premije po prodajnih poteh ni prikazan.

Vir: SZZ
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5.2 pozavarovalna dejavnost

Vpliv gospodarsko-finančne krize je z zamikom 
opazen tudi v pozavarovalni dejavnosti. Medtem 
ko je ta leta 2009 dosegla še 8-odstotno rast, je 
leto pozneje začela stagnirati, kar ob občasnih 
nihanjih traja še danes. Zaradi upadanja 
zavarovanj zavarovalnice namenjajo vse manj 
sredstev za pozavarovanje svojih rizikov. V 
primerjavi z letom 2013, ko je bil upad premije 
najizrazitejši, jo je lani obema pozavarovalnicama 
uspelo ohraniti na podobni ravni. Ob majhnem, 
le 1,1-odstotnem padcu se je pozavarovalna 
premija skrčila na 236,5 mio EUR, kar je nekaj manj 
kot leta 2008. K temu so prispevala predvsem 
premoženjska zavarovanja, ki so z 98,7-odstotnim 
deležem občutno najmočnejša v pozavarovalnem 
portfelju. Padec njihove premije v višini 1,3 % je zato 
prevladal nad kar 20,6-odstotno rastjo življenjske 
pozavarovalne premije. Njen pozitiven trend sicer 
traja že od leta 2007 in je presenetljivo visok ob 
upadanju življenjskih zavarovanj. 

Razporeditev pozavarovalne premije po 
zavarovalnih vrstah se od leta 2013 ni bistveno 
spremenila. Po premijskem volumnu je na prvem 
mestu pozavarovanje požara in elementarnih 

nesreč, ki ima 41,3-odstotni delež, sledijo druga 
škodna pozavarovanja z 19,1- in pozavarovanje 
avtomobilskega kaska z 11,5-odstotnim deležem. 
Pri tem je zanimivo, da je bila desetletje prej vodilna 
pozavarovalna vrsta zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti, ki je zdaj šele na četrtem mestu. 
Pozavarovalna dejavnost je pri ostalih zavarovalnih 
vrstah šibkejša, skupni delež osmih najmanjših ne 
presega niti 2 %. Življenjsko pozavarovanje počasi, 
toda vztrajno napreduje na lestvici – lani se je 
povzpelo za dve mesti na deveto mesto.

Volumen obračunanih odškodnin oz. zavarovalnin 
v zadnjem času niha. Lani je bil skoraj za 15 % 
manjši kot leto prej, njegova vrednost pa najnižja 
v zadnjih sedmih letih, zaznamovanih tudi z več 
ekstremnimi naravnimi nesrečami. Če vrednost 
pozavarovalnih odškodnin oz. zavarovalnin 
primerjamo s pozavarovalno premijo, je bil 
upad zadnjih precej manjši, zaradi česar se je 
omenjeno razmerje v letu 2014 izboljšalo za 8,1 
odstotne točke. Precej slabše je pri življenjskih 
pozavarovanjih, kjer so se zavarovalnine več kot 
podvojile in prav toliko tudi povišale vrednost 
škodnega rezultata. 

leto premije 
(v eur)

indeks rasti  
premije

zavarovalna  
penetracija(1) 

(v %)

odškodnine oz. 
zavarovalnine(2) 

(v eur)

indeks rasti  
odškodnin oz. 

zavarovalnin

SkUPaJ

2010 263.029.025 100,74 0,73 139.930.258 81,44 

2011 262.282.208 99,72 0,71 126.258.125 90,23 

2012 269.180.708 102,63 0,75 131.808.884 104,40 

2013 239.147.140 88,84 0,66 141.702.764 107,51 

2014 236.521.960 98,90 0,64 120.708.196 85,18 

ŽivlJenJe

2010 793.774 123,39 0,002 179.043 130,43 

2011 861.553 108,54 0,002 365.430 204,10 

2012 1.693.484 196,56 0,005 276.044 75,54 

2013 2.603.206 153,72 0,007 600.854 217,67 

2014 3.139.112 120,59 0,008 1.471.150 244,84 

PreMoŽenJe

2010 262.235.251 100,68 0,72 139.751.215 81,40 

2011 261.420.655 99,69 0,71 125.892.695 90,08 

2012 267.487.224 102,32 0,74 131.532.840 104,48 

2013 236.543.934 88,43 0,65 141.101.910 107,28 

2014 233.382.848 98,66 0,63 119.237.046 84,50 

pozavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine

(1) Pri izračunu je upoštevan BDP po prenovljeni evropski metodologiji (Evropski sistem nacionalnih računov 2010).
(2) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.

Vir: SURS, SZZ
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pozavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine po zavarovalnih vrstah v letu 2014 (v mio eur)

mio EUR

Vir: SZZ
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zavarovalna vrsta preMije odškodnine oz. zavarovalnine(1) škodni  
rezultat 

(v %)
znesek 
(v eur)

delež v 
skupni 
premiji 

(v %)

indeks 
rasti 

(2014/2013)

znesek 
(v eur)

delež v skupnih 
odškodninah oz. 
zavarovalninah 

(v %)

indeks 
rasti 

(2014/2013)

SkUPaJ 236.521.960 100 98,90 120.708.196 100 85,18 51,03 

PreMoŽenJSka zavarovanJa 233.382.848 98,67 98,66 119.237.046 98,78 84,50 51,09 

nezgodno zavarovanje 11.454.896 4,84 112,45 5.195.776 4,30 95,35 45,36 

zdravstveno zavarovanje 69.603 0,03 10,58 784.369 0,65 104,73 1.126,92 

zavarovanje kopenskih motornih vozil 27.118.496 11,47 100,17 14.875.739 12,32 92,29 54,85 

zavarovanje tirnih vozil 520.336 0,22 99,34 1.116 0,00 41,15 0,21 

letalsko zavarovanje 1.231.903 0,52 208,26 137.299 0,11 26,31 11,15 

zavarovanje plovil 6.373.986 2,69 99,22 4.123.661 3,42 107,80 64,70 

zavarovanje prevoza blaga 5.205.203 2,20 93,91 1.547.175 1,28 68,42 29,72 

zavarovanje požara in elementarnih 
nesreč

97.774.859 41,34 95,73 48.948.879 40,55 77,88 50,06 

drugo škodno zavarovanje 45.229.313 19,12 107,33 23.464.320 19,44 99,94 51,88 

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
motornih vozil

20.552.183 8,69 85,40 14.456.608 11,98 93,95 70,34 

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov

639.755 0,27 164,77 644.378 0,53 149,40 100,72 

zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
plovil

576.565 0,24 121,24 150.901 0,13 507,16 26,17 

Splošno zavarovanje odgovornosti 9.690.313 4,10 106,45 2.800.305 2,32 42,29 28,90 

kreditno zavarovanje 3.136.902 1,33 102,07 902.414 0,75 54,54 28,77 

kavcijsko zavarovanje 845.891 0,36 89,27 297.018 0,25 215,39 35,11 

zavarovanje različnih finančnih izgub 2.497.364 1,06 92,29 546.092 0,45 45,07 21,87 

zavarovanje stroškov postopka 41.589 0,02 95,86 400 0,00 84,73 0,96 

zavarovanje pomoči 423.691 0,18 91,66 360.596 0,30 97,71 85,11 

ŽivlJenJSka zavarovanJa 3.139.112 1,33 120,59 1.471.150 1,22 244,84 46,87 

Življenjsko zavarovanje 2.792.736 1,18 125,27 1.323.722 1,10 286,01 47,40 

zavarovanje za primer poroke oz. 
rojstva

0 0,00 - 0 0,00 - -

Življenjsko zavarovanje vezano na 
enote investicijskih skladov

346.376 0,15 92,65 147.428 0,12 106,81 42,56 

tontine 0 0,00 - 0 0,00 - -

zavarovanje s kapitalizacijo izplačil 0 0,00 - 0 0,00 - -

zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni

0 0,00 - 0 0,00 - -

pokojninska zavarovanja po zpiz-1(2) 0 0,00 - 0 0,00 - -

dopolnilna zdravstvena zavarovanja(3) 0 0,00 - 0 0,00 - -

dodatna zavarovanja(4) 0 0,00 - 0 0,00 - -

pozavarovalne premije in odškodnine oz. zavarovalnine po zavarovalnih vrstah v letu 2014

(1) Ne vsebujejo cenilnih stroškov.
(2) Zavarovanje je vključeno v skupino življenjskih zavarovanj.
(3) Zavarovanje je vključeno v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj.
(4) Zavarovanje je vključeno v zavarovalno vrsto življenjskih zavarovanj.

Vir: SZZ
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5.3 jedrski pool

V letu 2014 je Jedrski pool GIZ posloval v podobnih 
gospodarskih razmerah kot leto prej.

Jedrski pool deluje kot gospodarsko interesno 
združenje od leta 1994. V vsem obdobju svojega 
delovanja združuje kapacitete največjih slovenskih 
zavarovalnic in pozavarovalnic zaradi zavarovanja 
jedrskih tveganj v Sloveniji ter nastopa kot 
pozavarovatelj na jedrskih objektih, lociranih v 
drugih državah.

Jedrski pool je bil primarno ustanovljen zaradi 
zavarovanja premoženja in odgovornosti, ki izhaja 
iz poslovanja edine jedrske elektrarne s sedežem 
na območju Slovenije. Obračunana premija iz tega 
naslova v strukturi celotne obračunane premije 
Jedrskega poola predstavlja približno polovični 
delež, druga polovica pa odpade na pozavarovalne 
posle. Zavarovalna premija izhaja iz požarnih, 
strojelomnih in odgovornostnih zavarovanj.

Kot rezultat politično-gospodarskih dogajanj (kriza 
v Rusiji, Ukrajini, islamska država, spremenjeno 
agregatno povpraševanje) je v letu 2014 prišlo do 
velikih premikov na trgih posameznih energentov, 
predvsem nafte in zemeljskega vpliva. Zaradi 
vzajemnih vplivov so se posledice čutile tudi 
na področju električne energije, saj je te trge 
zaznamovala nizka cena energije, ki vpliva na 

samo obratovanje in tudi donosnost elektrarn 
različnih tipov.

Glede jedrske opcije v Sloveniji je treba poudariti 
predvsem dve vsebini, ki bosta vplivali tudi na 
obstoj in delovanje Jedrskega poola:
-  podaljšanje življenjske dobe prvemu bloku 

NEK. V zvezi s tem je bil v letu 2014 dosežen 
zelo pomemben dogovor oz. so bili zaključeni 
vsi formalni postopki, ki so trajali več let, za 
podaljšanje obratovalne dobe prvega bloka krške 
jedrske elektrarne, in sicer za nadaljnjih 20 let (to 
je do leta 2043);

-  izgradnja drugega bloka NEK, o čemer razprava 
teče že več let, ki pa tudi v letu 2014 ni bila 
intenzivirana. 

Na področju zavarovanja odgovornosti za jedrsko 
škodo so na mednarodnem in tudi nacionalnem 
prostoru potekale intenzivne razprave o 
implementaciji novelirane Pariške konvencije o 
odgovornosti za jedrsko škodo, katere podpisnica 
je tudi Slovenija. Ratifikacija omenjene konvencije 
bo močno vplivala tudi na delovanje Jedrskega 
poola, saj prinaša bistveno višje zavarovalne vsote 
in dodatne zavarovane nevarnosti. Toda kljub 
napovedim, da bo novelirana konvencija začela 
veljati v letu 2014, se to ni zgodilo.



•
Na izjemen pomen gozda za blaženje klimatskih 

sprememb v Evropi kaže razmerje med ogljikom, 

vsebovanim v drevesni masi in tleh, ter letno 

emisijo, ki znaša za Evropo približno 

22 : 1, za močno industrializirano  

Nemčijo približno 10 : 1, 
za gozdnato Slovenijo pa kar 35 : 1.



StatiStični zavarovalniški bilten 2015 90

6.Slovenska zavarovalna dejavnost v 
mednarodnem prostoru

Slovenija je po podatkih IE glede na skupno zbrano 
premijo v letu 2013 na 24. mestu v Evropi. Ob dejstvu, 
da je evropski zavarovalni trg največji zavarovalni 
trg na svetu, ta podatek kaže pomemben prispevek 
slovenske zavarovalne dejavnosti v mednarodnem 
prostoru. Vrednost zbrane zavarovalne premije 
32 evropskih držav se je v primerjavi z letom prej 
povišala za 1,4 %, kar je 1.116,9 mrd EUR premije. 
Države z najmočnejšo zavarovalno dejavnostjo 
– Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija in 
Nizozemska – so namreč hitro prebrodile zadnjo 
svetovno gospodarsko krizo in že nekaj let ponovno 
dosegajo gospodarsko rast. Negativno letno rast 
premije je skupaj s Slovenijo izkazovalo le še devet 
držav, kar je deset manj kot leta 2012. Pri primerjavi 
zavarovalne dejavnosti nekaterih evropskih držav 
izstopa Švica s trikrat večjo zavarovalno gostoto, 
kot je evropsko povprečje, in šestkrat večjo kot v 
Sloveniji.

Skupina življenjskih zavarovanj, ki se še vedno 
spopada s slabimi makroekonomskimi kazalniki, je 
v obravnavanem letu obsegala 60-odstotni delež 
vseh evropskih zavarovanj oz. 666,6 mrd EUR. 
Skupina premoženjskih zavarovanj je zbrala 450,3 
mrd EUR, in sicer največ na področju avtomobilskih 
zavarovanj (28,8 % oz. 129,5 mrd EUR), zdravstvenih 
zavarovanj (25,8 % oz. 116 mrd EUR) in premoženjskih 
zavarovanj v ožjem smislu (20 % oz. 89,9 mrd EUR). 
Štirje največji evropski zavarovalni trgi na področju 
življenjskih zavarovanj so skupaj predstavljali 
70-odstotni in na premoženjskem področju 
63,8-odstotni tržni delež. Znesek vseh izplačanih 
odškodnin oz. zavarovalnin se je v primerjavi z letom 
2012 zmanjšal za 1 % in je znašal 952,4 mrd EUR. 

Na evropskem zavarovalnem trgu je leta 2013 
delovalo 5.347 zavarovalnih družb, ki so kljub 
skoraj 9-odstotnem povečanju svojega števila 
zaposlovale za 5,1 % manj delavcev. Ob povečanju 
skupne zbrane zavarovalne premije se je njen znesek 
na prebivalca v članih IE povišal za 40 EUR in je v 
povprečju znašal 1.882,7 EUR. Enako se je povečal 
pri življenjskih zavarovanjih na 1.123,6 EUR, medtem 
ko je zavarovalna gostota v skupini premoženjskih 
zavarovanj ostala nespremenjena v višini 759,1 EUR. 
Pozitivna rast evropske zavarovalne dejavnosti se 
kaže tudi pri njenem deležu v BDP, ki se je povečal za 
0,1 odstotne točke na 7,7 %.

Nasprotno temu se v Sloveniji večina kazalnikov 
še vedno giblje v negativno smer, s tem pa tudi 
delež Slovenije v evropskem zavarovalnem trgu. 
Članice SZZ brez podružnic tujih zavarovalnic so 
v letu 2013 predstavljale 0,3 % vseh zavarovalnic 
v Evropi, ustvarile pa so le 0,2 % celotne evropske 
zavarovalne premije, kar je za 0,01 odstotne točke 
manj kot desetletje prej. Povprečna zbrana premija 
posamezne zavarovalnice v Sloveniji se je za 10 
odstotnih točk približala evropski, ki je bila tako le 
še za 33,8 % višja od slovenske. Povprečno število 
zaposlenih v posamezni zavarovalnici v Sloveniji 
že nekaj časa narašča in s tem vse bolj presega 
evropskega, v letu 2013 kar za 146,7 %. V Sloveniji 
se premija na prebivalca znižuje, kljub temu pa še 
vedno dosega polovico zavarovalne gostote v Evropi. 
V slednji so življenjska zavarovanja bistveno bolj 
razvita, kar se kaže v precej večji zavarovalni gostoti 
in penetraciji. Slovenija ima boljšo zavarovalno 
penetracijo premoženjskih zavarovanj, ki s 3,9 % 
presega evropsko za četrtino. 
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kazalniki evropa 
2013

Slovenija 
2013

Slovenija 
2014

delež  
Slovenije 2013 

(v %)

število zavarovalnic 5.347 14 14 0,26

število zaposlenih v zavarovalnicah 924.146 5.970 5.929 0,65

povprečno število zaposlenih v zavarovalnici 173 426 424 246,73

Skupna premija (v mio eur) 1.116.883 1.937 1.896 0,17

premija življenjskih zavarovanj (v mio eur) 666.580 535 517 0,08

premija premoženjskih zavarovanj (v mio eur) 450.303 1.402 1.379 0,31

Skupna premija / prebivalca (v eur) 1.883 941 920 49,98

premija življenjskih zavarovanj / prebivalca (v eur) 1.124 260 251 23,13

premija premoženjskih zavarovanj / prebivalca (v eur) 759 681 669 89,74

delež skupne premije v bdp (v %) 7,68 5,36 5,09 69,83

delež premije življenjskih zavarovanj v bdp (v %) 4,58 1,48 1,39 32,31

delež premije premoženjskih zavarovanj v bdp (v %) 3,09 3,88 3,70 125,37

Skupna odškodnina oz. zavarovalnina (v mio eur) 952.357 1.350 1.312 0,14

zavarovalnina življenjskih zavarovanj (v mio eur) 625.762 388 379 0,06

odškodnina oz. zavarovalnina premoženjskih zavarovanj (v mio eur) 326.595 962 934 0,29

država število 
zavarovalnic

število 
zaposlenih v 

zavarovalnicah

preMije

Skupaj 
(v mio eur)

Življenje 
(v mio eur)

delež 
življenja 

(v %)

premoženje 
(v mio eur)

delež 
premoženja 

(v %)

švica 147 47.832 47.946 26.609 55,50 21.338  44,50 

nizozemska 189 52.000 75.455 18.269 24,21 57.186 75,79 

danska 138 17.367 23.606 16.877 71,50 6.729 28,50 

švedska 329 20.710 28.534 22.769 79,80 5.765 20,20 

francija 395 147.100 188.200 118.700 63,07 69.500 36,93 

belgija 146 23.662 27.789 16.545 59,54 11.244 40,46 

nemčija 560 212.700 187.309 90.829 48,49 96.480 51,51 

italija 225 47.936 118.787 85.100 71,64 33.687 28,36 

avstrija 69 26.124 16.616 6.499 39,11 10.117 60,89 

evropa 5.347 924.146 1.116.883 666.580 59,68 450.303 40,32 

portugalska 77 11.135 13.105 9.247 70,56 3.858 29,44 

španija 264 46.485 55.225 25.859 46,82 29.366 53,18 

Siovenija (2013) 14 5.970 1.937 535 27,62 1.402 72,38 

Siovenija (2014) 14 5.929 1.896 517 27,27 1.379 72,73 

ciper 34 1.706 768 319 41,59 448 58,41 

grčija 66 8.000 3.781 1.675 44,30 2.106 55,70 

Hrvaška 26 11.533 1.190 333 27,96 857 72,04 

Madžarska 30 20.361 2.727 1.457 53,41 1.271 46,59 

turčija 68 18.153 8.183 1.147 14,01 7.037 85,99 

romunija 38 12.299 1.817 366 20,12 1.452 79,88 

zavarovalna dejavnost v evropi leta 2013 ter v Sloveniji v letih 2013 in 2014(1)

zavarovalna dejavnost v izbranih državah leta 2013(1)

(1) Podatki članov IE oz. članic SZZ brez podružnic.

Vir: IE, SURS, SZZ

(1) Podatki ne vključujejo podatkov podružnic.

Vir: IE, SZZ
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država odškodnine oz. zavarovalnine zavarovalna goStota zavarovalna 
penetracija 

(v %)

škodni 
rezultat 

(v %)
Skupaj 

(v mio eur)
Življenje 

(v mio eur)
premoženje 
(v mio eur)

Skupaj 
(v eur)

Življenje 
(v eur)

premoženje 
(v eur)

švica 35.925 22.496 13.429 5.964 3.310 2.654 9,29 74,93

nizozemska 73.951 23.842 50.109 4.497 1.089 3.408 11,74 98,01

danska 19.912 15.007 4.906 4.213 3.012 1.201 9,33 84,35

švedska 14.719 8.631 6.088 2.986 2.383 603 6,54 51,59

francija 156.507 108.007 48.500 2.870 1.810 1.060 8,90 83,16

belgija 24.440 17.961 6.479 2.490 1.482 1.007 7,03 87,95

nemčija 153.310 79.401 73.909 2.284 1.107 1.176 6,67 81,85

italija 90.823 66.582 24.241 1.990 1.426 564 7,38 76,46

avstrija 12.974 6.343 6.631 1.966 769 1.197 5,15 78,08

evropa 952.357 625.762 326.595 1.883 1.124 759 7,68(2) 85,27

portugalska 12.533 9.177 3.356 1.250 882 368 7,74 95,64

španija 44.608 23.815 20.793 1.182 553 628 5,26 80,78

Siovenija (2013) 1.350 388 962 941 260 681 5,36 69,71

Siovenija (2014) 1.312 379 934 920 251 669 5,09 69,21

ciper 572 399 173 886 369 518 4,24 74,53

grčija 2.642 1.750 892 342 151 190 2,07 69,88

Hrvaška 614 205 409 279 78 201 2,73 51,56

Madžarska 1.857 1.243 614 275 147 128 2,71 68,08

turčija 3.989 693 3.296 108 15 93 1,32(2) 48,74

romunija 1.017 73 943 91 18 73 1,26 55,94

zavarovalna dejavnost v izbranih državah leta 2013(1)

(1) Podatki ne vključujejo podatkov podružnic.
(2) V izračunu se še ni upoštevala prenovljena evropska metodologija (Evropski sistem nacionalnih računov 2010).

Vir: Eurostat, IE, SURS, SZZ

rast premije v izbranih državah leta 2013 (v %)

%Vir: IE, SZZ
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

portugalska

italija

danska

romunija

švedska

Madžarska

francija

nemčija

avstrija

švica

evropa

turčija

nizozemska

Hrvaška

španija

Slovenija

ciper

grčija

belgija

12,99

20,11

12,57

11,76

8,26

3,83

3,76

3,15

1,99

1,51

1,35

0,47

0,41

-0,49

-2,45

-4,06

-8,19

-12,48

-14,25
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rast zavarovalne gostote in penetracije v izbranih državah v letu 2013 (v %)

%

Vir: Eurostat, IE, SURS, SZZ

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Zavarovalna gostota 2013/2012

Zavarovalna penetracija 2013/2012

turčija

portugalska

romunija

italija

danska

švedska

Madžarska

francija

nemčija

švica

evropa

avstrija

Hrvaška

nizozemska

španija

Slovenija

ciper

grčija

belgija

24,38

-0,40

20,74

19,41

13,46

3,64

12,44

13,39

12,09

11,61

10,92

5,04

5,87

1,93

3,31

2,65

2,91

0,96

2,14

1,93

2,04

0,62

1,44

0,29

0,80

0,36

0,11

0,07

-2,25

-1,90

-4,19

-4,43

-8,62

-1,65

-11,91

-6,84

-14,77

-15,78
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premija na zavarovalnico v izbranih državah v letu 2013 (v mio eur)

premija na zavarovalnega delavca v izbranih državah v letu 2013 (v eur)

mio EURVir: IE, SZZ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

EURVir: IE, SZZ 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

italija

francija

nizozemska

nemčija

švica

avstrija

španija

evropa

belgija

danska

portugalska

Slovenija

turčija

Madžarska

švedska

grčija

romunija

Hrvaška

ciper

italija

nizozemska

švedska

danska

francija

evropa

španija

portugalska

belgija

švica

nemčija

avstrija

grčija

turčija

ciper

Slovenija

romunija

Madžarska

Hrvaška

528

476

399

334

326

241

209

209

190

171

170

138

120

91

87

57

48

46

23

2.478.033 

1.451.058

1.377.802

1.359.243 

1.279.402 

1.208.556 

1.188.018

1.176.920 

1.174.415

1.002.392

880.625

636.043

472.625 

450.802

449.883 

324.456 

147.750 

133.954 

103.187 
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leto Skupaj evropa azija Severna 
amerika

ostalo

SkUPaJ

2010 3.219,4 1.191,3 872,1 956,9 199,0

2011 3.522,8 1.257,7 986,0 1.040,0 239,1

2012 3.487,4 1.167,5 1.010,7 1.059,9 249,2

2013 3.330,9 1.174,8 907,8 1.002,6 245,6

2014 3.935,6 1.398,2 1.085,2 1.157,9 294,3

ŽivlJenJe

2010 1.883,5 717,1 646,7 417,2 102,5

2011 2.024,1 727,9 713,1 460,6 122,4

2012 1.989,5 668,0 723,7 471,1 126,7

2013 1.845,4 677,1 620,2 425,0 123,2

2014 2.186,4 825,9 735,0 478,0 147,6

PreMoŽenJe

2010 1.335,9 474,2 225,4 539,8 96,5

2011 1.498,7 529,9 272,8 579,3 116,7

2012 1.497,9 499,5 287,0 588,8 122,5

2013 1.485,5 497,7 287,7 577,6 122,5

2014 1.749,2 572,3 350,3 679,9 146,8

zavarovalna premija v svetu (v mrd eur)

Vir: BS, Swiss Re



•
Najdebelejše slovensko drevo je 

Najevska lipa z obsegom debla 

v prsni višini 1080 cm, 

visoka pa je 24 m. 
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7.zgodovinski pregled zavarovalstva 
na slovenskem etničnem ozemlju

Predhodniki zavarovalnic (pomorska posojila, bratovščine, cehi)
Pomorska posojila, zapisana v notarski knjigi v Piranu

Ustanovljena bratovščina sv. Nikolaja

Ustanovljen ceh krznarjev; eden prvih, ki je v statutu določil obveznost članov za medsebojno pomoč

Ustanovljena slovenska bratovščina sv. Hieronima (v statutu določena medsebojna vzajemnost med člani)

Ustanavljanje prvih zavarovalnic
Ustanovljena prva zavarovalnica na slovenskem etničnem ozemlju v okviru avstro-ogrske monarhije – Compagnia di assicurazione

Prva pobuda za ustanovitev zavarovalnice v Ljubljani

Ustanovljena zavarovalna družba za plovbo po Savi

Ustanovljena Cesarsko-kraljeva privilegirana zavarovalnica proti požarni škodi za Štajersko, Koroško in Kranjsko

Kranjska kmetijska družba predlaga ustanovitev zavarovalnice za obvezno zavarovanje proti ognju in zoper druge nesreče

Pobuda za ustanovitev pozavarovalnice Danica v Celju

Ustanovljena prva občna zavarovalna banka Slovenija (prva sodobna slovenska zavarovalnica s sedežem v Ljubljani)

Ustanovljena Delavska zavarovalnica proti nezgodam za Trst, Primorsko in Kranjsko

Ustanovljena številna društva (»zavarovalnice«) za zavarovanje goveje živine na Primorskem in v nekaterih drugih krajih

Ustanovljena Vzajemna zavarovalnica proti požarnim škodam in poškodbi zvonov v Ljubljani

kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev oz. kraljevina Jugoslavija (1918–1945)
Ustanovljena Slavija, Jugoslovanska zavarovalna banka v Ljubljani

Ustanovljena Ljudska samopomoč v Mariboru

Ustanovljena zavarovalna zadruga Društvo sv. Florijana proti požarnim škodam

Ustanovljena Gospodarska zavarovalna družba Drava

DFrJ, FlrJ, SFr Jugoslavija (1945–1990)
Državni zavod za zavarovanje in pozavarovanje preimenovan v Državni zavarovalni zavod

Ustanovljen Sklad za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov Slovenije (leta 2000 preimenovan v Sklad obrtnikov in  

podjetnikov)

Ustanovljene številne občinske zavarovalnice in Zavarovalna skupnost Slovenije

Združitev vseh slovenskih zavarovalnic v Zavarovalnico Sava, razen Zavarovalnice Maribor

Združitev Zavarovalnice Sava in Zavarovalnice Maribor v Zavarovalno skupnost Triglav

Ustanovljena Pozavarovalna skupnost Sava

Preoblikovanje Zavarovalne skupnosti Triglav in nekaterih njenih območnih enot v zavarovalne delniške družbe – 

Zavarovalnico Triglav, d. d., Zavarovalnico Maribor, d. d., Adriatic, zavarovalno družbo d. d., Zavarovalnico Tilia, d. d.

Preoblikovanje Pozavarovalne skupnosti Sava v Pozavarovalnico Sava, d. d.

Preoblikovanje Organizacijske enote Zavarovalne skupnosti Dunav v Ljubljani v Ljubljansko zavarovalnico, d. d.

1291

14. st.

1370

1452

1766

1776

1812

1829

1853

1871

1871

1889

1898–1910

1900

1922

1927

1932

1939

1946

1956

1961

1967

1977

1976

1990

1990

1990

piran

trst

ljubljana

videm

trst

ljubljana

ljubljana

gradec

ljubljana

celje

ljubljana

trst

trst (okolica)

ljubljana

ljubljana

Maribor

ljubljana

Maribor

beograd

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

i. obdobje do leta 1918

ii. obdobje jugoslavije (od leta 1918 do leta 1990)
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Ustanovljena Prima, zavarovalna družba, d. d. (leta 2001 preimenovana v GRAWE Zavarovalnico, d. d.)

Ustanovljena Zavarovalnica Mercator, d. d. (leta 1999 preimenovana v Krekovo zavarovalnico, d. d.; leta 2006 ukinjena)

Ustanovljena Pozavarovalnica Inter, d. d. (leta 2001 ukinjena)

Ustanovljen Slovenski zavarovalni biro (leta 1997 preimenovan v SZZ)

Ustanovljena Merkur zavarovalnica, d. d.

Preoblikovanje organizacijske enote Zavarovalnice Croatia v Ljubljani v Slovenico, zavarovalniško hišo d. d.

Ustanovljena Slovenska izvozna družba, d. d.

Ustanovljena Concordia, pokojninska zavarovalnica, d. d. (leta 2002 preimenovana v Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d. d.)

Ustanovljen slovenski Jedrski pool GIZ

Ustanovljen Urad za zavarovalni nadzor (leta 2000 preimenovan v AZN)

Ustanovljen Kapitalski sklad dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (leta 2000 preimenovan v Kapitalsko  

družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.)

Ustanovljena GENERALI zavarovalnica, d. d.

Ustanovljen Sklad dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (leta 2000 pripojen h Kapitalskemu skladu)

Ustanovljena Pozavarovalnica Triglav Re, d. d.

Ustanovljena Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

Ustanovljena NLB Vita življenjska zavarovalnica d. d.

Ustanovljen ARAG, zavarovanje pravne zaščite, d. d. (leta 2012 preoblikovan v ARAG SE – Zavarovalnico pravne zaščite  

podružnico v Sloveniji)

Ustanovljena Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani

Ustanovljena SID – Prva kreditna zavarovalnica d. d.

Ustanovljena Slovenica, Življenje, d. d. (leta 2007 preimenovana v KD Življenje, zavarovalnica, d. d.)

Ustanovljena Victoria-Volksbanken, zavarovalniška delniška družba, podružnica za Slovenijo (leta 2012 preimenovana v  

ERGO zavarovalnico, podružnico v Sloveniji)

Združitev Adriatica, zavarovalne družbe d. d. in Slovenice, zavarovalniške hiše d. d. v Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.

Ustanovljena Allianz Hungaria Zrt., podružnica Ljubljana (leta 2013 preimenovana v Allianz zavarovalnico, podružnico Ljubljana)

Ustanovljena Prva osebna zavarovalnica, d. d.

Ustanovljena ERGO zavarovalnica, d. d. (leta 2012 preimenovana v ERGO Življenjsko zavarovalnico d. d.)

Ustanovljena Modra zavarovalnica, d. d. 

Ustanovljena Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji

Pridružitev KD Življenja, zavarovalnica, d. d., k družbi Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d.

Ustanovljena Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Ustanovljena CDA 40 zavarovalnica, d. d.

1991

1991

1991

1992

1992

1992

1992

1994

1994

1994

1996

1997

1998

1998

1999

2003

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2007

2007

2008 

2011

2012

2013

2014

2015

iii. obdobje Slovenije (od leta 1991)

Maribor

ljubljana

Maribor

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

Maribor

koper

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

ljubljana

koper

ljubljana

koper
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literatura in viri podatkov

1. Agencija za zavarovalni nadzor
2. Banka Slovenije
3. Evropsko zavarovalno združenje (Insurance Europe)
4. Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, d. d.
5. Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
6. Statistični urad Evropske unije (Eurostat)
7. Statistični urad Republike Slovenije
8. Swiss Re Ltd
9. Škufca, F.: Zavarovalstvo na Slovenskem. Ljubljana: SZZ, 2003
10. Uradni list RS (različne številke)

SeznaM fotografij

Leto 2015 je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO) razglasila za leto, posvečeno svetlobi. 
Svetloba ima pomembno vlogo v našem življenju, saj nam daje življenje s fotosintezo, ki gozdovom 
omogoča izvajanje za človeštvo čedalje pomembnejše naloge – predelave ogljikovega dioksida v kisik. 
Gozdovi zadržujejo padavinsko vodo, ščitijo tla pred erozijo, preprečujejo nastanek plazov. Vplivajo na 
temperaturo in zračno vlago. Zagotavljajo eno najpomembnejših surovin, hkrati pa omogočajo življenje 
številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Gozdovi so naše bogastvo, zato smo to izdajo Statističnega 
zavarovalniškega biltena posvetili njim.

Mavrično nebo nad gozdom, 

blegoš

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Vladimir Vilman, IN SILVA SALUS, 

REŠITEV JE V GOZDU, Bistra pri Vrhniki, 

Tehniški muzej Slovenije, 2013.

barve jeseni, rožnik v ljubljani

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Staša Tome, SKRIVNOSTI GOZDA, 

Prirodoslovni muzej Slovenije.

v pragozdu, kočevski rog

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Vladimir Vilman, IN SILVA SALUS, 

REŠITEV JE V GOZDU, Bistra pri Vrhniki, 

Tehniški muzej Slovenije, 2013.
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Sožitje drevesnih vrst, rakitna

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Vladimir Vilman, IN SILVA SALUS, 

REŠITEV JE V GOZDU, Bistra pri Vrhniki, 

Tehniški muzej Slovenije, 2013.

odpadlo jesensko listje, okolica 

Polhovega Gradca

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Vladimir Vilman, IN SILVA SALUS, 

REŠITEV JE V GOZDU, Bistra pri Vrhniki, 

Tehniški muzej Slovenije, 2013.

Med krošnjami dreves, okolica 

ribnice

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Vladimir Vilman, IN SILVA SALUS, 

REŠITEV JE V GOZDU, Bistra pri Vrhniki, 

Tehniški muzej Slovenije, 2013.

Podrto drevje zaradi posledic 

žledoloma, rožnik v ljubljani

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Statistični urad Republike Slovenije, 

http://www.stat.si/StatWeb/

prikazi-novico?id=5197&naslov=Teden-

slovenskih-gozdov.

Gozd v jesenski megli, Stari vrh 

nad škofjo loko

Avtor: Maruša Račić

Vir izjave na fotografiji:

Niko Torelli, direktor Gozdarskega 

inštituta Slovenije, http://www.

gibanje.org/?id=2775.

najevska lipa, ludranski vrh 

nad črno nad koroškem

Avtor: Tomo Jeseničnik

Vir izjave na fotografiji:

Staša Tome, SKRIVNOSTI GOZDA, 

Prirodoslovni muzej Slovenije.
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