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PRILAGODITEV ZAVAROVALNIH PRODUKTOV IZZIVOM 21. STOLETJA 

 

HARMONIZATION OF INSURANCE PRODUCTS TO THE CHALLENGES  

OF THE 21
ST

 CENTURY  

 

NADA BEDNARIK
1
 

 
 

1 UVOD 

 

 

Sodobne družbe zaznamujejo številne družbene spremembe, med katerimi so pomembnejše 

demografske spremembe, visoka brezposelnost in upadanje gospodarske moči. Povečevanje 

števila starih ljudi je neizpodbitno dejstvo. Kot pravi Hojnik-Zupanc (1997), postajajo »stari 

ljudje vedno večja skupina manjšine, to pa se odraža v spremembah na makro in mikro 

družbeni ravni«. Na makro ravni se povečevanje deleža starejših odraža s spreminjanjem 

razmerja med delavno aktivno in vzdrževano populacijo, na mikro ravni pa se to kaže skozi 

spreminjanje medgeneracijskih odnosov in z zmanjševanjem aktivne vloge družine pri oskrbi 

starejših in bolnih družinskih članov, kar dodatno vpliva na povečevanje potreb po namestitvi 

v institucionalno oskrbo.  

S podaljševanjem življenjske dobe narašča število kroničnih bolezni, kot so srčno-žilna 

obolenja, onkološke bolezni, diabetes, Alzheimerjeva bolezen, demenca, Parkinsonova 

bolezen in druge. Na številčnost kroničnih bolezni ne vpliva samo podaljševanje življenjske 

dobe, temveč tudi hiter razvoj medicine, predvsem t. i. diagnostičnega instrumentarija, ki 

omogoča natančno diagnosticiranje kroničnih bolezni, ne da bi bile za njihovo zdravljenje na 

voljo učinkovite terapije (Beck, 2001).  

Bolezen, nezgoda, operativni poseg so v življenju posameznika stresni dogodki, ki pri vsakem 

pustijo določene sledove. Kronične bolezni povzročajo socialne, interaktivne in eksistencialne 

probleme, kronična bolezen človeka ne prizadene samo fizično, ampak tudi psihološko in 

socialno (Ule, 2003). 

Posameznik se je v individualizirani družbi prisiljen sam odločati o svoji življenjski poti, pri 

oblikovanju svojega življenjskega sloga aktivno sodeluje, ima več svobode, hkrati pa to 

pomeni tudi večjo odgovornost za lastno življenje. Občutek varnosti je še vedno ena od 

primarnih človekovih potreb in eden izmed motivov za sklepanje zavarovanj.  

V prispevku so predstavljene demografske razmere v Sloveniji, predvsem z vidika naraščanja 

števila starejših prebivalcev in njihove socialne zaščite, ugotavljamo pa tudi, kakšne so 

možnosti za razvoj novih zavarovanj. 

 

 

2 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE 

 

 

Demografske spremembe predstavljajo največji družbeni izziv, s katerim se soočajo razvite 

države. Med temeljne demografske spremembe spada podaljševanje življenjske dobe, ki 

skupaj z zmanjševanjem rodnosti in zniževanjem smrtnosti vodi v staranje prebivalstva. Na 

staranje prebivalstva vplivajo tudi migracije, ki so največkrat odvisne od gospodarskega 

razvoja (Kolmančič, 2010). Projekcija prebivalstva za Slovenijo predvideva, da se bo 

prebivalstvo, kot je razvidno s Slike 1, do leta 2025 povečalo na 2.154.934, nato bo začelo 

                                                             
1 Adriatic Slovenica,  Zavarovalna družba, d. d. 
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počasi upadati in bo v začetku leta 2060 doseglo številko 2.057.964. Po projekcijah 

EUROPOP2010 se bo v istem obdobju v Sloveniji povečal delež starejših prebivalcev. Če je 

bilo še leta 2010 starejših od 65 let 16,5 odstotka prebivalcev, jih bo leta 2060 kar tretjina. 

Tudi delež starejših od 80 let se bo povečal s 3,9 odstotka v letu 2010 na 12,7 odstotka leta 

2060 (Razpotnik, 2011). Pričakuje se tudi daljša življenjska doba: dečki, rojeni leta 2060, 

bodo živeli 84 let, deklice skoraj 89 let, medtem ko bodo dečki, rojeni leta 2009, živeli 76 let 

in deklice 82 let (Andragoški center RS, 2011; Razpotnik, 2011). 

Po predvidevanjih Statističnega urada RS se bo spremenilo razmerje med aktivno in 

vzdrževano populacijo, kar bo drastično vplivalo na finančno vzdržnost pokojninskega in 

zdravstvenega sistema. Leta 2010 je bilo od 100 delovno aktivnih odvisnih 24 starejših in 20 

otrok. Leta 2060 bo predvidoma od 100 delovno aktivnih prebivalcev, starih od 15 do 64 let, 

odvisnih 58 starejših in 25 otrok (Razpotnik, 2011). 

 

Slika 1: Projekcije prebivalstva za Slovenijo v obdobju 2010–2060 

 
Vir: Razpotnik, 2011. 

 

Starost je neizogibno fiziološko stanje vseh živih bitij in je končno obdobje dolgega procesa 

staranja, v katerem posameznik izgublja fizične in psihične zmožnosti in se nanj gleda le 

skozi ekonomske transferje. Pri tem je treba upoštevati, da je skupina starejših heterogena 

(Hojnik-Zupanc, 1997). Fukuyama (2006) je definiral dve obdobji starosti: 

1. prva starostna faza traja od 65. do 80. leta, 

2. druga starostna faza pa zajema ljudi, stare 80 let in več. 

 

Po mnenju Fukuyame lahko večina ljudi v starosti od 65. do 80. leta pričakuje zdravo in 

aktivno starost, k čemur pripomore tudi dejstvo, da se izobrazbena raven upokojencev viša, 

izobrazba pa pomembno vpliva na aktivno življenje starejših in njihovo vključenost v okolje. 

Izobraženi laže pridobivajo informacije o dejavnem in zdravem načinu življenja ter tako 

uspešneje ohranjajo telesno ravnovesje v starosti (Hojnik-Zupanc, 1997). V drugi starostni 

fazi se pojavljajo večje zdravstvene in socialne težave, mnogi postajajo nesposobni za 

samostojno življenje oziroma se, kot meni Fukuyama (2006), »vrnejo v nekakšno otroško 

stanje odvisnosti« in potrebujejo pri opravljanju temeljnih življenjskih aktivnosti in drugih 

dnevnih opravilih delno ali popolno pomoč drugih oseb. V tem obdobju se pomembno poveča 

tudi uporaba socialnih in zdravstvenih storitev. V obdobju od leta 2003 do leta 2010 so se v 

Sloveniji izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v bolnišnicah in v ustanovah za 

zdravstveno nego, povečali za 4,4 odstotne točke (Marn, 2012). 
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Staranje prebivalstva terja širše družbene spremembe, ki bodo upoštevale značilnosti in 

posebne zahteve starejših. Ker se države na podaljševanje življenjske dobe največkrat 

odzovejo s podaljšanjem delovne dobe, se bo povečevalo tudi število zaposlenih starejših s 

specifičnimi zdravstvenimi potrebami. Možnost, da posameznik zboli za eno ali več 

kroničnimi boleznimi, se s starostjo povečuje. Temu se bodo morale prilagoditi tudi 

zavarovalnice in oblikovati nova zavarovanja, ki bodo nudila večjo varnost tudi starejšim.  

 

 

3 SOCIALNA ZAŠČITA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO STAREJŠIH V SLOVENIJI  

 

 

Glede na vse večji delež starejših je vprašanje oskrbe za starejše čedalje pomembnejše in se 

tiče celotne populacije. Slovenija še vedno nima enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe, 

različne storitve in prejemki starejših, kroničnih bolnikov in invalidnih oseb se zagotavljajo v 

okviru različnih zakonov s področja zdravstvenega oziroma socialnega varstva, slaba 

koordinacija med službami, ki izvajajo te storitve, pa vpliva na dostopnost in kakovost 

storitev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2006; v 

nadaljevanju MDDSZ). 

Področje dolgotrajne oskrbe združuje vrsto dejavnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi 

posledic bolezni, poškodb, invalidnosti ali drugih vzrokov v daljšem časovnem obdobju (več 

kot 6 mesecev, pogosto pa kar do konca življenja) odvisne od pomoči drugih. V okviru 

dolgotrajne oskrbe in njenega financiranja se upravičencem zagotavlja zdravstveno oskrbo in 

nego ter pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil: pomoč pri oblačenju in slačenju, 

umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, pri vzdrževanju in negi 

osebnih ortopedskih pripomočkov ter pomoč pri podpornih dnevnih opravilih. Dolgotrajna 

oskrba se lahko izvaja kot institucionalna oskrba ali v okviru skupnostnega socialnega varstva 

(oskrba na domu) (MDDSZ, 2010). 

Po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) so celotni izdatki za 

dolgotrajno oskrbo v Sloveniji leta 2009 znašali 1,22 odstotka BDP. Viri financiranja 

dolgotrajne oskrbe so javni in zasebni. Zasebni večinoma predstavljajo oskrbnino v domovih 

za starejše in so se glede na leto 2008 povečali predvsem zaradi večjih kapacitet in tudi 

večanja obsega višjega (dražjega) standarda oskrbe v novih, večinoma zasebnih domovih. Za 

oskrbo na domu se v Sloveniji namenja le slaba četrtina celotnih sredstev, delež pa se je leta 

2009 glede na leto 2008 zmanjšal (UMAR, 2012).  

 

 

3.1 Institucionalno varstvo v Sloveniji 

 

 

Institucionalno varstvo vključuje namestitev in oskrbo osebe v zavodu, drugi družini ali drugi 

organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali 

lastne družine (MDDSZ, b.l.). Čeprav institucionalno varstvo zajema veliko storitev, ga 

največkrat pojmujemo kot nastanitev v domu za starejše; takšno pojmovanje uporabljam tudi 

v tem prispevku. Slovenija je svojo socialno politiko na področju oskrbe starejših usmerjala v 

institucionalno oskrbo, kar je večalo potrebo po nastanitvi v domove za starejše. Na potrebo 

po nastanitvi v domove za starejše še zmeraj vpliva povečevanje števila starejših od 80 let, 

predvsem pa njihovo zdravstveno stanje. Čeprav iz raziskave Evropske unije (European 

Commission, 2007) izhaja, da je za 32 odstotkov Slovencev dom za starejše najprimernejša 

oblika oskrbe za starejše (pri čemer pa znaša evropsko povprečje 10 odstotkov), Koprivnikar 

(2013) ocenjuje, da čakalnih vrst skorajda ni več. K temu je pripomoglo dejstvo, da so se 
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povečale nastanitvene kapacitete, hkrati pa je več starejših, ki ne zmorejo plačevati oskrbnine. 

Na plačilno sposobnost oskrbovancev pa vpliva gospodarska kriza in nova socialna 

zakonodaja.  

 

Tabela 1: Število oskrbovancev v domovih za starejše v Sloveniji po starostnih kategorijah v 

obdobju 2006–2011 

 

Starost 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

pod 40 let 32 32 22 26 26 33 

od 40 do 49 let 125 105 119 92 84 117 

od 50 do 59 let 537 446 450 438 420 448 

od 60 do 64 let 438 418 439 466 502 549 

od 65 do 69 let 813 793 849 835 820 796 

od 70 do 74 let 1.474 1.387 1.455 1.502 1.503 1.475 

od 75 do 79 let 2.566 2.474 2.575 2.679 2.669 2.632 

80 let in več 7.714 8.201 9.326 10.154 10.642 11.336 

SKUPAJ 13.699 13.856 15.235 16.192 16.666 17.386 

 

Vir: Statistični urad RS, 2013. 

 

Iz Tabele 1 je razvidno, da je bilo v letu 2011 v domovih za starejše oskrbovanih 17.386 oseb, 

od katerih jih je bilo kar 65 odstotkov starejših od 80 let.  

 

Slika 2: Število oskrbovancev v domovih za starejše v Sloveniji v obdobju 2006–2011 

 
Vir: Statistični urad RS, 2013. 

 

Dva najpogostejša razloga za institucionalno namestitev v letu 2011 sta bila bolezen in hujša 

telesna obolenja (Slika 3): zaradi bolezni je bilo sprejetih 11.471 oskrbovancev, zaradi hujše 

bolezni pa 1.284 oskrbovancev. Če primerjamo starost oskrbovancev (65 odstotkov starejših 

od 80 let) in najpogostejši razlog za namestitev, ocenjujem, da se potreba po institucionalni 

namestitvi povečuje predvsem zaradi bolezni, ki so vezane na starost (Statistični urad RS, 

2013). 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leto

Š
te

v
ilo

5



                                                                          

                                                                        

Slika 3: Število oskrbovancev po razlogih za sprejem v dom za starejše v Sloveniji v obdobju 

2009–2011 

 
Vir: Statistični urad RS, 2013. 

 

Institucionalno varstvo se financira iz različnih virov: iz proračuna, Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sredstev 

oskrbovancev. Stroški nege v domovih za starejše so v celoti kriti iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, oskrbo pa plačujejo stanovalci ali njihovi svojci. 

 

 

3.2 Skupnostno socialno varstvo v Sloveniji 

 

 

Skupnostno varstvo zagotavlja podporo in pomoč posameznikom z različnimi težavami, da 

lahko razmeroma samostojno živijo v svojem domačem okolju. K skupnostnemu varstvu 

spadajo pomoč na domu, dnevne oblike varstva, družinski pomočnik in nastanitev v različne 

skupnostne oblike, kot so rejniška družina, bivalne skupine in podobno.  

Skupnostne oblike pomoči v Sloveniji še nimajo veliko uporabnikov. Razmerje med 

uporabniki skupnostnih oblik in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva znaša 

približno 1 proti 2, kar pomeni, da na enega uporabnika skupnostnih oblik socialnega varstva 

prideta dva uporabnika institucionalnih oblik socialnega varstva. Poglavitni cilj socialne 

politike je povečevanje skupnostnih oblik socialnega varstva (MDDSZ, 2012). 

Kot skupnostna oblika oskrbe se najpogosteje izvaja pomoč na domu,
2
 ki obsega tri sklope 

opravil (Inštitut RS za socialno varstvo, 2012): 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri 

umivanju, hranjenju …); 

- gospodinjsko pomoč, ki zajema prinašanje ali pripravljanje enega obroka ali nabavo 

živil, osnovno čiščenje, odnašanje smeti …; 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  

 

                                                             
2 V prispevku uporabljam izraz »pomoč na domu«, ki zajema socialno oskrbo na domu, ki je storitev v okviru 

pomoči družini na domu (Inštitut za socialno varstvo, 2012). 
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V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2011 6.624 uporabnikov pomoči na domu. Število 

uporabnikov te storitve se je od leta 2006 do konca leta 2011 povečalo za 24,3 odstotka 

(Inštitut RS za socialno varstvo, 2012). Največ uporabnikov pomoči na domu (85,7 %) je to 

storitev potrebovalo zaradi starosti ali težav, ki spremljajo starost, precej manj (6,9 %) pa je 

kroničnih bolnikov in oseb z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki brez občasne pomoči druge 

osebe niso sposobne samostojno živeti. Več kot polovica uporabnikov je starih 80 let in več, 

30,5 odstotka uporabnikov pa je v starostni kategoriji od 65 do 79 let. 

Stroški pomoči na domu se krijejo iz prispevkov uporabnikov in občinskih sredstev, nekaj pa 

prispeva tudi država. Celotna sredstva za pomoč na domu so v letu 2011 znašala 20.057.780 

evrov, kar je 4 odstotke več kot leta 2010. V letu 2011 so slovenske občine v povprečju 

zagotavljale 71,4 odstotka vseh sredstev za izvajanje pomoči na domu, 8,6 odstotka sredstev 

je bilo zagotovljenih s strani države, uporabniki pa so prispevali 20,1 odstotka sredstev 

(Inštitut RS za socialno varstvo, 2012). 

 

 

4 INOVATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

 

Zaradi demografskih procesov, zlasti staranja in podaljševanja življenjske dobe, se bo morala 

sleherna država prilagoditi spreminjajočim se zahtevam in potrebam ljudi. Zavarovalnice niso 

pri tem nobena izjema. Če je še danes njihovo delovanje usmerjeno v aktivno, zlasti pa mlado 

populacijo, se bo moralo v prihodnje to spremeniti. Trendi na demografskem področju 

zavarovalnicam narekujejo, da bodo morale razviti zavarovanja, ki bodo ustrezala novi 

starostni strukturi prebivalstva, s poudarkom na novih tehnologijah. 

Za sodobno družbo sta značilna hiter razvoj in širjenje različnih tehnologij, med katerimi ima 

pomembno vlogo informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT). Zaradi 

vedno večjega in hitrejšega razvoja IKT in usposobljenosti prebivalcev za njeno rabo bodo 

zavarovalnice prisiljene pri razvoju zavarovanj upoštevati tudi spreminjajočo se IKT. 

Posebno pozornost bo treba nameniti zlasti starejši populaciji, ki danes morda res še ne 

uporablja tovrstne tehnologije, jo bo pa v prihodnosti bistveno pogosteje. 

Vloga in uporaba IKT bo pomembna predvsem v zdravstveni in socialnovarstveni oskrbi, ki 

lahko prispeva k večji uporabi skupnostnih oblik socialnega varstva in vpliva na zniževanje 

stroškov dolgotrajne oskrbe. Na področju zdravstva in socialnovarstvene oskrbe se IKT 

nanaša na raznoliko področje aplikacij in naprav. Zajema preproste naprave, kot so 

inteligentni delilnik tablet, detektorji padca ali dima, in kompleksne sisteme, kot je 

ambientalna asistenca. Zajema tudi komunikacijske sisteme (internet) (Dolničar, 2011; Rudl, 

2008). 

Trenutni razvoj IKT na področju zdravstva je še na začetku. Ena izmed bolj znanih storitev, 

ki jih uporabljajo posamezne države, je telemedicina. Štern (2010) je opredelil ta izraz kot 

omogočanje zdravstvenih storitev s pomočjo IKT, ko uporabnik in zdravstveni delavec med 

izvajanjem storitev nista na isti lokaciji, Geršak (1998) pa poudarja predvsem prenos in 

izmenjavo medicinskega znanja na daljavo z uporabo visoke tehnologije telekomunikacij. Pri 

tem za komunikacijo uporabljata varen prenos medicinskih podatkov v obliki zvoka in slike 

(rentgenske slike, ultrazvočne izvide in podobno). Tako pridobljene informacije se 

uporabljajo za preventivo, hitro diagnosticiranje, zdravljenje ali spremljanje bolnikovega 

zdravstvenega stanja na daljavo (Štern, 2010). Med telemedicinske storitve uvrščamo zlasti 

konzultacije na daljavo, pregled na daljavo, izobraževanje na daljavo in nadzor zdravstvenega 

stanja na daljavo. Uporaba IKT je primerna predvsem za obravnavo bolnikov s kroničnimi 

boleznimi, zlasti za kardiovaskularne bolezni, diabetes in obstruktivne pljučne bolezni 

(Bizjak et al., 2012). Bizjak in drugi (2012) navajajo, da bi lahko s telemedicino obravnavali 
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od 35 do 40 odstotkov kroničnih bolnikov. V kombinaciji s telemedicino se uporablja tudi 

storitev telenega, ki z uporabo IKT omogoča zdravstvene in tudi socialne storitve na domu 

uporabnika. 

Da je uporaba telemedicine koristna, priča več avtorjev. Hristovki (b.l.) je denimo med koristi 

telemedicine uvrstil boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev in dostop do boljših 

zdravstvenih storitev, učinkovitejšo komunikacijo med zdravstvenimi izvajalci, cenejše in 

bolj učinkovito izobraževanje, boljši dostop do informacij ter zniževanje stroškov. Kljub 

naštetim prednostim pa ima telemedicina tudi slabosti, med katerimi je zlasti brezosebnost, in 

sicer tako na ravni odnosa med pacientom in zdravnikom kot med zdravstvenimi delavci.  

Da so telemedicinske storitve koristne, kaže za zdaj le nekaj raziskav. Nekatere slovenske 

izkušnje na podlagi pilotnih projektov pričajo, da pacienti videokonferenco z zdravnikom 

ocenjujejo kot bolj kakovostno komunikacijo kot obisk v ordinaciji (Bizjak et al., 2012). Žal 

pa je uporaba telemedicinskih storitev še zelo na začetku. Po mnenju Evropske komisije 

(2012) sodijo med bistvene ovire za širšo uporabo omenjenih storitev zlasti pomanjkljivi 

pravni okviri. 

Tudi na področju mobilne tehnologije čedalje pogosteje razvijajo aplikacije, ki so uporabne 

tudi na področju zdravstva. Med bolj zanimivimi so tiste, ki omogočajo (Štern, 2010): 

- stik pacienta z zdravnikom glede terminov pregleda,  

- dajanje zdravstvenih napotkov kroničnim bolnikom z diabetesom, astmo in drugimi 

boleznimi, 

- razlago stroškov zdravljenja, stroškov nakupa zdravil, sklepanja zavarovanj, 

- dostop do zdravniških datotek, pomembno zlasti za medicinsko osebje in druge. 

 

Danes se IKT na področju zdravstva uporablja zlasti za splošen dostop do spletnih informacij 

(Štern, 2010). Jordan je v analizi spletne aplikacije www.e-zdravstvo.si prikazal, da je ta v 

letu 2008 ponujala informacije za več kot 4.000 izvajalcev zdravstvenih storitev in imela 

30.000 obiskov mesečno (Jordan v Ramšak, 2011). Število internetnih iskalcev informacij o 

zdravju se naglo povečuje. Za te e-iskalce zdravja, kot jih poimenuje Ramšak, je značilno, da 

so tudi kot bolniki bolj ozaveščeni o svojem zdravstvenem stanju in želijo imeti aktivno vlogo 

v procesu zdravljenja. V uporabi so tudi spletne klepetalnice, ki višajo kakovost življenja 

zlasti kroničnim bolnikom, starejšemu prebivalstvu in težje gibljivim osebam, ki o svoji 

bolezni pridobivajo informacije in izmenjujejo izkušnje (Ule, 2003). Kljub temu da z 

informacijami preko spleta širimo ozaveščenost prebivalstva, pa ostaja slabost internetnih 

informacij pomanjkanje nadzora nad kakovostjo in točnostjo podatkov (Ramšak, 2011). 

Dejstvo, da tudi starejši čedalje več uporabljajo sodobne komunikacije, kaže, da je razvoj IKT 

na področju zdravstva nujno potreben. Iz ankete o uporabi IKT Statističnega urada RS je 

razvidno, da je v prvem četrtletju leta 2011 redno uporabljalo računalnik več kot 18 odstotkov 

prebivalcev od 65. do 74. leta starosti, 17 odstotkov jih redno uporablja internet, 22 odstotkov 

pa jih sodeluje v družabnih spletnih omrežjih. Večja aktivnost starejših na področju IKT je 

najverjetneje povezana tudi z višjo izobrazbo. 

V Sloveniji se na področju socialnovarstvenih storitev uporablja IKT predvsem pri izvajanju 

varovanja na daljavo. Najbolj razširjena je storitev »telefon z rdečim gumbom« (lifeline 

sistem), ki zajema varovanje na daljavo in storitve centra za pomoč na domu. Telefon z 

rdečim gumbom je poseben telefon za klic na pomoč, ki uporabnikom omogoča, da kadarkoli 

pritisnejo na gumb in tako pokličejo svojega skrbnika, ki je lahko bodisi družinski član, 

svojec bodisi center za pomoč na domu. Skrbnik nato poskrbi, da uporabnik dobi ustrezno 

pomoč (na primer hitro zdravniško pomoč ali pomoč na daljavo v obliki nasveta ali 

pogovora). Večjo varnost si uporabniki lahko zagotovijo tudi z nakupom različnih senzorjev, 

kot so detektor padca, detektor gibanja, javljalnik dima in drugi (MKS, b.l.)  

8

http://www.e-zdravstvo.si/


                                                                          

                                                                        

Na slovenskem trgu so nekatere zavarovalnice že razvile zavarovanja, s katerimi zagotavljajo 

organizacijo in plačilo storitev, ki spadajo na področje telemedicine oziroma telenege. To so:  

- Zavarovanja, ki na podlagi zavarovančevih izvidov in informacijske tehnologije 

omogočajo pridobivanje drugega zdravniškega mnenja s pomočjo specialistov 

vodilnih zdravstvenih centrov; v primeru že postavljene diagnoze zavarovanec lahko 

pridobi potrditev diagnoze.  

- Zavarovanja, ki zagotavljajo 24-urno dostopnost do zdravnika: zdravniška pomoč je 

zagotovljena na daljavo, zdravnik oceni resnost zdravstvenih težav in zavarovancu 

svetuje glede nadaljnjega ukrepanja, po potrebi zavarovanca tudi napoti do zdravnika 

ali na specialistične preglede. 

 

 

5 KAKO NAPREJ? 

 

 

Dejstvo je, da bodo zavarovalnice zaradi spreminjajočih se demografskih procesov prisiljene 

prilagoditi svoja zavarovanja starajočemu se prebivalstvu. Pri tem bo imela pomembno vlogo 

IKT, ki prinaša veliko možnosti za razvoj novih zavarovanj, a vendar ostaja še veliko ovir pri 

vzpostavitvi trga. Na področju zdravstva bo razvoj IKT smiseln zlasti pri skupnostni oskrbi 

zavarovancev, predvsem pri izvajanju oskrbe in varovanja na daljavo.  

Po mnenju Evropske komisije (2012) je tržni potencial uporabe IKT v zdravstvenem in 

socialnem varstvu kljub gospodarski krizi še vedno velik, vendar je treba pred tem odpraviti 

nekaj ovir, zlasti vzpostavitev pravnih okvirov. Žal pa je razvoj zavarovanj odvisen tudi od 

zadostno razvite komunikacijske infrastrukture in ustreznih zakonskih podlag (Štern, 2010). 

Četudi bo do širše uporabe sodobne IKT pri zdravljenju in pomoči na domu prišlo šele v 

prihodnjih letih, se morajo zavarovalnice na to pripravljati že zdaj. 

Ko govorimo o Sloveniji kot hitro starajoči se družbi, moramo omeniti tudi področje 

dolgotrajne oskrbe. Predlog zakona, ki opredeljuje dolgotrajno oskrbo kot novo socialno 

tveganje, ki ga je treba na ustrezen način zavarovati, ni bil sprejet. Za dolgotrajno oskrbo 

starejših pa je treba nujno poiskati dodaten vir financiranja, sicer se lahko zgodi, da bodo 

imeli dostop do dolgotrajne oskrbe le plačilno sposobni posamezniki. Na področju dolgotrajne 

oskrbe se prepletajo zdravstvene in socialne storitve, zato je treba financiranje dolgotrajne 

oskrbe in zdravstvenega varstva reševati integralno, kar vpliva tudi na delovanje zavarovalnic. 

Težav pri implementaciji dodatnih in vzporednih ter asistenčnih zavarovanj, ki bi zadostila 

potrebam starejših, je kar nekaj. S starostjo prebivalcev je vse več zdravstvenih težav, 

predvsem kroničnih bolezni, pri čemer večina starejših zboli za eno ali več kroničnimi 

boleznimi. Ob upoštevanju temeljnega načela zavarovanja, da se zavaruje nepredvidljiv 

dogodek, zavarovalnice sklepajo dodatna in vzporedna zavarovanja zdravim osebam. 

Omejitev predstavlja tudi zgornja starost, ko je še mogoče sklepati zavarovanja. Zdravstvenih 

zavarovanj, prilagojenih starejšim, je malo, potreb pa veliko. S podaljševanjem življenjske 

dobe se daljša tudi delovna doba posameznika. Povečevalo se bo število starejših delavcev s 

specifičnimi zdravstvenimi potrebami. 

 

 

6 SKLEP 

 

 

Staranje prebivalstva spremljajo višji pokojninski izdatki ter večji izdatki za socialno in 

zdravstveno varstvo. Slovenija še vedno nima vzpostavljenega sistema dolgotrajne oskrbe; 

zakon, ki bi to področje opredelil kot novo socialno sfero, ki jo je treba ustrezno zavarovati, ni 
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bil sprejet. Čeprav je potreba po institucionalni oskrbi starejših še vedno velika, so se začele 

bolj razvijati skupnostne oblike varstva starejših in bolnih oseb. Uporaba informacijsko-

komunikacijske tehnologije prinaša možnosti za razvoj zdravstvenih zavarovanj, uveljavljanje 

oskrbe na daljavo. Podaljšanje življenjske dobe prinaša tudi daljšo delovno dobo, starejši 

zaposleni imajo specifične zdravstvene potrebe.  

 

 

7 POVZETEK 

 

 

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je bil vzpostavljen v začetku leta 

1993. V tem času kljub nekaterim reformnim predlogom in številnim kritikam ni doživel 

veliko sprememb, bistveno pa so se spremenile družbene in gospodarske razmere. Na sisteme 

socialnega in zdravstvenega varstva vplivajo demografske spremembe, predvsem staranje 

prebivalstva. Smer razvoja novih zavarovalni produktov je odvisna od sprememb obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. V prihodnosti lahko zavarovalnice iščejo svojo priložnost pri 

razvoju zdravstvenih zavarovanj na področju telemedicine oziroma telenege, ki uporabljajo 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Tudi na slovenskem trgu so zavarovalnice že 

oblikovale zavarovanja, s katerimi zagotavljajo organizacijo in plačilo storitev, ki spadajo na 

področje telemedicine oziroma telenege. 

 

 

8 SUMMARY 

 

 

Health care and health insurance system was established in the beginning of 1993. In this 

period, in spite of several reform proposals and numerous critics, it wasn't subject to many 

changes, whereas the social and economic situation changed substantially. Systems of social 

and health care are influenced by demographic changes and, above all, by the population's 

aging process. The direction of developing new insurance products shall depend on changes 

in the obligatory health insurance system. In the future, the insurance companies can try to 

catch their opportunity by developing health insurance in the field of remote medicine or 

remote care, which use the information and communication technologies. Even in Slovenian 

market, the insurance companies have already created insurances to provide the organization 

and payment of services in the field of remote medicine and remote care. 
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PRILOŽNOSTI RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU ZA ZAVAROVALNIŠTVO 
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1 UVOD 

 

 

Računalništvo v oblaku poznamo kot koncept porazdeljenega računalništva že iz 60. let prejšnjega 

stoletja, sodobnejšo različico pa od leta 2007. V zgodnjih 60. letih so terminali, priključeni na 

osrednji računalnik, dejansko predstavljali neke vrste storitveni model računalništva v oblaku. Prva 

je to storitev z vsemi lastnostmi, ki jih ima zdajšnji modernejši model, ponudila družba Amazon leta 

2006. Računalništvo v oblaku predstavlja vse pomembnejšo tehnološko in poslovno prioriteto v 

strateških načrtih družb. Gre za eno ključnih organizacijsko-tehnoloških paradigem v zadnjem času, 

ki bo imela za posledico temeljito prenovo modelov poslovanja. Poslovne priložnosti za 

zavarovalnice se kažejo v zmožnostih agilnega razvoja zavarovalniških produktov, v radikalnem 

zniževanju operativnih stroškov informacijskih storitev, v povišani stopnji varovanja informacij, v 

večji odzivnosti na spremembe v poslovnem okolju in večji osredotočenosti na primarno dejavnost. 

Zavarovalniška industrija se mora odzvati in nemudoma pristopiti k oblikovanju strategije rabe 

računalništva v oblaku na način, ki bo omogočal pridobivanje konkurenčnih prednosti, hkrati pa 

mora skrbno presoditi vsa tveganja, povezana z novim modelom poslovanja. Temeljita analiza 

tveganj in vzpostavitev zaupanja do dobavitelja sta najpomembnejša dejavnika uspešnosti prehoda v 

oblačno računalništvo. 

 

 

2 PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU 

 

 

2.1 Računalništvo v oblaku  

 

 

Računalništvo v oblaku predstavlja eno ključnih paradigem, ki izrazito spreminjajo tako načine 

upravljanja informacijske tehnologije kot tudi modele poslovanja. Poslovanju omogoča 

popolnoma prilagodljiv dostop do računalniških zmogljivosti v skladu z zahtevami poslovnih 

procesov. Na eni strani ponuja priložnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja z inovativno 

uporabo informacijskih storitev v oblaku in priložnost radikalnega znižanja operativnih 

stroškov, po drugi strani predstavlja številna tveganja, povezana zlasti z varnostjo informacij v 

oblaku. Prehod na model uporabe informacijskih storitev v oblaku zahteva reševanje številnih 

izzivov in mora temeljiti na kakovostno opravljeni analizi tveganj in oceni koristi, ki jih bo 

takšen prehod omogočil (Slika 1). Opravljena primerjava med tveganji in koristmi definira 

portfelj storitev v oblaku, ki jih bo družba pri izvajanju poslovnih procesov koristila.  

 

  

                                                             
1
 Modra zavarovalnica, d. d.  
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Slika 1: Usklajevanje tveganj in koristi 

 
Vir:  Http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe. 

 

 

2.2 Priložnosti računalništva v oblaku 

 

 

Računalništvo v oblaku prinaša priložnost za pridobivanje velikih gospodarskih koristi. Male, 

srednje velike in novonastajajoče družbe so tiste, ki se bodo najhitreje in najlaže pripravile ter 

izvedle oceno prenove modela poslovanja, temelječega na storitvah računalništva v oblaku. Za 

te družbe je tudi značilno, da je vzdrževanje lastne infrastrukture večinoma ekonomsko 

neupravičeno. Poslovni model računalništva v oblaku temelji na ekonomiji obsega, ki omogoča 

vzpostavitev standardov upravljanja storitev za širok nabor uporabnikov in pa najema oziroma 

naročnine (angl. subscription based) na računalniške zmogljivosti, ki vodi k radikalnemu 

znižanju investicij v opremo. Prednosti in priložnosti se kažejo na različnih področjih. 

 

 

2.2.1 Poslovne priložnosti 

 

 

Glavne prednosti, ki se bodo odražale v neposredni vrednosti za podjetje: 

- osredotočenje na primarno dejavnost in priložnost izločanja sekundarnih dejavnosti, 

- poenostavljen model poslovne rasti brez nepotrebnih visokih stroškov in kompleksnosti 

modela rasti, 

- hitrejša vzpostavitev novih poslovnih entitet brez lastne informacijske infrastrukture, 

- priložnost razvoja inovativnih načinov komuniciranja s strankami in drugimi deležniki, 

- hitrejši razvoj in produkcija storitev, 

- vzpostavitev virtualnih organizacij. 

 

 

2.2.2 Finančne priložnosti 

 

 

Največje prednosti in priložnosti računalništva v oblaku se v času finančne krize kažejo v 

pomembnem znižanju stroškov poslovanja. Pričakovane stroškovne prihranke bomo dosegli z: 

- optimizacijo stroškov uporabe računalniških zmogljivosti zaradi dobave v skladu s 

potrebami  (angl. pay as you go), 

- izvedbo novih inovativnih poslovnih zamisli ob bistveno nižjih zagonskih stroških, 
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- radikalnim znižanjem investicij v lastno sistemsko strojno infrastrukturo, 

- odpravo investicij v licenčno programsko opremo, 

- zmanjšanjem operativnih stroškov vzdrževanja infrastrukture, 

- zmanjšanjem oziroma odpravo investicij v strojno in sistemsko programsko opremo, 

- zmanjšanjem stroškov zunanjega svetovanja pri reševanju kompleksnejših tehničnih 

izzivov, 

- z možnostjo krajše pogodbene vezave na dobavitelja. 

 

 

2.2.3 Tehnološko-upravljavske priložnosti 

 

 

Nekatera tveganja, povezana s kompleksnostjo procesa upravljanja infrastrukture, so bistveno 

zmanjšana. Računalništvo v oblaku omogoča: 

- prenos tveganj, povezanih s kompleksnostjo upravljanja informacijske infrastrukture, na 

zunanjega ponudnika storitev, 

- vzdrževanje in posodabljanje programskih licenc ni potrebno, 

- vloga informatikov postane vsebinske narave in daje večjo priložnost inovativnosti, 

- ni  potreb po visoko kvalificiranih lastnih ali najetih tehničnih kadrih, 

- vzpostavitev lastnega centra rezervnih infrastrukturnih zmogljivosti ni več nujna, 

- ni potrebnega nameščanja programskih rešitev oziroma upravljanja izdaj programske 

opreme, 

- izrazito zmanjšanje tveganja izpostavljenosti do posameznega dobavitelja, 

- odpravljeno tveganje nezdružljivosti programske in strojne opreme,  

- centralizirane in konsolidirane upravljavske platforme so potencial za izboljšanje ravni 

transparentnosti in zagotavljanja skladnosti. 

 

 

2.2.4 Prožnost in dostopnost 

 

 

Sposobnost hitrega in učinkovitega odzivanja na priložnosti in nevarnosti v poslovnem okolju so 

pomembna značilnost odličnih organizacij. Računalništvo v oblaku omogoča odzivnost in 

prilagodljivost: 

- poslovna agilnost storitev: 

o visoka stopnja odzivnosti na spremembe pri poslovanju in posledično  hitrejše 

lansiranje novih storitev, 

o dinamična skalabilnost (možnost hitrega dodajanja in odvzemanja računalniških 

zmogljivosti glede na zahteve poslovanja). 

- dostopnost aplikativnih storitev: 

o dostopnost aplikacij kadarkoli in kjerkoli iz različnih naprav z dostopom do 

interneta, 

o neodvisnost od naprave in lokacije uporabnika in posledično povečana dostopnost. 
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2.2.5 Varnostni standardi 

 

 

Prenos podatkov in storitev v oblake ne predstavlja le varnostnega tveganja, ampak tudi 

priložnost za doseganje višjih varnostnih standardov na področju varovanja informacij. To je 

omogočeno na več načinov: 

- zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti storitev tudi v režimu 24/7/365 brez lastnih 

kadrov, 

- zagotavljanje neprekinjenosti IT storitev (replikacije podatkov med različnimi 

podatkovnimi centri), 

- poenostavljeno načrtovanjem in izvajanjem okrevanja po nesreči, 

- storitve v oblaku, ki so zasnovane tehnično, varnostno in upravljavsko bistveno bolje kot v 

marsikateri družbi, saj se ponudniki običajno držijo strožjih pravil poslovanja, 

- zagotavljanje visokih standardov upravljavskih ciklov varnosti in razvoja storitev, ki jih 

zagotavljajo ponudniki s ciljem dolgoročnega obstoja na trgu, 

- doseganje višjih ravni zavarovanja podatkov pri velikih ponudnikih ob upoštevanju 

strokovnosti upravljavcev in ekonomije obsega. 

 

 

2.2.6 Odgovornost za uspešnost uvajanja 

 

 

Napovedi o izjemni rasti trga računalniških storitev v oblaku v naslednjih letih ne dopuščajo 

indiferentnega odnosa do tega tehnološko-organizacijskega trenda. Po napovedih analitikov je 

pričakovati v naslednjih  letih  23-odstotno rast trga (Slika 2). Za to, kako uspešno bodo 

izkoriščene priložnosti, bodo v prvi vrsti odgovorne gospodarske družbe in dobavitelji tovrstnih 

storitev.  

 

Slika 2: Napoved vrednosti celotnega trga računalništva v oblaku do leta 2016 

 

 
Vir: Http://www.marketinfogroup.com/cloud-computing-technologies-market-to-top-300-

billion-in-the-next-five-years/. 

 

Pomembno vlogo bodo odigrale nacionalne strategije. Na ravni Evropske skupnosti je Evropska 

komisija z namenom pospešitve uporabe računalništva v oblaku in krepitve zaupanja v 

inovativne računalniške storitve septembra leta 2012 izdala strategijo spodbujanja podjetij in 

upravne produktivnosti z rabo računalništva v oblaku. Pričakovanja so velika, saj naj bi do leta 

2020 dosegli neto koristi v višini 2,5 milijona novih delovnih mest v Evropi in letno povečanje 
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BDP v Evropski skupnosti za 1 odstotek. V strategiji so najpomembnejši ukrepi, ki bodo 

družbam omogočili: 

- interoperabilnost, prenosljivost in reverzibilnost podatkov s podporo uvajanju 

transparentnih tehničnih standardov, 

- sklepanje pogodbenih odnosov z dobavitelji storitev na podlagi skupnih standardov, 

priporočenih pogodbenih pogojev oziroma pogodbenih določil, 

- jasna pravila glede zagotavljanja storitev računalništva v oblaku (npr. pravila glede 

reševanja pravnih sporov). 

 

Enega ključnih izzivov predstavlja vzpostavitev zaupanja do dobaviteljev, pri čemer je 

pomembno orodje za povečanje zaupanja v dobavitelje certificiranje ponudnikov. Evropska 

komisija je v strategiji izrekla podporo tudi tovrstnim programom Evropske skupnosti za 

certificiranje.  

 

 

2.3 Tveganja računalništva v oblaku 

 

 

2.3.1 Varnostna tveganja 

 

 

Pri prehodu na uporabo storitev v oblaku smo soočeni s pomembnim tveganjem varnosti 

informacij. A splošno stališče, da podatki storitev v oblaku niso ustrezno varno upravljani, 

lahko vodi do neupravičenega zavračanja uporabe storitev. Pred prehodom v oblak je treba 

opraviti analizo varnostnih tveganj, pri čemer je treba nameniti posebno pozornost navedenim 

varnostnim tveganjem: 

- nižja razpoložljivosti zaradi visoke odvisnosti od omrežja, 

- izguba neposredne kontrole in nadzora računalniških zmogljivosti, 

- nezmožnost preverjanja sistemov upravljanja varovanja informacij, 

- izguba vpliva na reševanje varnostnih incidentov, 

- tehnična nezrelost storitev, 

- zloraba  posebnih pooblastil upravljavcev računalniških virov, 

- neustrezno zavarovanje podatkov v procesih prenosa k ponudniku in pogodbene obdelave 

pri ponudniku. 

 

  

2.3.2 Tveganja kakovosti storitve 

 

 

Dobavitelj se praviloma z dogovorom o ravni storitve zaveže k zagotavljanju določene ravni 

storitve. Vendar lahko na kakovost informacijske storitve vplivajo številna dodatna tveganja: 

- izguba možnosti upravljanja sprememb na informacijski storitvi, 

- tveganje enake usode z drugimi uporabniki na istih virih (anlg. Multi-tenancy), 

- nezmožnost testiranja realne slike produkcije oziroma ekstremnih bremen sistema, 

- nezmožnost testiranja redundance in samoohranitve na globalni ravni, 

- nezmožnost zagotavljanja storitve s strani ponudnika (odpoved storitve) zahteva prehod k 

novemu ponudniku, kar vodi k drugačni ravni storitve. 
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2.3.3 Tveganja ob izboru ponudnika 

 

 

Proces izbora zunanjega ponudnika je ključen za dolgoročno uspešno rabo storitev v oblaku. 

Pred izborom ponudnika je treba preveriti njegovo stabilnost, ugled, finančno stanje, 

zgodovino poslovanja, zmogljivosti in referenčne uporabnike. Pridobiti je treba čim več 

informacij o ponudniku,  konkurenci, strankah, certificiranju rešitve ipd. Te informacije bodo 

ključne za vzpostavitev ustreznega zaupanja v ponudnika. V zvezi z izborom ponudnika smo 

soočeni z nekaterimi pomembnimi tveganji: 

- prehitro in pretirano zaupanje v ponudnika storitev, 

- pavšalno nezaupanje v ponudnika storitev, 

- šibka pogajalska moč v odnosu z velikim in priznanim ponudnikom storitev, 

- nimamo pogajalskih možnosti pri opredelitvi dogovora o ravni storitve, ampak smo 

prisiljeni zgolj sprejeti pogoje uporabe (angl. term of use), 

- tveganje neprenosljivosti storitve in podatkov (angl. Vendor Lock-In). 

 

 

3 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU V ZAVAROVALNIŠTVU 

 

 

3.1 Priložnosti in tveganja za zavarovalniško industrijo 

 

 

Navedene priložnosti in tveganja so v veliki meri prisotna tudi v zavarovalniški industriji. 

Dejstvo je, da zavarovalništvo ne spada med panoge, ki bi bile med zgodnjimi uporabniki 

storitev računalništva v oblaku. Konservativno stališče je povezano z velikim obsegom zbirk 

osebnih podatkov, ki so zavarovalnicam zaupane. Vendarle pa računalništvo v oblaku ponuja 

številne priložnosti tudi v zavarovalništvu: 

- skrajšanje časa do plasiranja zavarovalniških storitev na nova geografska področja ob 

relativno nizkih zagonskih stroških, 

- priložnost vzpostavitve inovativnih načinov ponujanja in sklepanja zavarovanj, 

- inovativni pristopi pri komuniciranju z zavarovanci, zavarovatelji in upravičenci, 

- razvoj poslovnih modelov, ki so izrazito usmerjeni k strankam, 

- razpoložljivost zavarovalniških storitev v režimu 24/7/365 in možnost uporabe z različnimi 

napravami (pametni telefoni, tablice, prenosniki ...) bo ključno orodje za vzpostavitev zelo 

tesnega odnosa med zavarovalnicami in strankami, 

- priložnost izločanja poslovnih funkcij (npr. proces obdelave škodnih zahtevkov). 

 

 

3.2 Izzivi in faktorji uspešnosti pri prenosu zavarovalniških storitev v oblake 

 

 

Zavarovalnice morajo v poslovne strategije nemudoma vključiti tudi analizo vpliva storitev 

računalništva v oblaku na njihovo poslovanje. Računalništvo v oblaku postaja najvišja 

tehnološka prioriteta in tudi sicer zelo pomembna poslovna prioriteta. Uspešnost 

implementacije strategije v prakso bo ključni faktor radikalnega znižanja operativnih stroškov 

poslovanja in izboljšanja konkurenčnega položaja zavarovalnice. 

Najhitreje se bodo odzvale manjše in srednje velike zavarovalniške družbe. Podružnice 

zavarovalniških multinacionalk izkoriščajo model uporabe informacijskih storitev preko 

18



interneta za hitrejši vstop na nove geografske storitve oziroma za ponudbo novih storitev na že 

obstoječih trgih brez vzpostavljanja lastne infrastrukture. 

Zavarovalnice tipično selijo v oblake najprej podporne informacijske storitve, za katere je 

značilna dovolj visoka stopnja standardizacije. Tipični predstavniki teh horizontalnih rešitev so 

elektronska pošta, upravljanje človeških virov (HR), upravljanje odnosov s strankami (CRM), 

pisarniško poslovanje in podobne. V letu 2011 je približno četrtina življenjskih in 

premoženjskih zavarovalnic uporabljala specifične vertikalne rešitve (npr. sklepanje 

zavarovanj, upravljanje polic, upravljanje škodnih primerov ipd.) kot programske storitve v 

oblaku (angl. Software as a Service). Na Sliki 3 je prikazan delež posameznih aplikativnih 

rešitev, ki so jih zavarovalnice uporabljaje v modelu oblačnega računalništva ob zaključku leta 

2011 in delež načrtovane uporabe v letu 2012. Vertikalne rešitve, ki podpirajo ključne 

zavarovalniške procese, so tipično visoko prilagojene poslovnim modelom posameznih 

zavarovalnic in pred njihovim prenosom bo treba opraviti najbolj zahtevne presoje koristi in 

tveganja prehoda v oblake. Najvišji delež naj bi ob koncu leta 2012 dosegli zastopniški portali 

s 43 odstotki vseh implementacij v oblaku.  

 

Slika 3: Delež različnih tipov aplikativnih storitev v oblaku v zavarovalništvu 

 

 
Vir:  Gartner, Inc., »Market Trends: SaaS in the Insurance Industry,« Derry N. Finkeldey,  

Steven Leigh, 14. 11. 2011; Chart created by Capgemini based on Gartner data. 

 

Zavarovalnice morajo ob presojanju o koristih in tveganjih, povezanih s prehodom v 

računalništvo v oblaku, izpeljati dosledne analize. Glede na naravo in občutljivost zbirk 

osebnih podatkov in zavarovalniških dogodkov je treba posebno pozornost nameniti analizi 

ustreznosti postopkov varovanja informacij ob prehodu na storitve v oblaku.   

 

 

3.3 Varstvo osebnih podatkov v oblaku 

 

 

V zvezi s prehodom zavarovalniških storitev v oblake je treba posebno pozornost nameniti 

varovanju osebnih podatkov. Zavarovalnice v praksi obdelujejo ogromne količine osebnih 

podatkov zavarovalcev, zavarovancev, upravičencev in drugih oseb. Varovanje osebnih 

podatkov mora biti skladno z zakonodajo, tj. Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-

1), a hkrati mora biti obdelava teh podatkov tehnično podprta na način, ki bo omogočal 

praktičnost in stroškovno učinkovitost obdelave. Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne 
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posle v skupini življenjskih zavarovanj in so soočene tudi z obdelavo občutljivih osebnih 

podatkov, analizirajo tveganja, povezana z varovanjem pravic posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo. Pri prenosu osebnih podatkov v oblake je treba upoštevati: 

- osebni podatki so v vsakem primeru last posameznika, na katerega se nanašajo, in ne last 

zavarovalnice oziroma upravljavca osebnih podatkov, 

- odgovornost za zlorabo osebnih podatkov nosijo zavarovalnice in ne ponudnik storitev, ki 

je v teh primerih pogodbeni obdelovalec.  

 

Zavarovalnice so ob uporabi računalništva v oblaku poleg standardnih vidikov varstva osebnih 

podatkov soočene zlasti s tveganji, povezanimi s pogodbeno obdelavo in zavarovanjem 

osebnih podatkov ter iznosom teh podatkov v tretje države. 

  

 

3.3.1 Pogodbena obdelava podatkov 

 

 

Ponudnik informacijskih storitev v oblaku sme izvajati posamezne postopke v zvezi z obdelavo 

osebnih podatkov zgolj v okviru naročnikovih pooblastil. Ponudnik in zavarovalnica bosta 

medsebojne odnose praviloma urejala s pogodbo. Zavarovalnica mora v vlogi naročnika 

storitve pred podpisom pogodbe pridobiti čim več informacij o sistemu upravljanja varovanja 

informacij pri ponudniku, ki bodo temelj za vzpostavitev zaupanja do ponudnika oziroma 

sklenitve poslovnega sodelovanja. Glede na položaj ponudnikov je namreč težko pričakovati, 

da bodo slovenske zavarovalnice posebej uspešne pri uveljavljanju lastnih pogojev in 

pogodbenih zahtev.  

 

 

3.3.2 Zavarovanje osebnih podatkov 

 

 

Postopki zavarovanja osebnih podatkov pomenijo varovanje zaupnosti, neokrnjenosti in 

razpoložljivosti osebnih podatkov. Zelo pomembno je pridobiti podrobne informacije o 

zagotavljanju varnosti, o državah, v katerih se bodo podatki obdelovali, o postopkih 

prenosljivosti podatkov, o postopkih uničenja podatkov po preteku poslovnega sodelovanja 

ipd. Ponudnika moramo presoditi z vidika zaupanja. Poleg zaupanja v njegove postopke, 

moramo zaupati tudi v njegovo dolgoročno sposobnost zagotavljanja storitev. Popolna 

transparentnost postopkov obdelave in varovanja osebnih podatkov je nujen pogoj za 

vzpostavitev zaupanja. 

 

 

3.3.3 Iznos osebnih podatkov v tretje države 

 

 

Pri iznosu podatkov v oblake so zavarovalnice soočene s tveganjem iznosa podatkov v države, 

kjer ne velja enaka raven varstva osebnih podatkov, kot je opredeljena v domači sodni 

pristojnosti. ZVOP-1 v tem primeru natanko določa pogoje, kdaj je dovoljen iznos v tretje 

države in kdaj je treba pridobiti za takšen iznos tudi dovoljenje informacijskega pooblaščenca. 

Največje število ponudnikov storitev računalništva v oblaku prihaja iz ZDA. V primeru 

prenosa podatkov k ponudnikom v ZDA, ki so se zavezali k spoštovanju načel varnega pristana 

(angl. Safe Harbor), je dosežena pravna podlaga za iznos in ni treba pridobiti odločbe 
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informacijskega pooblaščenca. Zadosten pogoj za skladnost z ZVOP-1 je izpolnjen, ko 

zavarovalnica in pogodbeni obdelovalec v celoti izpolnjujeta 24. člen ZVOP-1. 

 

 

3.4. Praktični predlogi koristi računalništva v oblaku za zavarovalništvo 

 

 

S skupnim pristopom zavarovalnic k razvoju zavarovalniškega oblaka se kaže priložnost 

optimizacije stroškov poslovanja in učinkovite medsebojne izmenjave podatkov.  

 

 

3.4.1 Finančna optimizacija operativnih stroškov 

 

 

Splošna gospodarska situacija se v veliki meri odraža v višini zbranih premij. V času 

vsesplošne finančne krize so zavarovalnice primorane k zmanjševanju investicij. Z najemom 

storitev v oblaku te investicije niso več potrebne, saj omogoča sistem »pay as you go« višjo 

stopnjo prilagajanja operativnih stroškov zavarovalnim prihodkom. Tako lahko zavarovalnice 

ohranjajo dobičkonosen način poslovanja tudi v času nižjih premij. 

Slovenske zavarovalnice imajo v mednarodnem konkurenčnem boju priložnost stroškovne 

učinkovitosti s skupnim nastopom in razvojem lastnega zavarovalniškega oblaka. S skupno 

rabo selektivnih zavarovalniških storitev v oblaku, ki ne predstavljajo orodja pridobivanja 

konkurenčnega položaja, bodo z doseženo ekonomijo obsega lahko pomembno znižale stroške 

poslovanja in hkrati vzpostavile standarde poslovanja z uporabo teh storitev. Hkrati bi na tako 

pridobile izrazito večjo pogajalsko moč pri dobaviteljih, kot jo dosežejo posamično. Slovenske 

zavarovalnice s skupnim nastopom in uvajanjem skupnih iniciativ na tem področju dobivajo 

priložnost za utrjevanje in izboljševanje konkurenčnega položaja zlasti v odnosu do tujih 

zavarovalnic. 

 

 

3.4.2 Zavarovalniške goljufije 

 

 

Zavarovalnice se soočajo z vse večjo inovativnostjo zavarovalniških goljufov. Uspešnost pri 

odkrivanju, preprečevanju in razreševanju prevar je zelo pomembna za poslovni ugled 

zavarovalnic, zaupanje zavarovancev in tudi finančni rezultat. Računalništvo v oblaku 

predstavlja priložnost za učinkovito orodje boja proti tovrstnemu kriminalu. Učinkovito 

obvladovanje zavarovalniških goljufij zahteva intenzivno sodelovanje domačih in tujih 

zavarovalnic, nadzornih institucij, zavarovalnih združenj, policije, preiskovalnih organov in 

drugih akterjev.  

Med zavarovalnicami in ostalimi akterji je zelo pomembno vzpostaviti učinkovito izmenjavo 

informacij. Zadnje spremembe v Zakonu o zavarovalništvu (Zzavar-H) prinašajo v zavarovalno 

pravo novost, ki dopušča izmenjavo osebnih podatkov o udeležencih škodnih dogodkov med 

zavarovalnicami v zvezi z ugotavljanjem spornih okoliščin škodnega dogodka. Glavni namen 

te dopolnitve je preprečevanje, ugotavljanje in prijavljanje zavarovalnih goljufij. Informacijske 

storitve, implementirane v skupnem zavarovalniškem oblaku, predstavljajo priložnost za razvoj 

in uporabo skupne zbirke podatkov o zavarovalnih policah, škodnih primerih, policijskih 

zapisnikih ipd. Dostop do skupnih zbirk podatkov vseh zavarovalnic skupaj z ekspertnimi 

sistemi za odkrivanje zakonitosti v podatkih omogočajo učinkovit način obvladovanja 

zavarovalniških goljufij. Implementacija v oblaku omogoča enostavnejše načine integracije z 
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družbenimi omrežji (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Blogger itd.),  ki predstavljajo 

pomemben vir informacij sistemom za odkrivanje in razreševanje zavarovalniških prevar.  

Implementacija zavarovalniškega oblaka za potrebe preiskovanja goljufij predstavlja dobro 

podlago za povezavo s tujimi zavarovalnicami. Tako bi omogočili mednarodno izmenjavo 

informacij, potrebnih za učinkovito odkrivanje kompleksnejših mednarodnih oblik 

organiziranih zavarovalniških goljufij. 

 

 

4  POVZETEK 

 

 

Računalništvo v oblaku korenito spreminja poslovni svet v informacijsko intenzivnih panogah, 

saj omogoča večjo fleksibilnost ob nižjih stroških. Z vzpostavitvijo procesa upravljanja potreb 

po računalniških zmogljivostih pridobi zavarovalnica priložnost optimalne izrabe računalniških 

virov v oblaku. Zavarovalnice se lahko z radikalnim znižanjem operativnih stroškov poslovanja 

ustrezno odzovejo na znižanje zavarovalnih premij v času finančne krize. Implementacija 

storitev v oblaku z inovativnimi načini pristopanja k zavarovancem daje priložnost izboljšanja 

konkurenčnega položaja. Model računalništva v oblaku omogoča hitrejše poslovanje, hitrejši 

razvoj novih zavarovalniških storitev in hitrejši vstop na nove geografsko razpršene trge. 

Ključna tveganja uporabe informacijskih storitev v oblaku so povezana z varovanjem pravic 

zavarovancev v zvezi z njihovimi osebnimi podatki. Pred iznosom osebnih podatkov v oblak 

morajo zavarovalnice izvesti temeljito analizo tveganj, na podlagi katere bodo sprejele 

odločitev o vzpostavitvi zaupanja in poslovnega odnosa z dobaviteljem. Do vzpostavitve 

zadovoljivega sistema certificiranja storitev v oblaku se priporoča konservativen pristop 

zavarovalnic zlasti v primeru prenosa občutljivih osebnih podatkov v oblake. Pričakovana 

strma rast trga računalniških storitev v oblaku bo v prihodnjih letih omogočila izjemne 

poslovne priložnosti tudi v zavarovalniški dejavnosti.  

 

 

5 SUMMARY 

 

 

Cloud computing is significantly transforming the business world in information-intensive 

industries as it helps companies increase flexibility and lower costs. A capacity management 

process is essential for cloud computing as it enables companies to efficiently use the cloud 

computing resources. 

By radically reducing operating costs, insurance companies are able to appropriately respond to 

reductions in insurance premiums during this time of financial crisis. The implementation of 

cloud computing services with innovative methods of approaching policyholders gives 

insurance companies an opportunity to improve their competitive position. A cloud computing 

model enables faster performance, faster development of new insurance services and faster 

entry into new geographically diverse markets. The key risks involved in the use of cloud 

computing services are associated with the protection of policyholders’ rights in respect of 

their personal data. Before personal data is transferred into a cloud computing system, 

insurance companies must conduct a thorough risk analysis, which serves as a basis for 

building trust and a good business relationship with the supplier. Until a satisfactory cloud-

computing certification system is deployed, insurance companies are advised to use a 

conservative approach, especially in the transfer of sensitive personal data into a cloud 

computing system. The cloud computing services market is expected to grow rapidly in the 

coming years and provide exceptional business opportunities in the insurance industry. 
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PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE –  

 KAJ SMO SE NAUČILI IN KAKO NAPREJ? 

 

VOLUNTARY SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE –  

WHAT ARE THE LESSONS LEARNT AND HOW TO PROCEED? 

 

MAG. MAJA GOLOVRŠKI
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
2
 ki se uporablja od 1. januarja 2013, 

prinaša ključno novost v možnosti izvajanja individualnega in kolektivnega prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) preko naložbene politike življenjskega cikla. 

Za zavarovance, ki si to želijo, pa ohranja tudi obstoječo ureditev, tj. zagotavljanje zajamčene 

donosnosti v skladu s pravili, ki jih izda minister, pristojen za finance. Razširitev vključenosti 

v kolektivno PDPZ skuša zakon doseči z obvezno vključitvijo vseh zaposlenih pri 

delodajalcu, ki v PDPZ vstopi, posameznik pa lahko zahteva, da se ga v zavarovanje ne 

vključi. Prav tako dobrodošle spremembe, ki jih zavarovancem prinaša novela zakona, so 

znižanje najvišje višine stroškov, poudarjanje večje transparentnosti pri poslovanju 

pokojninskega sklada (obvezen odbor članov pokojninskega sklada kolektivnega PDPZ, javna 

objava podatkov o poslovanju, dodatni dokumenti glede naložb in upravljanja s tveganji) in 

bolj nadzorovan režim izplačevanja dodatne pokojnine preko posebnega pokojninskega načrta 

za izplačevanje. Druge spremembe se v pretežni meri nanašajo na kolektivno PDPZ. Prinašajo 

odpravo pravice do dviga sredstev, vplačanih v zavarovanje od uveljavitve ZPIZ-2 dalje (od 

1. 1. 2013) do upokojitve zavarovanca po obveznem pokojninskem sistemu, prepoved prenosa 

sredstev iz kolektivnega PDPZ v individualnega, minimalno višino letnega plačila 

delodajalca. Večjo konkurenčnost daje produktu možnosti izbire delavca  med več 

kolektivnimi pokojninskimi načrti, h katerim je pristopil delodajalec, odpravlja se prag 51 

odstotkov za uveljavljanje davčnih olajšav delodajalca in zagotavlja enotna obravnava 

pretežnih lastnikov podjetij ter samostojnih nosilcev dejavnosti (s. p.) pri možnosti vključitve 

v PDPZ. Za uskladitev s spremembami je določeno prehodno obdobje,
3
 pri čemer je v 

prehodnih določilih izrecno ohranjena pravica do dodatne družinske in dodatne invalidske 

pokojnine, določena v obstoječih pokojninskih načrtih v skladu z določili ZPIZ-1.
4
 Dodatna 

družinska pokojnina predstavlja dodatno finančno varnost v primeru smrti zavarovanca za 

svojce, ki so bili od zavarovanca finančno odvisni, in s tem povečuje pomen PDPZ v obstoječi 

negotovi finančni situaciji. Prav zaradi slednje je ključen tudi tak nadaljnji razvoj PDPZ, ki bo 

za zavarovanca bolj privlačen. Aktualna sprememba zakonodaje, ki ne omogoča dviga 

privarčevanih sredstev kolektivnega PDPZ, zavarovanca sicer sili v varčevanje za točno 

določen namen –  za dodatno pokojnino ob upokojitvi. To je dobro, vendar obenem prinaša s 

seboj strah, kaj če vplačanih sredstev – ali vsaj večine le-teh – ne bomo mogli dvigniti. V 

tujini se že oblikuje praksa, da je ta sredstva mogoče dobiti, če nastopi nepričakovana in težka 

finančna situacija.  

  

  

                                                
1 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
2 Uradni list RS, št. 96/2012, v nadaljevanju ZPIZ-2. 
3 415. in 416. člen ZPIZ-2. 
4 Uradni list RS, št. 106/1999. 
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2 RAZVOJ PDPZ 

 

 

2.1 Dodatna družinska pokojnina 

 

 

2.1.1 Ureditev po ZPIZ-1 

 

 

Obstoječa poslovna praksa na področju osebnih zavarovanj, katerih del so tudi pokojninska 

zavarovanja, se usmerja od t. i. špekulativnih naložbenih produktov (kot so pogosto 

poimenovani v javnosti), katerih cilj je bil doseči čim višje donose na vplačana sredstva 

(dobra naložba privarčevanega denarja), v zavarovalne produkte, ki predstavljajo 

posamezniku dodatno finančno varnost, in sicer ob upokojitvi ali hujši bolezni, 

nepričakovanem izpadu dohodkov oziroma svojcem v primeru zavarovančeve smrti. 

Navedeno je bilo v skladu z določili ZPIZ-1 mogoče zagotoviti tudi v okviru PDPZ. Zakon je 

namreč predvideval pristop zavarovanca k pokojninskemu načrtu, ki v primeru njegove smrti 

v času vplačevanja premije upravičencem zagotavlja (poleg izplačila odkupne vrednosti) 

dodatno družinsko pokojnino oziroma – v primeru nastanka invalidnosti – dodatno invalidsko 

pokojnino. Določbe ZPIZ-1 so bile sicer v tem delu skope – poleg trenutka pridobitve te 

pravice je zakon uredil le še nabor oseb, ki lahko pravico do dodatne družinske pokojnine 

pridobijo.
5
 Gre za osebe, ki lahko po obveznem pokojninskem zavarovanju nastopajo kot 

upravičenci do družinske oziroma vdovske pokojnine. ZPIZ-1 je določal še, da morajo biti 

pogoji za pridobitev pravice do dodatne družinske in invalidske pokojnine določeni v 

pokojninskem načrtu.
6
 Dodatna družinska pokojnina je bila iz pokojninskih načrtov mnogih 

izvajalcev od leta 2000 dalje črtana, saj razmere v slovenskem prostoru očitno še niso silile 

ljudi, da v primeru, če se zgodi najhujše, družini zagotovijo dodatno finančno varnost.  

 

 

2.1.2 Dodatna družinska pokojnina pri Zavarovalnici Triglav, d. d. 

 

 

Podrobneje lahko pravico do dodatne družinske pokojnine ureja pokojninski načrt, odobren s 

strani ministra, pristojnega za delo. Kot možno poslovno prakso v ureditvi dodatne družinske 

pokojnine v pokojninskih načrtih Zavarovalnice Triglav, d. d. naj izpostavim dva primera. 

Eden je (bil) plačevanje posebne zavarovalne premije za dodatno družinsko pokojnino, ki 

prinaša dodatno zavarovalno kritje – pravico do dodatne družinske pokojnine. Slednje smo v 

Zavarovalnici Triglav, d. d. v preteklosti zavarovancem omogočali, vendar v praksi ni 

zaživelo.
7
 Taisti koncept v smislu plačevanja posebne premije za nudenje posebnega 

dodatnega kritja dejansko ni zaživel niti pri predčasni dodatni starostni pokojnini in prav tako 

ne pri dodatni invalidski pokojnini.  

 

                                                
5 364. in 365. člen ZPIZ-1. 
6 Peti odstavek 296. člena ZPIZ-1. 
7 Zavarovanje dodatne družinske pokojnine sta omogočala pokojninski načrt kolektivnega PDPZ z oznako PN-

ZT-01, odobren s strani MDDSZ z odločbo z dne 21. 7. 2000, ki je vseboval določbe o dodatni družinski 

pokojnini do 1. 8. 2005, ter  pokojninski načrt  individualnega PDPZ z oznako PN-ZT-02, odobren s strani 

MDDSZ z odločbo z dne 29. 4. 2002, ki je bil v veljavi do 1. 3. 2006.  
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Drugi primer poslovne prakse je ureditev dodatnega kritja v okviru plačevanja premije za 

dodatno starostno pokojnino. Obstoječa pokojninska načrta Zavarovalnice Triglav, d. d.
8
 

zavarovancem oziroma natančneje upravičencem do dodatne družinske pokojnine v primeru 

smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine nudita pravico do 

obročnega izplačila zavarovalnine – dodatne družinske pokojnine. Zavarovalnino predstavlja 

20 odstotkov vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca v mesecu pred 

smrtjo, ki se namenijo za nakup dodatne pokojninske rente. Zavarovalnina – dodatna 

družinska pokojnina se namreč lahko izplača v obliki doživljenjske pokojninske rente ali 

začasne pokojninske rente, katere višina se določi v odvisnosti od starosti upravičenca ob 

začetku izplačevanja, dogovorjenega števila let izplačevanja pokojninske rente in višine 

sredstev, namenjenih za izplačevanje dodatne družinske pokojnine. Ko višina sredstev, 

namenjenih za izplačilo dodatne družinske pokojnine, ne presega 5.000 evrov, se slednja 

lahko izplačajo upravičencu v enkratnem znesku. V primeru rednega ali izrednega prenehanja 

zavarovanja, ki ni posledica smrti zavarovanca, zavarovalno kritje dodatne družinske 

pokojnine preneha.  

V primeru nezgodne smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne 

pokojnine zavarovalnica upravičencu do dodatne družinske pokojnine izplača v enkratnem 

znesku tudi zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti, in sicer v višini 100 odstotkov 

vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca v mesecu pred njegovo smrtjo. 

Navedeno zagotavlja družini v primeru nezgode s smrtnim izidom dodatno finančno varnost. 

Zavarovanci so dodatno kritje dobro sprejeli, saj svojcem, ki jih je zavarovanec (še) bil dolžan 

preživljati ob smrti, brez dodatnih stroškov predstavlja dodatno finančno varnost in 

pomembno vpliva na krepitev zaupanja med zavarovalnico in zavarovancem ter njegovo 

družino. 

 

 

2.1.3 Dodatna družinska pokojnina po ZPIZ-2 

 

 

Novela ZPIZ-2 v prehodnih določilih
9
 sicer izrecno pravi, da lahko, ne glede na to, da so 

upravljavci pokojninskih skladov dolžni uskladiti pokojninske načrte in pravila upravljanja z 

določbami ZPIZ-2 ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, še naprej ostanejo v veljavi 

določbe pokojninskih načrtov, ki določajo pravico do dodatne invalidske in dodatne družinske 

pokojnine, zanje pa se še naprej uporabljajo določbe 364. in 365. člena ZPIZ-1. To pomeni 

ohranitev pravice do dodatne družinske pokojnine po obstoječih pokojninskih načrtih, 

odobrenih s strani ministra, pristojnega za delo, do 1. 1. 2013. Dodatna družinska pokojnina 

pa v ZPIZ-2 ni več predvidena kot pravica, ki bi se lahko na novo uveljavila v novem 

pokojninskem načrtu, odobrenem po ZPIZ-2. Razlog za to morda lahko iščemo v poudarjanju 

varčevalnih in ne zavarovalnih elementov v ureditvi PDPZ, pa čeprav lahko prav slednji 

pomembno pripomorejo k večji finančni varnosti posameznika in zaupanju v PDPZ in bi jih 

bilo smiselno ohraniti tudi v prihodnje.  

 

  

                                                
8 Pokojninska načrta kolektivnega in individualnega PDPZ z oznakama PN-ZT-05 in PN-ZT-06, odobrena s 

strani MDDSZ z odločbo z dne 28. 5. 2012, v veljavi od 1. 9. 2012.  
9 Drugi odstavek 416. člena ZPIZ-2. 
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2.2 Pravica do dviga sredstev v obdobju do upokojitve 

 

 

2.2.1 Ureditev po ZPIZ-1 
 

 

Ureditev po ZPIZ-1 je kot enega izmed možnih načinov prenehanja PDPZ v času vplačevanja 

premije za dodatno starostno pokojnino omogočala izstop zavarovanca iz zavarovanja in 

posledično dvig sredstev, vplačanih v kolektivno oziroma individualno zavarovanje. Za 

razliko od individualnega PDPZ, kjer je lahko zavarovanec sredstva dvignil kadarkoli od 

izstopa iz zavarovanja, je bila pri kolektivnem PDPZ ureditev nekoliko drugačna. Odkupna 

vrednost sredstev, ki jih je financiral delodajalec, je zavarovanec lahko dvignil že ob 

prenehanju zavarovanja, če je bil v pokojninski načrt vključen najmanj 120 mesecev. Če pa je 

zavarovanje zaradi izstopa iz pokojninskega načrta prenehalo pred iztekom 120 mesecev, je 

zavarovanec pravico do denarnega izplačila v višini odkupne vrednosti pridobil, ko je preteklo 

120 mesecev, šteto od vključitve v pokojninski načrt.
10

 

Ker je 120 mesecev lahko najprej poteklo v letu 2010 (zavarovanja so se začela tržiti leta 

2000), so takrat tudi prvi zavarovanci pridobili pravico do dviga teh sredstev. Število izplačil 

se je povečalo, vendar pa je razlog za to tudi v spremembi, ki jo je prinesla novela ZPIZ-2. 

Pojavlja se namreč strah, da morda sredstev v prihodnje sploh ne bo več mogoče dvigniti. 

 

 

2.2.2 Ureditev po ZPIZ-2 

 

 

Zavarovanec kolektivnega PDPZ lahko zahteva izplačilo sredstev oziroma odkupne vrednosti, 

ki je posledica vplačil delodajalca, v enkratnem znesku, če je že uveljavil pravico do 

pokojnine iz obveznega zavarovanja in če sredstva na njegovem osebnem računu 

kolektivnega zavarovanja ne presegajo 5.000 evrov.
11

 V nasprotnem primeru je obvezen 

nakup pokojninske rente. Z ozirom na prehodna določila zakona
12

 zavarovanci, ki so bili 

vključeni v pokojninski načrt kolektivnega PDPZ po odobrenem pokojninskem načrtu po 

ZPIZ-1, obdržijo pravico do izplačila v višini odkupne vrednosti enot premoženja, ki jih je 

financiral delodajalec, vendar le za premije, ki so bile vplačane do uveljavitve ZPIZ-2, in 

sredstva, ki jih je imel zavarovanec na osebnem računu do uveljavitve ZPIZ-2. Za sredstva, ki 

so posledica vplačil v kolektivno PDPZ po pokojninskih načrtih, odobrenih po ZPIZ-1 (ali 

pozneje po ZPIZ-2) od 1. 1. 2013 dalje, torej dvig do upokojitve zavarovanca po obveznem 

pokojninskem sistemu ni več mogoč. Takrat je to mogoče, če vrednost teh sredstev ne preseže 

5.000 evrov. Enkratno izplačilo sredstev, ki so posledica vplačil delodajalca, je možno le še 

ob smrti zavarovanca, ko se kot odkupna vrednost v enkratnem znesku izplačajo dedičem 

oziroma upravičencu, ki je določen za ta primer.  

 

ZPIZ-2 je prinesel tudi drugačno obravnavo pogoja 120-mesečne vključenosti v kolektivni 

PDPZ za sredstva, ki so posledica vplačil delodajalca do uveljavitve ZPIZ-2. Zavarovanci, ki 

so bili vključeni v kolektivno PDPZ pred uveljavitvijo ZPIZ-2 in so uveljavili pravico do 

starostne ali invalidske pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja do 

1. 1. 2013, namreč lahko uveljavijo pravico do izplačila v višini odkupne vrednosti za 

sredstva, pridobljena iz vplačil do 31. 12. 2012, kljub temu da ne izpolnjujejo pogoja 120-

                                                
10 Drugi in tretji odstavek 358. člena ZPIZ-1. 
11 Prvi odstavek 221. člena ZPIZ-1. 
12 417. člen ZPIZ-2. 
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mesečne vključenosti v zavarovanje. To pravico lahko zavarovanci uveljavijo, ko bo poteklo 

šest mesecev od uveljavitve ZPIZ-2, to je od 1. 7. 2013 naprej. Smiselno to pomeni, da pogoj 

120 mesecev ne velja več tudi za uveljavitev pravice do dodatne starostne pokojnine. 

Prehodna določila pa izrecno ne uredijo situacije, ko je zavarovanec v kolektivno PDPZ 

vključen pred uveljavitvijo ZPIZ-2, vendar se po obveznem pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju upokoji po 1. 1. 2013. Torej, ali zanj prav tako ne velja pogoj 120 mesecev za 

dvig sredstev, pridobljenih iz vplačil do 31. 12. 2012? Glede na vsebino ZPIZ-2, ki pogoja 

120 mesecev vključenosti ne pozna več, kaj drugega kot enaka obravnava zavarovancev, 

upokojenih pred 1. 1. 213 ali po tem datumu, po našem mnenju niti ne bi bil mogoče. 

 

 

2.3 Možen prihodnji razvoj 
 

 

ZPIZ-2 je prinesel popolno odpravo pravice do dviga sredstev, ki so posledica vplačil 

delodajalca v kolektivno PDPZ, in sicer do upokojitve zavarovanca, ko jih slednji v 

enkratnem znesku lahko dvigne le, če njihova višina ne preseže 5.000 evrov. V primerjavi z 

ureditvijo po ZPIZ-1, ko je zavarovanec to pravico pridobil po 120 mesecih vključitve v 

zavarovanje, gre za precejšnjo spremembo. Med zavarovanci je prepoved dviga povzročila 

precejšnjo negotovost, ali bodo do sredstev glede na sočasno podaljševanje starostne meje za 

upokojitev po obveznem pokojninskem sistemu sploh lahko prišli. Posledično se pojavljajo 

vprašanja, kaj se bo zgodilo v primeru hujše bolezni in izgube zaposlitve, delne invalidnosti 

ipd. Ker menimo, da taka vprašanja povečujejo nezaupanje v PDPZ in s tem zavarovance 

dejansko odvračajo od varčevanja za dodatno starostno pokojnino v produktu, ki je namenjen 

prav temu, predlagamo eno od rešitev, ki je že uveljavljena v tuji zakonodajni in poslovni 

praksi.  

 

 

2.3.1 Prikaz novozelandske ureditve 

 

 

Na Novi Zelandiji so dolgoročno varčevanje, ki je povišalo število vključenih v pokojninske 

sheme, vpeljali leta 2006.
13

 Poimenovali so ga KiwiSaver, namen vzpostavitve teh shem pa je 

bil vzpodbuditi dolgoročno varčevanje in zagotoviti sredstva posameznikom, ki v času po 

upokojitvi ne bi več mogli vzdrževati takšnega življenjskega standarda kot v aktivni dobi. 

Sistem je zasnovan tako, da za tiste, ki se zaposlijo na novo in še niso vključeni v eno izmed 

shem dodatnega varčevanja za starost, predvideva obvezno vključitev z možnostjo izstopa v 

določenem roku po vključitvi (v prvih dveh do osmih tednih). Drugi se lahko vključijo 

prostovoljno. Pri tem lahko posameznik še vedno izbira med t. i. starimi pokojninskimi 

shemami, ki so KiwiSaver shemam komplementarne, in med ključitvijo v KiwiSaver shemo. 

Nad slednjimi bdi država preko posebnega državnega organa (Inland Revenue Department, 

IRD), ki vodi tudi posameznikov pokojninski račun. V KiwiSaver shemo se preko IRD lahko 

vključijo tudi nezaposleni.  

Novozelandski sistem varčevanja za starost je oblikovan tako, da delodajalec v pokojninsko 

shemo prispeva 3, 4 ali 8 odstotkov bruto plače delavca, delavec pa lahko prispeva tudi sam 

(običajno izvajalec določa minimalno višino individualnega prispevka, npr. 20 NZD). Ob prvi 

vključitvi država posamezniku prispeva 1.000 NZD kot začetno vplačilo. Oba – delavec in 

delodajalec – vplačujeta v KiwiSaver shemo preko komisionarja, tj. posebnega organa pri 

                                                
13 KiwiSaver Act 2006, dostopno na http://www.legislation.govt.nz/act/public/2006/0040/60.0/DLM378372.html, 

pridobljeno dne 2. 4. 2013. 
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IRD, ki poleg vodenja pokojninskih računov razporeja med izvajalce KiwiSaver shem, na 

katere se plačila nanašajo, tudi prejeta sredstva. 

Varčevalne sheme KiwiSaver so podobno kot naši pokojninski načrti iz PDPZ potrjeni in 

vpisani v register pri pristojnem državnem organu (na Novi Zelandiji je to organ, pristojen za 

finančne trge), posameznik pa se lahko odloči le za vključitev v eno tako shemo. Izvajalci 

KiwiSaver shem so različni, na primer banke, zavarovalnice, investicijski in pokojninski 

skladi, finančne družbe. Sredstva iz ene KiwiSaver sheme v drugo je mogoče prenesti ob 

upoštevanju pogoja, da je posameznik lahko istočasno vključen le v eno shemo pri enem 

izvajalcu. 

Kako je s stroški in davščinami? Stroški, ki se obračunavajo v breme sredstev posameznika na 

osebnem računu, so: provizija v višini povprečno odstotka vrednosti sredstev v upravljanju, 

vendar ne manj kot 50 NZD letno ter drugi posredni stroški. Slednji so povezani s pridobitvijo 

in odsvojitvijo investicij, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev 

organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov, 

stroškov vstopanja na organizirane trge ipd. Izjemoma lahko znaša provizija 2 odstotka letno, 

vendar le, če je to dogovorjeno z izvajalcem in delodajalecem kot nujno potrebno za kritje 

dodatno nastalih stroškov. Prispevki, ki jih delodajalec (in posameznik) vplačujeta v 

KiwiSaver shemo, so obdavčeni, razen v primeru, ko se prispevek šteje kot del plače 

zaposlenega in je obdavčen na ta način. Stopnja obdavčitve je odvisna od višine 

posameznikove bruto letne plače in narašča (10,5 % za letno plačo do 16.800 NZD, 17,5 % za 

letno plačo do 57.600 NZD, 30 % za letno plačo do 84.000 NZD in 33 % za letno plačo nad 

84.001 NZD). Začetno vplačilo države ni obdavčeno. Obdavčeni so še donosi na sredstva v 

upravljanju, medtem ko so izplačila neobdavčena (t. i. sistem TTE – taxed, taxed, examped). 

Izplačila iz KiwiSaver sheme niso obdavčena, so pa omejena. Sredstva (tako tista, ki so 

posledica vplačil delodajalca, kot tista, ki so posledica vplačil posameznika) je mogoče 

dvigniti v izjemnih primerih, ki so predvideni z zakonom. To so: izguba zaposlitve, trajna 

izselitev iz države, znatna finančna izguba, huda bolezen, smrt. Gre za primere izkazane 

občutne finančne izgube, ko je mogoče dvigniti del sredstev ali vsa. Pri tem znatna finančna 

izguba pomeni: 

- nezmožnost plačevanja minimalnih življenjskih stroškov, potrebnih za preživetje,  

- nezmožnost odplačevanja hipotekarnega kredita za stanovanje, v katerem posameznik živi 

(to se dokazuje z zahtevo za vnovčenje hipoteke, vložene s strani kreditodajalca),  

- nujnost prilagoditve stanovanja, ker so se pri posamezniku ali družinskem članu iz razloga 

nastanka invalidnosti pojavile posebne potrebe, 

- povišanje stroškov zdravljenja zaradi obolelosti posameznika ali njegovega finančno 

odvisnega družinskega člana za hudo boleznijo, zaradi poškodbe, trajne resne obolelosti in 

zaradi nezmožnosti opravljanja poklica, 

- plačilo stroškov pogreba zaradi smrti družinskega člana, ki ni imel svojih sredstev za 

preživljanje, 

- plačilo stroškov paliativne nege družinskega člana. 

 

Vlagatelj zahteve za dvig sredstev iz razloga nastanka hude bolezni mora nedvoumno 

dokazati, da razlog za dvig sredstev res obstaja. Zakon pri tem kot hudo bolezen šteje bolezen, 

poškodbo ali nezmožnost, ki se kaže v trajni in popolni nesposobnosti opravljanja dela 

(tistega dela, za katerega je bil posameznik šolan oziroma ga je opravljal) ali ki pomeni resno 

in neposredno grožnjo, da bi posameznik lahko umrl. 

Načeloma ni mogoče dvigniti začetnega vplačila, ki ga zagotovi država (1.000 NZD), v 

nobenem primeru pa ni mogoče dobiti nazaj plačanega davka na prispevke. Sredstva je 

mogoče dvigniti, ko pretečejo tri leta plačevanja prispevkov, le izjemoma prej. O 
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utemeljenosti prošnje za dvig sredstev, preden pretečejo tri leta, odloča državni organ – že 

omenjeni IRD. 

Če se posameznik trajno izseli iz države, sredstva lahko dvigne, vendar lahko izplačilo 

zahteva, ko poteče eno leto od dneva izselitve. V tem primeru je mogoče dvigniti tudi začetno 

vplačilo (1.000 NZD).  

Posameznik lahko po preteku treh let plačevanja prispevkov enkrat pridobi subvencijo za 

nakup stanovanja (za rešitev stanovanjskega vprašanja in ne kot naložbo), za ta namen pa 

lahko sredstva tudi dvigne (vsa razen začetnega vplačila s strani države ali, če se tako odloči, 

le del sredstev). V obeh primerih se sredstva izplačajo neposredno na račun nepremičninskega 

posrednika, zastopnika pri prodaji oziroma prodajalca na dan nakupa stanovanja 

(nepremičnine). Višina subvencije za rešitev stanovanjskega vprašanja je odvisna od višine 

vplačanih prispevkov in znaša od 3.000 do 5.000 NZD. V primeru pridobitve subvencije ni 

več mogoče zaprositi za dvig sredstev iz istega razloga.  

Posameznik se lahko odloči za t. i. počitnice, če je v KiwiSaver shemo vplačeval vsaj 12 

mesecev. To mirovanje plačila prispevkov lahko traja od 3 mesecev do 5 let. V tem času ni 

treba plačevati prispevkov ne posamezniku ne njegovemu delodajalcu.  

Sredstva so v KiwiSaver shemi sicer zaklenjena do 65. leta oziroma vsaj 5 let, če posameznik 

to starostno mejo doseže prej. Nakup dodatne pokojninske rente je praktično obvezen, saj 

lahko posameznik, ki se po obveznem pokojninskem sistemu upokoji pri 65. letih, zdaj 

pričakuje pokojnino v višini približno 66 odstotkov povprečne plače. Po mnenju Organizacije 

za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) pa bo ta odstotek v veliko državah članicah v 

prihodnje predvidoma znašal približno 50 odstotkov.
14

 

 

 

2.3.2 Kakšna je prihodnost PDPZ? 

 

 

Novela ZPIZ-2 je popolnoma odpravila pravico do dviga sredstev, ki so posledica vplačil 

delodajalca v kolektivno PDPZ, do upokojitve zavarovanca, prav tako pa določila tudi 

obvezno vključitev zaposlenih v PDPZ, razen če izrecno izjavijo, da se v zavarovanje ne 

želijo vključiti. Ker tak sistem posamezniku vendarle vzbuja strah, da vsaj do upokojitve, 

morda pa celo nikoli ne bo mogel priti do sredstev, ki jih je zanj vplačal delodajalec po 

uveljavitvi novele, menimo, da bi bilo treba zakonsko dovoliti, vendar strogo omejiti, dvige 

teh sredstev v primeru nastanka najhujšega. Tako predlagamo, da bi imel posameznik 

možnost vložiti zahtevo za dvig sredstev kolektivnega PDPZ po delnem vzoru predstavljene 

prakse v primeru: 

- nastanka hude bolezni,  

- povišanja stroškov zdravljenja zaradi obolelosti posameznika za hudo boleznijo ali zaradi 

poškodbe in trajne nezmožnosti opravljanja poklica,  

- nezmožnosti plačevanja minimalnih življenjskih stroškov, ki zagotavljajo preživetje,  

- stroškov paliativne nege družinskega člana. 

 

 

 

 

 

                                                
14 OECD, Private Pensions Outlook 2012, str. 12. 
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Pri tem je v primerjavi z novozelandsko prakso pri nas dodatna varovalka višja obdavčitev 

izplačila odkupne vrednosti
15

 v primerjavi z izplačevanjem dodatne pokojninske rente.
16

 

Navedeno bi zahtevalo tudi vzpostavitev sistema za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev. 

Smiselno bi bilo, da bi pogoje vezali na točno določene dokumente, ki jih je mogoče pridobiti 

pri državnih in zdravstvenih organih in izkazujejo nastalo težko situacijo ali hudo bolezen. 

Vključevanje ljudi v PDPZ bi dodatno stimulirala tudi dodatna finančna spodbuda s strani 

države, predvsem v smislu bolj preglednih in vnaprej določljivih davčnih olajšav ter dodatnih 

vplačil. Razmisliti pa bi bilo dobro tudi o obvezni vključitvi v sistem za vse novozaposlene, 

ob možnosti izstopa. 

 

 

3 POVZETEK 

 

 

Za nadaljnji razvoj PDPZ je ključno povrniti zaupanje ljudi v zavarovalne produkte, predvsem 

v dolgoročne zavarovalne produkte. Navedeno je mogoče doseči s poudarjanjem vloge PDPZ 

kot prvega takšnega pokojninskega produkta, namenjenega prav dodatnemu varčevanju za 

starost. Mladim in mlajšim je po uveljavitvi ZPIZ-2 tudi v okviru PDPZ omogočeno dosegati 

možne višje donose (vlaganje sredstev v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla), še 

vedno pa je zagotovljena trdnost produkta z elementom zajamčene donosnosti. Okrnjeno 

zaupanje zaradi strahu pred izgubo sredstev, ki je posledica nastale gospodarske situacije in 

dogajanja na finančnih trgih, bo treba povrniti zaupanje tudi z elementi zagotavljanja dodatne 

finančne varnosti svojcem posameznika (npr. v obliki dodatne družinske pokojnine) kot tudi z 

možnostjo dostopa do sredstev v izjemno hudih življenjskih situacijah. Ureditev, po kateri 

posameznik, ki je, na primer, smrtno bolan, ne more do sredstev, ki jih je zanj v PDPZ vplačal 

njegov delodajalec, čeprav bi mu prav ta denar lahko olajšal preostanek življenja, namreč ni 

življenjska. Razvoj dobre poslovne prakse po zgledu novozelandskega sistema v zadnjem 

času poudarja tudi OECD, pri čemer navaja, da ne obstaja taka univerzalna ureditev, ki bi bila 

dobra za vse enako. Ključno je poznavanje in prenašanje tistih elementov in rešitev, ki 

državam pomagajo vzpostaviti zanje najprimernejšo ureditev glede na dotedanji razvoj in 

kulturo ter finančno pismenost ljudi.  

 

 

4 SUMMARY 

 

 

The key factor for the further development of the PDPZ (Voluntary Supplementary Pension 

Insurance) is to regain the trust of the people in the insurance products, especially long-term 

insurance products. This can be achieved with emphasising the role of the PDPZ as the first 

insurance intended for the supplementary saving for old age. Young people, after the 

introduction of the ZPIZ-2 (Pension and Disability Insurance Act), can achieve higher return 

(investment of assets in accordance with the lifecycle investment policy) and the stability of 

                                                
15 Odkupna vrednost se obdavčuje kot drugi dohodki po 25-% davčni stopnji kot akontacija dohodnine (9. točka 

drugega odstavka 105. člena v zvezi s 108. in prvim odstavkom 131. člena Zakona o dohodnini, Uradni list RS, 

št. 117/2006, 90/2007, 119/2007, 10/2008, 92/2008, 78/2008, 125/2008, 119/2008, 20/2009, 104/2009, 10/2010, 

13/2010, 20/2010, 43/2010, 106/2010, 103/2010, 9/2011 - ZUKD-1, 105/2011, 9/2012 - Odl. US, 24/2012, 

30/2012, 40/2012 - ZUJF, 75/2012, 94/2012, 102/2012; ZDoh-2. 
16 Pokojninska renta iz PDPZ se v skladu 8. točko drugega odstavka 37. člena ZDoh-2 uvršča med dohodke iz 

delovnega razmerja in se v zvezi z drugim odstavkom 42. člena ZDoh-2 v davčno osnovo uvršča le polovica 

pokojninske rente. To v skladu z določili šestega odstavka 127. člena ZDoh-2 dejansko predstavlja polovično 

obdavčitev na stopnjo 25 %, torej 12,5-% davek (akontacijo). 
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the product is still ensured by the guaranteed return element. The diminished trust due to the 

fear of losing the assets, which is a consequence of the current economic situation and 

financial market trends, will have to be regained also by ensuring additional financial stability 

to the relatives of an individual (e.g. in the form of a supplementary family pension) as well as 

with the possibility to access the assets in exceptional and severe life situations. it is not 

natural, for example, that an individual that is mortally ill cannot receive the assets paid to the 

PDPZ fund by his/her employer, although these could make the rest of his life easier. The 

development of a good business practice in the sense of the New Zealand system has recently 

been emphasised also by the OECD; stating as well that there is no universal arrangement 

ideal for everyone. The most important is to know and transfer the elements and solutions that 

help countries to introduce the most suitable arrangement for them with regard to the previous 

development, culture and financial literacy of people.  
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KAKO BOMO ZAVAROVALI ZDRAVJE LETA 2030 

 

HOW TO INSURE HEALTH IN 2030 

 

JANEZ GREGORIČ
1
 

 

 

1 UVOD 

  

 

Če govorimo o zavarovanju zdravja, nikakor ne moremo mimo vsaj osnovnih paradigem 

pomena zdravja za posameznika in za družbo kot skupnost. V zavesti povprečnega 

posameznika in družbe je zdravje na lestvici želenih dobrin postavljeno zelo visoko. Zahteve, 

da država s svojimi institucijami oziroma s pravilnim vodenjem (zdravstvene) politike poskrbi 

za dosegljivost te dobrine, so razumljive, še toliko bolj ob nesporni ugotovitvi, da je zdravje 

bistveno za blaginjo posameznika in družbe ter pomembno vpliva na produktivnost in 

uspešnost države.
2
 Ta vidik jasno kaže na to, da zdravje posameznika in družbe nikakor ne 

more biti samo stvar urejanja zdravstvene politike, temveč da je to področje nujno urejati in 

zagotavljati bistveno širše.
3
 

 

Kako se je zdravstveni sistem razvijal do zdaj, nam je znano.  Poznamo pozitivne plati 

razvoja, žal pa v ospredje vse bolj sili samo še tisto, kar je negativnega. Nezadovoljstvo tako z 

delovanjem kakor tudi z ureditvijo se širi pri vseh udeležencih, ki se tako ali drugače vpeti 

oziroma se znajdejo v tem sistemu. »Vsi« udeleženci se nekako strinjajo, da je reforma 

zdravstvenega sistema nujna, diametralno nasprotni pa so si pogledi na to, v kakšni smeri naj 

gre ta razvoj. Na eni strani imamo zagovornike javne ureditve pri izvajanju storitev in 

njihovem financiranju, na drugi strani pa stališče, da je treba v sistem zdravstvenega varstva 

vnesti čim več tržnih elementov, ki bi preko konkurenčnosti tudi povečali učinkovitost 

delovanja sistema.
4
  

 

V ospredju sta dve vprašanji: vprašanje dolgoročne finančne stabilnosti sistema in vprašanje 

obsega storitev, ki naj jih sistem zagotavlja v obveznem zdravstvenem zavarovanju (ki je torej 

krit z javnimi finančnimi sredstvi). Navkljub dejstvu, da se sicer povečuje vključenost 

prebivalstva v solidarnostne sisteme, se raven solidarnosti z različnimi političnimi ukrepi vse 

bolj omejuje in čedalje večji del bremena se prenaša na zasebna sredstva uporabnikov, na 

prostovoljna zavarovanja itd.
5
 Zato je ključno vprašanje v prihodnosti, ne le za zavarovalnice 

kot deležnike zdravstvenega sistema, marveč za celotno skupnost, ki je tako zelo vpeta v 

potrebo po doseganju dobrine »zdravje«, kakšen sploh bo bodoči sistem zdravstvenega  

zavarovanja. Od tu pa izhaja vprašanje, kje bodo zavarovalnice v prihodnosti našle svoje 

mesto oziroma iskale priložnosti s ciljem optimizacije svojega delovanja.  

 

 

                                                        
1 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 
2 Gracar, I.: Obvezna pogodbena zavarovanja – varovalka socialne države. Zbornik 19. Dnevov slovenskega 

zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, Portorož 2012, str. 1. 
3 Na najširših področjih delovanja osebe kot posameznika in kot dela širše družbe. 
4 Gracar, I.: Financiranje sistema zdravstvenega varstva v RS in njegovo reformiranje, 22. 8. 2012, str. 1.  
5 Gracar, I., 22. 8. 2012, str. 2. 
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2 PROBLEMATIKA FINANCIRANJA  

  

 

Zdravstveni sistem, ki svoje storitve v večinskem delu financira iz obveznih prispevkov,
6
 

manjši del pa z dopolnilnimi
7
 in dodatnimi plačili, je danes v izraziti krizi. Lepotni popravki 

ne bodo zadoščali, nujna bo reforma.  

 

Dopolnilno zavarovanje se je v vseh letih obstoja že dodobra usidralo v zdravstveni sistem. 

Žal je ves čas tudi kamen spotike in prostor nabiranja kratkoročnih političnih točk.
8
 Prepričan 

sem, da ima dopolnilno zavarovanje izrazito pozitivne učinke na celoten sistem zagotavljanja 

zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Naj naštejemo le nekatere:  

1. zdravstveni sistem je ves čas obstoja dopolnilnega zavarovanja zagotavljal dokaj 

visoko stopnjo stabilnosti ter preprečeval spreminjanje prispevne stopnje za obvezno 

zdravstveno zavarovanje; 

2. ohranjanje relativno visokih standardov ob minimalnih korekturah prispevne stopnje;  

3. krepitev solidarnosti v celotnem sistemu, saj je obseg sredstev za financiranje storitev, 

pri prejemu katerih velja načelo solidarnosti, znašal kar 86 % vseh sredstev, ki se jih 

namenja za zdravstveno varstvo; 

4. kompenziranje razlike med splošno in medicinsko inflacijo; 

5. zbiranje in obdelovanje podatkov o zavarovalnih primerih na ravni posameznega 

zavarovanca, ki poteka v sklopu dopolnilnega zavarovanja, zagotovo sili k večji 

racionalnosti delovanja celotnega sistema zdravstvenih dejavnosti.
9
 

 

Sistem, ki bi financiranje košarice zdravstvenih pravic zmogel s financiranjem samo iz javnih 

virov, ne obstaja oziroma ga je skoraj nemogoče uvesti.
10

 Glede ohranitve dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja je zato v tem trenutku jasna tudi politika: to zavarovanje se nujno 

ohranja, marca 2013 pa je minister za zdravje nakazal smer razvoja, in sicer da se bo 

dopolnilno zavarovanje delilo na dva dela – enega za dolgotrajno oskrbo kot obvezni del, in 

enega za zdravila in medicinske pripomočke.  

 

Ker so zavarovalnice (ki tržijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje) nujno del zdravstvenega 

sistema, se v tem sistemu kaže tudi njihova izrazita slabost, za katero velja, da bi jo bilo nujno 

odpraviti: zavarovalnice zaradi zakonske ureditve nimajo možnosti, da bi vplivale na 

racionalnost in učinkovitost porabe zbranih denarnih sredstev, ki jih kot doplačila k 

opravljenim zdravstvenim storitvam preusmerjajo k izvajalcem zdravstvenih storitev v mreži 

javne zdravstvene službe. V okviru ustrezne  reforme zdravstvenega sistema je treba  

financiranje zdravstvenih storitev urediti na način, ki bo zavarovalnicam omogočal aktivnejšo 

vlogo pri upravljanju in učinkoviti uporabi zbranih sredstev.
11,12

 

                                                        
6 Prispevki po načelu solidarnosti (davki in prispevki). 
7 Premije po načelu vzajemnosti. 
8 Populistična govorica je skoraj vedno enoznačna: dopolnilno zavarovanje bomo ukinili, zagotavljamo pa, da 

se s tem za bolnike ne bo spremenilo popolnoma nič. Ali je mogoče verjeti, da ljudje verjamejo kar verjamejo 

politični populisti?  
9 Gracar, I.: »Nadgradnja zdravstvenega sistema do 2020« in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, str. 5, 6.  
10

 Dejstva o tem, koliko bi bilo treba povišati prispevno stopnjo in kako bi to vplivalo na konkurenčnost 

slovenskega delavca, so splošno znana, ne pa tudi splošno priznana.  
11 Gracar, I., 22. 8. 2012, str. 7, 8.  
12 Pri tem velja izpostaviti tudi, da se s povečevanjem dopolnilnih plačil k opravljenim zdravstvenim storitvam 

posledično zvišuje premija dopolnilnega zavarovanja. Navedeno lahko postavi tisti del zavezancev za doplačila, 

ki zdravstvenih storitev ne uporabljajo pogosto, pred odločitev, ali (a) bodo imeli še naprej veljavno dopolnilno 

zavarovanje ali pa (b) bodo takšno zavarovanje odpovedali, ker zdravstvenih storitev ne potrebujejo oziroma jih 

potrebujejo le izjemoma. Gre za skoraj bistveni skupini zavarovanih oseb, praviloma mlajše, ki predstavljajo 
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V jutrišnji sliki delovanja sistema zdravstvenega varstva mora zagotovo biti mesto za izvedbo 

naslednjih ukrepov:  

 premišljeno načrtovan razvoj zdravstvenih zmogljivosti, skladen s potrebami in 

materialnimi možnostmi države; 

 večja uporaba ocenjevanja novih medicinskih tehnologij s ciljem sprejema odločitve o 

vključitvi oziroma izključitvi iz obveznega javnega financiranja; 

 plačevanje izvajalcev zdravstvenih storitev naj bo izrazito sorazmerno s kakovostjo in 

doseženimi rezultati; 

 uvajanje ekonomskih spodbud za izvajalce in posameznike kot zavarovance v primeru 

vključevanja in izvajanje programov za obvladovanje in upravljanje kroničnih 

degenerativnih bolezni; 

 povečanje odgovornost posameznika za lastno zdravje in racionalno rabo zdravstvenih 

storitev.
13

 

 

 

3 POGLED V PRIHODNOST SKOZI PRIZMO POLITIKE  

  

 

Ob videnih dejanjih politike nikakor ni mogoče govoriti o tem, da bi bili njeni ukrepi 

usmerjeni v prihodnost. Že nekaj let se politika ukvarja predvsem s tem, kako z nižjimi 

finančnimi sredstvi zagotoviti zdravstveno varstvo na približno enaki ravni.
14

 Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije
15

 kot nosilec obveznega zdravstvenega varstva sprejema 

vedno nove in nove ukrepe s ciljem finančne vzdržnosti sistema. Ukrepi so sami po sebi bolj 

ali manj posrečeni oziroma sistemsko in strokovno domišljeni, temeljni problem pa je njihovo 

zgolj separatno poseganje v posamezne procese, medtem ko se na sistemski ravni še vedno ni 

zgodil pravi preboj.  

 

Leta 2012 je tako precej odmeval javni razpis, s katerim je ZZZS iskal ponudnike za izvajanje 

nekaterih zdravstvenih storitev, pri čemer je bilo kot bistveno merilo za izbiro ponudnika 

določena najnižja ponujena cena za storitev. Ker Univerzitetni klinični center v Ljubljani, 

denimo, ni ponudil najnižje cene, je bil program operacij hrbtenice dodeljen zasebniku. Tako 

velikim javnim ustanovam, vsaj tako se glasijo strokovne kritike, čedalje pogosteje ostajajo 

samo programi, ki prinašajo izgubo in se jih zasebnikom ne splača izvajati in se seveda zato 

za take programe niti ne potegujejo. Tako se zdi, da zdravstvena politika »sili« izvajalce, da 

delajo le še tisto, kar se jim splača delati. 
16

 

 

  

                                                                                                                                                                             

temelj vzajemnosti dopolnilnega zavarovanja. Kot posledica navedenega bi se lahko pojavil začetek spirale, v 
kateri bi se lahko pomembno destabiliziralo delovanje celotnega sistema zdravstvenega varstva (tako Gracar, I., 

22. 8. 2012, str. 10). 
13 Gracar, I., 22. 8. 2012, str. 18. 
14 Približno enaki zato, ker ZZZS ves čas poudarja, da se z zmanjševanjem finančnih sredstev za bolnike ne bo 

nič spremenilo, realno stanje pa se že nekaj časa oddaljuje od tega »ideala«. 
15 V nadaljevanju ZZZS.  
16 Ker bodo bolniki tudi zaradi navedenega morali čedalje pogosteje poiskati pomoč pri zasebnikih, za kar bodo 

marsikaj oziroma čedalje več plačali iz lastnega žepa, pa bo to samo še krepilo potrebo po prostovoljnih 

zavarovanjih. 
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ZZZS želi zaradi povečevanja finančne luknje v zdravstvu zagotoviti več denarja, in sicer 

predlaga izenačevanje prispevnih stopenj za vse kategorije prebivalcev,
17

 prav tako želi 

razširiti prispevne osnove, to je plačevanje za zdravstvo, in sicer tudi od podjemnih in 

avtorskih pogodb ter drugih prihodkov. V slednjem je z Ministrstvom za zdravje dosežen 

sporazum, glede poenotenja prispevnih stopenj pa ministrstvo meni, da upokojenci in kmetje 

povišanja zneskov plačil, ki bi jih omenjeno poenotenje nujno prineslo, ne bi zmogli. 

Gospodarstvo ne podpira širitve prispevnih osnov, in sicer z razlogom odsotnosti nujnosti 

enake prispevne stopnje za vse (torej zahtevek za sorazmerno enako obremenitev 

posameznika glede na njegove prihodke). Gospodarstvo prav tako upravičeno zahteva, da se 

uvede socialna kapica – posameznika, ki zasluži več od vnaprej določenega zneska (v javnosti 

se večkrat pojavlja številka 36.000 evrov), se od tega zneska dalje oprosti plačevanja 

prispevkov za zdravstvo. Glede na obstoj neenakih prispevnih stopenj je pravzaprav dejansko 

nepravično, da tovrstna socialna kapica še ni bila vpeljana.  

 

V programih oziroma med ukrepi zdravstvenega ministrstva se večkrat pojavijo tudi ukrepi, ki 

so precej nerealni ali za katere je vsaj s strokovnega vidika jasno, da so nedomišljeni in jih je 

zelo težko udejanjiti. Tako je na primer predlagano, da bodo morale specialistične ambulante 

prvi pregled opraviti v 30 dneh (najverjetneje po napotilu splošnega zdravnika) in za to 

nameniti polovico ordinacijskega časa. Čakalni čas za bolnika v ordinaciji ob tem ne bo smel 

presegati 60 minut, okrepil se bo nadzor pri čakalnih dobah in seznamih. Predvidene so tudi 

globe od 400 do 4.100 evrov za pravne osebe, ki jih bodo lahko izrekali inšpektorji v hitrem 

postopku.  

 

V mesecu aprilu 2013 je bila s strani ZZZS sprejeto, da se v zdravstveni sistem uvedejo  

terapevtske skupine zdravil in njihovih najvišjih priznanih vrednosti.
18

 Uvajanje terapevtskih 

skupin je zanimivo in pomembno v toliko, ker  zdravstvena politika s tem ukrepom pričakuje 

visoke prihranke.
19, 20

 Stroka opozarja na neupoštevanje povprečne zavesti bolnika, ki si bo 

                                                        
17 Slovensko zdravstvo temelji na vplačevanju prispevkov zaposlenih (delavcev v delovnem razmerju). Njihovi 

mesečni prispevki in prispevki delodajalca v zdravstveno blagajno (ZZZS) znašajo 13,45 odstotka bruto plače. 

Povprečje je približno 200 evrov mesečno. Če imajo delavci višjo plačo, plačujejo seveda še bistveno več, vse do 

približno 700 evrov na mesec. Bistveno manj od teh vplačujejo samostojni podjetniki, še manj upokojenci in 

kmetje. Bistveno je poudariti, da so se izhodišča solidarnostnega sistema izrazito spremenila. Redno zaposlenih 

je vse manj (710.000 leta 2012). Zelo narašča število samozavarovanih, to je oseb, ki vplačujejo 14,17 evra na 

mesec: leta 2011 jih je bilo 62.540, leta 2012 že 80.526. Tudi kmetje vplačujejo samo znesek 36 eur na mesec. 
Leta 2012 je bilo teh 12.914, leta 2011 pa 13.207 (tako Zupanič, M.: Tudi premožnim zdravstvene storitve za 14 

evrov na mesec, Delo, 10. 4. 2013). 
18 Pravilnik, ki uvaja tudi terapevtske skupine, je skupščina ZZZS sprejela v začetku aprila 2013. Terapevtska 

skupina zdravil je skupina, ki vključuje vsa zdravila z enako terapevtsko indikacijo. To torej niso medsebojno 

zamenljiva zdravila z enako aktivno učinkovino, pač pa so si med seboj le podobna, saj so namenjena za 

zdravljenje iste bolezni. Za vsako skupino zdravil z isto terapevtsko indikacijo se bo določila najvišja cena, ki jo 

bo krila zdravstvena blagajna. Za zdravila iz terapevtske skupine, ki bodo presegala najvišjo priznano vrednost, 

bodo morali bolniki doplačati, če pa tega ne bodo želeli, bodo dobili primerljivo zdravilo iz skupine, katerega 

cena ne presega najvišje priznane vrednosti. Od vsega tega si ZZZS obeta letni prihranek v višini do 10 

odstotkov pri posameznih skupinah zdravil, in sicer iz naslova znižanj cen zdravil s strani farmacevtov.  
19 Po podatkih ZZZS javno zdravstvo za zdravila letno porabi od 600 do 650 milijonov evrov. Če bi zdravila 
naročala ena sama organizacija (po zgledu Nemčije in še nekaterih drugih držav), bi lahko iztržili od 10- do 20-

odstotne količinske popuste, kar pomeni od 60 do 120 milijonov evrov letnega prihranka. Še približno 30 

milijonov evrov dodatnega prihranka bi ustvarili s skupnim naročanjem medicinske opreme in pripomočkov. Še z 

nekaterimi drugimi ukrepi bi lahko v zdravstvu skupno letno prihranili približno 200 milijonov evrov in ob tem 

celo izboljšali kakovost storitev (tako Sovdat, P., Lipnik, K., Kenda, A., Mihajlovič, N.: Slabe novice, Finance, 

10. 4. 2013). 
20 Stroka (zdravniki) po besedah njihovega predstavnika s strani ZZZS niso bili zaprošeni  za strokovno stališče 

glede uvedbe terapevtskih skupin, kar po njihovem mnenju nikakor ni ustrezno (glede na to, da so zdravniki 

predpisovalci zdravil in za to, da je zdravilo pravo, tudi strokovno odgovarjajo). Posebno problematični bodo 
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spreminjanje receptov (s strani zdravnika, ki bo moral slediti novi politični zdravstveni 

doktrini) razlagal kot zdravnikovo samovoljo, nenaklonjenost ali neupravičeno varčevanje. 

Vse to pa bo bistveno poseglo v že zdaj skrhan odnos med bolnikom in zdravnikom.
21

 Podane 

so tudi ocene o nevarnosti umikanja zdravil s slovenskega trga.
22,23

 

 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) meni, da bi morala Slovenija še 

bolj racionalizirati košarico zdravstvenih storitev, ki jih pokriva javna blagajna, racionalizirati 

bolnišnično oskrbo in se bolj premakniti tudi v ambulantno oskrbo. Poleg tega OECD 

priporoča razširitev davčne osnove za obvezno zdravstveno zavarovanje za zaposlene 

študente in povišanje prispevne stopnje za upokojence.
24

 

 

 

3.1 Realnost!?  

 

 

Podatki oziroma analize strokovnjakov s področja zdravstva kažejo, da se je zaradi finančne 

krize položaj in zdravje posameznikov izrazito poslabšalo. Gre predvsem za države kot so 

Grčija, Španija, Portugalska. V teh državah so bolniki dolžni ob obisku zdravnika več plačati 

za zdravila, ….povečalo se je tudi število obolelih za depresijo. Znova se pojavljajo bolezni 

kot so malarija, nilska vročica, vročica dengue, povečalo se je število obolelih z virusom HIV.  

 

Prav tako narašča število samomorov. Ljudje namreč redkeje obiščejo zdravnika in ne kupijo 

zdravil, tudi tedaj, ko pri njih nastopijo psihične težave. Od leta 2007 se je trend upadanja 

števila samomorov obrnil in znova narašča. Enako velja tudi za Slovenijo. Leta 2011 je bilo 

437 samomorov, kar je 21 več kot leta 2010. Podatki za prvih devet mesecev leta 2012 kažejo, 

da je bilo samomorov 326, v enakem obdobju 2011 pa 308. Prav tako so na strani ZZZS v letu 

2012 zaznali porast bolniških odsotnosti, in sicer kot posledice resnih bolezni, ki nastopijo kot 

komplikacije ob milejših boleznih, zaradi katerih pa ljudje ne ostanejo doma. Komplikacija  

seveda povzroči daljšo odsotnost kot bi le ta sicer bila ob pravočasnem nastopu bolniške 

odsotnosti.  

 

Podatki kažejo, da smo Slovenci po pričakovanih zdravih letih življenja med zadnjimi v EU. 

V Sloveniji zdrava pričakovana leta znašajo 54 let, povprečni Evropejec živi zdravo 8 let več.  

 

 

  

                                                                                                                                                                             

ljudje, ki jemljejo po več kot 10 različnih zdravil hkrati. Če se jim bo hkrati zamenjalo samo nekaj zdravil, bodo 

zdravniki z njimi izrazito bolj obremenjeni (posledično se bodo povečali stroški). Povečalo se bo število 

komplikacij, kar zopet pomeni povečanje stroškov za njihovo odpravljanje. 
21 V takšnih razmerah bodo zavarovalnice še teže privabile nove zavarovance v prostovoljna zdravstvena 

zavarovanja (ki niso dopolnilna). 
22 Slovenija je namreč za kar 13 evropskih držav referenčna država, po kateri se ravnajo pri postavljanju cen 
zdravil. Če se cene znižajo v Sloveniji, se torej znižajo tudi v teh državah, kar lahko vpliva na odločitve 

proizvajalcev za predhodno opredeljeni umik s slovenskega trga.  
23 Izpostaviti velja, da predstavljajo zdravila izjemno veliko obremenitev za slovensko zdravstvo. Stroka 

ocenjuje, da bo treba več denarja nameniti za klinično delo, zato je treba nadzirati previsoke odlive za zdravila 

(tako Knavs, N.: Nižanje »napihnjenih« cen ali slabša oskrba bolnikov, Dnevnik, 12. 3. 2013). 
24 Portugalska je leta 2012 v zdravstvu prihranila 1,5 odstotka BDP, leta 2013 pa še odstotno točko več. Omejila 

je cene zdravil, ki jih lahko naročajo zdravstvene ustanove. Cene se letno revidirajo. Poleg tega uvaja 

centralizirano naročanje zdravil in opreme ter nadzoruje profitne marže preprodajalcev. Spremembe je uvedla 

tudi v organizaciji socialne oskrbe (tako Sovdat, P., Lipnik, K., Kenda, A., Mihajlovič, N., 2013). 
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4 KROTENJE ALI USTREZNO NADZIRANJE STROŠKOV ZDRAVSTVENEGA 

SISTEMA V PRIHODNOSTI 

 

 

Kako bo treba ukrepati v prihodnje, je precej jasno: javni sistem bo treba narediti bolj 

pregleden, vzpostaviti bo treba učinkovitejši nadzor nad denarjem. Celo Evropa priporoča v 

tem pogledu uvajanje javno-zasebnega partnerstva – zasebnik investira v javno in poskuša 

imeti pregled nad porabo sredstev.
25

 Povečevati bi bilo treba pomembnost osnovnega 

zdravstva. Zagotovo bo treba končno izpeljati tudi to, o čemer se že dolgo razpravlja: 

racionalizacijo in ekonomiko (specializacijo) bolnišnic. Centralizirati bo treba naročanje 

zdravil in medicinskih pripomočkov. In vzpostaviti bo treba informacijsko mrežo najmanj za 

celotno državo (glede na skorajšnjo čezmejno prehajanje bolnikov pa bo treba omogočiti 

ustrezno meddržavno povezovanje mrež). Pacientu bo treba slediti skozi različne bolnišnice, 

različne klinike in oddelke iste bolnišnice. Koliko je na račun nezmožnosti v konkretnem ali 

kritičnem trenutku, to je »takoj« videti celostno sliko bolnika (o vseh preiskavah, zdravilih, ki 

jih jemlje, predpisanih zdravilih, ugotovljenih stranskih učinkih posameznih zdravil ipd.), 

izvedenih nepotrebnih preiskav (podvojenih), napak, predpisanih preveč in napačnih zdravil, 

je težko izmeriti, a zagotovo bi znašal prihranek veliko več kot 10 odstotkov zdajšnjih 

stroškov. Navedeno bo omogočilo tudi bistveno učinkovitejšo organizacijo v samih 

bolnišnicah, zdravstvenih timih ... 

 

Ta del urejanja zdravstvenega sistema je seveda zelo podvržen politiki. Ker pa so od 

urejenosti zdravstvenega sistema odvisne tudi zavarovalnice, si morajo, kot že rečeno, 

prizadevati (oziroma jim mora biti zagotovljeno), da bodo kot aktivni plačnik zdravstvenih 

storitev dobile vlogo akterja pri določanju elementov, ki gradijo zdravstveni sitem.  

 

Kako naj ravnajo zavarovalnice danes, da si bodo zagotovile uspešen jutri, je vprašanje, na 

katerega je treba iskati ustrezne odgovore in slednje tudi ustrezno udejanjiti.  

 

 

4.1 Odkrivanje in preprečevanje obračunskih nepravilnosti
26

  

 

 

Poprej omenjeni ukrep uvedbe terapevtskih skupin zdravil sam od sebe vsiljuje iskanje 

ustrezne rešitve – ustrezno programsko orodje, ki bi samodejno preverilo predpisana zdravila 

in uporabnike opozorilo na neskladje s predpisi in na morebitne interakcije
27

 (orodje, ki bi ga 

uporabljali zdravniki in lekarnarji).
28

 Ker pa nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja 

finančnih sredstev ne želijo (ali ne morejo) porabljati za programsko opremo, ki bi 

zagotavljala ustrezno podporo zdravnikom in farmacevtom, je to zagotovo priložnost za 

zavarovalnice, da se tovrstna programska oprema ponudi tako zdravnikom kakor tudi 

farmacevtom.
29

 

 

V sistem zagotavljanja zdravstvenih storitev vstopa izredno veliko raznolikega blaga in 

storitev, ki jih zagotavljajo številni deležniki. V tako razvejanem in raznolikem sistemu se ves 
                                                        
25 Zupanič, M.: Slovenska medicina je dobra, a bolniki bodo iskali samo odlične, Delo, Sobotna priloga, 9. 2. 

2013. 
26 Povzeto po delu Nikolavčič, E.: Odkrivanje in preprečevanje obračunskih nepravilnosti ter goljufij, Vzajemna, 

2013. 
27 Zajc, T.: (Ne)varno zdravljenje, Mladina, 29. 3. 2013. 
28 Posamezni lekarnar namreč na leto v povprečju pregleda približno 25 tisoč receptov. 
29 Neposredni učinki na zmanjševanje škodnega rezultata. 
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čas pojavljajo tudi anomalije, ki zavarovalnice ekonomsko prizadenejo. Zavarovalnice so 

pravzaprav primorane in dolžne iskati vedno bolj izpopolnjene načine izvajanja vsebinskih 

kontrol obračunanih zdravstvenih storitev, zdravil ter medicinsko-tehničnih pripomočkov, s 

ciljem odpravljanja nepotrebnih škod, in sicer na način odkrivanja, obvladovanja in 

preprečevanja obračunskih sistemskih nepravilnosti ter seveda tudi goljufij.
30

 Nepravilnosti v 

verigi storitev (npr. ali reševalnemu prevozu sledi storitev pri izvajalcu zdravstvenih storitev, 

ali je prevzeto zdravilo posledica obiska pri zdravniku ...) in drugih vrst nepravilnosti ter 

goljufij v izredni količini podatkov pa ni mogoče odkrivati drugače kot zgolj z uporabo 

ustreznega programskega orodja. 

 

Ob zavedanju o tem je Vzajemna vzpostavila informacijsko podprt poslovni proces 

odkrivanja in obvladovanja obračunskih nepravilnosti ter tudi goljufij, katerega cilj je 

sistematično obvladovanje tveganja napačnega plačila škod zaradi napake v obračunu ali 

goljufije.
31

  

 

Informacijski sistem temelji na »shranjevanju« znanja zaposlenih, ki zaradi časovnih omejitev 

ne zmorejo pregledati vseh »sumljivih« škodnih primerov, ter na vnesenih kontrolah – 

pravilih, ki določajo, katera dejstva, povezana z določeno storitvijo, povečujejo verjetnost 

obstoja nepravilnost.
32

 Navedeno zazna informacijski sistem in sproži indikator. Več 

indikatorjev pri določeni storitvi in njihova intenziteta določata stopnjo verjetnosti za obstoj 

nepravilnosti. Sistem omogoča, da se izmed računov z nepravilnostmi, ki jih je tudi po 

izločanju še vedno veliko, izberejo najbolj izstopajoči z namenom nadaljnje sistematične 

obdelave.
33

  

 

Prvi neposredni rezultati so že vidni.
34

 Sistem je poleg reklamacij računov identificiral tudi 

sistemske nepravilnosti, kot so napačna interpretacija 1. točke 23. člena Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in sicer glede določenih bolezni.
35

 Na 

podlagi argumentirane utemeljitve teh nepravilnosti je ZZZS že dopolnil seznam bolezni, ki 

so v celoti krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
36

 

  

                                                        
30 Podatki mednarodnih raziskav kažejo, da se od 5 do 6 % sredstev, namenjenih zdravstvenemu varstvu, izgubi 

v prevarah in goljufijah. Strokovnjaki ocenjujejo, da je v Evropski uniji vsak dan zaradi prevar, goljufij in 

korupcije v zdravstvu izgubljenih približno 150 milijonov evrov. V javnih sistemih naj bi predstavljala stopnja 
prevar in goljufij (ali zgolj napak, ki imajo enake posledice) približno odstotek sredstev. 
31 Stalen in sistematičen nadzor izvajalcev ima velik »preventivni učinek« in zmanjšuje manevrski prostor za 

napačen obračun na strani izvajalcev zdravstvenih storitev.  
32 Uporabniki lahko sami vnašajo kontrole preko naprednega spletnega vmesnika. 
33 Gre za t. i. razvrščanje računov z nepravilnostmi po prioritetah. Slednje se lahko določi glede na sumljivost, 

možnost izterjave in vrednost nepravilnosti.  
34 V okviru delovanja informacijskega sistema velja izpostaviti npr. možnost izvajanja kontrole ali pa ustreznega 

obveščanja o interakcijah med zdravili in kontrole podvojenih učinkovin. Ker gre na tem področju za poseganje 

v avtonomijo zdravnikov glede strokovne odločitve, je takšen sistem še toliko bolj smiseln. Dolgoročno se tako 

vpliva tudi na sistemske spremembe. V dogovoru z akterji se npr. kontrole lahko vgradijo tudi v okviru projekta 

zdravstvenega ministrstva v e-recept. Enako velja za kontrolo maksimalne dnevne količine in izdane količine 
zdravil na recept, kjer se prav tako preventivno deluje in nudi podporo izvajalcem – lekarnam in zdravnikom, 

kontrole pa se prav tako vgradijo v okviru projekta MZ v e-recept ali preko KZZ online. 
35 Ugotovljene nepravilnosti pri obračunu škod, ki v nekaterih primerih predstavljajo večje sistemske 

nepravilnosti, je primerno in nujno reševati na sistemski ravni, in sicer skupaj z ZZZS, Ministrstvom za zdravje, 

Lekarniško zbornico in drugimi udeleženci v sistemu zdravstvenega varstva.  
36 Razvoj informacijskega sistema, sprva načrtovan le za uporabo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, je 

pokazal uporabnost, seveda s primernim nadgrajevanjem, tudi pri drugih zavarovanjih, zlasti zavarovanjih za 

tujino in nezgodnih zavarovanjih (to je pomembno zlasti zaradi dejstva, da prav pri teh zavarovanjih prihaja do 

izredno številnih zavarovalniških goljufij in prevar).  
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4.2 Nepravilnosti in zavarovalne goljufije
37

 

  

 

Glede na izrazito poslabšanje splošnega socialnega položaja ljudi se bo zagotovo v 

prihodnosti tudi pri nas pojavljalo vse več zavarovalnih goljufij, in to tako na strani fizičnih 

oseb v vlogi zavarovancev
38

 kot tudi na strani izvajalcev zdravstvenih storitev. Gre za širok 

spekter domišljije in iznajdljivosti, včasih pa tudi za malomarnost s strani izvajalcev.
39

  

 

Seveda velja nekatere nepravilnosti oziroma goljufije, značilne za zdravstveno zavarovanje, ki 

nastajajo pri izvajalcih, tudi neposredno izpostaviti:  

 obračun t. i. fiktivnih storitev (zdravila oz. medicinsko-tehnični pripomočki se 

zaračunavajo za osebo/-e, ki jim sploh niso bili dejansko izdani (recepti se lahko celo 

uporabljajo kot plačilno sredstvo v lekarnah za npr. kozmetiko, otroške vozičke ipd.); 

nenujni reševalni prevozi, ki so bili opravljeni brez zavarovancev, npr. za prevoz 

blaga; lokalne anestezije pri zobozdravstvenih storitvah, ki zavarovancem niso bile 

aplicirane; obračun servisov medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki niso bili izvršeni; 

obračun zdravstvenih storitev z namenom kritja stroškov storitev, ki iz zavarovanja 

niso krite, npr. estetskih posegov);  

 izvajanje ali obračun storitev, ki z medicinskega vidika niso potrebne (namen je 

zaračunavanje dražjih storitev, poneverba medicinske dokumentacije s ciljem 

upravičiti preiskave); 

 obračun dražjih storitev od dejansko izvršenih (obračun zahtevnejšega SPP, kot pa je 

bil dejansko izveden); 

 obračun storitev, ki niso pravica iz OZZ, oziroma obračun ni skladen z veljavnimi 

pravili oziroma medicinsko stroko (estetske proteze,obračun storitev, ki jih je izvajalec 

že v celoti zaračunal ZZZS, obračun napačnega deleža dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja, obračun več SPP, izvajalci ne nudijo zavarovancu vseh storitev, ki so 

vključene v ceno (slabši oziroma manjši obseg preiskav), večkratni obračun istih 

storitev, in sicer kot ločena storitev in kot del druge, bolj kompleksne storitve, obračun 

posameznih faz zdravljenja, kot da bi bilo zdravljenje že zaključeno); 

 prejemanje plačil neposredno od pacientov z namenom zagotovitve krajše čakalne 

dobe; 

 večkratni obračun istih storitev za istega zavarovanca. 

 

Seveda pa tovrstnega ravnanja ni mogoče spregledati niti pri dobaviteljih zdravil in 

medicinsko-tehničnih pripomočkov. Največkrat gre za kartelne dogovore med dobavitelji 

zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov o višini cene, nekateri pa prodajajo tudi »mačka 

v žaklju« (dobava rabljenih aparatur in medicinsko-tehničnih pripomočkov ali pa so le-ti 

slabše kakovosti od določene oziroma pričakovane).  

 

Zaradi obsežnosti nepravilnosti in goljufij te znatno vplivajo na razkorak med resnično škodo 

in realno škodo in s tem na samo višino zavarovalne premije. Tudi skozi povečano 

sistematično delo pri odkrivanju in preprečevanju tovrstnih anomalij se bo kazala bodoča 

uspešnost zavarovalnice.  

 

                                                        
37

 Povzeto po Nikolavčič, E.: Nabor potencialnih goljufij in prevar, Vzajemna, 2009. 
38 Npr. samopoškodbe, lažna poškodba oziroma lažna bolezen, prikrivanje pomembnih dejstev o zdravstvenem 

stanju, zdravila, ki niso potrebna za zavarovanca, marveč za druge člane družine oziroma za preprodajo, 

uporaba zdravstvenih storitev s strani pacientov, ki niso zavarovanci ipd. 
39 Neredko gre za sistemske, od »zgoraj« zahtevane načine delovanja neposrednih izvajalcev.  
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4.3 Kako izboljšati zmožnosti financiranja zdravstvenega zavarovanja v prihodnosti 

 

 

Če bo v prihodnosti postajalo zagotavljanje zdravstvenih storitev čedalje dražje, bo seveda 

posameznik tudi vse teže plačeval zavarovalne premije. Še posebno ranljive skupine bodo 

starostniki, katerih delež se zaradi demografskih gibanj izrazito povečuje. Z uvedbo 

obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo bo, glede na negativne napovedi o finančni 

kupni moči prebivalstva, postalo iskanje finančnih sredstev, ki bodo omogočala varnost skozi 

zavarovanja, še toliko bolj aktualno. Zato je dobrodošlo iskanje ustreznih rešitev, ki bi v 

prihodnje financiranje s strani posameznika olajšale, in sicer na sistemski ravni.  

 

V Sloveniji je več kot za 40 milijard evrov stanovanjskih nepremičnin v lasti starostnikov, 

starejših od 60 let. Transakcij z nepremičninami je razmeroma malo. Uvedba Zakona o 

socialnovarstvenih prejemkih je pravico do varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine 

preoblikovala v pravico do socialnega transferja, v zameno za katerega morajo starostniki, ki 

so lastniki nepremičnin, le-te obremeniti z zastavno pravico v korist države (ker starostniki v 

večini primerov ne želijo bremeniti svoje nepremičnine zaradi socialnih prejemkov, se 

socialnim transferjem odpovejo in se zato znajdejo še v toliko slabšem gmotnem položaju). 

Lastništvo nepremičnin torej logično pomeni pomemben steber varnosti v tretjem 

življenjskem obdobju, ki ga je treba na določen način izkoristiti.
40

  

 

V svetu sta se za izboljšanje socialnega položaja starostnikov, ki so lastniki nepremičnin, 

uveljavila prodajni in posojilni model črpanja vrednosti nepremičnin. Pri prodajnem modelu 

gre za to, da starostnik svojo nepremičnino proda in si hkrati zagotovi pravico do dosmrtnega 

bivanja, s preostankom kupnine pa si pri zavarovalnici kupi dosmrtno rento. Posojilni model 

temelji na obratni hipoteki: starostnik se z banko dogovori za določena periodična ali 

neperiodična posojila, ki se poravnajo ob smrti ali izselitvi posojilojemalca. Starostnik ostane 

dosmrtni lastnik nepremičnine, banka pa ima na nepremičnini hipoteko, ki jo lahko unovči ob 

njegovi smrti. Starostnik hkrati z zavarovalnico sklene zavarovanje za dolgoživost, tako da 

mu slednja plačuje zneske rente do smrti, po izčrpanju vrednosti celotne nepremičnine.
41

  

 

Udejanjanje enega ali drugega modela je z zavarovalnicami na splošno posredno povezano s 

problematiko zagotavljanja ustrezne neposredne kupne moči prebivalstva. Če te ne bo, bo 

prebivalstvo nujno manj povpraševalo po zavarovalnih produktih. Zato si morajo 

zavarovalnice pravzaprav prizadevati, da bi zaživeli alternativni načini plačila premij. 

Zavarovalnica bi lahko spodbujala sedanje ali bodoče skupine prebivalstva, ki so zaradi 

socialnega položaja manj zavarovaljive in ki so hkrati lastniki nepremičnin, da vstopijo kot 

stranka (upnik) v pogodbeno razmerje, ki bi nastal na temelju ustreznega vstopa posameznika 

v prodajni ali posojilni model črpanja vrednosti nepremičnin, seveda v zameno za premije, ki 

bi se odvisno od modela poplačale v prihodnosti. Tako bi se zagotovil višji odstotek 

zavarovanosti prebivalstva (zviševanje portfelja), zmanjševali bi se problemi neplačanih 

zapadlih premij (problematika izvršilnih postopkov). Pri tem bo morala zavarovalnica na svoji 

strani poskrbeti za to, da bo njeno upravičenje tudi v teh modelih zavarovano do takšne mere, 

da ne bo glede prihodnjega plačila premij izigrana.  

 

 

                                                        
40 Bogataj, D., Aver B.: Uvedba zakonskih podlag za načrte črpanja nepremičnega premoženja starostnikov, 

Pravna praksa, št. 13, 2013. 
41 Bogataj, D., Aver, B., 2013. 
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5 PRIHODNOST HOJE PO ROBU  

 

 

Prihodnost bo priložnosti ponujala tistim, ki bodo vključevali v svoje procese novo 

tehnologijo.  

 

 

5.1 Vpliv na vhodne elemente, ki »določajo« obseg škod  

 

 

Demografska grožnja je vsako leto izrazitejša (delež starejših od 60 let, denimo, se v celotni 

populaciji vztrajno povečuje). Z njo vztrajno naraščajo stroški zdravljenja in stroški 

dolgotrajne oskrbe bolnikov. Tu izstopajo bolniki z možganskimi motnjami in okvarami, kot 

so shizofrenija, demenca, Parkinsonova bolezen, tudi depresija. Revizorska hiša Price 

Waterhouse Coopers je za leto 2012 ocenila, da v ZDA stroški iz teh bolezni znašajo 515 

milijard dolarjev. Za Slovenijo neposrednih podatkov nimamo, vendar je jasno, da je glede na 

populacijo ta strošek velik in da se strmo povečuje. Res je, da se v strokovni javnosti že več 

let izpostavlja, da je nujno sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi uzakonil obvezno 

zavarovanje za navedeni riziko, vendar v tem trenutku ostaja njegova vsebina še precejšnja 

neznanka.  

 

Ob povedanem se mi zdi smiselno, da tudi zavarovalnice nekako iščejo načine, kako bi 

vplivale na to, da bi bile škode na splošno in predvsem v določenih segmentih (npr. pri 

starajoči se populaciji) čim manjše.  

 

Kako? Poglejmo si projekte bodočnosti, v katere se zavarovalnice vsaj posredno lahko 

vključujejo.  

 

Prva od takih je pobuda, imenovana BRAIN. Gre za cilj omogočiti vizualni pogled v 

možganske aktivnosti, neposredno udeležene pri življenjsko pomembnih funkcijah, kot so 

gledanje, poslušanje in shranjevanje spominov.
42

 To bi pomenilo odločilen korak k 

razumevanju, kako učinkovito zdraviti bolezni, okvare in poškodbe živčnega sistema. Če bi te 

bolezni ustrezno zdravili in ne bi le blažili njihovih posledic, bi se na dolgi rok drastično 

zmanjšali stroški zdravljenja.
43

  

 

 

                                                        
42 Človeški možgani imajo približno sto milijard nevronov. Edini način za razumevanje kompleksnih sistemov 

(vida, sluha ...) je izdelava podrobnega načrta celotnega nevronskega omrežja in nato njegovo preizkušanje z 

»vklapljanjem« in »izklapljanjem« posameznih delov (tako Kozmos, R.: Prvi milijoni za milijarde nevronov, 

Delo, 11. 4. 2013). Pri tem me spreleti misel, da je to pravzaprav načrtni razvoj humanoidnih robotov, ki bodo 

imeli sposobnost lastnega razmišljanja. Če bo namreč mogoče narediti načrt, bo mogoče robota tudi izdelati. In 

seveda končno vprašanje: »Ali bodo zavarovalnice primorane zavarovati 'zdravje' robotov?«  
43 Navedena pobuda, ki prihaja iz ZDA, ima seveda tudi izrazito ekonomske cilje. Gre za načrtovanje odkritja, 
posledica katerega bo tudi veliko število novih delovnih mest. Res je sicer, da je ta projekt zasnovan na 

sodelovanju med vodilnimi ameriškimi nevroznanstveniki in nanotehnologi, vendar kot tak predstavlja prav tisto 

idejo, ki sili v razmišljanje in ki tudi izrazito pokaže to, da bo samo družba znanja zmožna učinkovitega 

(ekonomskega) napredka. Idejo tega projekta je mogoče primerjati s projektom človeški genom, ki je bil 

ustanovljen v ZDA leta 1990 in katerega cilj je bil določiti celotno zaporedje baznih parov človeškega genoma. 

Cilj je bil dosežen leta 2001. Po splošnem prepričanju je bil to začetek novega obdobja na genetiki temelječe 

medicine. Osvetlitev ekonomske plati projekta človeški genom pa pokaže, kaj se ekonomsko pričakuje tudi pri 

projektu BRAIN. Pri človeškem genomu je bila začetna investicija 3,8 milijarde oplemenitena na 800 milijard 

dolarjev pozitivnih učinkov (tako Kozmos, R., 2013). 
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Nekoliko podoben je švicarski projekt Blue Brain Project, ki si prizadeva izdelati digitalno 

kopijo možganov, na kateri bi lahko preizkušali psihofarmake
44

 (ali pa bodo umetne možgane 

vgrajevali v robote).  

 

Naslednji izredno obetajoč projekt je povezan s spremembo pri predpisovanju zdravil. Gre za 

projekt IT Future of Medicine, ki poteka pod okriljem Hansa Lehracha z inštituta Maxa 

Plancka. Gradi na trditvi, da ljudje, če se presoja iz stališča medicine, med seboj niso tako 

enaki ali primerljivi, da bi vsa zdravila enako delovala pri vseh bolnikih. V najboljšem 

primeru je »povprečno« zdravilo učinkovito pri 20 do 28 odstotkih, ostali veliki večini 

škoduje. Cena je seveda zelo velika. Projekt uvaja alternativo: pridobljene informacije o 

človeškem telesu posameznika (šlo bo za tisoče podatkov, na primer, o genski konstituciji ali 

o tumorju, če gre za bolnika z rakom; opazovane bodo dejavnosti genov in njihove 

spremembe kot odziv na predpisana zdravila …) bodo računalniško obdelali s ciljem določiti, 

katero zdravilo bi bolniku lahko najbolje pomagalo.
45

 Logični korak naprej je seveda izdelava 

zdravila po meri posameznika.  

 

Prav tako zanimiv je projekt Guardian Angels, s katerim bodo v prihodnosti spreminjali 

navade, ki posamezniku (njegovemu zdravju) škodijo. Cilj je razviti senzorje, ki bodo noč in 

dan nadzorovali telo in njegovo okolico ter posameznika kot nekakšni elektronski angeli 

varuhi varovali pred zdravstvenimi tveganji, nesrečami in škodljivimi snovmi v zraku. Tako 

se bodo ljudje odrekli ali izognili škodljivim navadam in okoliščinam, kot so stres, premalo 

gibanja in nezdrava hrana.
46

 

 

 

5.2 Kaj pa storitve, ki jih ponuja alternativna medicina 

 

 

V današnjem času že spoznavamo, da se pomen alternativne medicine in tudi 

komplementarne medicine povečuje. Vse več ljudi se odloča za komplementarno zdravljenje, 

to je zdravljenje zunaj tradicionalnih storitev uradne medicine. Del vzrokov za to se skriva v 

nezadovoljstvu z »uradnimi« postopki zdravljenja, še bolj kot to pa morebiti v drugačnem 

pogledu ljudi na zdravje, spremembi prepričanja in vrednot, in sicer tako lastnih kot splošno 

družbenih. Ne nazadnje se zdi, da je k temu pripomogla izredno široka dostopnost vseh 

mogočih informacij s področja širše in ožje medicine (pri čemer seveda prednjači svetovni 

splet).  

 

Če se delež komplementarnega zdravljenja, ki ga priznava večina tradicionalnih zahodnih 

zdravnikov, povečuje, je seveda treba postaviti vprašanje, ali so zavarovalnice pripravljene v 

svoje produkte vključiti tudi takšne storitve. Ali je tu priložnost ali pa je glede na prenizko 

stopnjo urejenosti tega področja kaj takega bistveno preuranjeno pričakovati?  

 

 

5.3 Kaj bo prinesla revolucija na področju genetike 

 

 

Danes smo zagotovo priča dvema vrstama (pre)hitrega napredka na dveh področjih: na 

področju informacijske tehnologije in na področju biotehnologije ter genetike. V Evropski 

                                                        
44 Urbanija, A.: Evropa išče nove supertehnologije, Finance, 24. 2. 2013, Priloga P&P.  
45 Urbanija, A., 2013. 
46 Urbanija, A., 2013. 
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uniji so vodilni politični in ekonomski akterji v začetku tega stoletja postavili ambiciozen 

načrt, da se biotehnologijo naredi za temelj »... drugega vala nove, na znanju temelječe 

evropske ekonomije«.
47

 Kakor pridobitve obeh ved silijo skozi danes na široko odprta vrta 

(odpiramo jih sami), se zdi, da so njune obljube za prihodnost še veliko večje.  

 

Cilj genetskega raziskovanja je zagotoviti, da bo mogoče iz genetskega vzorca določiti vse 

medicinske karakteristike posameznika v danem trenutku in tudi predvideti njegovo 

prihodnost (katere bolezni bo imel posameznik, kdaj bo zbolel, celo to, kakšno bo njegovo 

predvidljivo ravnanje, delovanje itd.). Ker je gen, iz katerega se črpajo podatki o 

posamezniku, nujno povezan tudi s krvnimi sorodniki posameznika, bo omogočeno 

predvidevanje tudi za te, s posameznikom povezane osebe (starše, otroke, brate, sestre …). 

Tako bo mogoče z enim samim testom predvideti, kako naj bo obravnavana neka širša 

skupina zavarovancev.  

 

Kakšne priložnosti pomeni uporaba genske informacije za zavarovalnice, če bodo genski 

podatki seveda dejansko omogočali to, kar obljubljajo? 

 

Bistveno je to, da bodo zavarovalnice, če bodo začele uporabljati navedene podatke, sposobne 

popolnoma razgaliti posameznika na način, da bo tisto, kar je bilo do tedaj sicer samo v 

domeni posameznika, nenadoma postalo blago kot tako, ki bo, glede na zahtevo, da bi se 

vzorce za gensko analizo in genske informacije obravnavalo kot lastnino, postalo tudi tržno 

blago. Zavarovalnici bo omogočeno, da bo na podlagi analize genskih informacij (analize 

preteklega, sedanjega oz. napovedanega zdravstvenega stanja) sprejemala »pravilne« 

odločitve o tem, koga sprejeti v zavarovanje, koga zavrniti, kako določiti višino premije, kako 

za posameznika oblikovati obseg rizika ...
48

 Zavarovalnica bo na osnovi znanja o 

posamezniku in o njegovi prihodnosti lahko to tržila tudi tako, da bo razvila posebne nove 

produkte, ki bodo »nekako v rizik zaobjeli« ta visoko pričakovana oziroma realna in znana 

predvidevanja. Ob tem bodo posameznika seznanile z njegovo napovedjo prihodnosti in celo 

tako posredno vplivale na njegovo dejansko prihodnost.
49

 

 

To so torej priložnosti, ki jih genetika odpira in ponuja zavarovalnicam. Vendar se je na drugi 

strani treba vprašati, ali so to res vse priložnosti, ki jih je treba izkoristiti? Ko govorimo o 

prihodnosti, o tem, kaj je treba narediti, da bi bila prihodnost varna, se je prav pri genetiki 

nujno ozreti tudi k njeni temni plati. 

 

Kot je bilo že omenjeno, je prvi pomislek možnost diskriminacije zavarovanca kot 

posameznika na podlagi izsledkov genetske analize. Ali bomo soglašali s takšno 

diskriminacijo, pri čemer do danes nismo zadovoljivo presegli niti stoletne diskriminacije na 

podlagi rase, spola, etične pripadnosti, vere ...?
50

 

 

Poraja se tudi vprašanje, kakšna sploh bo v prihodnosti človekova zasebnost, če bo 

popolnoma razgaljen. Že zdaj preko elektronske komunikacije (spletna omrežja) in uporabe 

                                                        
47 Mali, F.: Etične dileme in tveganja privatizacije in komercializacije biogenetske znanosti, Mednarodni posvet 

Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost – genetika, determinizem in svoboda, 4.–5. oktober 2007. 
48 Izsledki genskih analiz bodo torej neposredno vodili v pravno in dejansko diskriminacijo posameznika.  
49 Gre za pravico »ne vedeti«. Gre za to, da ima posameznik pravico, da se ne seznani z določeno informacijo, in 

to v predvsem zaradi tega, da bo informacija, ki bo npr. negativna, izrazito določevala način življenja, 

razmišljanja, vedenja, pričakovanja (tako Klemenčič G.: Genetika, zasebnost in diskriminacija – raba in zloraba 

informacij, Mednarodni posvet Biološka znanost in družba: GENIalna prihodnost – genetika, determinizem in 

svoboda, 4.–5. oktober 2007). 
50 Klemenčič, G., 2007. 
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množice pripomočkov (plačilne kartice, telefona, navigacijske naprave …) »prostovoljno« 

razgaljamo sebe in svoje življenje. Ko bo na podlagi genskih analiz mogoča popolna 

rekonstrukcija našega življenja, ne samo za sedanjost marveč tudi za prihodnost, bo v celoti 

padel še zadnji branik zasebnosti. Kako bomo tedaj gledali na to?  

 

Prav tako je bistvenega pomena opredelitev, kaj je genska informacija. Genske informacije se 

zagotovo uvrščajo v skupino zdravstvenih osebnih podatkov, ki so podvrženi strožjemu način 

zbiranja in obdelave. Vendar samo to, da so podvrženi strožjemu način zbiranja in obdelave, 

nikakor ne more zadoščati. Če jih primerjamo z ostalimi osebnimi podatki, ki jih varuje 

veljavna zakonodaja, velja (za slednje) da razkritje »klasičnega« osebnega podatka posega 

zgolj v zasebnost osebe, ki podatek razkrije (zgolj v manjšem obsegu tudi koga drugega). 

Genski podatki pa so bistveno drugačni: vsebujejo informacije ne le o nosilcu,  od katerega je 

bil podatek pridobljen, temveč razkrivajo informacije tudi o zdravju družinskih članov, o 

zdravstvenem stanju prednikov in potomcev, reprodukcijskih možnostih, prihodnjih 

zdravstvenih tveganjih.
51

  

 

Če genetiko povežemo s kibernetiko, biologijo in informacijsko tehnologijo, je prehod od 

DNA v epruveti k DNA na online podatkovnih bazah
52

 samo še vprašanje časa. Zato je 

vprašanje, kaj bomo v prihodnosti zavarovali – zdravje človeka ali »zdravje« robota?  

 

 

6 SKLEP 

 

 

Zdravstvo postaja zaradi varčevanja, gospodarske krize, deregulacije in privatizacijskih 

politik vse bolj tržna dejavnost. Za potrošnike zdravstvenih storitev se bodo skupaj z javnimi 

ustanovami vse bolj potegovali zasebni ponudniki, ki strank ne bodo nagovarjali samo z 

znanstvenimi argumenti, ampak predvsem s čustvi, obljubami in pričakovanji.
53

 

Zavarovalnice, ki tržijo zdravstvena zavarovanja, bodo zagotovo primorane še aktivneje same 

določati svoje mesto v prihodnji ureditvi zdravstvenega sistema. Namesto vloge pasivnega 

plačnika računov za zdravstvene storitve morajo prevzeti vlogo enakovrednega partnerja 

določanja zdravstvene politike. Ker zdravstvo postaja čedalje dražje, nikakor ne bo dovolj 

uravnoteženje višine premije s pričakovanimi škodami, marveč bo nujno vložiti veliko napora 

v zniževanje neupravičenih stroškov. To bo mogoče storiti s pomočjo čedalje bolj razvitega 

informacijskega orodja, ki omogoča pregled izredno velikega števila vhodnih podatkov s 

ciljem odkrivanja in odpravljanja anomalij. S povečevanjem pomena alternativne medicine 

velja razmisliti o širitvi rizikov tudi na te storitve. Če k naštetemu dodamo še alternativne 

oblike plačila zavarovalnih premij, lahko govorimo o priložnostih, ki jih zavarovalnice v 

prihodnosti morajo izkoristiti, saj so po svoji vsebini naravnane v korist posameznika kot dela 

širše skupnosti.  

 

Bistvo odgovora na vprašanje, kako bomo zavarovali zdravje »daljnega« leta 2030, pa se 

vendarle skriva v odkritjih, ki jih napoveduje znanost na področju biotehnologije in genetike v 

povezavi z informacijsko tehnologijo. Gre za napovedi odkritij, ki bodo zelo vplivala na 

prihodnji pogled na zdravje posameznika. Če bo znanost v celoti razgalila posameznika, če 

bomo vedeli vse o njegovem sedanjem in prihodnjem zdravstvenem stanju, ne bo več obstajal 

osnovni temelj, na katerem zdaj deluje zavarovalništvo. Nič več ne bo negotovosti. Ali bo 

                                                        
51 Klemenčič, G., 2007.  
52 Mali, F., 2007. 
53 Kučić, J. L.: Žlička zdravstvene teme na dan odžene slabo znanost stran, Delo, Sobotna priloga, 9. 3. 2013. 
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torej zdravje tedaj sploh še mogoče zavarovati? In morebiti še pomembnejše vprašanje: 

»Bomo v prihodnosti zavarovali robote, ljudi, himere?« 

 

 

7 POVZETEK 

 

 

Zdravje je bistveno za blaginjo posameznika in družbe ter pomembno vpliva na produktivnost 

in uspešnost države. Zdravstveni sistem, ki ga hromijo problemi financiranja in slabe 

organizacije, je nujno reformirati. Separatni ukrepi za zagotavljanje kratkoročne finančne 

vzdržnosti ne zadostujejo več. Zavarovalnice, ki so preko trženja dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja neposredno vključene v zdravstveni sistem, morajo v prihodnosti kot velik 

plačnik zdravstvenih storitev dobiti aktivno vlogo pri določanju zdravstvene politike, in sicer 

s ciljem vplivati na racionalnost in učinkovitost porabe zbranih denarnih sredstev. Že danes pa 

si morajo zavarovalnice prizadevati, da s čedalje bolj izpopolnjenim informacijskim orodjem 

ustrezno odkrivajo tiste škode, ki so posledica anomalij v samem sistemu oziroma goljufij. 

Ker je delež prebivalstva, ki razpolaga z nizkimi prihodki, velik, je utemeljeno iskati 

alternativne oblike plačila zavarovalnih premij – na primer z vpeljavo prodajnega ali 

posojilnega modela črpanja vrednosti nepremičnin. Na samo zavarovanje zdravja pa bodo 

najbolj vplivala odkritja, ki jih napoveduje znanost na področju biotehnologije in genetike v 

povezavi z informacijsko tehnologijo. Genetika bo omogočila iz genetskega vzorca določiti 

vse medicinske karakteristike posameznika, in sicer v sedanjosti in prihodnosti. To bo 

korenito spremenilo pogled na negotovo bodočnost zdravstvenega stanja posameznika. Zato si 

morajo zavarovalnice že danes prizadevati za primerno vgrajevanje velikih odkritij, ki jih 

obeta prihodnost, v svoje sisteme ter seveda tudi za ustrezno pravno ureditev vseh novih 

področij.  

 

 

8 SUMMARY 

 

 

Good health is essential for the well-being of individuals and overall society and has a 

significant impact on the productivity and efficiency of the country. The health system, 

crippled by funding problems and poor organization, urgently needs a reform. Separate 

measures to provide short-term financial sustainability are no longer sufficient. Insurance 

companies which are directly involved in the health system through the marketing of 

supplementary health insurance and are a major health care payer must get an active role in 

forming of a health policy with the aim to influence on rational and efficient spending of the 

collected funds. However, with the help of the increasingly sophisticated IT tools, insurance 

companies must now strive to properly detect damages as a result of anomalies in the system 

itself or are a result of the insurance fraud. Since the majority of the population has a low 

income, it is reasonable to seek alternative forms of payment of insurance premiums – i.e. 

introduction of the sales or a loan model of property drawing, for the purpose of payment of 

insurance premiums. Nevertheless, in the future the health insurance will be most affected by 

discoveries of the science on biotechnology and genetics in relation to information 

technology. Genetics will provide a genetic sample on entire, present and future, medical 

characteristics of the individual. This will radically change the view of the uncertain future of 

the health status of individuals. That's why the insurance companies needs to suitably embed 

now all the great scientific discoveries and the proper regulation of new areas in their systems.  
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1 UVOD 

 

 

Kot znanstvena disciplina se je družbena odgovornost začela uveljavljati zlasti od petdesetih 

let minulega stoletja dalje. Povezovanje s prakso in udejanjanje koncepta pa sta značilna 

predvsem za zadnjih dvajset let. Slovenske zavarovalnice so šle skladno s stopnjo svojega 

razvoja skozi tri generacije družbene odgovornosti: sprva so se le odzivale na pričakovanja, 

šele pozneje pa se je družbena odgovornost odrazila kot anticipiranje potreb in aktivno 

reševanje problemov kot dolgoročna strategija. Raziskava iz leta 2008 kaže, da so bile 

zavarovalnice pri nas takrat šele na pragu tretje generacije družbene odgovornosti, najvidnejša 

oblika družbeno odgovornega ravnanja so bila še zmeraj sponzorstva in donacije. Odzivno 

družbeno odgovornost zavarovalnic mora zamenjati strateška družbena odgovornost, 

povezana z osnovno dejavnostjo podjetja, ki presega nesistematične filantropske iniciative, 

prikazane v denarju, in stopa na višjo raven – tj. na oceno vpliva na družbeno okolje in na 

integracijo podjetja in družbe. Finančna kriza že kaže, kdo je resnično družbeno odgovoren in 

kdo le daje denar. Razumeti je treba priložnosti in nevarnosti v zavarovalništvu ter vlogo 

odgovornih zavarovalnic za trajnostni razvoj in reševanje problematike, ki prihaja v ospredje. 

Zavarovalnice bodo delovale trajnostno, če bodo s trajnostnim razvojem zagotavljale zadostno 

celovitost svojega delovanja ob hkratnem doseganju ekonomskih, socialnih, okoljskih in 

etičnih meril. Osvojiti morajo koncept trojnega izida, ki povezuje lastnosti trajnostne 

zavarovalnice, kot so: finančna zanesljivost, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in 

delovanje v skladu s pričakovanji družbe. 

 

Toliko se ukvarjamo s slabim, ki ga pripisujemo drugim, da smo kar pozabili na dobro, ki ga 

(lahko) soustvarja vsak od nas. Prikazali bomo relativnost odnosa med altruističnim in 

egoističnim ravnanjem, na podlagi katerega se interpretirajo družbeno (ne)odgovorno 

ravnanje, solidarnost, dobrodelnost in prostovoljstvo kot socialni kapital družbene 

povezanosti. 

Svet se vse bolj nagiba h kulturi vključevanja deležnikov, tako zunanjih kot notranjih. 

Posamezniki sami želijo sodelovati pri družbeno odgovornih aktivnostih tudi v širši družbeni 

skupnosti. Prostovoljstvo je v tujih zavarovalnicah že dejstvo. Oboje bomo predstavili ob 

zgledu dobre prakse v tujih zavarovalnicah. Zaposleni v partnerskem odnosu s podjetjem 

identificirajo tveganja, jih upravljajo in jih s tem, ko jih odkrivajo dovolj zgodaj, obrnejo v 

priložnosti (Whistle-blowers). 

Da bi se zavarovalnice in celotno zavarovalništvo razvijalo, je nujno harmonično razvijati trde 

in mehke ekonomske dejavnike. Podjetja so se ob upoštevanju okoljske ekonomike prisiljena 

                                                             
1 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
2 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
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kakovostno spreminjati. Notranja organiziranost mora podpirati strategijo podjetja in ji slediti 

(»Structure follows strategy.«) in ne obrnjeno. 

 

 

2 EVOLUCIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETIJ 

 

 

Potreba po družbeni odgovornosti podjetij ni nov koncept. Opredelitev izhaja iz latinske 

besede responsabilis, ki pomeni zahtevati odgovor in nakazuje, da smo za svoje vedenje 

dolžni odgovarjati. V zapisih starodavnih Kitajcev, Egipčanov in Somercev so zasnovana 

pravila za trgovce, kako pospešiti blagovno menjavo in zagotoviti, da bo upoštevan širši 

družbeni interes. Od takrat se je skrb za interakcijo med podjetji in družbo povečevala z rastjo 

in razvojem gospodarstva. Cicero je v svojih delih pisal o nemoralnem poslovanju brez 

spoštovanja osnovnih vrednot. Njegovo delo De Officiis (On Duties) iz leta 44 pred našim 

štetjem je oris poskusa spremeniti preprostega človeka v dobrega državljana. Klasični 

ekonomist Adam Smith je leta 1776 v svojem delu Bogastvo narodov (The Wealth of 

Nations), ki je nastalo  v obdobju strogega nadzora proste trgovine tako v Veliki Britaniji kot 

v Ameriki, izrazil prepričanje, da maksimizacija dobička samodejno pomeni družbeno 

odgovorno vedenje podjetja in da je vsak poslovnež voden z nevidno roko, ki poskrbi, da se 

prizadevanje za lastne cilje izkaže za splošno dobro. Zgodovina priča o odsotnosti konsenza 

glede tega, kako obnašanje korporacij oblikuje kapitalistično industrijsko družbo, ki je po 

mnenju sociologov Marxa in Webra kot zase konfliktna in kooperativna. Z Marxove 

perspektive so korporacije izkoriščevalske in v nasprotju z družbeno odgovornim ravnanjem 

(Marxov razredni konflikt), Keynes je videl intervencijsko vlogo države v upravljanju cikla 

ponudbe in povpraševanja za zmanjševanje družbenega konflikta, Schumpeter je razvil teorije 

inovacij in tehnološke menjave. Korporacije so delovale pod določeno stopnjo državnega 

nadzora in regulative, vključujoč blagostanje, zdravje, izobraževanje itd. V zadnjih dveh 

desetletjih 20. stoletja je mogoče zaznati, da se je v državah po vsem svetu zgodil oster 

preobrat od take politike. Korporacije so postale središče ekonomskega in socialnega razvoja 

in primarni agenti za razvoj kapitalizma, industrializma in tehnološki razvoj. Aktualne debate 

o globalizaciji odsevajo bojazen, da sta politični in ekonomski vpliv nekaterih korporacij 

večja kot vpliv, ki ga imajo mnoge države. 

 

Čeprav so kupci s svojimi zahtevami pritiskali na podjetja in njihove zaposlene, so ameriška 

podjetja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja večinoma pozabila na družbeno odgovornost 

in njene pozitivne učinke. Skrb zanjo se je ponovno okrepila v devetdesetih letih, deloma 

zaradi številnih poslovnih škandalov na Wall Streetu. Mnoga podjetja so takrat v ospredje 

svojega delovanja ponovno postavila ustvarjanje vrednosti za deležnike z bolj učinkovitim 

procesom in omejitvijo dotedanje ozke usmerjenosti na dobičkonosnost podjetja kot edini cilj. 

Drucker (Drucker, 1993) prav tako ugotavlja, da v družbi organizacij ni nikogar drugega, ki 

bi prevzel skrb za družbo. Odgovornost morajo v okviru svojih zmožnosti prevzeti prav 

organizacije, predvsem pa morajo biti osnovane na odgovornosti znotraj in ne na moči, 

ukazovanju in nadzoru. Kdo drug bi lahko reševal probleme in slabosti družbe, če ne 

organizacije, ki so skupaj pravzaprav družba. Moč mora biti vedno uravnotežena z 

odgovornostjo. Zahteve po družbeni odgovornosti organizacij ne bodo izginile. Organizacije 

so odgovorne poskušati opredeliti temeljne probleme v družbi, ki se tičejo njihovih 

kompetenc, in pravzaprav družbene probleme spremeniti v svoje priložnosti. 

 

Kot znanstvena disciplina se je družbena odgovornost začela uveljavljati zlasti od petdesetih 

let minulega stoletja naprej. Povezovanje s prakso in udejanjanje koncepta pa sta značilna 
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predvsem za zadnjih dvajset let. Razlogov za takšen vzpon ideje je ničkoliko: globalizacija, 

povečan vpliv korporacij, repozicioniranje vlad, strateški pomen odnosov z deležniki, znanja 

in blagovnih znamk (UNIDO 2002, citirano v Knez-Riedl, 2007). Svoje so doprinesli tudi 

korporacijski škandali, vse večja moč potrošnikov in tudi mednarodni terorizem. Podjetja so 

soočena s problemi, ki jih komajda lahko ločimo na ekonomske, okoljske in družbene, saj so 

te razsežnosti vse pogosteje prepletene (Knez-Riedl, 2007). Prednostna skrb podjetja je 

njegovo ekonomsko preživetje, ki je hkrati predpogoj za katerokoli izmed aktivnosti njegove 

družbene odgovornosti. Tradicionalno je glavni prispevek podjetja k reševanju družbene 

problematike to, da zagotavlja zaposlenost in ustvarja bogastvo. Vsako vključevanje podjetja 

v družbene aktivnosti se povezuje z dobičkom. Usidrano je prepričanje, da obstaja med 

podjetjem in družbeno koristjo nasprotje, vendar počasi že prodira mnenje, da je družbena 

odgovornost smiselna tudi v ekonomskem in etičnem pogledu (Knez-Riedl, 2002). Družbena 

odgovornost je pomemben dejavnik uspešnosti in trajnostne konkurenčne prednosti. 

Konkurenčni uspeh bodo ohranila le podjetja, ki se bodo manj usmerjala le k finančnim 

merilom uspešnosti in bodo namesto tega vključevala v svoje poslovanje vse odnose z 

deležniki in več nefinančnih meril uspešnosti poslovanja.  

 

 

3 EVOLUCIJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI ZAVAROVALNIC 

 

 

3.1 Zametki družbene odgovornosti v slovenskih zavarovalnicah 

 

 

O prvih začetkih družbeno odgovornega ravnanja v slovenskih zavarovalnicah pravzaprav ne 

obstajajo posebni zapisi. Enako nekonsitentno, kot je bilo delovanje na področju družbeno 

odgovornih aktivnosti (odsotnost sistematičnega in strateškega pristopa), je bilo tudi 

komuniciranje in poročanje o teh aktivnostih. V zavarovalništvu smo začeli o družbeni 

odgovornosti kot taki govoriti šele v zadnjih letih.  

 

Jenko (2007) ugotavlja, da na področju zavarovalništva ni opredeljena linija, skladno s katero 

bi zavarovalnice ravnale. Zavarovalnice so se odločale za uporabo koncepta samostojno, in 

sicer v skladu s tem, kakor so razumele družbeno odgovornost. Slovenija je v primerjavi z 

zahodnoevropskimi članicami EU morda nekoliko posebna. V času jugoslovanskega modela 

samoupravljanja so imela podjetja v družbi pomembno vlogo: prispevala so k razvoju 

lokalnih skupnosti, za gradnjo cest, šol, vrtcev ipd. V nekaterih lokalnih okoljih se vloga 

uspešnih slovenskih podjetij ni bistveno spremenila, ostala so zavezana okolju, v katerem 

delujejo, in so pomembni generatorji življenja v lokalni skupnosti. Ta zaveza je precej 

neformalna, prvine družbene odgovornosti so po svoje inherentne, podjetja jih jemljejo za 

samoumevne, jih zato niti ne izpostavljajo in jih obravnavajo povsem stihijsko. To seveda ne 

prinese želenih učinkov. Vidnejše manifestacije družbene odgovornosti so sponzorstva in 

donacije, ki pa so večinoma nenačrtne in pogosto strateško nepremišljene. Sredstva so preveč 

razpršena, da bi lahko dosegli pomembne učinke na ravni družbenega delovanja in utrjevanja 

ugleda podjetja, čeprav so se nekatere zavarovalnice že začele zavedati, da morajo v povezavi 

s svojim družbeno odgovornim delovanjem sprejeti ustrezne standarde in strateške smernice 

ter o njih govoriti.  
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3.2 Sponzorstva in donacije kot najvidnejša oblika družbeno odgovornega delovanja  

 

 

Spomladi leta 2008 je bila izpeljana obsežna raziskava
3
 o razvitosti in pojavnih oblikah 

družbene odgovornosti v zavarovalnicah in pozavarovalnicah, ki imajo svoj sedež v Sloveniji. 

Do za zdaj sploh edine tovrstne raziskave smo o odgovornem ravnanju slovenskih 

zavarovalnic slišali samo od njih samih, nismo jih primerjali med seboj, še manj pa s tujimi 

zavarovalnicami, nismo poznali njihovega ravnanja, kateri dejavniki in motivi jih spodbujajo 

in kje še obstajajo možnosti. Zavarovalnice smo spraševali o njihovem odnosu do deležnikov, 

o tem, kako razumejo družbeno odgovornost, kakšen je njihov odnos do delničarjev in 

lastnikov, zavarovancev, pogodbenih partnerjev, konkurence in do naravnega okolja.  

 

 

3.2.1 Ključne ugotovitve raziskave 2008 

 

 

Zavarovalnice so družbo odgovornost razumevale in pojmovale (Hari, 2008): 

- kot celovito in dolgoročno delovanje podjetja, ki je vključeno tudi v naše poslanstvo in 

temeljna načela poslovanja: kakovost, varnost, rast, zavezanost k rasti in bogatenju 

sodelovanja z družbenim okoljem in rasti ugleda družbe; 

- kot zavedanje, kako pomembna je naša prisotnost v vseslovenskem okolju; iz tega 

okolja veliko dobivamo, zato moramo vanj tudi vlagati; 

- kot odgovornost do širšega okolja; je mnogo več kot le odgovornost do naših 

lastnikov, delničarjev, temveč tudi do deležniških skupin, ki vplivajo na naše 

delovanje in na katere s svojim delovanjem vplivamo mi; 

- na ravni neposrednega ravnanja zaposlenih in družbe ob izvajanju delovnega procesa 

ter na ravni posrednega, finančnega podpiranja družbeno odgovornih aktivnosti; 

- kot pošteno in enakopravno obravnavanje zaposlenih, etično in pošteno poslovanje, 

spoštovanje temeljnih človekovih pravic in odgovorno ravnanje z okoljem; 

- kot odnos in vključenost zavarovalnice v notranje in zunanje okolje z ekonomskega, 

socialnega, etičnega in okoljskega vidika. 

 

Motivi, razlogi in koristi za vključenost zavarovalnic v zunanje družbeno odgovorne 

aktivnosti so bili predvsem: vračanje zaupanja okolju, v katerem poslujejo; večja stopnja 

zaupanja, ki jo deležniki izkazujejo zavarovalnici; konkurenčna prednost; večji ugled 

zavarovalnice in prepoznavnost; povečevanje ozaveščenosti ljudi o zavarovalništvu; izkušnje 

in zgled iz tujine s sodelovanjem s tujimi zavarovalnicami in pozavarovalnicami; iz 

zavarovalne dejavnosti izhaja odgovornost podpiranja preventivnih dejavnosti za 

preprečevanje škodnih dogodkov in spodbujanje iniciativ za družbeno odgovorno delovanje 

zavarovalnic; zagotavljanje kakovostnih pogojev za delo, izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih; človekoljubni nameni in finančna podpora športnim in kulturnim aktivnostim. 

Oblike družbeno odgovornega delovanja so bile v veliki meri povezane z osnovnim 

poslanstvom zavarovalnice in so se nanašale na preventivne programe preprečevanja škodnih 

dogodkov, kot so varnost v prometu s projekti izobraževanja, usposabljanja varne vožnje, 

predvsem pa na vzgojo otrok in šolske mladine s projekti, na finančno pomoč pri 

izobraževanju in opremljanju gasilskih društev in gorskih reševalnih služb. Humanitarne 

akcije zunaj meja Slovenije so bile redke. Z raziskavo smo ugotovili, da: 

                                                             
3 Raziskavo so izvedli mag. Dragica Hari (Zavarovalnica Triglav, d. d.), dr. Jožica Knez-Riedl in dr. Vesna 

Čančer (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor). 
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- O svojem družbeno odgovornem ravnanju posebej, tj.  ne le v sklopu svojega 

poslovnega poročila, poročajo in komunicirajo le največje slovenske zavarovalnice. 

- V večjih zavarovalnicah je 33,33 odstotka vodilnih menedžerjev svojo ključno vlogo 

pri uveljavljanju družbene odgovornosti ocenilo z najvišjo oceno, v manjših je bilo 

takih 57,15 odstotka.  

- Vse zavarovalnice so družbeno odgovornost zapisale v svojo vizijo, vrednote in 

strategijo poslovanja, vse si tudi prizadevajo ustvariti dober odnos s svojimi deležniki, 

vendar pa je oblikovalo in zapisalo pravila etičnega poslovanja le 33,33 odstotka 

večjih zavarovalnic in 28,57 odstotka manjših.  

- Večje zavarovalnice bolj poudarjajo odnos do zavarovancev, saj v vseh večjih 

zavarovalnicah zapisujejo pohvale, pobude in pritožbe zavarovancev in jih tudi 

obravnavajo. To počne le 71,43 odstotka manjših zavarovalnic.  

- 83,33 odstotka večjih zavarovalnic ugotavlja zadovoljstvo zavarovancev in razkriva 

rezultate anket, v manjših zavarovalnicah je ta odstotek 14,28.  

- Le 83,33 odstotka večjih zavarovalnic poudarja odnos do pogodbenih partnerjev in 

konkurence, medtem ko si vse manjše zavarovalnice prizadevajo prispevati k 

razvijanju zdrave konkurence. 

- V odnosu do naravnega okolja so manjše zavarovalnice sprejele več ukrepov, da bi 

omejile potovanja in jih nadomestile z drugimi načini, medtem ko so večje dajale več 

poudarka projektom za zmanjšanje količine odpadkov in porabe vode ter energije, 

ukrepom pri prevozu na delo; prednost so namenjale tudi družbeno bolj odgovornim 

partnerjem. 

 

Tabela 1: Struktura odgovorov o odnosu zavarovalnic do naravnega okolja (2008) 

 

Odgovor DA NE DELNO 

Zavarovalnice VEČJ

E 

MANJ

ŠE 

VEČJ

E 

MANJŠ

E 

VEČJ

E 

MANJ

ŠE 

Projekti za zmanjšanje količine 

odpadkov, porabe vode, energije 
66,67 13,29 16,67 42,86 16,67 42,86 

Ukrepi za spodbujanje načinov 

prevoza na delo, prijaznih okolju 
33,33 0 16,67 85,71 50,00 14,29 

Ukrepi za zmanjšanje potovanj z 

letalom in službenimi vozili, 

nadomestitev z drugimi načini 

(videokonference itd.) 

33,33 42,86 50,00 28,57 16,67 28,57 

Dajanje prednosti dobaviteljem in 

partnerjem, ki poslujejo družbeno 

bolj odgovorno od drugih 

16,67 0 33,33 57,14 50,00 42,86 

Vir: Vprašalnik Družbena odgovornost zavarovalnic, lastni izračun; Hari, 2008. 

 

 

3.2.2 Sponzorstva in donacije kot najvidnejša pojavna oblika 

 

 

Večje zavarovalnice so leta 2007 namenile za sponzorstva in donacije povprečno 0,51 

odstotka celotnih prihodkov, manjše pa 0,10 odstotka. Predvideni povprečni odstotek 

vlaganja za leto 2008 je bil nekoliko višji in je znašal v večjih zavarovalnicah 0,59 odstotka, v 

manjših pa 0,14 odstotka celotnih prihodkov (Hari, 2008). 
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Sponzorstva in donacije športnim organizacijam in posameznikom (ŠPO) kljub vsemu še 

vedno predstavljajo najvidnejšo pojavno obliko, saj je kot najpomembnejši ocenilo šport kar 

pet zavarovalnic (38,46 odstotka), še štiri (30,77 odstotka) pa so ga po pomembnosti uvrstile 

na drugo mesto. Druga najpomembnejša aktivnost sta s 30,77 odstotka izobraževanje in 

usposabljanje (IZO), saj so ju kot najpomembnejša ocenile štiri zavarovalnice. Sledita zdravje 

in socialno skrbstvo (ZDR) (23,08 odstotka): v treh zavarovalnicah je to najpomembnejša 

aktivnost, kot svojo drugo najpomembnejšo aktivnost pa so ju prav tako opredelili v treh 

zavarovalnicah. Kulturo (KUL) je kot svojo drugo najpomembnejšo aktivnost glede vlaganja 

navedlo kar šest zavarovalnic, nobena pa je ni izpostavila kot najpomembnejše. Najmanj 

pomembna so vlaganja v raziskovalno delo (RAZ), saj se zdijo kar petim zavarovalnicam 

najmanj pomembna; tri zavarovalnice so kot najmanj pomembno ocenile vlaganje v 

človekoljubne motive (ČLO). Le v eni zavarovalnici so pripisali najmanjšo pomembnost 

vlaganju v šport.  

 

Tabela 2: Struktura pomembnosti vlaganj v družbeno odgovorne aktivnosti (2008) 

 

Pomembnost* RAZ IZO ČLO ZDR KUL ŠPO 

1 7,69 30,77 0,00 23,08 0,00 38,46 

2 0,00 0,00 0,00 23,08 46,16 30,77 

3 0,00 23,08 23,08 23,08 15,38 15,38 

4 30,77 38,46 15,38 7,69 7,69 0,00 

5 23,08 0,00 38,46 15,38 15,38 7,69 

6 38,46 7,69 23,08 7,69 15,39 7,69 

 100 100 100 100 100 100 

* Pomembnost od 1 (najbolj pomembno) do 6 (najmanj pomembno). 

Vir: Vprašalnik Družbena odgovornost zavarovalnic, lastni izračun; Hari 2008. 

  

Iz analiz družbeno odgovornega ravnanja v izbranih tujih zavarovalnicah je mogoče razbrati, 

da te kot del svoje družbene odgovornosti le redko navajajo donacije športnikom in športnim 

organizacijam. Bolj poudarjajo predvsem globalne, podnebne in demografske spremembe ter 

skrb za starejše, uravnoteženost med delom in družino, obvladovanje tveganj, projekte za 

zmanjševanje revščine po svetu itd. Tuje zavarovalnice se od slovenskih razlikujejo tudi po 

prostovoljnem delu zaposlenih (voluntarism).  

 

 

3.2.3 Poročanje in komuniciranje družbene odgovornosti 

 

 

Prostovoljna razkritja zavarovalnic zagotovo predstavljajo pomemben dejavnik povečanja 

družbene odgovornosti. Z razvojem družbene odgovornosti podjetij je zmeraj bolj 

izpostavljeno vprašanje, kako (najbolje) komunicirati družbeno odgovorno delovanje. Prav je, 

da podjetja komunicirajo svoje družbeno odgovorno ravnanje in svoje deležnike seznanjajo o 

svojem zavedanju in delovanju. Seveda podjetja pričakujejo od komuniciranja družbene 

odgovornosti tudi nekatere koristi, na kar vztrajno opozarjajo predvsem nasprotniki koncepta; 

a družbeno odgovorna podjetja obenem vplivajo tudi na druga podjetja in jih spodbujajo k 

družbeno odgovornemu ravnanju. Poročanje in komuniciranje mora prav tako biti odgovorno, 

treba ga je obvladovati, strateško upravljati, usmerjati, načrtovati in meriti njegove učinke. 

Ciljne skupine komuniciranja so poleg zunanjih deležnikov tudi notranji. K oblikam 

komuniciranja zavarovalnic lahko prištevamo tudi to, kar govorijo o nas mediji, različne 

iniciative, nevladne organizacije, posamezniki in drugi. Splošno mnenje je pomembna oblika 
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komuniciranja, neposredno ne zahteva denarja, lahko pa zavarovalnico veliko stane, če so 

govorice slabe. Dobro ali slabo govorjenje o zavarovalnici pomembno vpliva na ugled in 

posledično na uspeh. 

 

 

3.3 Finančna kriza – prelomni trenutek? 

 

 

Raziskava o družbeni odgovornosti je bila izpeljana, tik preden je vzniknila svetovna 

gospodarska in finančna kriza. Da bi lahko spremljali nadaljnji razvoj družbene odgovornosti 

v zavarovalništvu, bi bilo zagotovo zanimivo in koristno opraviti novo poglobljeno raziskavo 

o prisotnosti tega koncepta v delovanju zavarovalnic. Namen prikaza ugotovitev raziskave iz 

leta 2008 pa lahko predstavlja odlično vodilo za posamezne zavarovalnice, da same izvedejo 

interno raziskavo in se primerjajo. 

 

Finančna kriza postavlja stvari v drugačno perspektivo, vendar nikakor ne nakazuje konca 

družbene odgovornosti. Nasprotno – kriza je trenutek, ko se družbena odgovornost pokaže v 

pravi luči. Družbena odgovornost je postala konkurenčna nujnost in predstavlja trdno osnovo 

za zaupanje javnosti. Družbeno odgovorna podjetja so se znašla v boljšem položaju kot druga, 

saj se lahko zanesejo na svojo moč, vključujoč predane zaposlene.  

Tudi koncept družbene odgovornosti je deležen kritik in vsebuje nekaj protislovnosti. 

Neizpodbitno je, da bolj kot se bo koncept razvijal, večkrat bo tudi predmet različnih razprav, 

dilem in kritik. Te so bile že v preteklosti pravzaprav v prid družbeni odgovornosti podjetij in 

jih moramo razumeti kot njene razvojne možnosti in priložnosti. Friedmanova kritika
4
 

(Friedman, 1970) o dobičku kot edini družbeni odgovornosti podjetja še vedno razburja in je 

ob finančni krizi znova prišla na površje. Friedman razume odgovornost posameznika do 

družbe, vendar le kot principal in ne kot agent, saj porablja svoj denar in svoj čas in svojo 

energijo, ne pa denarja, časa in energije delodajalcev. Po njegovem gre za družbeno 

odgovornost posameznikov in ne podjetja. Porter in Kramer (2011) sta ponovno ovrgla 

njegovo tezo, da javno dobro in finančna uspešnost podjetja nista povezana, s trditvijo, da 

lahko s strateško usmerjenim družbenim vlaganjem pripomoremo k večji finančni uspešnosti.  

Obrobna družbena odgovornost, čeprav strateška, ne bo dovolj, da bi zmanjšali rizike in 

zagotovili dolgoročno konkurenčnost. Gre za dolgo krizo zaupanja v podjetja, zato je treba 

preusmeriti pozornost od kratkoročnih koristi k dolgoročnemu ekonomskemu, okoljskemu in 

družbenemu uspehu. Povezane družbeno odgovorne aktivnosti in etično upravljanje 

omogočajo ponovno vzpostavitev zaupanja in ponovno povezavo z deležniki. Za vsako 

zavarovalnico je ključnega pomena, da ugotovi svoje konkurenčne prednosti. Odgovor na to 

je strateška družbena odgovornost z integracijo zavarovalnice in družbe z identificiranjem 

stičišč in izbiro posebnih družbenih izzivov, na katera se bo posamezna zavarovalnica 

osredotočila in to socialno dimenzijo vključila v svojo strategijo. Finančna kriza že kaže, kdo 

je resnično družbeno odgovoren in kdo le daje denar. Razumeti je treba priložnosti in 

nevarnosti v zavarovalništvu ter vlogo odgovornih zavarovalnic za trajnostni razvoj in 

reševanje problematike, ki prihaja v ospredje. Zavarovalnice bodo delovale trajnostno, če 

bodo s trajnostnim razvojem zagotavljale zadostno celovitost svojega delovanja ob hkratnem 

doseganju ekonomskih, socialnih, okoljskih in etičnih meril. Osvojiti morajo koncept trojnega 

                                                             
4 T. i. Friedmanova zabloda (Friedman, 1970): Družbena odgovornost podjetij je povečevati svoj dobiček. (The 

Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits). 
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izida, ki povezuje lastnosti trajnostne zavarovalnice, kot so: finančna zanesljivost, 

zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in delovanje v skladu s pričakovanji družbe. 

 

 

4 KAKO NAPREJ? 

 

 

Podjetja se morajo osredotočati na oprijemljiv vpliv, ki jih imajo njihove aktivnosti na 

življenje ljudi, in ne toliko na svoj vložek, ki ga te aktivnosti zahtevajo. Ob takem pristopu bo 

vsako sporočilo podjetja bolj prepričljivo za deležnike, kar bo povečalo zavedanje in 

ozaveščanje ljudi, izboljšalo dojemanje podjetja v družbi. Deležnik bo dobro izkušnjo 

zagotovo delil z drugimi v svoji okolici, žal tudi slabo (Hari, 2012). 

 

 

4.1 Stakeholder Management versus Stakeholder Engagement
5
 

 

 

Deležniška teorija je postala prevladujoča usmeritev tako v menedžerski teoriji kot praksi. 

Freeman predstavlja sinonim za deležniško koncepcijo podjetja in definira deležnike 

(stakeholders) kot katerokoli skupino ali posameznike, ki lahko vplivajo na cilje organizacije 

oziroma organizacija s svojimi cilji vpliva nanje (Freeman at all., 2007). Koncept družbene 

odgovornosti je tesno povezan s konceptom trajnostnega razvoja (sustainable development)  

in konceptom trojnega izida (Tripple Bottom Line) , ki si prizadeva k trajnosti in se nanaša na 

ekonomsko, okoljsko in širšo družbeno razsežnost. 

 

Dialog z deležniki je postal integralni del programov družbene odgovornosti. Podjetja, ki so 

osvojila koncept upravljanja deležnikov (stakeholder management), so preveč usmerjena v to, 

kar želijo deležnikom sporočati. Koncept vključenosti deležnikov (stakeholder engagement) 

pa pripisuje večji pomen temu, kar deležniki želijo povedati podjetjem. To lahko vpliva na 

spremembo načina delovanja podjetja. Mnoga podjetja še nimajo dovolj potrebnega znanja in 

spretnosti, da bi v svoje delovanje uspešno vključevala deležnike. Najpogostejša napaka, ki jo 

delajo podjetja, je, da se preslabo pripravijo na sodelovanje z deležniki, kar pa lahko vodi v 

neproduktivno interakcijo. Ob tem lahko podjetja napačno razumejo, kaj pravzaprav deležniki 

mislijo, želijo, delajo. Nemalokrat naslovijo področja, ki so bolj v njihovem interesu kot v 

interesu njihovih deležnikov. Zelo pomembno je, da podjetja pokažejo, kako so upoštevala 

odziv deležnikov pri svojih odločitvah. Interakcija z deležniki je proces pogajanj, kako 

optimizirati zahteve in potrebe na obeh straneh. Podjetja, ki osvojijo bolj premišljen pristop k 

vključevanju deležnikov in zgradijo organizacijske kompetence, se proaktivno odzivajo na 

spremembe v širšem družbenem okolju. Mnogi deležniki so strokovnjaki za posamezna 

področja in podjetja morajo zagotoviti enako usposobljene sogovornike. Znanje, pridobljeno 

od deležnikov, lahko pomaga podjetju, da ponudi inovativnejše produkte in storitve, ki so bolj 

v skladu s pričakovanji družbe in posledično trajnostni (Chhabara, 2009). 

 

 

  

                                                             
5 Upravljanje deležnikov  proti angažiranosti (vključenosti, vpetosti) deležnikov. 
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4.2 Redefiniranje koncepta vključevanja deležnikov 

 

 

Na večjezični spletni strani MySpace,
6
 namenjeni socialnemu mreženju uporabnikov,  pravijo, 

da je terminologija vključevanje deležnikov preživeta. Namreč, angažiranje oziroma 

vključevanje kot konverzacija vključuje dvosmerno komunikacijo, seveda ne nujno tudi 

enakega mišljenja, kar doprinaša k poslušanju in govorjenju ter izmenjavi idej in mnenj. 

Konverzacija zahteva družbeni dogovor pokazati spoštovanje do tistega, s katerim se 

pogovarjamo. Lahko rečemo, da sta tako vključevanje deležnikov kot konverzacija v 

kibernetskem svetu izgubila nekaj vetra v jadrih. Prihodnost zagotovo leži v uporabi 

informacijske tehnologije, ki omogoča pravo izmenjavo in zahteva nazaj pravi pomen 

konverzacije. Obstajajo težnje, da bi se vsebinsko vodena strategija pretvorila v kibernetski 

prostor. Formula je naslednja (Knight, 2013): 

1. Vsebina: razvij dobro informacijo in jo deli s svetom. 

2. Delitev: distribuiraj informacijo po različnih razpoložljivih kanalih, da zagotoviš 

široko pokritost. 

3. Participiraj: poslušaj odzive, odgovarjaj, sodeluj in prispevaj k drugim 

konverzacijam, ki potekajo. 

 

 

4.3 Vključenost notranjih deležnikov 

 

 

Poleg zunanjih deležnikov predstavljajo nadvse pomembno kategorijo tudi notranji deležniki. 

Zaposleni večinoma le izvajajo družbeno odgovorne odločitve najvišjega menedžmenta, a 

želijo imeti (večjo) vlogo pri družbeno odgovornih iniciativah. V nasprotnem primeru se 

lahko zgodi, da se ne strinjajo z odločitvami vodstva glede družbeno odgovornih aktivnosti 

podjetja, da postanejo nemotivirani, in še več, so razočarani, počutijo se izključene, ob čemer 

postane vprašljiva njihova lojalnost podjetju. Slabše kot podjetja razumejo skupne vrednote, 

teže je vzpostaviti resnično dvosmerno komunikacijo. Zaposleni kot notranji deležniki so v 

neposrednem stiku z vsemi drugimi deležniki in s svojim obnašanjem in delovanjem 

poudarjajo (ali rušijo) družbeno odgovorno ravnanje zavarovalnice, njen ugled, 

verodostojnost in zaupanje, ki ga imajo vsi deležniki, tudi zaposleni. Vsak zavarovalni 

delavec kot pomemben deležnik je obraz zavarovalnice, obrnjen k prav vsem deležnikom. 

Zaposleni so namreč tisti, ki neposredno izvajajo poslovni načrt, ki predstavljajo podjetje 

notranjemu in zunanjemu okolju skladno s podobo, ki jo želi ustvariti vodstvo ali lastnik, 

opravljajo kakovostno delo in tako zadovoljujejo potrebe lastnikov, zavarovancev, naravnega 

in širšega družbenega okolja, vzpostavljajo odnos s konkurenčnimi zavarovalnicami in 

svojimi dobavitelji ter zagotavljajo trajnejšo konkurenčnost, stalnost in lojalnost svojih 

zavarovancev. Zavarovalnica si mora zagotoviti zaupanje, vključevati v svoje poslovanje 

zaposlene in pri tem razumeti vlogo slehernega izmed njih.  

 

Kritični korak k soustvarjanju družbeno odgovornih aktivnosti je torej ugotoviti, kako 

izboljšati koristnost, razumevanje in doseči občutek enotnosti z vključevanjem deležnikov. 

                                                             
6 MySpace (MojProstor) je večjezična spletna stran, namenjena socialnemu mreženju uporabnikov. Financiranje 

strani omogočajo oglasi. Na tej spletni strani lahko vsakdo objavi svojo sliko, ustvari blog, doda svoj opis ipd. 

Stran je sčasoma postala pravcati internetni fenomen. Še zlasti priljubljena je postala med ustvarjalci glasbene 

industrije, ki jo uporabljajo za brezplačno predstavitev svojih vsebin širši javnosti. MySpace je imel junija 2012 

25 milijonov uporabnikov. 
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Prav notranji deležniki vse pogosteje izražajo težnjo po t. i. kulturi »vključi me« (»involve 

me«). Posamezniki želijo tudi sami sodelovati pri družbeno odgovornih aktivnostih tako 

znotraj kot zunaj svojega podjetja, v širši družbeni skupnosti. Skladnost poslovanja je 

povezana z upravljanjem tveganj, z etiko in vključenostjo vseh deležnikov. Nastajajoča 

kultura »vključi me« se kaže v širši družbeni agendi družbene odgovornosti, kjer zaposleni v 

partnerskem odnosu s podjetjem identificirajo tveganja  (Whistle-blowers)
7
, jih upravljajo in z 

zgodnjim odkrivanjem tveganj le-te obrnejo v priložnosti. Seveda je treba zaposlene 

spodbujati in izobraziti, da so sposobni prepoznati tveganja, ter jih vključevati v vsa področja 

poslovanja. Pomemben sestavni del programa skladnosti je opozarjanje na nepravilnosti in 

neskladnosti poslovanja (Hari, 2012). Tuje zavarovalnice s projektom mikro zavarovanja 

omogočajo ljudem z nizkimi dohodki, da se zavarujejo proti najhujšim rizikom, sklenejo 

osnovno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje proti nesrečam in finančnim tegobam.  

 

 

4.4 Solidarnost ali dobrodelnost, altruizem ali egoizem 

 

 

Toliko se ukvarjamo s slabim, ki ga pripisujemo drugim, da smo kar pozabili na dobro, ki ga 

(lahko) soustvarja vsak izmed nas. Akterji ekonomskega procesa so (Knez-Riedl, 2013):  

- Homo economicus je racionalna, sebična oseba.  

- Homo socioeconomicus je oseba, zainteresirana tako za ekonomsko kot družbeno 

tematiko.  

- Homo eticus pa je oseba, ki razmišlja in deluje etično in v skladu s principi humanosti, 

harmonije in univerzalnega omrežja.  

 

V zgodovini se je najprej razvila tista solidarnost, ki jo imenujemo skupnostna: člani 

skupnosti v predindustrijski družbi so bili odvisni drug od drugega in so se morali dogovarjati 

in usklajevati, si zagotavljati medsosedsko pomoč pri kmetijskih in podobnih opravilih. 

Stopnja medsebojne povezanosti je – ne le v predindustrijski, temveč v vseh družbah – 

odvisna od stopnje zaupanja, pravi Leskoškova. In pri solidarnosti gre vedno za tiste vrste 

pomoč, za katero veš, da je boš nekoč deležen tudi sam. Z zametki postindustrijske družbe se 

je solidarnost prebudila v delavskih bojih in zahtevah po delavskih pravicah. V kapitalu 

namreč ni solidarnosti. Treba je poudariti, da dobrodelnost ni solidarnost in da solidarnost 

temelji na zaupanju; iz tega se je potem razvila socialna država. Je solidarnost lahko 

predpisana, potemtakem ni pravo vprašanje, saj solidarnost ni akt posameznikove 

darežljivosti, temveč temelji na družbeni pogodbi in visoki stopnji konsenza, pri čemer pa ni 

nič nenavadnega, če se nekaj ljudi ne strinja. Čeprav se vsakdo, ki je solidaren, zaveda, da mu 

bo pomoč nekoč vrnjena, solidarnosti ne moremo očitati egoizma; mnogo več ga je v 

dobrodelnosti. Prav dobrodelnost, po drugi strani, neredko spremljajo religiozne računice, češ,  

če bom dober do drugega, mi bo tlakovana pot v nebesa. Dobrodelna dejavnost je lahko zelo 

paternalistična in selektivna, pomagaš samo tistim, ki so ti po svojem življenjskem slogu všeč, 

solidarnost pa ne dela razlik (Tomažič, 2012). 

                                                             
7
 Vedno več je tudi globalnih zavarovalnih družb (Allianz Group, KBC Group, AXA Group, ING Group itd.), ki 

zaposlene spodbujajo, naj sporočijo vse opažene nepravilnosti. Zaposleni so pozorni na morebitne neskladnosti, 

sistem javljanja je zaupen. Zaposleni, ki v dobri veri izražajo zaskrbljenost in dvom glede morebitnih 

neskladnosti, se ne smejo bati nobenih povračilnih ukrepov, tudi če se njihovi pomisleki pozneje pokažejo kot 

neutemeljeni.  
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Poglobljen premislek pokaže, da razmerje med altruističnim in egoističnim ravnanjem glede 

na družbeno odgovornost ni tako enoznačno. Najprej se pojavi dilema, ali obstaja popolni 

altruizem, ko altruistično ravnanje ne bi bilo nikakor utemeljeno z osebnim interesom. 

Obenem se poraja vprašanje obstoja čistega egoizma. Zdi se, da relativnost odnosa med 

altruističnim in egoističnim ravnanjem narekuje izbira konteksta, na podlagi katerega se 

nadalje interpretirajo družbeno (ne)odgovorna ravnanja. 

 

4.5 Korporativno prostovoljstvo 

 

Prostovoljstvo lahko definiramo kot osnovno sodobno obliko osebne solidarnosti v socialnem 

delovanju. Pojmujemo ga kot specifično postmoderno obliko solidarnosti, kjer gre za osebno 

izbiro smiselne socialne dejavnosti, kateri človek posveti del svojega prostega časa ob rednih 

službenih in življenjskih obveznostih. Pri prostovoljstvu gre za ljubiteljsko, prosto izbrano, 

volontersko, nepoklicno in neplačano dejavnost (Ramovš, 2001). 

 

Prostovoljstvo je torej temeljni element altruizma. Pojavi pa se vprašanje, zakaj je pri 

nekaterih ljudeh altruizem bolj izražen kot pri drugih. Najbolj sprejemljiva razlaga v moderni 

socialni psihologiji je interakcionistična, ki pravi, da človeška dejanja izhajajo iz interakcije 

med osebnostnimi dispozicijami in situacijskimi dejavniki. Torej moramo, ko ocenjujemo 

posameznikovo vedenje, upoštevati vse odnose, v katere je vpleten, vključno s temeljnimi 

normami družbe, v kateri živi. Socializacija ne oblikuje altruistične osebnosti ali osebnostnih 

lastnosti, ki vodijo v altruistično obnašanje, ampak vodi v večjo pripravljenost za altruistično 

vedenje v določenih situacijah (Ule Nastran, 2000). 

Prostovoljstvo je v tujih zavarovalnicah že dejstvo. Programa prostovoljstva ne bi bilo 

mogoče izvajati brez povezanosti zaposlenih in vodstva, brez medsebojnega zaupanja in 

spoštovanja. Zaposleni se ob zbiranju finančnih prispevkov preko različnih oblik delovanja 

vse bolj vključujejo v svoje okolje tudi s prostovoljnim udejstvovanjem – s svojim prostim 

časom, znanjem, izkušnjami in sposobnostmi s sodelovanjem v lokalnih organizacijah in 

iniciativah. Precej nov pa je t. i. družbeni dan (Social Day),
8
 ko zavarovalna družba 

zaposlenim omogoči prost dan, da prostovoljno pomagajo družbeni skupnosti.  

Navajamo nekatere zanimive primere prostovoljnih aktivnosti iz raziskave v izbranih tujih 

zavarovalnih družbah (Lipič, 2012): 

- zbiranje igrač in knjig za otroke, ki živijo v slabših življenjskih pogojih, prehrambenih 

izdelkov in potrebščine za socialno šibke družine in brezdomce,  

- organiziranje izobraževalnih potovanj, kulturnih in izobraževalnih prireditev za otroke 

svojih deležnikov,  

- omogočanje revnim otrokom, da počitnice preživijo skupaj z družinami prostovoljcev, 

- pomoč starejšim – preživeti dan v domu za starejše, 

- pomoč otrokom pri branju in učenju, prenos znanja na nepriviligirane skupine otrok,  

- pomoč v sirotišnicah, 

- sodelovanje s svojim strokovnim znanjem pri osveščanju posameznikov in družbe na 

različnih konferencah in v raziskovalnih skupinah, 

- popravilo rabljenih računalnikov, ki jih podarijo v revnejša področja, 

- osveščanje prebivalstva o zdravju, zgodnjem odkrivanju bolezni z akcijami na terenu. 

 

                                                             
8 Primer Munich Re Group, ki je leta 2010 uvedla družbeni dan (Social Day). 
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Prostovoljstvo je sestavina socialnega kapitala. Ne koristi samo posameznikom, ampak tudi 

podjetjem, ki prepoznavajo vrednost prostovoljnega dela posameznikov. Podjetja si s 

korporativnim prostovoljstvom povečujejo ugled in prepoznavnost v okolju, v katerem 

delujejo. Prav tako vzpostavljajo z okoljem pozitivne odnose. Dodana vrednost za podjetja je, 

da s spodbujanjem korporativnega prostovoljstva zaposlenim omogočajo pridobivanje novega 

znanja in veščin. 

 

 

5 SKLEP 

 

 

Vedno bolj prihaja v ospredje, da posamezna zavarovalnica ne more pokrivati vseh področij 

in vseh deležnikov: identificirati mora pomembna področja in skupine deležnikov, ne pa se 

stihijsko obračati na široko množico. Nobena zavarovalnica ne more rešiti vseh družbenih 

problemov, prav tako ne bi zmogla prenesti vseh stroškov, povezanih s tem. Preseči je treba 

nesistematične filantropske iniciative kot odziv na spremembe v okolju, prikazane v denarju, 

in stopiti na višjo raven – na oceno vpliva na družbeno okolje in na integracijo podjetja in 

družbe. Reševanja problemov se je treba lotiti drugače kot takrat, ko smo jih ustvarili, zato 

smo teoretični koncept družbene odgovornosti (Hari, 2008), ki je bil postavljen pred svetovno 

krizo, modificirali (Hari, 2012). Tako kot koncept družbene odgovornosti ni nekaj 

dokončnega, ampak se še naprej razvija skladno s pričakovanji družbenih sprememb, tako je 

tudi teoretični koncept družbene odgovornosti v zavarovalništvu odprt koncept. Napovedi o 

prihodnjem razvoju družbene odgovornosti so zelo različne. Tisti, ki so v preteklosti govorili 

le o modni muhi, so že spoznali, da smo priča integriranemu konceptu evolucije družbene 

odgovornosti in trajnostnega razvoja. Visser (2012) zagovarja nov pristop h konceptu z 

identificiranjem in s spopadanjem z izvorom sedanje netrajnosti in neodgovornosti, in sicer na 

način, da se poslovni modeli inovirajo in korenito spremenijo v procesih, produktih in 

storitvah ter lobirajo za naprednejšo nacionalno in mednarodno politiko. 

 

Zavarovalnice imajo pomembno ekonomsko in družbeno vlogo. Da bi se zavarovalnice in 

celotno zavarovalništvo razvijalo, je nujno harmonično razvijati trde in mehke ekonomske 

dejavnike. Chandlerjeva menedžerska teorija postaja vedno bolj aktualna: notranja 

organiziranost mora podpirati strategijo podjetja in ji slediti (»Structure follows strategy.«) in 

ne obrnjeno. 

 

Družbena odgovornost zahteva poleg zavzetosti, predanosti in prostovoljstva tudi strokovno 

izdelane rešitve. Okoljska ekonomika kot veda je le ena izmed teoretičnih podlag, ki takšne 

rešitve išče in priporoča (Knez-Riedl, 2011). Ekonomsko ravnanje nima samo ekonomskega 

vpliva, ampak tudi okoljskega in družbenega. Običajna (konvencionalna, tradicionalna) 

ekonomika zanika meje in je tipična znanstvena disciplina, osredotočena na človeka. Soočanje 

načel ekonomike in trajnosti pokaže, da je treba vzpostaviti novo razumevanje temeljnih 

ekonomskih kategorij, nove koncepte in poglede na človeško ravnanje. Govorimo o trajnostni 

ekonomiki, ki se nanaša na ekonomsko trajnost in je tesno povezana z okoljsko in družbeno 

trajnostjo (Knez-Riedl, 2013). Trajnostna ekonomija teži k ekonomskemu razvoju, ki 

poudarja različnost gospodarskih dejavnosti in njihovo udejanjanje trajnosti. Poseben 

poudarek v trajnostni ekonomiji je namenjen uspešnemu in učinkovitemu ekonomskemu 

razvoju, ki ne propagira zgolj maksimalne gospodarske rasti, temveč se posveča širši 

problematiki. 
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6 POVZETEK 

 

 

V preteklosti so se slovenske zavarovalnice drugače kot tuje odločale za koncept družbene 

odgovornosti samostojno in tako, kot so ga razumele same. Sponzorstva in donacije športnim 

organizacijam in posameznikom so bila še vedno najvidnejša oblika družbeno odgovornega 

delovanja zavarovalnic. 

 

Biti družbeno odgovoren ne pomeni le dajati denarja in sponzorstev. V mnogih primerih nad 

odzivno družbeno odgovornostjo že prevladuje strateška družbena odgovornost, ki je 

povezana z osnovno dejavnostjo zavarovalnice in presega nesistematične filantropske 

iniciative, prikazane v denarju ter prehaja na oceno vpliva in integracije z družbenim okoljem. 

Interakcija z deležniki je proces pogajanj, kako optimizirati zahteve in potrebe na obeh 

straneh. Mnogi deležniki so strokovnjaki za posamezna področja, zato morajo podjetja 

zagotoviti enako usposobljene sogovornike. Znanje, pridobljeno od deležnikov, lahko 

pripomore k inovativnejšemu poslovanju podjetja. 

 

Toliko se ukvarjamo s slabim, ki ga pripisujemo drugim, da smo kar pozabili na dobro, ki ga 

(lahko) soustvarja vsak izmed nas. Zaposleni v zavarovalnicah želijo imeti (večjo) vlogo pri 

družbeno odgovornih iniciativah, a največkrat le udejanjajo družbeno odgovorne odločitve 

najvišjega menedžmenta. Nastajajoča kultura »vključi me« se kaže tudi v partnerskem odnosu 

s podjetjem, kjer zaposleni identificirajo tveganja. Seveda je treba zaposlene spodbujati in 

izobraziti, da znajo prepoznati tveganja, ter jih vključevati v vsa področja poslovanja.  

 

Prostovoljstvo je sestavina socialnega kapitala. Ne koristi samo posameznikom, ampak tudi 

podjetjem, ki prepoznavajo vrednost prostovoljnega dela posameznikov. 

 

Harmoničen razvoj trdih in mehkih ekonomskih dejavnikov je nujen za razvoj vsake 

zavarovalnice. Soočanje načel ekonomike in trajnosti pokaže, da je treba vzpostaviti novo 

razumevanje temeljnih ekonomskih kategorij, nove koncepte in poglede na človeško ravnanje. 

Trajnostna ekonomija je koncept ekonomskega razvoja, ki ne propagira zgolj maksimalne 

gospodarske rasti, temveč se posveča širši družbeno-ekonomski problematiki.  

 

 

7 SUMMARY 

 

 

In contrast to foreign insurance companies the Slovene ones have decided upon corporate 

social responsibility concept independently, as they understood it. Sponsorship and donations 

to sport organizations and individuals have still been the most recognized form of corporate 

social responsibility activities of insurance companies.  

 

Being socially responsible is not about handing over cheques or sponsorships. Responsive 

CSR of insurance companies are replaced by strategic CSR, embedded into the core strategy, 

going beyond the unsystematic philanthropic initiatives typically described in terms of money 

including their impact. Stakeholder engagement is a process of negotiation to see how to 

optimise wants and needs both ways. Some stakeholders are experts and equal level of 

expertise of counterparts is required. Knowledge gained from stakeholder engagement may 

help companies to innovate their business.  
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The bad attributed to the others concerns us greatly but we have forgotten about much good 

every single one of us could contribute. Employees want to participate in responsible 

initiatives nevertheless they conceive themselves as mostly passive enablers of corporate 

responsible decisions imposed by top management. Arising “involve me” culture is 

represented in partnership where employees generate whistle-blowers as risk detectors. 

Motivation and education in identifying risks are of primary importance.  

Voluntarism constitutes social capital. It is not only for the benefit of the employee but also of 

the company that recognizes the real value of voluntary work. 

 

Harmonious development of hard and soft economic factors is basic for economic growth of 

any company. By confronting economic and sustainability principles it is evident that new 

understanding of basic economic categories, new concepts and views on human activity 

behaviour are needed. Sustainability economics is the concept that not only promotes 

maximal economic growth but also engages wider social economic issues.  
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1 UVOD 

 

 

Trendi demografskega gibanja po svetu so različni, saj število prebivalstva na svetovni ravni 

skokovito narašča, v ekonomsko bolj razvitih državah pa se ugotavlja trend izrazitega staranja 

prebivalstva.
3
 Medtem ko je negativne vplive demografskih sprememb mogoče zaznati v 

okviru vseh sistemov socialne varnosti, so pritiski oziroma posledice zmanjševanja aktivne 

populacije najbolj opazne v sistemih, s katerimi se prebivalstvu zagotavlja vir dohodka v 

starosti. Pokojninski sistemi s poudarkom na načelu solidarnosti in dokladnem principu 

financiranja v okviru napovedanih trendov demografskega gibanja prebivalstva perspektivno 

posameznikom ne bodo zmogli več zagotavljati sprejemljivega življenjskega standarda, brez 

da bi hkrati povzročali neobvladljiva finančna bremena državnemu proračunu.  

Največji izziv prenove pokojninskih sistemov so predstavljali in še vedno predstavljajo 

sistemi javnega pokojninskega zavarovanja predvsem kontinentalne Evrope, kjer je obseg 

socialnih pravic posameznika v veliki meri odvisen od njegovega zaslužka v določenem 

obdobju. Omenjena skupina držav, v katero se uvršča tudi Slovenija, se trenutno sooča z 

demografsko krizo in ne samo z demografsko tranzicijo, kar v veliki meri postavlja pod 

vprašaj marsikatere sistemske rešitve iz preteklih obdobij.
4
  

Upoštevaje način tekočega financiranja obveznega pokojninskega zavarovanja na podlagi t. i. 

medgeneracijske pogodbe, so mlajše generacije, v perspektivno slabšem položaju. Ob 

razmeroma visokih prispevkih v aktivni dobi in ob spremembah v demografski strukturi 

prebivalstva, se namreč poraja vprašanje adekvatnosti višine pričakovanih pravic mlajše 

generacije, s tem pa pod vprašaj postavlja tudi vzpostavljeno shemo medgeneracijske 

solidarnosti in pravičnosti. 

 

 

  

                                                
1 V prispevku so povzeti nekateri pomembnejši segmenti in sklepi iz doktorske naloge Rangus, A.: Zavarovalni 

principi in medgeneracijska pogodba tristebrnega sistema pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani, mentor prof. dr. Marko Simoneti, Ljubljana, 2012, ki so bili objavljeni tudi v 

Rangus, A.: Solidarnost, zavarovalni principi in reforma slovenskega pokojninskega sistema, Podjetje in delo, 

2/2012, XXXVIII, april 2012, str. 369–394. 
2 Vodja Sektorja za pokojnine in druge pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. 
3 OECD: World Population Prospects; The 2006 Revision; OECD, Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division, Paris, 2006.  
4 Clark, G. L.: European Pension and Global Finance: Continuity or Convergence?; Revised draft (January 

2001). Working Paper No. 0–02, Oxford University, 2001, str. 25. 
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2 DRŽAVA BLAGINJE 

 

 

Razvoj pokojninskega sistema v posamezni državi je najprej odvisen predvsem od tipa države 

blaginje, ki bistveno definira temeljna načela, raven in institucionalni okvir socialne varnosti, 

vključno s sistemom pokojninskega zavarovanja.  

Pokojninska zavarovanja so se v Evropi začela razvijati že v 18. in 19. stoletju,
5
 pomemben 

nadaljnji razvoj sistema pokojninskih zavarovanj pa je sledil po drugi svetovni vojni, ko so 

države v okviru deklarirane državne blaginje 20. stoletja zagotovile zavarovancem širok 

obseg pravic. V omenjenih obdobjih so se razvili različni modeli sistema javnega 

pokojninskega zavarovanja, ki se zgodovinsko delijo na: Bismarckov (korporativistični) 

model, Beveridgov model in Skandinavski model.
6
 

Skozi razvoj socialne države oziroma države blaginje so se med posameznimi evropskimi 

državami pojavile pomembne razlike. Gøsta Esping-Andersen je leta 1990 vzpostavil 

podobno razdelitev različnih tipov držav blaginje v svoji knjigi »Three Worlds of Welfare 

Capitalism«
7
. Esping-Andersen je vzpostavil tri različne tipe države blaginje, ki se delijo na: 

liberalni, korporativistični in socialnodemokratski režim blaginje.
8
 V okviru sistema 

pokojninskega zavarovanja se bistvene razlike med omenjenimi tremi modeli kažejo 

predvsem v obsegu državne intervencije v pokojninski sistem, načinu financiranja sistema in 

obsegu pravic, ki ga sistem zagotavlja upravičencem.  

Na podlagi študij številnih avtorjev pa je mogoče ugotoviti, da se poleg treh temeljnih tipov 

držav blaginje, ki jih je vzpostavil Esping-Andersen, v teoriji pojavljajo še dodatni trije tipi, ki 

se po svojih značilnostih v različnih elementih razlikujejo od omenjenih temeljnih tipov: 

mediternski, vzhodnoevropski in hibridni.
9
 Glede na navedeno bi lahko posamezne države v 

obliki končne uvrstitve, ki bo uporabljena v nadaljnji analizi, tako razdelili na šest tipov držav 

blaginje (Tabela 1). 

  

                                                
5 Glej Blake, D.: Pension Schemes and Pension Funds in the United Kingdom; Oxford University Press, Oxford, 

1995 in Fabel, O.: The Economics of Pensions and Variable Retirement Schemes; John Wiley & Sons Ltd, 

Chichester, 1994. 
6 Esping-Andersen, G.: Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990. 
7 Esping-Andersen,Three Worlds …, op. cit. 
8 Ob opredelitvi je treba opozoriti, da je koncept režima blaginje širši kot koncept države blaginje. Osnova za 

določitev tipologije so režimi blaginje in ne države blaginje ali posamezne socialne politike. »Režim« se 

največkrat nanaša na način, kako je nastanek blagostanja razporejen med državo, trgom in gospodinjstvi. 
Esping-Andersen, G.: Social foundations of postindustrial economics, Oxford University Press, Oxford, 1999, 

str. 73.  
9 Za opredelitev slednjih glej Arts, W. in Gelissen, J.: Three worlds of welfare capitalism or more? A state-ofthe- 

art report, Journal of European Social Policy, 12 (2), (2002), str. 137–158; Ferrera, M.: The Southern Model of 

Welfare State in Social Europe, Journal of European Social Policy, 6(1), 1996; Fenger, H. J. M.: Welfare 

regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating post – communist countries in a welfare regime typology, 

Erasmus University Rotterdam in Ministry of Social Affairs and Employment, Nizozemska, 2007 in Götting, U.: 

Transformation der Wohlfahrstaten v Mittel- und Ost europa. Eine Zwischenbilanz. Opladen: Leske und 

Budrich, 1998. 
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Tabela 1: Tabelarni prikaz tipov držav blaginje 

 

Liberalni Korporativistični Socialno-

demokratski 

Mediteranski Vzhodno-

evropski 

Hibridni 

Velika 

Britanija 

Nemčija Danska Španija Poljska Nizozemska 

Irska Francija Švedska Grčija Češka Norveška 

ZDA Avstrija Finska Italija Madžarska  

Kanada Belgija  Portugalska Slovaška  

Avstralija Luksemburg     

Vir: Lastni. 

 

3 MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST 

 

 

3.1 Pojem socialne solidarnosti 

 

 

Pojem solidarnosti se nanaša na omrežje socialnih odnosov, ki vključuje vzajemno odvisnost, 

odgovornost in upravičenja v vnaprej določeni skupini ljudi ali skupnosti. Dejansko gre za 

strukturo, skozi katero se ponovno prerazdelita »bogastvo« in »nesreča« posameznikov. 

Sistemsko in institucionalno so posamezne države vpeljale koncept solidarnosti v okvir 

družbenih norm in političnih aktov v času, ko je prišlo do erozije tradicionalnih institucij, kot 

so družina, verske skupnosti, bratovščina, in posameznih združb, ki so primarno vzdrževale 

odnose vzajemnosti in solidarnosti med člani.
10

  

Poleg vidika mehanizma pravic in obveznosti ter vzpostavljene medgeneracijske pogodbe, na 

podlagi katerih se te pravice in obveznosti uresničujejo, se socialno solidarnost v okviru 

sistema pokojninskega zavarovanja definira tudi kot pripravljenost posameznikov deliti 

oziroma združevati tveganja kolektivno in sprejeti distribucijske učinke, ki nastanejo kot 

posledica takšnega združevanja tveganj.
11

 

Z vidika združevanja tveganj je treba opredeliti dve temeljni obliki tveganja, ki so jim 

izpostavljeni posamezniki v času upokojitve: 1. tveganje nezadostnega dohodka in 2. tveganje 

dolgoživosti. Medtem ko je na mikro ravni tveganje dohodka po Shillerju
12

 do določene mere 

endogeno tveganje, odvisno od odločitev, ki jih posameznik sprejeme v času svojega 

življenja, pa tveganje dolgoživosti vključuje določeno negotovost tako glede dolžine 

posameznikovega življenja kot tudi glede prihodnjih trendov povprečne umrljivosti. S 

slednjega vidika je tveganje doživetja na mikro ravni tako veliko bolj odvisno od zunanjih 

                                                
10 De Deken, J. J., Ponds, E. in Van Riel, B.: Social Solidarity v Clark, G. L., Munnel, A. M. in Orszag, J.: The 

Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income, Oxford University Press, Oxford, 2006, str. 142.  
11 Zanimivo je, da avtorji, kot sta Disney in Wakefield, socialno solidarnost prvenstveno povezujejo z delitvijo 

tveganj, s čimer jo neposredno izenačijo s socialnimi zavarovanji, medtem ko za druge avtorje, npr. za 
Rosanvallona, socialna solidarnost pomeni redistribucijo, ki je konceptualno različna od socialnih zavarovanj. 

De Dekken, Ponds in van Riel, izhajajoč iz dvojnega koncepta solidarnosti (individualnega in kolektivnega), 

povezujejo socialno zavarovanje tako s kolektivnimi oblikami zavarovanj kot tudi z redistribucijo, saj po 

njihovem mnenju omenjena koncepta ne moreta biti ločena. Slednje predvsem z vidika motiva, ki ga zasledujejo 

kolektivna zavarovanja, tj. izogniti se distribucijskim učinkom zavarovanja, ki bi se v primeru odsotnosti 

socialnega zavarovanja potekali preko trga. Še več, če sprejmemo Rawlsovo perspektivo, že sama vertikalna 

redistribucija praktično predstavlja obliko zavarovanja življenjskega zaslužka. De Dekken, op. cit., str. 156.  
12 Shiller, R. J.: Social Security and Institutions for Intergenerational, Intragenerational and International Risk 

Sharing, Carnegie–Rochester Public Policy Conference, April 24–25, 1998, str 10. 

65



dejavnikov (eksogene narave) kot pa tveganje nezadostnega dohodka. Makro tveganja pa so 

že po definiciji popolnoma odvisna od zunanjih dejavnikov.
13

 

 

Tabela 2: Tveganja, ki jim je izpostavljen posameznik v času upokojitve
14

 

 

 Tveganje nezadostnega 

dohodka 

Tveganje dolgoživosti 

Mikro raven Gibanje posameznikovega 

dohodka: tveganje atipičnih 

zaposlitev z neenakomerno 

višino dohodkov. 

Dolžina posameznikovega 

življenja: tveganje, da živiš 

dlje od pričakovanega 

povprečja. 

Makro raven Donosi in rast produktivnosti: 

negotovost glede virov, ki bodo 

na voljo za financiranje 

pokojninskih upravičenj. 

Nakupna moč: negotovost 

glede rasti plač in življenjskih 

stroškov od trenutka, ko se 

določena kohort upokoji. 

Povprečna umrljivost in 

rodnost: negotovost glede 

prihodnjega gibanja 

koeficienta starostne 

odvisnosti: koliko bo 

upokojencev v sorazmerju 

glede na aktivno prebivalstvo? 

Razvoj koeficienta starostne 

odvisnosti je določen glede na 

gibanje povprečne smrtnosti in 

rodnosti. 

 

Pri pregledu posameznih tveganj, ki jim je izpostavljen posameznik, lahko ugotovimo, da je 

mogoče posamezna tveganja zavarovati tudi na zasebnem trgu, vendar pa je še vedno 

pomembna tudi intervencije država, ki s svojo regulacijo preprečuje preveliko razslojenost 

posameznikov glede na tveganja, ki so jim izpostavljeni. Brez državne regulacije bi se namreč 

lahko zgodilo, da bi bila solidarnost v nekem trenutku enaka izredno razdrobljeni obliki 

vzajemne solidarnosti med medsebojno podobnimi zavarovanci, ki bi bila omejena samo na 

del prebivalstva z najnižjim dohodkom.
 15

 

 

 

3.2 Združevanje tveganj v javnih in zasebnih pokojninskih shemah 

 

 

Čeprav, kot smo že omenili, nekaterih tveganj zaradi različnih zunanjih dejavnikov ni mogoče 

zavarovati na zasebnem trgu, pa posamezni avtorji, denimo Merton, trdijo, da je prav 

medgeneracijsko združevanje tveganj tisti mehanizem, s katerim je mogoče odpraviti napake 

zasebnega trga. Merton tako opozori na vlogo javnih shem, katerih naloga je izboljšati 

raznolikost virov vseživljenjskega dohodka. Zaradi nezamenljivosti človeškega kapitala
16

 

                                                
13 De Dekken, op. cit., str. 145. 
14 Ibidem, Tabela 8.1. 
15

Ponds pojasnjuje, da lahko posameznik šele, ko se že upokoji, oceni, ali »bogastvo«, nabrano v aktivnem 

obdobju, predstavlja pričakovano višino varčevanja ali pa je višina varčevanja pod pričakovanim ali nad 

pričakovanim zneskom. Posamezniki so tako v času upokojitve izpostavljeni tveganju »življenjskega standarda«, 

ki pa se mu ni mogoče ogniti, saj zasebni trg v ta namen ne ponuja sredstev. Ponds, E. H. M.: Pension funds & 

value based generational accounting, 13th International AFIR Colloquium Maastricht, 17–19 September 2003, 

str. 10 in 11. 
16 Kot človeški kapital razumemo splošne sposobnosti posameznika, stopnjo njegove izobrazbe, pridobljeno 

znanje (spretnosti) in zdravje. Palmer, E.: Balancing the security and affordability of funded pension schemes . 
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imajo posamezniki v svojem aktivnem obdobju veliko več omenjenega kapitala kot pa 

finančnega (tj. »bogastva za upokojitev«), medtem ko je v času upokojitve na voljo pretežno 

finančni kapital.
17

  

Ne glede na zgoraj navedeno dejstvo, da na zasebnem trgu nekaterih tveganj ni mogoče 

zavarovati, je tudi v vzpostavljenih shemah dodatnega pokojninskega zavarovanja na 

zasebnem trgu mogoče zaznati določeno mero združevanja tveganj, ki jih lahko poimenujemo 

solidarnost, in sicer tako pri tradicionalnih shemah z vnaprej določenimi pravicami (defined 

benefit ali DB sheme) kot tudi pri »nezavarovanih oziroma »ortodoksnih« »čistih« shemah z 

vnaprej določenimi prispevki (defined contribution ali DC sheme).
18

 

 

 

4  PRILAGODITEV POKOJNINSKIH SHEM NOVIM DRUŽBENO-EKONOMSKIM 

RAZMERAM 

 

 

Pri načrtovanju nadaljnjega urejanja pokojninskih shem je treba upoštevati pričakovana 

gibanja posameznih mikro in makro tveganj in tudi prerazdelitvene učinke teh tveganj v 

posameznih tipih shem.  

V okviru večstebrnega sistema pokojninskega zavarovanja je temeljni prvi steber. Če v le-tem 

trenutno najvišje breme financiranja pokojninske blagajne predstavlja daljša življenjska doba 

posameznih generacij, se lahko pri iskanju odgovora na zgornje vprašanje opremo na tezo 

Schokkaerta in van Parijsa,
19

 da bi morale generacije same financirati povečanje finančnega 

bremena pokojninskega sistema iz naslova dolgoživosti, ne pa tudi iz naslova premajhne 

rodnosti. Slednje izhaja tudi iz formule, ki jo je vzpostavil ekonomist Richard Musgrave.
20

 Z 

vpeljavo t. i. pravila Musgrave namreč zagotovimo, da se demografski »šok« zaradi nizke 

rodnosti porazdeli med baby boom generacijo in generacijo, ki financira njene pravice. Tako 

se zagotovi, da višina prispevkov in višina pravic držijo nespremenjeno razmerje med neto 

per capita dohodkom delovne populacije (brez prispevkov) in neto per capita pokojninami 

upokojencev (brez davkov). Takšno uravnavanje stopnje davkov in prispevkov, ki na 

periodični ravni upošteva demografska gibanja in gospodarsko rast, predstavlja temeljni 

mehanizem shem fiksnega relativnega položaja (FRP shem).  

Če pojasnimo natančneje, se lahko delovanje pravila Musgrave izkaže na primeru, ko je 

pričakovano, da bo aktivna generacija živela dlje kot generacija njihovih staršev, kar pomeni, 

da bodo dlje uživali tudi pravice iz naslova pokojninskega zavarovanja. Če aktivna generacija 

v času upokojitve »preživi« demografske napovedi svojega živetja, se postavi vprašanje, kdo 

bo te »povečane« pravice, ki izhajajo iz nepričakovanega podaljšanja življenja, financiral? 

Sistem, ki bi sledil pravilu Musgrave, bi prilagodil prispevno stopnjo tako, da bi se še naprej 

                                                                                                                                                   
The Netherlands supplementary occupational pension plans, University of Uppsala in Swedish Social Insurance 

Agency, discussion paper for Peer review, den Haag, 12.–13. April 2011, str. 4. 
17 Merton, R. C.: On the role of social security as a mean for efficient risk sharing in an economy where human 

capital is not tradable, v Bodie, Z. in Shoven, J. B., eds.: Financial Aspects of the United States Pension System, 

University of Chicago Press, 1983, str. 325–358. 
18 Pri primerjavi se med omenjenima shemama naštevajo še t. i. hibridne DB sheme in »zaščitene« DC sheme 
(vključno s kolektivnimi DC shemami). Namen tega dela članka ni opisovati mehanizme, na podlagi katerih 

delujejo posamezne oblike shem dodatnega pokojninskega zavarovanja, ampak predvsem določiti solidarnosti, ki 

se jih lahko najde v dveh temeljnih in skrajnih oblikah teh shem. Za podrobnejši opis posameznih shem glej tudi 

Pugh, C. in Yermo, J.: Funding Regulations ad Risk Sharing, OECD Working Papers Insurance and Private 

Pensions, št. 17, OECD Publishing, Paris, 2008. 
19 Schokkaert, E., Van Parijs, P.: Debate on social Justice and Pension Reform: Social Justice and the Reform of 

Europe's Pension Systems; Journal of European Social Policy, vol. 13, 245–264, 2003. 
20 Musgrave, R.: A reappraisal of financing Social Security, v Skidmore, F.(ed.): Social Security financing; The 

MIT Press, 1981.  
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vzdrževalo fiksno razmerje med neto dohodkom zavezancev za plačilo prispevkov in neto 

upravičenji upokojencev. Slednje pomeni, da bi bilo finančno breme takšnega naključja  

(podaljšanje časa življenja) razdeljeno med upokojence in aktivno generacijo, in sicer tako, da 

bili obe generaciji deležni realnega znižanja dohodka, kljub temu pa se nadomestna stopnja 

upokojencem ne bi znižala.  

Nadalje se ob dejstvu, da optimalno oblikovano (določeno) medgeneracijsko združevanje 

tveganj v javnih in zasebnih pokojninskih shemah lahko potencialno izboljša blagostanje,
21

 

poraja vprašanje, kako v okvir celotnega sistema pokojninskega zavarovanja in takšnega 

medgeneracijskega združevanja tveganj vpeljati pozitivne vplive polno kapitaliziranih 

pokojninskih shem. Cui, de Jong in Ponds vidijo odgovor na postavljeno vprašanje v 

preoblikovanih kolektivnih pokojninskih skladih, kot so vzpostavljeni v ZDA, Veliki 

Britaniji, Kanadi in na Nizozemskem.
22

 Bistvena značilnost omenjenih shem je njihova 

sposobnost, da ublažijo različne šoke preko življenjske dobe posamezne generacije.  

Ob navedenem pa je treba omeniti še, da bi moral pokojninski sistem z vidika zagotavljanja 

enakosti in varnosti v starosti za vse posameznike po Esping-Andersenu in Mylesu poleg 

vpeljave zasebnih shem zagotavljati tudi, da se javno financirani programi, s katerimi se 

zagotavlja osnovno pokojninsko jamstvo, širijo proporcionalno z rastjo zasebnih shem, 

denimo z vpeljavo t. i. demografskih rezervnih skladov. 

 

 

5  REFORME IN TOKOVI SOLIDARNOSTI V POKOJNINSKIH SISTEMIH  

IZBRANIH DRŽAV 

 

 

V okviru izpeljanih pokojninskih reform so pripravljavci v največji meri posegali na področja, 

kot so:
23

 

- upokojitvena starost ter spodbude za ostajanje v zaposlitvi,  

- odmera pravic ter povezava med vplačanimi prispevki in pravicami, 

- vzpostavitev mehanizmov avtomatičnega prilagajanja, 

- usklajevanje pokojnin,  

- vpeljava sistema kapitalizacije prispevkov. 

 

 

5.1 Upokojitvena starost 

 

 

Pri primerjalni analizi je mogoče ugotoviti, da je zakonsko določena upokojitvena starost 

najviše postavljena v državah liberalnega tipa, v Veliki Britaniji in na Irskem, denimo, je ta 

meja določena pri 68 letih. Sledijo države socialnodemokratskega tipa, pri čemer je na 

Švedskem in na Finskem pri upokojitvi omogočena visoka stopnja fleksibilnosti. To pomeni, 

da se lahko posamezniki sami odločajo, kdaj dejansko se želijo upokojiti (na Švedskem lahko 

odidejo v pokoj v obdobju od 61. do 67. leta starosti, na Finskem od 63. do 68. leta). 

Razmeroma visoko je postavljena upokojitvena starost tudi v državah korporativističnega tipa, 

kot sta Nemčija in Francija, in sicer na 67 let. Nekoliko odstopajo države mediteranskega in 

                                                
21 Splošno tolmačenje navedenega dejstva lahko zasledimo v Gordon, R. H. in Varian, H. R.: Intergenerational 

Risk Sharing, Journal of Public Economics, vol. 12, 1988, str. 1 – 29 ter Shiller, op. cit. 
22 Cui, J., de Jong. F. in Ponds, E.: Intergenerational risk sharing within funded pension schemes, Journal of 

Pension Economics and Finance vol. 10, no. 1, 2011, 4. 
23 Povzeto po European Commission, Towards adequate, sustainable and safe European pension sistem, Green 

paper, No. 12102/10, Council of the EU, Brussels, 2010, str. 5. 
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vzhodnoevropskega tipa, kjer šele z zadnjimi pokojninskimi reformami dvigujejo starostno 

mejo na predreformno stanje v prej navedenih treh tipih držav blaginje, tj. na 65 let (z izjemo 

Italije, kjer so predvidena povišanja tudi po letu 2020, in sicer za 3 mesece na vsaka tri leta). 

Z izjemo držav, ki imajo vpeljane mehanizme, s katerimi se zakonsko določena upokojitvena 

starost prilagaja demografskim gibanjem podaljševanja življenjske dobe, to pomeni, da se v 

večini držav breme financiranja odhodkov za pokojnine še vedno nalaga generacijam, ki 

takšnega bremena glede na pravilo Musgrave ne bi bila dolžna prevzemati. 

Drugi ukrep reform, ki so bile izpeljane v zadnjem času, namenjen zviševanju dejanske 

upokojitvene starosti, je bil usmerjen tudi k oteževanju predčasnih izhodov s trga dela. To se 

je dosegalo predvsem z zožitvijo pogojev, ki omogočajo predčasno upokojevanje, z 

destimulacijo predhodnih odhodov z nižanjem odmerjene pokojnine in z nagrajevanjem tistih, 

ki ostajajo v zaposlitvi dlje.
24

 Če razvrstimo posamezne države po skupinah držav blaginje, 

lahko ugotovimo, da se v Veliki Britaniji in na Irskem, ki spadata v liberalni tip, sploh ni 

mogoče predčasno upokojiti. Slednje kaže po eni strani na višjo stopnjo aktuarske pravičnosti 

oziroma nevtralnosti, po drugi strani pa je to skladno tudi s filozofijo omenjenega tipa države 

blaginje, v kateri je večji poudarek dan na sam trg in čim daljšo aktivnost posameznikov. Prav 

tako predčasna upokojitev ni mogoča na Nizozemskem. V socialnodemokratskem tipu držav 

je ureditev različna. Na Danskem predčasna upokojitev prav tako ni mogoča, na Finskem in 

Švedskem pa se posameznik lahko predčasno upokoji z aktuarsko prilagoditvijo (znižanjem) 

pravic (na Finskem znaša to znižanje 4,8 odstotka za vsako leto predčasne upokojitve, na 

Švedskem pa od 4,1 do 4,7 odstotka). V korporativističnem tipu držav blaginje je možnost 

predčasne upokojitve najbolj »široko odprta«, saj je mogoče oditi v pokoj ob določeni starosti, 

če je zavarovanec dopolnil tudi določeno število let plačanih prispevkov (zavarovalne dobe). 

V tem tipu države blaginje izstopata predvsem Belgija in Luksemburg, kjer je predčasna 

upokojitev mogoča brez aktuarske prilagoditve višine pravic. V Nemčiji, ki je najbolj tipična 

predstavnica držav korporativističnega tipa držav blaginje, se je mogoče predčasno upokojiti 

pri starosti 63 let ter dopolnjenih 35 letih zavarovalne dobe, pri čemer se pravice za vsako leto 

predčasne upokojitve znižajo za 3,6 odstotka za vsako leto predčasne upokojitve.
25

 

 

 

5.2 Odmera pravic 

 

 

K večji učinkovitosti zagotavljanja vzdržne pokojninske blagajne, predvsem pa k 

zagotavljanju tako znotraj- kot tudi medgeneracijske enakosti so zagotovo pripomogli novi 

načini odmerjanja pravic, s katerimi se je odmikalo od zagotavljanja pokojnine v razmerju do 

zadnjih plač, k zagotavljanju razmerja do vseživljenjskega zaslužka. Pretekli dohodek in 

višina pravic sta tesneje povezana v korporativističnih državah z Bismarckovo shemo 

pokojninskega zavarovanja, na primer v Nemčiji in Franciji, podaljševanje obdobja za 

zajemanje plač in zavarovalnih osnov pa je opaziti tako v mediteranskem tipu držav blaginje 

(v Španiji in na Portugalskem) kot tudi v državah vzhodnoevropskega tipa (na Poljskem, 

Madžarskem, Slovaškem). Podoben trend je opaziti tudi v socialnodemokratskem tipu držav 

blaginje, na Švedskem in Finskem. Pomembno izjemo v omenjenem reformnem procesu 

podaljševanja obdobja za izračun pokojninske osnove predstavlja Nizozemska s svojim 

Beveridgovim sistemom pokojninskega zavarovanja (pavšalne pokojnine). To nakazuje na 

                                                
24 Commission, Towards adequate ..., op. cit., str. 5. 
25 Eurostat: Missoc, European Commission: 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 

EU-27 Member States (2008–2060); European Economy 2/2009, Luxembourg, 2009, EPC in SPC: Joint Report 

on Pensions, European Commission, Brussels, str. 20, OECD: Design of Pension Systems, Pensions at a Glance 

2011: Retirement – income Systems in OECD and G20 Countries, OECD publishing, OECD, 2011, str. 113. 

69



večjo stopnjo t. i. bratske solidarnosti, ki je v tem primeru utemeljena na prebivanju na 

Nizozemskem. Zanimiva izjema je Danska, ki kljub temu da se uvršča med 

socialnodemokratske države blaginje, v okviru svojega obveznega javnega zavarovanja 

zagotavlja pavšalno pokojnino in se tako približuje liberalnemu tipu držav z Beveridgovo 

shemo pokojninskega zavarovanja.
26

 

 

 

5.3 Vzpostavitev mehanizmov avtomatičnega prilagajanja 

 

 

Prilagajanje parametrov pokojninskega sistema različnim spremembam, denimo 

demografskemu gibanju prebivalstva ali rasti BDP, ki odločilno prispevata k uravnoteženosti 

pokojninske blagajne, je, vsaj s političnega vidika, nadvse zahtevno in nezaželeno opravilo. Z 

namenom, da bi se za uzakonitev nujnih sprememb, ki so posledica povsem nepolitičnih 

dejavnikov, izognili vsakokratnemu iskanju podpore in konsenza med socialnimi partnerji, se 

v zadnjem času v pokojninske sisteme vključuje t. i. mehanizme »samostojnega 

uravnoteženja«, s katerimi se zagotovi samostojno prilagajanje sistema omenjenim 

spremenljivim okoliščinam. Namen avtomatičnega prilagajanja brez zunanjih intervencij je 

vzdrževati ustrezno razmerje med prihodki in obveznostmi. Ti mehanizmi namenoma ali pa 

posledično vplivajo tako na medgeneracijsko primernost kot tudi vzdržnost, saj sami po sebi 

zagotavljajo, da se stroški demografskega gibanja prebivalstva na podlagi določenega pravila 

porazdelijo med posamezne generacije.
27

 

Ob pregledu že obstoječih mehanizmov je mogoče ugotoviti, da le-ti vzpostavljajo 

medsebojne odvisnosti posameznih spremenljivk v petih temeljnih sklopih: 

- vpeljava obvezne naložbene DC sheme, 

- vpeljava NDC sheme, 

- povezovanje nadomestne stopnje (višine pravic) z življenjskim pričakovanjem, 

- povezovanje upokojitvenih pogojev (predvsem starostni pogoj za upokojitev) z 

življenjskim pričakovanjem ter 

- prehod od DB shem v DC sheme v okviru prostovoljnih naložbenih shem. 

 

Medtem ko pristopi, navedeni v prvi, drugi in četrti alineji, temeljijo predvsem na delovanju 

posameznih shem, kjer je vprašanje soodvisnosti življenjskega pričakovanja in višine pravic 

povezano tako z varčevanjem v aktivnosti kot tudi z razmerami ob upokojitvi, pa druga dva 

mehanizma z dolgoživostjo prilagajata le temeljne parametre pokojninskih shem, s katerimi se 

določa ali višino pravic ali pa upokojitvene pogoje. Države, za katere sta značilna preostala 

dva pristopa, lahko razdelimo v dve skupini: v prvo spada Nemčija, kjer se z življenjskim 

pričakovanjem povezuje višina pravic. V Nemčiji je leta 2003 Rürupova komisija predlagala 

vpeljavo t. i. vzdržnostnega faktorja, ki povezuje višino pravic s spremembami v koeficientu 

starostne odvisnosti (število upokojencev glede na število delovno aktivnih). Gre za zelo 

zapleten sistem prilagajanja višine pravic, ki so ga Nemci vpeljali v okviru svojega 

točkovnega sistema in vsakoletnega določanja vrednosti točke. Vrednost točke tako odraža 

finančno stabilnost sheme, vzdržnosti faktor pa se lahko interpretira kot zavarovanje proti 

negotovemu demografskemu gibanju prebivalstva.
28

 

                                                
26 Podrobneje glej European Commission: Pensions Schemes and Projection Models in EU-25 Member States, 

European Economy Occasional Papers, n. 35, November 2007, Brussels, str. 18–24. 

27 EPC in SPC, op. cit., 2010, str. 23. 
28 Podrobneje glej Fehr, H. in Haberman, C.: Pension Reform and Demographic Uncertainty: The Case of 

Germany, University of Wuerzburg, Wuerzburg, Germany, 2004. 
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V drugo skupino spadata Danska in Nizozemska, kjer povezovanje pokojnin in življenjskega 

pričakovanja v pokojninskem sistemu temelji na povezovanju upokojitvenih pogojev s 

pričakovanim doživetjem. Na Nizozemskem ta mehanizem deluje tako, da se kot referenčno 

obdobje za poviševanje starosti uporabi število let, preživetih v upokojitvi (makro povprečno 

doživetje pri 65. letu starosti), za generacijo, ki se je upokojila v obdobju od leta 2000 do 

2009. Zakonsko določena upokojitvena starost se nato periodično prilagaja na podlagi vnaprej 

dogovorjenih datumov, glede na razliko med makro povprečnim pričakovanjem doživetja pri 

65. letu starosti in referenčnim doživetjem (2000–2009). Sprememba zakonsko določene 

upokojitvene starosti mora biti naznanjena vsaj za 10 let vnaprej in bo uzakonjena vsakih pet 

let.
29

  

 

 

5.4 Usklajevanje pokojnin 

 

 

Bistveno vprašanje, ki spremlja razprave o usklajevanju pokojnin, ni, ali naj se pokojnine 

usklajujejo avtomatično ali ne, ampak predvsem, na podlagi katerega indeksa naj se 

usklajujejo. Usklajevanje izključno na podlagi indeksa rasti življenjskih stroškov lahko 

privede do erozije višine pokojnin, relativno glede na višino individualnega zaslužka. Prav 

tako pa bolj radodarno usklajevanje lahko povzroči tudi redistribucijo od bolj revnih k 

bogatejšim, saj je empirično dokazano, da posamezniki z nižjim dohodkom ne živijo tako 

dolgo kot tisti, katerih dohodki so višji. 
30

  

Ob omenjenih dejstvih so pripravljavci pokojninskega zakona tako postavljeni pred 

pomembno vprašanje, ali usklajevanje pokojnin povezati z rastjo inflacije in tako zniževati 

standard življenja upokojencev v primerjavi z aktivnim prebivalstvom ali pa usklajevati 

pokojnine z rastjo plač in tako obremeniti aktivno generacijo in samo pokojninsko blagajno. 

Če je primarni cilj zakonodajalca ohraniti finančno ravnovesje pokojninske blagajne, je 

mogoče omenjeno vprašanje presojati tudi z vidika sprejemanja kompromisa: višje začetne 

pokojnine in nižje usklajevanje v času upokojitve oziroma nižje začetne pokojnine in višje 

usklajevanje pokojnin v času upokojitve.
31

 

 

 

5.5 Vpeljava sistema kapitalizacije prispevkov 

 

 

Vnaprejšnje financiranje, kapitaliziranje določenega dela prispevkov ali vzpostavljanje 

posebnih rezervnih demografskih skladov je ena od politik, s katerimi se zagotavlja 

razbremenitev stroškov, ki izhajajo iz naslova negativnih demografskih trendov. V 

makroekonomskem pogledu vnaprejšnje financiranje dejansko pomeni prenašanje prihodnjih 

stroškov demografskega gibanja v sedanjost in s tem distribucijo in porazdelitev teh stroškov 

v daljšem časovnem obdobju in med različne generacije. Vnaprejšnje kapitaliziranje 

prispevkov se lahko pojavlja v štirih različnih oblikah, in sicer z: 

- vzpostavitvijo novih shem z vnaprej določenimi prispevki (lahko temeljijo na obvezni 

naravi z avtomatično vključitvijo ali pa na prostovoljni naravi z davčnimi 

stimulacijami); 

                                                
29 Ministry of Social Affairs and Employment of Netherlands: Balancing the Security and Affordability of Funded 

Pension Schemes; Host Country Report, Peer Review, 12.–13. April 2011, den Haag. 
30 Whitehouse, E. R: Pensions, Purchasing – Power Risk, Inflation and Indexation, OECD Social, Employment 

and Migration Working Papers, No. 77, OECD Publishing, 2010, str. 12–27. 
31 Ibidem, str. 25 in 26. 

71



- razširitvijo že obstoječih poklicnih shem; 

- vzpostavitvijo demografskega rezervnega sklada in z 

- odplačevanjem državnega dolga.
32

 

 

Kot že rečeno, predstavlja glavni način kapitaliziranja vzpostavitev večstebrnega sistema 

pokojninskega zavarovanja, v katerem se posamezna tveganja, povezana z demografskim 

gibanjem prebivalstva, porazdelijo med več, na različen način financiranih pokojninskih 

shem. Glede na dejstvo, da so dodatne sheme pokojninskega zavarovanja po večini držav 

sorazmerno mlade, je mogoče pričakovati, da bodo začele pridobivati pomembnejšo vlogo 

šele v prihodnosti, ko bodo počasi dozorele in bodo tedanjim upokojencem zagotavljale 

pomemben del dodatnega dohodka.  

 

 

5.6 Demografski rezervni skladi 

 

 

Poseben pomen pri zagotavljanju vzdržnosti pokojninskega sistema imajo tudi t. i. 

demografski rezervni skladi, katerih bistvena naloga je zagotavljati določena, vnaprej 

financirana sredstva, ki bodo postala del dokladnega sistema pokojninskega zavarovanja v 

času, ko bodo odhodki iz pokojninske blagajne večji kot prilivi vanjo.  

Rezervni skladi predstavljajo mehanizem, ki omogoča hitro odzivanje na nepredvidljive 

demografske spremembe v prihodnosti. Kljub temu pa je bolj priporočljivo vnaprejšnje 

financiranje prihodnjih stroškov v obliki zasebnih pokojninskih shem, kar omogoča 

neposredno lastninsko pravico zavarovancev nad delom sredstev pokojninskega sklada, 

obenem pa je delovanje takšnih skladov podvrženo strogemu zakonskemu in tudi 

nadzorstvenemu okviru. Z vidika medgeneracijske solidarnosti vključuje vnaprejšnje 

kapitaliziranje v obliki demografskega rezervnega sklada v primerjavi z zasebnimi shemami 

pokojninskega zavarovanja precejšnjo mero redistribucije. Bistveno vprašanje, ki se postavlja, 

je torej, katera generacija bo sredstva iz demografskega sklada uporabila. V primeru, ko 

financiranje takšnega sklada predstavlja breme generacije, ki sicer ni deležna takšne »državne 

pomoči« v času uveljavitve svojih pravic, namreč lahko pride do redistribucije.
33

 

 

 

6 REFORMA SLOVENSKEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA 

 

 

6.1 Obstoječi pokojninski sistem 

 

 

Slovenski pokojninski sistem je bil prveč prenovljen z uveljavitvijo nove zakonodaje v 

začetku leta 2000, vendar pa ima izpeljana pokojninska reforma časovno omejene učinke, saj 

vpeljane rešitve ne zadostujejo za dolgoročnejšo vzdržnost pokojninske blagajne. Podobno se 

                                                
32 EPC in SPC, Joint Report ..., op. cit., str. 22. 
33

 Za natančnejši opis delovanja portugalskega sklada glej Da Silva, P., Manuel, C., Calado, T., Paulo, J. in 

Medeiros Garcia, M. T.: The Financial Sustainability of the Portuguese Social Security System. Geneva Papers 

on Risk and Insurance: Issues and Practice, Vol. 29, No. 3, str. 417–439, July 2004. Za poslovanje švedskih AP 

skladov glej podrobneje http://www.ap1.se/en/About-AP1/, http://www.ap2.se/en/, 

http://www.ap3.se/SITES/ENGLISH/Pages/Default.aspx, http://www.ap4.se/default.aspx?id=220, 

http://www.apfond6.se/en/, dostopano 22. 5. 2011. Za delovanje irskega rezervnega sklada glej National 

Pension Reserve Fund, dostopno na http://www.nprf.ie/home.html, 22. 5. 2011. Za poslovanje francoskega 

sklada glej http://www.fondsdereserve.fr/spip.php?article122, dostopano 22. 5. 2011. 
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je z reformo iz leta 2012 poseglo le v kratkoročno vzdržnost pokojninskega sistema, zgolj s 

prilagoditvijo upokojitvene starosti, višine pravic in formule za usklajevanje. 

Posebej je treba poudariti, da poleg nevzdržne pokojninske blagajne predstavlja bistveno 

slabost obstoječega sistema nedosledna uporaba oziroma odsotnost jasne razmejitve med 

temeljnimi načeli pokojninskega zavarovanja, tj. med solidarnostjo, vzajemnostjo in 

redistribucijo. Ugotoviti je mogoče, da se v okviru slovenskega pokojninskega sistema načela, 

ki sicer dejansko opredeljujejo različne koncepte, uporabljajo kot pojmi z istim pomenom. 

Sistem zato postaja vse bolj netransparenten, pojem solidarnosti pa se največkrat uporabi kot 

krinka za prikrito redistribucijo znotraj sistema. 

Pri iskanju novih rešitev se bo tako treba osredotočiti predvsem na iskanje možnosti 

nadaljnjega razvoja pokojninskega sistema v Sloveniji, s katerim se ne bi zgolj »krpalo« 

trenutnih pomanjkljivosti in vrzeli v obstoječi zakonodaji, ampak sistematično in premišljeno 

pristopilo k izdelavi novega modela, ki bo ustrezal tako demografskim spremembam kot tudi 

novim družbenim razmeram, ki zahtevajo redefinicijo obstoječe medgeneracijske pogodbe. 

Postaviti je treba jasne ločnice med posameznimi temeljnimi načeli pokojninskega 

zavarovanja (solidarnostjo, vzajemnostjo, redistribucijo), s čimer bo zagotovljena tudi večja 

transparentnost v delovanju sistema. Ob navedenem pa je treba odgovoriti tudi na vprašanje, 

kako obstoječi pokojninski sistem prilagoditi vplivom napovedanih demografskih gibanj, 

vzpostaviti vnaprej znana pravila in formule, s katerimi bo sistem kljuboval tako zdaj 

napovedanim kot tudi prihodnjim nepredvidljivim socialno-ekonomskim spremembam in 

šokom, pri čemer bi sistem, ob ohranitvi načela solidarnosti in hkratnem upoštevanju 

nekaterih principov aktuarske pravičnosti, vsem uživalcem pravic iz obveznega in dodatnega 

pokojninskega zavarovanja omogočal varno starost. 

 

 

6.2 Predlog sprememb slovenskega pokojninskega sistema 

 

 

V okviru reforme pokojninskega sistema v Sloveniji bo torej treba najprej jasno opredeliti in 

razmejiti tokove solidarnosti in redistribucije, pri čemer bo seveda treba v celoti izhajati iz 

dejstva, da je slovenski pokojninski sistem umeščen v okvir korporativističnega tipa države 

blaginje. Slednje bo neizbežno vplivalo tudi na to, da bodo prvi koraki pri izpeljavi reforme v 

veliki meri »posnemali« nekatere rešitve, ki so že vpeljane v nemški pokojninski sistem in ki 

bodo prilagojene specifičnim pogojem slovenske družbe in dozdajšnjega razvoja 

pokojninskega sistema. Že v začetnih fazah pa bo treba v sistem inkorporirati tudi 

mehanizme, ki bodo zagotavljali povezovanje elementov medgeneracijske solidarnosti s 

čistimi zavarovalniškimi načeli in ki so podlaga za vzpostavitev določene mere aktuarske 

pravičnosti in nevtralnosti. 

Res pa je, da je pokojninsko zavarovanje oblika socialnega zavarovanja, na podlagi česar je v 

sistemu vnaprej dopustna določena mera redistribucije, s katero se rešuje vprašanje »manj« 

srečnih. Takšen pristop lahko zasledimo tako pri Schokkaertu kot tudi pri Esping-Andersenu 

in Mylesu ter Diamondu in Orszagu. S teoretičnega vidika določena mera redistribucije 

znotraj pokojninskega sistema sama po sebi ni sporna, poskrbeti pa je treba, da so elementi 

redistribucije jasno ločeni od elementov solidarnosti ter da so vključeni tako, da ne načenjajo 

vzdržnosti pokojninske blagajne.  

Novi sistem pokojninskega zavarovanja bi bilo torej treba vzpostaviti na večstebrnem modelu, 

ki bi omogočal učinkovito prerazdeljevanje posameznih tveganj in tako posamezniku 

zagotavljal najoptimalnejšo alokacijo vplačanih prispevkov/premij. 

Že v izhodišču bi bilo treba sistemsko poskrbeti za pravično medgeneracijsko porazdelitev 

bremen, kar ob aktualnih demografskih trendih dejansko pomeni dvig dejanske upokojitvene 
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starosti. Ob uporabi Schokkaertovega pravila in pravila Musgrave lahko ugotovimo, da bi se 

morala dejanska upokojitvena starost do leta 2020 pri moških dvigniti na 64 let, do leta 2030 

na skoraj 65 let ter nato do leta 2060 na 67,5 leta. Podobno je treba pri ženskah zagotoviti 

dvig dejanske upokojitvene starosti do leta 2020 na 62,4 leta, do leta 2030 na 63,7 leta in nato 

dejansko upokojitveno starost do leta 2060 postopno izenačiti z moškimi (na 67,5 leta). Tako 

se zagotavlja tudi enakopravnost med spoloma. Cilj postopnega dvigovanja dejanske 

upokojitvene starosti pa je mogoče doseči le z dvigom zakonske upokojitvene starosti na 65 

leta za oba spola v primerno dolgem prehodnem obdobju, z možnostjo predčasne upokojitve 

pri 61 letih in 41 letih pokojninske dobe, pri kateri se odložitev upokojitve stimulira z 

aktuarsko nevtralnimi odbitki (znižanjem pokojnine). Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, 

da so demografske projekcije na tako dolgi rok lahko le ocene in približek dejanskega stanja, 

zato je treba cilje sproti prilagajati in glede na okoliščine po potrebi tudi spreminjati. To 

omogoča poseben mehanizem, ki upokojitveni pogoj zakonsko določene upokojitvene starosti 

povezuje s podaljševanjem dobe živetja. Zelo primeren bi lahko bil mehanizem, s katerim se 

zagotavlja pravična medgeneracijska porazdelitev bremen v nizozemskem pokojninskem 

sistemu. 

Vprašanje mehanizma, na podlagi katerega bo deloval celoten sistem, pa je drugo pomembno 

vprašanje pri vzpostavljanju novih tokov medgeneracijske solidarnosti in redistribucije. Ob 

primerjalnopravnem pregledu in upoštevanju zgodovinskega razvoja slovenskega 

pokojninskega sistema je mogoče ugotoviti, da je kratkoročno verjetno najprimernejši 

mehanizem točkovnega sistema, ki predstavlja tudi dobro podlago za nadaljnjo vpeljavo NDC 

sistema. Vzpostavitev medgeneracijske solidarnosti znotraj omenjenih sistemov pa je odvisna 

predvsem od rešitev, ki so predmet dogovora med socialnimi partnerji. Z vidika 

transparentnega delovanja sistema in zagotovitve medgeneracijske pravičnosti in enakosti pa 

bi bilo primerno vključiti tudi nekatere elemente, kot so valorizacija na podlagi prirejenega 

Aaron-Samuelsonovega pravila,
34

 razširitev zavarovalnih podlag za obvezno vključitev v 

sistem solidarnosti, vzpostavitev »socialne kapice« in vzpostavitev učinkovitega sistema 

bonusov in odbitkov za poznejše oziroma predčasno upokojevanje. 

V Sloveniji je politično zelo občutljivo vprašanje (ki je tudi sicer povezano s socialno 

vzdržnostjo pokojnin) določitev formule za usklajevanje pokojnin. Pri vpeljavi nove reforme 

bi bilo treba to vprašanje povezati z vprašanjem določitve nadomestne stopnje oziroma, če to 

povemo z drugimi besedami, z višino pravic, ki jih posameznik pridobi ob upokojitvi. Kot 

ugotavlja Whitehouse, je treba upokojencem zagotoviti višjo nadomestno stopnjo ob 

upokojitvi, nato pa pridobljene pravice usklajevati po formuli, s katero rast pokojnin realno 

zaostaja za rastjo plač. Optimalna kombinacija oziroma določitev formule za usklajevanje pa 

je tudi stvar dogovora socialnih partnerjev ob upoštevanju izračunov o vplivu na fiskalno 

vzdržnost pokojninske blagajne. Gledano primerjalnopravno pa bo formula verjetno vselej 

vsebovala kombinacijo rasti življenjskih stroškov in rasti povprečne plače v Republiki 

Sloveniji. 

                                                
34 Ob uporabi Aaron-Samuelsonovega pravila bi se valorizacija preteklih vplačil v pokojninsko blagajno (ali 

točke v primeru točkovnega sistema) določila kot vsota rasti produktivnosti (ali povprečne plače) in rasti (ali 

krčenja) aktivne populacije. Omenjeni način valorizacije bi pomenil hkrati tudi aktuarsko pravičnejšo rast 
posameznikovega »pokojninskega računa«, saj bi se mu na vplačane prispevke pripisoval donos, ki upošteva 

tako produktivnost kot tudi demografsko sliko njegove generacije. Ob upoštevanju dejstva, da »aktuarske 

pravičnosti« ne moremo enačiti s »fiskalno vzdržnostjo«, ki je zagotovljena s takšnim načinom valorizacije, pa bi 

se v formulo valorizacije dodal še varnostni mehanizem, da npr. valorizacija ne bi smela biti nižja kot donos na 

netvegano obrestno mero, s čimer bi se izognili možni situaciji, da bi država pobrala prispevke, pozneje pa 

odplačala dolg z nižjo obrestno mero. Aron, H. J.: The Social – Insurance Paradox, Canadian Journal of 

Economics and Political Science, vol. 32, 1966, str. 371–374 in Samuelson, P. A.: An exact Consumption Loan 

Model of Interest with or without the social Contrivance of Money, The Journal of Political Economy, Vol. 67, 

No. 5,1959, str. 512–518. 
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Pomembna novost reformiranega slovenskega pokojninskega sistema, gledano tudi 

primerjalnopravno, bi morala biti vpeljava pravila Musgrave, s katerim bi bila v sistem 

vnesena večja transparentnost ter prav tako določena fleksibilnost, ki bi omogočala sprotno 

prilagajanje sistema nepredvidljivim demografskim in tudi gospodarskim spremembam. Tako 

bi omenjeno pravilo delovalo kot t. i. avtomatični stabilizator, ki pa bi se uporabil le 

izjemoma in ob tehtnem premisleku. Formulo, na podlagi katere bi pravilo Musgrave delovalo 

v Sloveniji, bi v določeni meri prilagodili slovenskim razmeram, saj bi bilo treba izhajati iz 

obstoječega stanja. Predvsem bi bilo treba paziti, da ne bi odpirali vprašanja retroaktivnega 

poseganja v že pridobljene pravice. Najboljšo podlago za vpeljavo pravila Musgrave tako 

predstavlja formula za usklajevanje pokojnin. 

Posebno pozornost je treba pri reformi nameniti tudi kapitaliziranim pokojninskim shemam, 

ki v okvir sistema pokojninskega zavarovanja vpeljujejo večjo mero zavarovalniških načel, ob 

čemer se tudi v teh shemah pojavljajo določeni vzorci solidarnosti. Temeljna vprašanja, 

povezana z vpeljavo zasebnih shem, so najprej zagotovo povezana z vprašanjem obsega 

pravic, ki naj jih te sheme zagotavljajo. Če izhajamo iz obstoječega stanja in ciljne 

nadomestne 70-odstotne stopnje (ki pa v tem primeru predstavlja nadomestno stopnjo 

vseživljenjskega zaslužka), je jasno, da bi morale zasebne sheme že v zdajšnjem sistemu 

zagotavljati pravice v obsegu 10 o. t. posameznikovega vseživljenjskega zaslužka. Zasebne 

pokojninske sheme so v prvi vrsti namenjene združevanju tveganja doživetja tako med 

generacijami kot tudi v posamezni generaciji, zato so tudi v okviru teh shem predlagane 

rešitve v obliki kolektivnih pokojninskih skladov, kot jih ponujajo Cui, de Jong in Ponds in ki 

v določeni meri odstopajo od popolne individualizacije vplačanih premij. Tako je mogoče 

opravičiti tudi državno regulacijo in davčne olajšave, ki bodo namenjene tem oblikam 

zavarovanja. 

Kapitaliziranje določenega dela sredstev pa je mogoče zagotavljati tudi kot demografski 

rezervni sklad, s čimer se v določeni meri preprečuje preveliko razslojevanje, saj dodatna 

sredstva, ki so namenjena pokrivanju primanjkljaja pokojninske blagajne, omogočajo 

zagotavljanje višjih pravic iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja vsem slojem 

prebivalstva. Kot rešitev v okviru demografskega rezervnega sklada se v prvi vrsti ponuja 

upravljanje presežka iz naslova vplačanih prispevkov, kot to drži v švedskem primeru, z 

možnostjo dodatnega neposrednega financiranja demografskega rezervnega sklada 

neposredno iz državnega proračuna, kar je najbolj značilno za irski rezervni demografski 

sklad. 

 

 

7 SKLEP 

 

 

Slovenski sistem pokojninskega zavarovanja je bil v zadnjih dveh desetletjih nekajkrat 

spremenjen in posodobljen, vendar posegi vanj vsebinsko niso bili zasnovani tako, da bi 

sistem v celoti prilagodili novim družbenim in gospodarskim izzivom 21. stoletja.  

Vprašanje razmejitve pojmov medgeneracijske solidarnosti in redistribucije ter s tem njune 

funkcijske opredelitve v slovenskem pokojninskem sistemu ostaja še naprej v določeni meri 

nerazrešeno, kar je delno tudi posledica nerazumevanja osnovnega pomena obeh pojmov. 

Prav to pa predstavlja tudi enega največjih izzivov pri nadaljnji reformi pokojninskega 

sistema, saj bo nov sistem mogoče vzpostaviti šele, ko bo med omenjenima pojmoma 

postavljena jasna ločnica ter ko bodo na tej podlagi jasno razmejene tudi pravice in 

obveznosti med posameznimi generacijami in tudi znotraj le-teh. Z vzpostavitvijo jasnih 

razmerij, s čimer bi preprečevali »netransparentno« trošenje sredstev pokojninske blagajne, pa 

bi bili postavljeni tudi ustrezni pogoji za sklenitev nove medgeneracijske pogodbe, s katero bi 
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se zagotovila vključenost večjega obsega zavarovancev oziroma bi se preprečevalo izmikanje 

zavarovancev pri participaciji v okviru vzpostavljene medgeneracijske solidarnosti. Jasno bi 

bilo namreč določeno, koliko posameznik v sistem vplača in do kolikšnega obsega pravic je iz 

naslova tega vplačila upravičen. 

 

Predlagane sistemske rešitve omogočajo najprej vzpostavitev jasnih razmerij med 

solidarnostjo in redistribucijo v slovenskem pokojninskem sistemu. Transparentno delovanje 

pokojninske sheme, ki vzbuja zaupanje v očeh posameznika, zagotavlja večjo sprejemljivost 

ter participacijo posameznikov v obvezni solidarnosti, hkrati s tem pa omogoča tudi bolj 

učinkovito razporejanje tveganj znotraj sistema. Medgeneracijsko pravični tokovi solidarnosti 

in redistribucije, ob hkratno vpeljanih elementih aktuarske pravičnosti in nevtralnosti 

zagotavljajo sistemu trden okvir družbene sprejemljivosti, ob sočasnem izpolnjevanju 

njegovega osnovnega poslanstva, tj. zavarovanja za tveganje dolgoživosti in nezadostnega 

dohodka v starosti. 

 

 

8 POVZETEK 

 

 

Demografske spremembe in staranje prebivalstva v zahodnem svetu povzročajo velike 

javnofinančne pritiske na sisteme socialne varnosti, še posebno intenzivno vplivajo na sisteme 

pokojninskega zavarovanja. Reforme teh sistemov morajo potekati premišljeno in skladno z 

načeli tipa države blaginje, v katero posamezna država spada. Medtem ko je večina evropskih 

držav pomembnejše sistemske spremembe pokojninskega sistema izpeljala že v 90. letih 

prejšnjega in v prvem desetletju tega stoletja, pa Slovenija s svojima reformama iz leta 2000 

in leta 2012 ni bistveno posegla v mehanizme celotnega sistema. Našo državo, ki ima eno od 

najslabših demografskih slik, tako v bližnji prihodnosti čaka izpeljava obširnejše reforme, ki 

bo pokojninski sistem naredila medgeneracijsko pravičnejši in sprejemljivejši. Slovenska 

pokojninska reforma bo morala upoštevati temeljno načelo že zdaj veljavnega pokojninskega 

sistema, tj. medgeneracijsko solidarnost, vendar pa bo morala to načelo jasno ločiti od pojma 

redistribucije. Prav tako bo treba pri reformi slovenskega pokojninskega sistema upoštevati 

tudi tip države blaginje, v katerega je Slovenija tradicionalno umeščena, saj slednji bistveno 

definira sistem socialne varnosti v vsaki državi. Hkrati z navedenim bo treba vključiti 

pomembne mehanizme, ki bodo sistem v prihodnosti avtomatično prilagajali nenapovedanim 

demografskim in gospodarskim »šokom«. Na koncu pa bo nujno premisliti tudi o 

implementaciji najnovejših rešitev iz teorije in prakse ter vzpostaviti sodoben večstebrni 

pokojninski sistem, v katerem bodo tveganja med posameznimi stebri čim bolj optimalno 

porazdeljena. 

 

 

9 SUMMARY 

 

 

Demographic changes and the ageing of the population are causing strong fiscal pressures on 

financing of the systems of social security, especially on the systems of pension insurance. 

The reform processes of these systems must be executed cautiously and first of all in line with 

the principles of the type of the welfare state into which the individual state is classified. 

While most of the European countries reformed their pension systems already in the 90’s of 

the last and the first decade of this century, Slovenia with its  reform from the year 2000 did 

not fundamentally alter the mechanisms of its pension system. With one of the worst 
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demographic pictures, Slovenia is faced with an extensive reform in the near future by which 

the pension system will achieve greater intergenerational fairness and acceptance. Slovenian 

pension reform will have to take into consideration already existing fundamental principle of 

the valid pension system, i.e. intergenerational solidarity, however it will have to make a clear 

distinction of the latter principle and the principle of redistribution. Moreover the type of the 

welfare state by which Slovenia’s social system is traditionally predetermined will have to be 

taken into account. Furthermore mechanisms that will adapt the system to future unpredicted 

demographic and economic “shocks” will have to be included. In the end the newest solutions 

taken from theory and practice will have to be contemplated in order to establish a modern 

multi pillar pension system in which the risks will be allocated in the most optimal manner. 
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INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA –  

OD PODPORNE DO STRATEŠKE VLOGE V PODJETJU? 

 

IT - FROM SUPPORTING TO STRATEGIC ROLE IN THE COMPANY? 

 

EDI ŠIMEC
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Trditev, da je informacijska tehnologija (IT) od svojih začetkov do današnjega dne prehodila 

pot od tehnične podpore in podpore rutinskim opravilom do strateške vloge v podjetjih, ki 

pripomore k ustvarjanju konkurenčne prednosti ter izboljšanju poslovanja, bo prav gotovo 

naletela na različne odzive. Nekateri bodo zapisanemu glasno pritrdili, drugi se bodo nad 

trditvijo zgražali, češ da informacijsko-komunikacijska tehnologije v zadnjih dvajsetih letih le 

ni tako odločilno vplivala na delovanje zavarovalnic. Morda imajo prav tisti, ki trdijo, da je 

ključno področje trženja, saj brez prodajalca ne bi bilo prihodkov, ali pa je bistvo 

zavarovalnice v razvoju produktov, saj brez slednjih ne bi mogli ničesar ponuditi na trgu. 

Mogoče pa bi morali pritrditi tistim, ki vidijo osnovni smisel zavarovalnice v dejstvu, da brez 

škodnih dogodkov in reševanja le-teh niti ne bi imeli strank oziroma kupcev. Kdo je torej 

ključen? Že na osnovi pogostih očitkov, da zaradi »zamujanja« informatike izpustimo 

marsikatero poslovno priložnost, ter posledic, ki jih lahko povzroči prekinitev delovanja 

informacijskih sistemov, lahko sklepamo o tem, kako pomembna je informacijska tehnologija. 

Kakorkoli že obrnemo, danes brez IT ne gre.  

 

V prispevku si bomo ogledali, kako se je vloga IT spreminjala skozi čas: če je pred 20 leti v 

kleti stala velika brneča omara, v kateri je bil skrit računalnik, ki je obdeloval naše podatke, 

zanj pa je skrbel gospod v beli halji, bo v prihodnje majhen »mlinček« znal napovedati, kaj 

potrebuje naša stranka. Skozi besedilo bomo odgovorili na vprašanje, kakšna je torej danes 

vloga informacijske tehnologije, kako dejansko doprinese k poslovanju. Nanizali bomo tudi 

nekaj pristopov k merjenju poslovne vrednosti informatike ter na kratko predstavili, kakšne 

trende napovedujejo na tem področju analitske hiše.  

 

Ob koncu se bomo vprašali, ali je torej prav informacijska tehnologija tista, ki bo pomagala 

povečati vlogo zavarovalništva v nacionalnem gospodarstvu in ki bo olajšala prilagajanje 

družbeno-ekonomskim spremembam. Morda pa ta vprašanja za prihodnost zavarovalništva 

niti niso ključna. Kljub nenehnemu razvoju tehnologije, ki mu ni videti konca, se povečuje 

brezposelnost, gospodarska rast pada, med zaposlenimi je vse več izgorelosti. Je morda treba 

pozornost nameniti še čemu drugemu in tehnologija le ni vsemogočni rešitelj?  

 

 

  

                                            
1
 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. 
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2 RAZVOJ VLOGE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 

 

Kako vidimo vlogo informacijske tehnologije v podjetju, smo v svoji viziji zapisali, kot sledi:  

 

Področje informacijske tehnologije je strateški partner in strateška poslovna funkcija, ki s 

svojo inovativnostjo odločilno pripomore k ustvarjanju konkurenčne prednosti in izboljšanju 

poslovanja podjetja. 

 

Cilj je torej, da bi bila IT strateški sogovornik vodstva podjetja. A pojdimo od začetka in si 

najprej oglejmo, kako se je vloga IT spreminjala skozi čas. 

 

V preteklosti se je informatiko obravnavalo predvsem kot tehnično podporo, njeno poslanstvo 

je bilo omejeno na tehnično podporo in podporo rutinskim opravilom. Pozneje se je njena 

vloga preusmerila v podporo izvajanju ključnih poslovnih procesov in storitev. Informatika v 

tej zrelostni fazi predstavlja procesni in storitveni center, od katerega se pričakuje zanesljivo  

in neprekinjeno delovanje z ustrezno ravnjo razpoložljivosti in kakovosti. V današnjem času, 

ko je informatika postala sestavni del našega življenja, pa se jo smatra kot poslovno funkcijo, 

ki pripomore k ustvarjanju konkurenčne prednosti ter izboljšanju poslovanja (zniževanje 

stroškov, povečevanje diferenciacije, povezovanje s partnerji ...). Kot je bilo že zapisano, je 

cilj informatike ustvariti partnerstvo s poslovodstvom, ki mora izhajati iz poslovne strategije 

podjetja in nanjo vplivati. Tako informacijska tehnologija postane sredstvo za ustvarjanje 

dodane vrednosti in ne samo strošek ter zaledna poslovna funkcija. 

 

Vzporedno s spreminjanjem vloge IT se je spreminjala tudi vrsta in količina zahtev po 

informacijskih rešitvah. Če so bile slednje sprva redke in so se omejevale bolj ali manj na 

obdelavo podatkov, pa se je obenem s pojavom osebnih računalnikov v 80. letih prejšnjega 

stoletja in ob vse večji uporabi informacijskih rešitev zmeraj bolj razvijala tudi osveščenost 

uporabnikov o možnostih rabe tehnologije. Pritiski na stroške in optimizacijo poslovnih 

procesov so še povečali zahteve po vsesplošni informatizaciji. Infrastruktura je sicer postala 

vedno zanesljivejša, sama arhitektura informacijskih sistemov pa vse kompleksnejša in vedno 

bolj prepletena. V marsikaterem podjetju zdaj sobiva več deset informacijskih rešitev, ki so 

med seboj tako ali drugače integrirane. IT izpadi, ki so danes vedno bolj poslovno kritični, so 

neposredno povezani s kompleksnostjo IT sistema (Sessions, 2009). Bolj kot je IT okolje 

kompleksno in prepleteno, večja je verjetnost IT izpada. Podjetja zato namenjajo zmeraj več 

pozornosti zagotavljanju neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. 

 

Informatiki so ob vpeljevanju različnih poslovnih informacijskih rešitev v podjetja pridobili 

tudi znanje, ki presega zgolj tehnične vsebine. Tako pogosto podrobno poznajo poslovne 

procese, ob izvabljanju in analiziranju zahtev uporabnikov so pridobivali veščine poslovnih 

analitikov, pogosto pa so se srečali tudi s projektnim vodenjem. Tako se bo marsikateri 

informatik, ki je včeraj še razvijal programe, jutri lahko znašel v vlogi poslovnega analitika ali 

projektnega vodje. Seveda pa se je bistveno spremenila tudi vloga vodje IT. Če je bil še 

nedavno glavni poudarek na poznavanju tehnologije, je zdaj ključnega pomena, da vodja IT 

razume in pozna poslovne vsebine ter da je sposoben poslovodstvu predstaviti priložnosti, ki 

jih prinaša tehnologija. V vodstvu podjetja je torej neke vrste povezovalni člen med tistimi, ki 

vedo, kako se dela posel, in tistimi, ki podrobno poznajo tehnologijo (Melymuka, 2003). 
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Slika 1: Prepletanje IT in drugih področij 

 

 
Vir: Lastni 

 

Bolj kot se je uporaba informacijske tehnologije širila, bolj so jo podjetja videla kot vir 

svojega uspeha. To se je zrcalilo tudi v sredstvih, ki so jih podjetja namenila za investicije v 

informacijsko tehnologijo. Po podatkih urada za ekonomske analize pri ameriškem 

ministrstvu za trgovino se je odstotek investicijskih odhodkov, namenjen IT, od leta 1965 do 

konca tisočletja povečal s 5 odstotkov na 50 (Carr, 2003). 

 

Vloga informacijske tehnologije se je torej od začetka do danes bistveno spremenila. Na tem 

mestu bi lahko brez velikega oklevanja zaključili, da IT danes v podjetjih zavzema eno od 

pomembnejših vlog, če ne celo ključno. 

 

 

3 STREZNITEV: »JE IT SPLOH ŠE POMEMBNA?« 

 

 

Prav letos mineva deset let, odkar se je Nicholas Carr v svojem članku provokativno 

spraševal, ali je IT sploh še pomembna (Carr, 2003). Odzivi na njegovo razmišljanje so bili 

seveda zelo različni. Eden od njegovih osnovnih pomislekov je bil, da je lahko nek vir 

strateški le, če ga primanjkuje. Prednost pred drugimi lahko torej dosežemo le, če imamo 

nekaj, česar drugi nimajo. Posledično to pomeni, da danes, ko je informacijska tehnologija na 

voljo vsem, le-ta ne more biti več strateška. Je sicer pogoj, da smo konkurenčni, ne pomeni pa 

več konkurenčne prednosti. Carr trdi, da se je v trenutku, ko nek vir postane pogoj za 

konkurenčnost, treba bolj osredotočiti na z njim povezana tveganja kot pa na njegove 

potencialne strateške prednosti. Še posebno zanimiva je trditev, da v primeru IT kot glavno 

tveganje ne navaja izpad delovanja informacijskega sistema, temveč nesmotrnost trošenja 

sredstev za IT, kar lahko podjetje privede celo do tega, da postane stroškovno nekonkurenčno. 

Modri uporabniki IT storitev zato raje ne eksperimentirajo z najnovejšo tehnologijo, temveč 

počakajo, da se »opečejo« drugi, in nato uporabljajo preverjene in standardne rešitve oziroma 

rešitve dobre prakse. 

 

Ali bi na osnovni omenjenega članka, ki je izšel pred desetletjem, lahko zaključili, da IT le ni 

tako pomembna, kot smo zatrdili v prejšnjem razdelku, ter da ni smiselno vlagati v 

informatizacijo podjetja? Nikakor ne. Prav gotovo pa ni ključen le kazalnik, koliko vlagamo v 

IT. Pogosto je namreč ugotovitev, da IT ni pomembna oziroma da ne daje pravih rezultatov, 
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posledica investicij v napačne vsebine, ki razen velikih stroškov ne prinesejo načrtovanih 

koristi. Večina podjetij sicer spremlja tako imenovano porabo za IT (angl. IT spending), a je 

pogosto uporabljena tradicionalna računovodska delitev na operativne stroške (angl. opex) in 

investicije (angl. capex), ki ne poda jasne slike o smotrnosti IT potrošnje.  Vodilna podjetja v 

posamezni panogi poskušajo IT proračun in IT porabo povezati s strateškimi cilji. Tako 

zagotavljajo, da ostajajo tudi v primeru IT porabe osredotočeni na strateške cilje podjetja. 

Podjetja iz finančne panoge tako na primer svojo IT porabo spremljajo oziroma delijo glede 

na naslednje kategorije: upravljanje s tveganji, preprečevanje stroškov, zmanjševanje 

stroškov, zaščita prihodkov (tržnega deleža) ter rast prihodkov (Slika 2). 

 

Slika 2: Spremljanje IT porabe 

 

 
 

Vir: Gartner, analiza 2012. 

 

Za procese, ki ne spadajo med temeljne in niso neposredno povezani s strateškimi cilji, iščejo 

informacijske rešitve, ki definirajo tudi sam proces, saj se je bolj smiselno in stroškovno 

učinkovito prilagajati procesu/rešitvi kot pa prilagajati proces/rešitev našim potrebam. Z 

razmahom interneta je mogoče marsikatero standardno storitev tudi najeti. Za temeljne 

procese, ki so ključni za uspešnost podjetja, pa je smiselno tudi informacijske rešitve čim bolj 

prilagoditi našim potrebam in inovativnim idejam ter tako pridobiti prednost pred konkurenti 

na trgu.  

Carru lahko torej tudi danes ugovarjamo: »IT je pomembna!« Res pa je, da moramo zdaj, ko 

je na razpolago vsem, še posebno dobro vedeti, kaj je naša temeljna dejavnost in kje se lahko 

razlikujemo od drugih. Vlagati je treba v segmente, ki prinašajo poslovno vrednost, ki sledijo 

strateškim ciljem, ne pa v, denimo, prilagajanje informacijskih rešitev za podporo splošnim, 

podpornim procesom, saj nam pri slednjem lahko zadošča rešitev s trga, s katero lahko poceni 

in hitro prevzamemo uveljavljene dobre prakse drugih podjetij. Da ne bi veljala formula 

 

nova tehnologija + stara organizacija = stara draga organizacija, 
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moramo ob uvajanju novih rešitev prilagajati tudi naše procese. Kot zanimivost naj 

navedemo, da najdemo podobno ugotovitev tudi v Svetem pismu: 

 

»Nihče ne vliva novega vina v stare mehove, sicer vino razžene mehove in je z mehovi vred 

uničeno, ampak dajejo novo vino v nove mehove.« (Mr, 2,22) 

 

 

4 KAKŠNA JE TOREJ PRAVA VREDNOST INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 

 

Spoznali smo, da se je vloga IT skozi čas spreminjala. Če je bilo mogoče sprva, ko je bila IT 

še redka dobrina, preprosto prepoznati njeno poslovno vrednost, pa se je sčasoma začelo 

nanjo gledati kot na strošek. V ospredju se je znašlo iskanje poslovne vrednosti in 

upravičenosti vlaganja v informacijsko tehnologijo. Poslovne vrednosti namreč ne prinaša 

informacijska tehnologija sama po sebi, temveč to, kar podjetje z njo počne. Vodstvo IT je na 

razvoj informacijskega sistema pogosto gledalo skozi tehnološki vidik, kot je prenova 

zastarele tehnologije, ni pa znalo vzpostaviti neposredne povezave s poslovnimi koristmi. 

Danes je sicer mogoče marsikatero investicijo upravičiti preko obvladovanja tveganj, ki so 

povezana z IT, ali preko zahtev, ki jih postavljajo različni nadzorni organi. Kljub temu pa sta 

vedno bolj v ospredju poslovna vrednost in povezava s strategijo ter poslovnimi rezultati.  

 

Kakšna je torej prava vrednost IT? Skozi čas se je razvilo več metod merjenja poslovne 

vrednosti. Razširjeni sta analiza stroškov in koristi, zelo priljubljeni pa so tudi različni 

finančno-računovodski kazalniki. A finančno-računovodski vidik pogosto ne zadošča, da bi 

lahko ustrezno predstavili poslovno vrednost IT, in treba je poseči po kompleksnejših 

kazalcih, ki jih mora področje IT pripraviti v sodelovanju s poslovnimi področji. V primeru 

analize koristi na primer merimo otipljive in neotipljive koristi. Tako opazujemo, kako 

informatika vpliva na zmanjšanje stroškov, povečanje donosnosti in produktivnosti, povečanje 

prihodkov … Med neotipljivimi koristmi najdemo denimo povečanje ugleda organizacije in 

višjo kakovost informacij. Podrobneje je različne metode vrednotenja v svojem diplomskem 

delu povzel Darijan Fujs (Fujs, 2008). Kompleksnejši modeli določanja poslovne vrednosti, 

kot sta indeks poslovne vrednosti (angl. Business Value Index – BVI) in skupni ekonomski 

učinek (angl. Total Economic Impact – TEI), vključujejo tudi metode za kvantifikacijo 

posrednih in neposrednih učinkov ter imajo vključene mehanizme za oceno tveganj. Poudariti 

velja, da je treba poslovno vrednost spremljati in meriti tudi, ko se projekt že konča, saj lahko 

le tako verificiramo dejansko vrednost implementirane rešitve.   

 

 

5 KAJ NAPOVEDUJEJO ANALITIKI 

 

 

Kot smo zapisali, je treba pred uvedbo nove tehnologije preveriti, kakšna je njena poslovna 

vrednost. Da bi lahko ocenili priložnosti, ki nam jih prinaša razvoj IT, moramo seveda slediti 

tudi trendom, ki jih napovedujejo (ali ustvarjajo?) analitske hiše. Nekateri se navdušujejo nad 

priložnostmi, ki jih napovedujejo, drugi se nad njimi zgražajo, tretji nekoliko zaskrbljeno 

gledamo, kakšna prihodnost se obeta našim otrokom.  

 

Gartner napoveduje, da bodo v prihodnjih letih ključno vplivali na vedenje uporabnikov ter 

ustvarjanje novih poslovnih priložnosti naslednji trendi  (Chris Howard, 2012): 
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 socialni mediji (angl. social media), 

 mobilnost (angl. mobility), 

 oblak (angl. cloud), 

 informacije (angl. information). 

 

Vprašanje bo predvsem, ali bomo znali ponujene priložnosti tudi ustrezno izkoristiti in ali 

imamo strategijo, vezano na posamezna področja. Ali imamo na primer strategijo, vezano na 

socialna omrežja? Kdo se v podjetju z njimi ukvarja? Na omizju v sklopu simpozija Gartner 

Symposium/Itxpo, ki je leta 2012 potekal v Barceloni, so predstavniki različnih evropskih 

zavarovalnic ugotavljali, da strategije, vezane na socialna omrežja, večinoma nimajo. S 

socialnimi omrežji se z namenom razvijanja blagovne znamke in pospeševanja prodaje 

ukvarjajo v glavnem le v marketingu in trženju. Le malokdo pa razmišlja o tem, da so 

socialna omrežja tudi kanal, preko katerega se bodo stranke obračale na zavarovalnico, kjer 

bodo izražale svoje mnenje, tako pohvale kot graje. Ko so ob zadnjem orkanu v ZDA 

»pokleknila« telefonska omrežja, so zavarovanci preko socialnih omrežji že prijavljali škode. 

Toda, ali imamo svoje procese ustrezno prilagojene, ali se zavedamo, da je stranka, ki pošlje 

vprašanje ali prijavi škodo preko elektronske pošte, pripravljena počakati tudi kakšno uro, na 

facebooku, denimo, pa pričakuje odgovor takoj. Drug primer uporabe socialnih medijev je 

lahko področje odkrivanja goljufij, kjer se na primer mreže vpletenih ugotavlja tudi na osnovi 

prijateljstva na socialnih omrežjih. Vsekakor pa bo treba spremljati, kje na socialnih omrežjih 

se pojavlja ali omenja naša blagovna znamka, vsebino analizirati in nato ustrezno ukrepati. 

Vedno več je tudi informacij. Če jih je včeraj generiral bolj ali manj samo posel, pa jih danes 

ustvarjajo ljudje (npr. preko socialnih omrežij) in zmeraj pogosteje in več tudi naprave (npr. 

podatki o lokaciji, ki nam jo posreduje mobilna naprava). 

 

Poudariti je treba, da bo rezultat vseh trendov še večja kompleksnost IT okolja. Če 

upoštevamo še Glassov zakon (angl. Glass's law), da 25-odstotno povečana funkcionalnost 

sistema pomeni 100-odstotno povečanje kompleksnosti ter da je kompleksnost neposredno 

povezana s tveganjem izpada IT (Sessions, 2009), nas ob vseh priložnostih, ki jih prinašajo 

trendi, čaka tudi vse več investicij v namen zagotavljanja neprekinjenega delovanja IT. 

 

Kakorkoli že, trendi se spreminjajo in tudi naše življenje jutri ne bo več takšno, kot je zdaj. 

Kako bodo tehnologije prihodnosti vplivale na naše življenje, kateri trendi in katere napovedi 

se bodo uresničile, katere priložnosti bomo izkoristili, pa je v veliki meri odvisno od nas 

samih. 

 

 

6 BREZ ČLOVEKA PAČ NE BO ŠLO  

 

 

Spoznali smo, da je informacijska tehnologija danes na voljo vsem ter da je dodana vrednost  

v načinu uporabe tehnologije in ne v sami tehnologiji.  Nicholas Carr se je že pred desetletjem 

spraševal, ali je IT lahko še vzvod konkurenčne prednosti. Na kratko smo povzeli tudi nekaj 

trendov, ki naj bi po napovedih analitikov podjetjem, ki jih bodo znala izkoristiti, omogočili 

prednost na trgu. Vprašanje pa je, katere prihajajoče tehnološke rešitve bodo zares prinesle 

poslovne koristi ali pa celo konkurenčno prednost. Seveda bo odgovor dala prihodnost, a 

nekateri so pred časom, in prav tu nastopi vloga človeka. Ob vse večji informatizaciji je 

namreč idej vedno več, viri pa so omejeni. Če bomo želeli tehnologijo izkoristiti, bomo po eni 

strani potrebovali ljudi, ki imajo ideje, po drugi strani pa, kot je dejal Sandi Češko iz Studia 

Moderna na konferenci IBM Forum 2012, ubijalce slabih idej, ki bodo znali izmed množice 
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vseh izluščiti prave. Seveda je ključno, kako se v podjetjih obravnava IT in ali tudi vodstva 

razmišljajo o informacijski tehnologiji strateško. Prav tako pomembno pa je, kako v podjetjih 

upravljajo z inovacijami in idejami ter kako posamezno idejo uresničimo. Zato so poleg 

strokovnjakov s področja IT ključni tudi poslovni analitiki in projektni vodje: prvi bodo 

poskrbeli, da se bodo ideje preslikale v ustrezne rešitve, drugi pa, da jih bomo v okviru 

zastavljenih rokov in stroškov realizirali (Medveš, Šimec, 2010). 

 

Kljub vsemu napredku in tehnologiji brez pravih ljudi na pravih mestih pač ne bo šlo. 

 

 

7 VSEMOGOČA TEHNOLOGIJA, PODJETJA PA PROPADAJO  

 

 

Tehnologija bo torej neustavljivo napredovala. Potrebovali bomo ljudi, ki jo bodo znali 

ustrezno uporabiti za uresničevanje poslovnih priložnosti, za ustvarjanje dobička lastnikov, za 

učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov … Toda, ali je to dovolj? Zadnja leta govorimo le 

še o gospodarski krizi, propadanju podjetij, o brezposelnosti … Po eni strani procese vedno 

bolj avtomatiziramo, tehnologija naj bi ljudem olajšala delo, po drugi strani pa je vedno več 

izgorelosti, vse več posameznikov obiskuje psihiatra, ljudje so vedno bolj na meji svoje 

»zmogljivosti«. Očitno nekaj ni v redu, očitno ni vse v tehnologiji, v napredku. Kljub vsemu 

analitičnemu orodju, predikciji, umetni inteligenci, kopici podatkov nas prihodnost vedno 

znova preseneča. Dejansko bomo v podjetjih morali ohraniti tudi občutek za človeka, za 

socialno in družbeno odgovornost. Da samo hlepenje po bogastvu ne vodi v pravo smer, je 

ugotavljal že sv. Pavel, ki je v pismu Timoteju zapisal: 

 

»Tisti pa, ki hočejo obogateti, padajo v skušnjavo in zanko, to je v mnoge nespametne in 

škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in uničenje.« (Timoteju 6, 9) 

 

Tudi Kenneth Blanchard in Norman V. Peale v svoji knjigi Moč poštenega poslovanja 

ugotavljata, da organizacija brez sprejemljivih rezultatov sicer propade, vendar rezultati niso 

dovolj. Če se podjetje ne bo držalo dogovorjenih standardov, so lahko rezultati zelo 

kratkotrajni. Ko se podjetje na primer odloči, da bo prihranilo denar na račun kakovosti 

izdelka, ali ga ne zanimajo dolgoročni interesi uslužbencev in strank, lahko, zaradi 

kratkovidnosti nekaj posameznikov, propade. 

 

Seiwert, nemški strokovnjak s področja upravljanja s časom, je v svojih knjigah prehodil pot 

od ugotovitve, da je treba, če želimo biti bolj učinkoviti, upravljati s časom, do tega, da 

moramo upravljati s časom, da bomo dosegli uravnoteženo življenje, in nazadnje do 

streznitve, da očitno nič ne pomaga, če s svojim časom ne moremo gospodariti sami, temveč 

nam ga odmerjajo drugi, ki ne delujejo na osnovi ustreznih vrednot (Seiwert, 2011). 

 

V Adriaticu Slovenici se zavedamo pomena naših vrednot, ki nas usmerjajo pri 

delovanju. Skozi poslovne cilje ter preko produktov in storitev poudarjamo, da smo pri 

svojem delu odgovorni, kar pomeni, da lahko stranke, sodelavci in okolje, v katerem 

delujemo, računajo na nas. Posebno pozornost namenjamo sodelavcem, ki se pri svojem delu 

dokazujejo za najbolj proaktivne, takšni pa smo tudi navzven, saj se odzivamo 

na pričakovanja naših strank. S strastjo in veseljem ustvarjamo nove produkte in izboljšujemo 

svoje storitve. Zaupanje strankam sporočamo vsak dan, posebno takrat, ko nas ob škodnih 

dogodkih najbolj potrebujejo. Z osebno rastjo in pravo motivacijo zrcalimo svojo zmagovalno 

miselnost in spoznavamo najnovejše trende prodaje zavarovanj doma in v svetu. 
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Globlje se v tem prispevku na področje vrednot ne bomo spuščali. Verjetno pa ta tema tudi ni 

tako privlačna kot nižanje stroškov, optimizacija poslovanja, nove tehnologije … A očitno je, 

da nam le razglabljanje o tem, kaj vse nam bo prinesla tehnologija in ali je IT strateška ali 

podporna funkcija, ne bo prinesla sreče, po kateri vsi hrepenimo, ter da bo treba v prihodnosti 

pozornost nameniti tudi drugim vsebinam. 

 

 

8 SKLEP 

 

 

Spoznali smo, da se je vloga IT skozi čas spreminjala. Čeprav nedvoumno velja, da si 

dandanes ne moremo več zamisliti finančne ustanove brez ustrezne informacijske podpore ter 

da uspešnost podjetij tesno povezujemo z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, pa je vloga IT od podjetja do podjetja različna. Ključno je, da vodstvo družbe vidi 

IT kot strateško funkcijo, in ji nameni ustrezen poudarek. Le tako lahko IT prispeva k 

uresničevanju poslovnih ciljev, sicer pa se IT lahko tudi danes še vedno omeji le na podporno 

funkcijo. Podjetja, ki želijo biti med vodilnimi v inovacijah, vlagajo v informacijsko 

tehnologijo več kot druga. Danes, ko je informacijska tehnologija na voljo vsem, je postala 

bolj pogoj za konkurenčnost kot pa konkurenčna prednost. Vse večji poudarek se namenja z 

IT povezanim tveganjem ter ocenjevanju njene poslovne vrednosti. Ključno je, ali znamo naše 

procese in informacijske rešitve poenostavljati: vse večja kompleksnost arhitekture 

informacijsko-komunikacijske infrastrukture namreč bistveno povečuje tveganja, povezana z 

nedelovanjem informacijskega sistema in s tem povezanimi finančnimi posledicami za 

podjetja. Ali nam IT lahko zagotovi tudi konkurenčno prednost, je odvisno predvsem od tega, 

ali znamo IT ustrezno izkoristiti za pripravo celovitih in učinkovitih poslovnih rešitev. Toda 

kljub nenehnemu napredovanju in razvoju tehnologije smo dnevno priča vse večji 

brezposelnosti ter manjšanju konkurenčnosti naših podjetji. Kot smo ugotovili, tehnologija ni 

vsemogočni rešitelj, temveč je še vedno ključen človek. Prihodnost pa le ni tako črna: če 

bomo imeli ljudi, ki bodo imeli prave ideje, ki jih bodo vodile ustrezne vrednote, bomo tudi 

tehnologijo lahko zares izrabili tako v korist poslovanju, v namen zadovoljevanja interesov 

lastnikov in tudi delavcev ter seveda v namen zadovoljevanja potreb strank in v prid okolja, v 

katerem živimo in delamo.  

 

Informatika, ki je v rokah ljudi, ki razumejo njen pomen in ki jih vodijo prave vrednote, je 

danes lahko strateško orodje ne le za boljše poslovne rezultate, temveč tudi za boljši jutri 

vseh. Za etično uporabo tehnologije bo potrebna velika mera inovativnosti in kreativnosti. Kot 

nam kaže zgodovina, je namreč mogoče vsako novo tehnologijo in vsak nov izum zlorabiti v 

škodo družbe, v kateri živimo. Zato je pomembno, da se ne navdušujemo le nad številnimi 

možnostmi, ki nam jih prinaša IT, temveč da smo pozorni in občutljivi tudi na to, kako se IT v 

praksi uporablja in v kakšen namen. Naj torej napredek tehnologije ne pomeni nazadovanja na 

področju medčloveških odnosov, sociale in kulture, temveč prispevek k vsesplošnemu 

napredku družbe. 

 

 

9 POVZETEK 

 

 

Informacijska tehnologija je od svojih začetkov do današnjega dne prehodila pot od tehnične 

podpore in podpore rutinskim opravilom do strateške vloge v podjetjih. Danes, ko je 

87



informacijska tehnologija na voljo vsem, je postala bolj pogoj za konkurenčnost kot 

konkurenčna prednost. Vse večji poudarek se namenja tveganjem, povezanim z IT, ter 

ocenjevanju njene poslovne vrednosti. Ali nam IT lahko zagotovi tudi konkurenčno prednost, 

je v veliki meri odvisno od tega, ali vodstvo družbe vidi IT kot strateško funkcijo in ji nameni 

ustrezen poudarek. Kljub nenehnemu napredovanju in razvoju tehnologije pa lahko dnevno 

spremljamo novice o vse večji brezposelnosti, gospodarskih krizah in izgorevanju zaposlenih. 

Tehnologija očitno ni vsemogočni rešitelj, temveč je še vedno ključen človek. Informatika, ki 

je v rokah ljudi, ki razumejo njen pomen in ki jih vodijo prave vrednote, je danes lahko 

strateško orodje ne le za boljše poslovne rezultate, temveč tudi za boljši jutri vseh nas. Za 

etično uporabo tehnologije pa bo potrebna velika mera inovativnosti in kreativnosti. 

Pomembno je, da se ne navdušujemo le nad številnimi možnostmi, ki nam jih prinaša IT, 

temveč da smo pozorni in občutljivi tudi na to, kako se IT v praksi uporablja in v kakšen 

namen.  

 

 

10 SUMMARY 

 

 

Since its beginnings the role of IT in a company has changed from a technical support role to 

a strategic role. Today, with IT available and affordable to everyone, IT can be considered 

more as a precondition to staying in business than a basis for competitive advantage. 

Companies focus on risks and its business value more and more. Whether IT can ensure a 

competitive advantage in a large extent depends on whether the management considers IT as a 

strategic function. Although technology constantly advances, we each day face news about 

unemployment, new economic crises and burn-outs of employees. Technology apparently 

isn't the almighty savior - the key are still people. IT in the hands of people who understand 

its importance and are led by appropriate values can even today be used as a strategic tool - 

not only for better business results, but also for a better tomorrow for all of us. For an ethical 

use of technology a big amount of innovation and creativity is needed. It is important that we 

do not enthuse too much over the possibilities technology offers, but are also sensitive to the 

purpose and way of its actual usage.  
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PRETEKLOST IN PRIHODNOST  

SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA   

 

THE PAST AND THE FUTURE OF THE SLOVENIAN INSURANCE INDUSTRY 
 

DR. TRISTAN ŠKER
1
 

 

 

1 OBDOBJE PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO 

 

 

V doktorski disertaciji iz leta 1943 na temo razvoja oblik zavarovalnega podjetja njen avtor 

navaja: »Slovenija je stopila na področje zavarovalstva zelo pozno, v času ko je v sosednjih in 

drugih deželah prehodila ta gospodarska panoga že dolgo razvojno pot in se je pričelo 

razvijati zavarovalno podjetništvo v smer narodnogospodarske pomembnosti in mednarodne 

organizacijske povezanosti,«
2
 ter v nadaljevanju pojasnjuje, da naš narod ni zadosti živo čutil 

potrebe po posebnih zavarovalnih ustanovah, ko je po eni strani v verskih bratovščinah in 

stanovskih cehih organizirana samopomoč deloma pokrivala najnujnejše potrebe, po drugi 

strani pa je znana slovenska dobrosrčnost v sili vedno priskočila rojaku na pomoč. 

 

Sicer pa ima Slovenija vseeno bogato zgodovino zavarovalništva, ki jo gre pripisati tudi njeni 

lokaciji. Ves čas je bila namreč razpeta med dve močni državi, in sicer Avstrijo oziroma 

Avstro-ogrsko in Italijo, kjer ima zavarovalništvo dolgo zgodovino. 

 

Pomembnejši dogodki na področju Slovenije pred drugo svetovno vojno so nedvoumno: 

 

 Prva zavarovalna ustanova, ustanovljena na teritoriju Slovenije, je bila zavarovalna banka 

»Slovenija«. Osnovana je bila 15. avgusta leta 1871 na ustanovni skupščini v Celju, 

koncesijo za opravljanje zavarovalniških poslov pa je pridobila 25. januarja leto pozneje. 

Spričo ugodne gospodarske klime in zaupanja v tovrstne institucije sta se hitro povečevala 

tako število delničarjev kot premija življenjskega in premoženjskega zavarovanja. Sledila 

je širitev na Češko, v Avstrijo in na Madžarsko, kjer pa so stroški poslovanja močno 

presegali prihodke. Zavarovalnica je zato kmalu zašla v ekonomske težave, ki so bile 

deloma tudi posledice dunajskega borznega zloma (1873). Slovenija je tako prenehala 

delovati na izredni skupščini leta 1876, zavarovalni portfelj pa je bil prenesen na 

zavarovalnico Dunav. 

 

 Vzajemno zavarovalnico so ustanovili na sestanku odbora ustanoviteljev v Tivolskem 

gradu 3. decembra leta 1899. Koncesija za delo je bila zavarovalnici podeljena 14. aprila 

leta 1900. Ustanovni občni zbor je potekal 5. julija isto leto, z delom pa je zavarovalnica 

začela naslednji mesec, natančneje 1. avgusta.  

 

 Konec prve svetovne vojne in razpad Avstro-Ogrske je pomenil tudi spremembe na 

slovenskem zavarovalnem trgu, predvsem zaradi izgube dela ozemlja (Primorske, Istre, 

dela Koroške in Notranjske). Kmalu po koncu prve svetovne vojne je bila v Sloveniji 

registrirana nova zavarovalnica, in sicer Jugoslovanska zavarovalna banka Slavija.  

 

                                                
1 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
2 Martelanc, I.: Razvojna nagibnost oblike zavarovalnega podjetja, disertacija za dosego doktorske časti, 

Zadružna tiskarna Ljubljana, 15. decembra 1943. 
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 Kljub združitvi v novo državo Srbov Hrvatov in Slovencev (SHS) je v Sloveniji vse do 

leta 1937 veljala za področje zavarovalništva zakonodaja nekdanje Avstro-Ogrske. Šele 

po 1. marcu leta 1937 je začela na področju SHS veljati enotna Uredba o nadzorovanju 

zavarovalnic. Za urejanje zavarovalne pogodbe pa je ostal v veljavi Zakon o zavarovalni 

pogodbi iz leta 1917, ki je bil v splošnem eden sodobnejših zavarovalnih zakonov tega 

obdobja. Vsebinsko je temeljil na švicarski in nemški zakonodaji. Zakon je veljal na 

področju Slovenije in Dalmacije. 

 

Nekaj besed več je v nadaljevanju namenjenih knjigi Zavarovalno pravo iz leta 1939 avtorja 

dr. Antona Urbanca, iz katere je razvidno stanje razvoja dejavnosti in znanosti tistega 

obdobja: »Zavarovalstvo je pri nas najbolj zanemarjena panoga, prava pastorka bodisi v 

narodnogospodarskem pogledu bodisi v pogledu pravoznanstva. Spričo dejstva, da plačuje 

naše jugoslovansko gospodarstvo letno povprečno 250 milijonov din bruto premij bodisi za 

škodno bodisi za življenjsko zavarovanje, bi študij zavarovalstva zaslužil več pozornosti. 

Narodnogospodarske in pravne literature o zavarovalstvu pri nas skoraj nimamo! Nekaj 

časopisnih in revijalnih člankov, tu pa tam kaka brošurica, malo tarnanja čez zavarovalni 

kapital, pa smo že pri kraju …«. Avtor navaja še, da se bo zanimanje za zavarovalništvo 

povečevalo, saj se je zavarovalništvo uveljavlja kot gospodarska panoga. S študijskega vidika 

je bilo aktuarstvo že takrat urejeno s pravilnikom
3
 in kot predmet, iz katerega se opravlja izpit.  

 

Urbanc sicer vedo o zavarovalstvu loči na tri sklope, in sicer: 

 »Zavarovalstvo kot narodno-gospodarsko udejstvovanje; študij spada v ekonomsko 

vedo; 

 zavarovalna matematika, zavarovalno-tehnična veda; 

 pravno-znanstvena veda, ki obravnava zasebno zavarovalno pravo in javno 

zavarovalno pravo.« 

 

Iz omenjenega obdobja izvira tudi ena prvih predstavitev statistik našega zavarovalnega 

tržišča (Vzajemna zavarovalnica, leto 1941) z zanimivo posebnostjo. Zavarovalna premija 

požarnega zavarovanja je zaradi primerljivosti izražena v ekvivalentu količine lesa (hlodov). 

Vzrok gre verjetno iskati v inflaciji in menjavi valut v tistem obdobju. Vsekakor pa gre za 

izviren primer prakse premagovanja ovire nekonsistence podatkov z uporabo »stabilnega 

vrednostnega ekvivalenta«. Prva slika v nadaljevanju prikazuje višino zavarovalne premije 

požarnega zavarovanja v ekvivalentu hlodov, druga  število zavarovalnih polic po letih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Pravilnik o pooblaščenih aktuarjih z dne 10. junija 1938. 
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Slika 1: Višina zavarovalne premije požarnega zavarovanja v ekvivalentu hlodov  
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Slika 2: Število polic požarnega zavarovanja  
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2 OBDOBJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI DO SAMOSTOJNE SLOVENIJE 

 

 

Povojno zavarovalništvo je do osamosvojitve Slovenije razdeljeno na nekaj pomembnejših 

obdobij. Delitev temelji na delu Franca Škufce Zavarovalništvo na Slovenskem, v katerem so 

nazorno prikazana različna obdobja povojnega zavarovalništva: 

 

Obdobje 1945–1961, katerega značilnost je centralizirano državno zavarovalništvo v okviru 

Državnega zavarovalnega zavoda (bolj poznanega kot DOZ po srbsko-hrvaškem nazivu 

Državni osiguravajući zavod).  

 

Decentralizirano (komunalno) zavarovalstvo od leta 1962 do 1967. Za ta čas je značilno je, da 

so nekdanje podružnice DOZ v posamičnih republikah postale zavarovalnice. V Jugoslaviji je 

bilo ustanovljenih 142 zavarovalnic, od tega v Sloveniji 14, in 8 zavarovalnih skupnosti.  

 

Slika 3: Tržni deleži zavarovalnic v Sloveniji leta 1966  

 

 
 

Vir: Škufca, str. 211. 

 

Poslovno (tržno) zavarovalstvo od leta 1968 do 1976. Za to obdobje je značilno večje 

upoštevanje ekonomskih zakonitosti in delovanje tržnih zakonitosti. Cilj je bil zagotavljanje 

večje varnosti zavarovancev ter upoštevanje njihovih želja in potreb. Uveljavila so se nekatera 

prostovoljna zavarovanja, med zavarovalnicami je bila mogoča konkurenca. V Sloveniji sta 

bili ustanovljeni zavarovalnici Sava in Maribor, v vsej Jugoslaviji pa enajst zavarovalnic.  

 

Samoupravno zavarovalstvo od leta 1977 do 1990. Uvedena je bila prostovoljnost 

zavarovanja, razen če zavarovanje z zakonom ni bilo predpisano kot obvezno. Zavarovanje so 

opravljale zavarovalne skupnosti (zavarovalnice), v katerih so zavarovanci združevali 

sredstva (premije) na načelih vzajemnosti in solidarnosti. Zavarovalna premija se je delila na 

tehnično premijo, del za preventivo in del za delovno skupnost (režijo). Po sprejetju Zakona o 

temeljih sistema zavarovanja premoženja in oseb (12. junija 1976) so bile ustanovljene 
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zavarovalne skupnosti Sarajevo, Croatia, Makedonija, Maribor, Sava, Dunav, Kosovo, Novi 

Sad in Vojvodina. Leta 1977 sta se v Sloveniji združili zavarovalnici Sava in Maribor, leta 

1978 pa v Črni gori ustanovljena zavarovalna skupnost Lovčen. Po reorganizaciji leta 1985 je 

v Jugoslaviji ostalo sedem zavarovalnih skupnosti (Lovčen, Sarajevo, Croatia, Makedonija, 

Triglav, Dunav in Kosovo) ter štiri pozavarovalne skupnosti (Bosna-Re, Slavija Lloyd, Sava 

in Dunav-Re).  

 

Slika 4: Tržni deleži zavarovalnic v Jugoslaviji leta 1990  

 

 
 

Vir: Podaci o poslovanju zajednica osiguranja i zajednica reosiguranja u 1990 godini, 

Udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije, Beograd, maja 1991 godine. 

 

Zanimiv je tudi podatek premijske porazdelitve po posamičnih zavarovalnicah. Preračun v 

evre je zaradi visoke inflacije težak in le približen. Preračun iz dinarjev v evre je izveden po 

tečaju dne 29. 12. 1990, pri čemer 1 EUR znaša 14,9382 DIN (Vir: Banka Slovenije). 

 

Croatia 
25 % 

Dunav 
24 % 

Kosovo 
1 % Lovčen 

2 % 

Makedonija 
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Tabela 1: Premija zavarovalnic v Jugoslaviji leta 1990  

 

Zavarovalnica Premija DIN Premija EUR Delež 

Croatia 7.320.076.962 490.024.030 24,71 

Dunav 6.989.103.012 467.867.816 23,59 

Kosovo 361.903.762 24.226.732 1,22 

Lovčen 729.711.220 48.848.671 2,46 

Makedonija 1.526.666.139 102.198.802 5,15 

Sarajevo 3.280.198.000 219.584.555 11,07 

Triglav 6.512.106.267 435.936.476 21,98 

Vojvodina 2.901.647.136 194.243.425 9,80 

SKUPAJ 29.621.412.498 1.982.930.507  

Vir: Podaci o poslovanju zajednica osiguranja i zajednica reosiguranja u 1990 godini, 

Udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije, Beograd, maja 1991 godine. 

 

Tabela 2: Premija zavarovalnic v Jugoslaviji leta 1990 po zavarovalnih vrstah  

 

  Zavarovalna vrsta 

Fakturirana premija v 

DIN 

Delež v 

premiji 

1. Civilna zavarovanja 2.653.451.962 8,96 

2. Zavarovanje živali 549.153.893 1,85 

3. Zavarovanje posevkov 991.574.785 3,35 

4. Zavarovanje industrije 9.261.939.967 31,27 

5. 

Transportna 

zavarovanja 1.445.912.615 4,88 

  Mednarodni kargo 555.980.276 1,88 

  Domači kargo 258.022.365 0,87 

  Pomorski kasko 337.965.112 1,14 

  Rečno-jezerski kasko 100.866.118 0,34 

  Avionski kasko 101.962.145 0,34 

  Ostalo TR 91.116.599 0,31 

6. Kreditna zavarovanja 192.674.076 0,65 

7. Različna zavarovanja 12.776.926.423 43,13 

  Kasko cestna vozila 4.133.860.831 13,96 

  Avtoodgovornost 811.755.723 2,74 

  Zavarovanje železnic 275.443.559 0,93 

  Ostalo razno 251.866.210 0,85 

8.  Nezgodno zavarovanje 1.140.826.139 3,85 

9.  Življenjsko zavarovanje 608.952.638 2,06 

  SKUPAJ 29.621.412.498   

 

Vir: Podaci o poslovanju zajednica osiguranja i zajednica reosiguranja u 1990 godini, 

Udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije, Beograd, maja 1991 godine. 

 

 

Če gledamo samo porazdelitev zavarovanj znotraj tedanje zavarovalne skupnosti Triglav, 

lahko vidimo, da večino portfelja predstavljajo zavarovanja motornih vozil. 
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Slika 5: Sestava portfelja zavarovalne skupnosti Triglav leta 1990  

 

 
 

Vir: Škufca, str. 243. 

 

 

3 SAMOSTOJNA SLOVENIJA 

 

 

3.1 Splošno 

 

 

Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je pomenila korak naprej in prelomnico v razvoju 

slovenskega zavarovalništva. Začelo se je obdobje rasti zavarovalništva, ki sta jo spremljala 

pojav konkurence in urejanje slovenskega zavarovalništva po evropskih standardih. 

 

Na področju zavarovalništva je zagotovo eden najpomembnejših prelomnih dogodkov 

preoblikovanje Zavarovalne skupnosti Triglav v zavarovalnice Triglav, Maribor, Adriatic in 

Tilia. Proces se je sicer začel pred osamosvojitvijo Slovenije, in sicer 12. 12. 1990 (Ustanovna 

skupščina Zavarovalnice Triglav).  

 

Organizacijske enote Zavarovalnice Croatia v Sloveniji so se 24. 12. 1992 preoblikovale v 

Slovenico, zavarovalniško hišo, d. d. Organizacijska enota zavarovalne skupnosti Dunav pa je 

začela 1. 1. 1991 poslovati kot Ljubljanska zavarovalnica, d.d. Slednjo sta leta 1997 kupili 

SKB banka, d. d. in Generali z Dunaja. 

 

Leta 1992 je bil ustanovljen Slovenski zavarovalni biro, predhodnik današnjega Slovenskega 

zavarovalnega združenja.  

 

Po osamosvojitvi je bilo področje zavarovalništva zakonsko precej neurejeno. Poleg tega je 

slovenske zavarovalnice prizadelo tudi zmanjšanje števila zavarovancev, ki so zaradi izgube 

trgov nekdanje Jugoslavije in neprilagoditve na nove tržne razmere propadli. To je povzročilo 
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zavarovalnicam (predvsem manjšim) nemalo težav, saj so zaradi novonastalih tržnih razmer 

in nižanja premije potrebovale stalne dokapitalizacije in druge oblike finančnih krepitev s 

strani lastnikov. 

 

Prvi večji napredek pri urejanju poslovanja zavarovalnic je bilo sprejetje Zakona o 

zavarovalnicah
4
 leta 1994. Vanj so bila vnesena določila poslovanja zavarovalnic, ki so tedaj 

veljala v EU, predvsem prve in druge direktive EU glede premoženjskih zavarovanj. Sicer pa 

je zakon temeljil na rešitvah, ki sta jih poznala podobna zakona v Nemčiji in Avstriji. Prvič je 

bil uveden tudi zavarovalni nadzor, ki ga je opravljal Urad za zavarovalni nadzor, delujoč v 

okviru finančnega ministrstva. Predpisani so bili načini ustanavljanja zavarovalnic, dovoljene 

pravne oblike zavarovalnic (delniška družba in vzajemna zavarovalnica) ter organi družbe 

(skupščina delničarjev oziroma članov v vzajemni zavarovalnici, nadzorni svet in uprava 

družbe). 

 

Prvega junija leta 2000 je bila na podlagi Zakona o zavarovalništvu
5
 ustanovljena samostojna 

Agencija za zavarovalni nadzor, katere namen je izvajanje nadzora nad zavarovalnicami v 

Sloveniji s ciljem zmanjševanja in odpravljanja nepravilnosti v zavarovanju, varovanje 

interesov zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalništva ter njegovega pozitivnega 

vpliva na celotno gospodarstvo. Zakon o zavarovalništvu iz leta 2000 je drugi sodobni 

zavarovalniški zakon samostojne Slovenije, pripravljen na podlagi številnih direktiv Evropske 

unije.  

 

Med za zavarovalnice pomembnejšimi zakoni velja omeniti še Zakon o lastninskem 

preoblikovanju zavarovalnic
6
 (spremenjen leta 2002), ki je določal način ugotavljanja deleža 

in zneska družbenega kapitala v zavarovalnicah, lastninjenje slednjega ter način valorizacije 

vloženega zasebnega kapitala.  

 

Po navedbah Jurija Goriška, prvega direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, je bilo stanje v 

slovenskem zavarovalništvu po osamosvojitvi naslednje:
7
 nesloventnost in kapitalska 

neustreznost zavarovalnic, monopol ene zavarovalnice na trgu, nevarnost nepravičnega 

prisvajanja večine lastništva zavarovalnic, prelivanje sredstev med zavarovalnimi vrstami, 

nezainteresiranost tujcev za vstop na trg, zadolženost in nelikvidnost nekaterih zavarovalnic, 

podrezerviranost, kvazibilance (zaradi izkazovanja dobička in delitve dividend), multi-level 

načini prodaje življenjskih zavarovanj z visokim osipom zavarovalnih pogodb, nepoznavanje 

kompleksnosti zavarovalnih bilanc in trga.  

 

Prav aktivni vlogi Agencije za zavarovalni nadzor in Slovenskega zavarovalnega združenja 

gre pripisati dejstvo, da so slovenske zavarovalnice preživele začetek finančne krize brez 

večjih posledic in v finančni industriji Slovenije predstavljajo svetlo izjemo. Urejenost 

slovenskega zavarovalništva predstavlja tudi model drugim državam nekdanje skupne države 

pri urejanju lastnih zavarovalnih tržišč.  

 

Vstop Slovenije v EU 1. maja 2004 je predstavljal veliko neznanko, saj je Slovenija – in s tem 

njeno zavarovalništvo – postala del velikega evropskega prostora. Pričakovane so bile velike 

spremembe, predvsem z vidika konkurence. Vendar večjega vpliva na slovensko 

zavarovalništvo nekako ni bilo. Ugotovimo lahko, da so bile spremembe pozitivne, in sicer 

                                                
4 Uradni list RS, št. 64/94 in 35/95. 
5 Uradni list RS, št 13/2000 in poznejše dopolnitve. 
6 Uradni list RS, št. 13/200. 
7 Škufca, F.: Zavarovalništvo na Slovenskem, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana 2008, str. 282. 
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predvsem, ko govorimo o urejenosti trga in možnosti neposrednega prekomejnega opravljanja 

zavarovalnih storitev (po načelu svobode opravljanja storitev). Za opravljanje storitev v 

Sloveniji so se sicer prijavile številne evropske zavarovalnice (več kot 600) ter 

zavarovalnoposredniške in zastopniške družbe (več kot 4.000), vendar ni bilo zabeležiti 

večjega odliva zavarovanj. Tudi sami podatki glede rasti zavarovalne premije v nobeni 

pomembnejši zavarovalni vrsti ne kažejo upada premije. To se je zgodilo šele v zadnjih letih 

zaradi splošne finančne krize. 

 

 

3.2 Obračunana zavarovalna premija in obračunane kosmate zavarovalnine  

 

 

Zavarovalna premija je po osamosvojitvi rasla vse do leta 2011, ko je prvič zabeležila rahel 

padec, ki se je nadaljeval tudi v letu 2012. Obdobje po vstopu Slovenije v EU leta 2004 ni 

pomenil padca premije temveč prav obrnjeno. Slovensko zavarovalništvo je še povečevalo 

svoje premijske prihodke. Zavarovalna premija je leta 2008 presegla 2 milijardi evrov. 

Slovenija je po premiji na prebivalca prehitela nekatere stare članice EU in ostala visoko pred 

vsemi novimi članicami EU. 

 

V nadaljevanju so na kratko prikazani rezultati zavarovalnega trga po zavarovalnih vrstah za 

tri presečna leta, in sicer 1991, 2001 in 2012. Obenem pa je predstavljeno tudi gibanje 

škodnega rezultata posamezne zavarovalne vrste od leta 1991 naprej. Gibanje premije in škod 

po zavarovalnih vrstah: 

 

 Nezgodno zavarovanje je v letu 1991 beležilo 7,8 mio EUR premije, deset let pozneje pa 

že skoraj desetkrat več premije, in sicer 76 mio EUR ter 101 mio v letu 2012. Obračunana 

kosmata zavarovalnina je iz 6,6 mio EUR leta 1991 (ŠR
8
 84,74 %) porasle na 47 mio v 

letu 2001 (ŠR 61,81 %) in 35 mio v letu 2012 (ŠR 34,70 %). 

 

Graf 1: Gibanje škodnega rezultata nezgodnega zavarovanja v letih 1991–2012 

 

 
 

 

                                                
8 Škodni rezultat. 
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 Zdravstveno zavarovanje je statistično prvič zabeleženo leta 1993 s premijo v višini 8,8 

mio EUR. Do leta 2001 je zaradi uvedbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja premija 

narasla na 261,6 mio EUR, leta 2012 pa na 468,4 mio EUR in tako predstavlja največjo 

zavarovalno vrsto premoženjskih zavarovanj in eno redkih, katere premija je v stalnem 

porastu. Obračunana kosmata zavarovalnina je znašala 2,9 mio EUR v letu 1993 (ŠR 30,7 

%), 217,7 mio v letu 2001 (ŠR 83,26 %) in 400,4 mio v letu 2012 (ŠR 85,49 %). 

 

Graf 2: Gibanje škodnega rezultata zdravstvenega zavarovanja v letih 1993–2012 

 

 
 

 Zavarovanje kopenskih motornih vozil je v času od osamosvojitve beležilo velike vzpone 

in padce z vidika škodnega rezultata. Zavarovalna premija je leta 1991 znašala 21,4 mio 

EUR, leta 2001 99,6 mio EUR, lani pa 239,4 mio EUR. Obračunana kosmata 

zavarovalnina je leta 1991 znašala 14,4 mio EUR (ŠR 67,15 %), leta 2001 84,8 mio EUR 

(ŠR 85,1 %), lani pa 174,9 mio EUR (ŠR 73,1 %). 

 

Graf 3: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja kopenskih motornih vozil v letih 1991–2012 
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 Zavarovanje tirnih vozil je posebna zavarovalna vrsta, katere premija večinoma izvira iz 

zavarovanja enega zavarovanca, in sicer Slovenskih železnic. Zavarovalna premija je leta 

1991 znašala »le« 0,025 mio EUR, leta 2001 3,2 mio EUR in leta 2012 2,7 mio EUR. 

Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 0,019 mio EUR (ŠR 73,71 %), 

leta 2001 3,6 mio EUR (ŠR 111,12 %) in leta 2012 3,1 mio EUR (ŠR 115,4 %). 

 

Graf 4: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja tirnih vozil v letih 1991–2012 

 

 
 

 Letalska zavarovanja so edina zavarovalna vrsta, kjer je premija po vstopu v EU padla, 

sicer tako na letalskem kasku kot pri zavarovanju odgovornosti zrakoplovov. Leta 1991 je 

zavarovalna premija znašala 1,6 mio EUR, leta 2001 enako, leta 2012 pa le 0,7 mio EUR. 

Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 2,1 mio EUR (ŠR 140 %), leta 

2001 0,031 mio EUR (ŠR 2 %) in leta 2012 0,12 mio EUR (ŠR 17 %).  

 

Graf 5: Gibanje škodnega rezultata letalskega zavarovanja v letih 1991–2012 
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 Zavarovalna premija zavarovanja plovil je v letu 1991 beležila 0,077 mio EUR premije, 

leta 2001 0,7 mio EUR premije in leta 2012 1,4 mio EUR premije. Obračunana kosmata 

zavarovalnina je leta 1991 znašala 0,17 mio EUR (ŠR 217,5 %), leta 2001 0,512 mio EUR 

(ŠR 71,5 %) in leta 2012 1,3 mio EUR (ŠR 96,7 %).  

 

Graf 6: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja plovil v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija zavarovanja prevoza blaga je v letu 1991 beležila 3,2 mio EUR 

premije, leta 2001 6,4 mio EUR premije in leta 2012 8,8 mio EUR premije. Obračunana 

kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 2,0 mio EUR (ŠR 62,4 %), leta 2001 1,1 mio 

EUR (ŠR 17,8 %) in leta 2012 2,5 mio EUR (ŠR 28,3 %). 

 

Graf 7: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja prevoza blaga v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija zavarovanja požara in elementarnih nesreč je v letu 1991 beležila 

22,5 mio EUR premije, leta 2001 56,1 mio EUR premije in leta 2012 111,1 mio EUR 
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premije. Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 10,4 mio EUR (ŠR 45,9 

%), leta 2001 21,1 mio EUR (ŠR 37,6 %) in leta 2012 46,6 mio EUR (ŠR 42,0 %). 

 

Graf 8: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja požara in elementarnih nesreč v letih 1991–

2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija drugega škodnega zavarovanja je v letu 1991 beležila 31,7 mio EUR 

premije, leta 2001 63,4 mio EUR premije in leta 2012 125,5 mio EUR premije. 

Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 22,9 mio EUR (ŠR 72,3 %), leta 

2001 45,8 mio EUR (ŠR 72,2 %) in leta 2012 75,6 mio EUR (ŠR 60,3 %). 

 

Graf 9: Gibanje škodnega rezultata drugega škodnega zavarovanja v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil je v letu 1991 beležila 

50,5 mio EUR premije, leta 2001 196,2 mio EUR premije in leta 2012 264,5 mio EUR 

premije. Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 29,7 mio EUR (ŠR 58,9 

%), leta 2001 120,7 mio EUR (ŠR 61,5 %) in leta 2012 znašale 143,8 mio EUR (ŠR 54,4 
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%). Ta zavarovalna vrsta vsebuje poleg zavarovanja lastnikov cestnih motornih vozil proti 

odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, tudi zavarovanje prevozniške 

odgovornosti za blago v cestnem prometu in zavarovanje odgovornosti v železniškem 

prometu. 

 

Graf 10: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja odgovornosti pri uporabi vozil v letih 1991–

2012 

 

 
 

 

 Zavarovalna premija zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov je v letu 1991 

beležila 0,012 mio EUR premije, leta 2001 0,676 mio EUR premije in leta 2012 1,15 mio 

EUR premije. Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 0,006 mio EUR 

(ŠR 50,2 %), leta 2001 0,111 mio EUR (ŠR 16,4 %) in leta 2012 0,66 mio EUR (ŠR 57,4 

%).  

 

Graf 11: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja odgovornosti pri uporabi zrakoplovov v letih 

1991–2012 
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 Zavarovalna premija zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil je v letu 1991 beležila 

0,008 mio EUR premije, leta 2001 0,303 mio EUR premije in leta 2012 1,23 mio EUR 

premije. Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 0,150 mio EUR (ŠR 

1.790 %), leta 2001 0,543 mio EUR (ŠR 178,9 %) in leta 2012 0,208 mio EUR (ŠR 16,95 

%).  

 

Graf 12: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja odgovornosti pri uporabi plovil v letih 

1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija splošnega zavarovanja odgovornosti je v letu 1991 beležila 4,48 mio 

EUR premije, leta 2001 22,6 mio EUR premije in leta 2012 57,8 mio EUR premije. 

Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 4,8 mio EUR (ŠR 107,6 %), leta 

2001 8,2 mio EUR (ŠR 80,4 %) in leta 2012 26,0 mio EUR (ŠR 45,0 %).  

 

Graf 13: Gibanje škodnega rezultata splošnega zavarovanja odgovornosti v letih 1991–2012 
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 Zavarovalna premija kreditnega zavarovanja je v letu 1991 beležila 2,2 mio EUR premije, 

leta 2001 24,6 mio EUR premije in leta 2012 42,8 mio EUR premije. Obračunana kosmata 

zavarovalnina je leta 1991 znašala 3,4 mio EUR (ŠR 154,1 %), leta 2001 21,8 mio EUR 

(ŠR 88,4 %) in leta 2012 31,7 mio EUR (ŠR 74,1 %).  

 

Graf 14: Gibanje škodnega rezultata kreditnega zavarovanja v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija kavcijskega zavarovanja je v letu 1993 beležila 0,001 mio EUR 

premije, leta 2001 0,480 mio EUR premije in leta 2012 1,4 mio EUR premije. Obračunana 

kosmata zavarovalnina je bila prvič izplačana šele leta 1996 in je znašala 0,001 mio EUR 

(ŠR 0,21 %), leta 2001 0,283 mio EUR (ŠR 58,9 %) in leta 2012 0,631 mio EUR (ŠR 45,7 

%).  

 

Graf 15: Gibanje škodnega rezultata kavcijskega zavarovanja v letih 1996–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija zavarovanja različnih finančnih izgub je v letu 1991 beležila 0,9 mio 

EUR premije, leta 2001 2,5 mio EUR premije in leta 2012 5,9 mio EUR premije. 
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Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 0,18 mio EUR (ŠR 19,4 %), leta 

2001 1,6 mio EUR (ŠR 63,6 %) in leta 2012 2,4 mio EUR (ŠR 41,3 %).  

 

Graf 16: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja različnih finančnih izgub v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija zavarovanja stroškov postopka je v letu 1992 beležila 0,034 mio 

EUR premije, leta 2001 0,3 mio EUR premije in leta 2012 3,7 mio EUR premije. 

Obračunana kosmata zavarovalnina je bila prvič izplačana leta 1998 in je znašala 0,002 

mio EUR (ŠR 0,89 %), leta 2001 0,001 mio EUR in leta 2012 0,35 mio EUR (ŠR 9,5 %).  

 

Graf 17: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja stroškov postopka v letih 1998–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija zavarovanja pomoči je v letu 1991 beležila 0,01 mio EUR premije, 

leta 2001 0,37 mio EUR premije in leta 2012 19,3 mio EUR premije. Obračunana kosmata 

zavarovalnina je leta 1991 znašala 0,019 mio EUR (ŠR 184,6 %), leta 2001 0,14 mio EUR 

(ŠR 38,4 %) in leta 2012 9,3 mio EUR (ŠR 48,0 %).  
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Graf 18: Gibanje škodnega rezultata zavarovanja pomoči v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija vseh neživljenjskih zavarovanj je v letu 1991 beležila 146 mio EUR 

premije, leta 2001 817 mio EUR premije in leta 2012 1.457 mio EUR premije. 

Obračunana kosmata zavarovalnina je leta 1991 znašala 97 mio EUR (ŠR 66,2%), leta 

2001 585 mio EUR (ŠR 71,6 %) in leta 2012 955 mio EUR (ŠR 65,5 %).  

 

Graf 19: Gibanje škodnega rezultata neživljenjskih zavarovanj v letih 1991–2012 

 

 
 

 Zavarovalna premija življenjskih zavarovanj je v letu 1991 beležila 8,6 mio EUR premije, 

leta 2001 222 mio EUR premije in leta 2012 579 mio EUR premije. Obračunana kosmata 

zavarovalnina je leta 1991 znašala 2,8 mio EUR, leta 2001 65 mio EUR in leta 2012 426 

mio EUR.  
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3.3 Slovenija v regiji  

 

 

Slovensko zavarovalništvo lahko označimo kot eno najbolj razvijajočih se v regiji, če že ne 

najbolj. Zaradi pozitivne gospodarske klime, razvoja gospodarstva, rasti standarda ipd. se je 

posledično razvijalo tudi zavarovalništvo. To še posebno velja za področji življenjskih 

zavarovanj in neživljenjskih zavarovanj, namenjenih fizičnim osebam.  

 

Druge države regije oziroma Zahodnega Balkana zaradi vojn, sankcij mednarodne skupnosti 

in drugih ekonomsko-političnih težav niso izkoristile tega gospodarsko in razvojno 

pozitivnega obdobja.  

 

Če predpostavimo, da so zavarovalne skupnosti leta 1990 v večji meri odražale premijo v 

posamezni državi (podatki v Tabeli 1), lahko pridemo do naslednje primerjave deležev 

premije posamezne države v skupni premiji regije leta 1990 in leta 2011.  

 

Tabela 3: Deleži premije posameznih držav regije leta 1990 in 2011 

 

Država Delež 1990 Delež 2011 Rast premije 

2011/1999 

Hrvaška 24,71 28,58 2,48 

Srbija (s Kosovom) 34,61 13,03 0,88 

Črna Gora 2,46 1,53 1,33 

Makedonija 5,15 2,61 1,08 

BIH 11,07 5,88 1,14 

Slovenija 21,98 48,38 4,71 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je Srbija dejansko celo premijsko upadla, Makedonija ter 

Bosna in Hercegovina (BIH)pa že vsa leta stagnirata. Hrvaška je v nekoliko boljši kondiciji, 

saj je svojo premijo od leta 1990 povečala za približno dva in pol krat. Absolutni zmagovalec 

regije s 4,7-kratnikom rasti premije od predosamosvojitvenega obdobja dalje pa je Slovenija.  

 

Zavarovalna premija po prebivalcu je daleč najvišja v regiji in presega tisoč evrov, sledi 

Hrvaška s slabimi tristo evri, vse druge države pa imajo premijo po prebivalcu v razponu od 

petdeset do sto evrov. Povprečna premija držav Zahodnega Balkana znaša dobrih dvesto 

evrov, kar pomeni, da ima Slovenija kar petkratnik povprečne premije teh držav. 

 

Pokazatelj razvoja zavarovalništva v državah Balkana je tudi delež premoženjskih zavarovanj, 

življenjskih zavarovanj in zavarovanj motornih vozil. Pri slednjih večji delež predstavlja 

obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.  

 

Tabela 4: Deleži premije življenjskih in neživljenjskih zavarovanj ter zavarovanja motornih 

vozil v posameznih državah regije leta 2011 

 

 Slovenija Hrvaška BIH Srbija Črna Gora Makedonija 

ŽZ 29,19 26,59 16,40 17,44 13,98 7,30 

NŽZ 70,81 73,41 83,60 82,56 86,02 92,70 

ZMV 26,19 40,82 60,76 45,17 55,21 59,44 
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Delež življenjskih zavarovanj je v Sloveniji najvišji v regiji, še vedno pa je krepko pod 

povprečjem EU, kjer delež življenjskih zavarovanj presega delež premoženjskih (razmerje v 

držav članicah EU je približno 60 % življenjskih zavarovanj in 40 % premoženjskih). 

 

Pri deležu avtomobilskih zavarovanj, ki so eden od pokazateljev razvitosti posameznega trga 

(višji je delež avtomobilskih zavarovanj, bolj je tržišče nerazvito), je vidno, da je ta najnižji v 

Sloveniji, najvišji pa v BIH in Makedoniji. Pri tem je treba kot posebnost omeniti, da je 

povprečna premija zavarovanja avtomobilske odgovornosti na Hrvaškem za približno 30 

evrov višja kot v Sloveniji.  

 

Razvojno lahko v regiji govorimo o dveh skupinah držav. Prvo predstavljata Slovenija in 

Hrvaška, drugo pa ostale države regije. Značilnost prve skupine sta zakonodaja in zavarovalni 

nadzor, urejena po načelih EU, in liberalizirano zavarovalno tržišče (predvsem bo to veljalo še 

po vstopu Hrvaške v EU). Značilnost druge skupine je nerazvitost zavarovalnega trga in 

neustrezna oziroma zastarela zakonodaja. Ob tem je za nekatere države druge skupine 

značilen tudi pomanjkljiv oziroma neučinkovit nadzor nad zavarovalnicami.  
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Tabela 5: Zavarovalna premija v posameznih državah regije po zavarovalnih vrstah v letu 2011  

 Zavarovalne vrste 

Slovenija Hrvaška BIH 

Črna 

Gora Srbija Makedonija Skupaj Delež 

1 Nezgodno zavarovanje 103.608.161  68.641.369 18.629.800 7.346.044  37.384.966 8.813.400 244.423.740  5,76 

2 Zdravstveno zavarovanje 428.521.902  33.795.144 2.966.739 1.031.631  9.377.246 107.561 475.800.223  11,21 

3 Zavarovanje kopenskih motornih 

vozil  254.494.781  105.841.582 30.264.576 5.741.168  69.259.423 12.708.446 478.309.975  11,27 

4 Zavarovanje tirnih vozil  2.050.269  706.515 0 186.740  1.580.122 0 4.523.645  0,11 

5 Letalsko zavarovanje  1.272.799  2.007.430 658.924 1.033.289  1.197.781 1.673.322 7.843.545  0,18 

6 Zavarovanje plovil  1.480.828  27.192.915 14.838 63.012  990.920 5.835 29.748.348  0,70 

7 Zavarovanje prevoza blaga 8.229.602  8.234.709 2.590.000 427.036  7.549.764 1.274.885 28.305.995  0,67 

8 Zavarovanje požara in 

elementarnih nesreč 98.803.799  75.093.937 15.175.046 4.406.629  42.494.374 7.773.124 243.746.909  5,74 

9 Drugo škodno zavarovanje 142.776.407  100.302.110 13.110.993 3.184.463  79.427.193 12.485.572 351.286.737  8,28 

10 Zavarovanje odgovornosti pri 

uporabi motornih vozil 283.413.868  389.425.899 121.344.512 30.032.678  180.545.875 53.064.756 1.057.827.587  24,92 

11 Zavarovanje odgovornosti pri 

uporabi zrakoplovov 1.174.311  340.321 368.306 900.951  2.500.791 397.446 5.682.126  0,13 

12 Zavarovanje odgovornosti pri 

uporabi plovil 1.218.185  4.857.238 13.123 271.463  129.673 26.476 6.516.157  0,15 

13 Splošno zavarovanje odgovornosti 52.744.816  38.377.206 2.619.946 835.268  10.163.688 1.856.767 106.597.691  2,51 

14 Kreditno zavarovanje 44.414.514  17.259.387 180.803 7.493  939.651 0 62.801.848  1,48 

15 Kavcijsko zavarovanje 1.039.479  1.044.182 77.514 13.064  745.248 3.169 2.922.656  0,07 

16 Zavarovanje različnih finančnih 

izgub 6.477.981  10.971.209 577.817 14.865  1.376.628 57.762 19.476.263  0,46 

17 Zavarovanje stroškov postopka 4.117.375  386.228 2.876 0  90.041 16 4.596.537  0,11 

18 Zavarovanje pomoči 18.205.946  6.190.261 3.461 78.274  10.868.330 2.327.221 37.673.493  0,89 

 Druga premoženjska zavarovanja 0  0 0 160.775  15.285 0 176.060  0,00 

19 Življenjska zavarovanja 599.542.972  322.570.917 40.933.709 9.056.854  96.426.768 8.077.555 1.076.608.776  25,36 

  2.053.587.995  1.213.238.556  249.532.982  64.791.697  553.063.765  110.653.313  4.244.868.310   

 Delež  48,38 28,58 5,88 1,53 13,03 2,61   

Vir: Nadzorni organi in zavarovalna združenja posameznih držav. 
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4 QUO VADIS, SLOVENIJA? 

 

 

Zmeraj je najteže napovedovati prihodnost. Torej, kaj nas čaka v naslednjih petih, desetih ali 

dvajsetih letih. Kot je bilo pred desetimi leti težko napovedati tako globoko finančno krizo, je 

danes še bolj nehvaležno napovedovati bodočnost slovenskega zavarovalnega trga. Laže je 

seveda analizirati preteklost, saj obstajajo številni statistični in drugi podatki, na podlagi 

katerih se lahko opiše dogajanje. 

 

A vseeno je mogoče napovedati nekatere dogodke, ki se bodo z visoko stopnjo verjetnosti 

dogajali ali dogodili v naslednjih letih: 

 

 Povečevanje konkurence na zavarovalnem trgu. Posledica bo pad premije zavarovalnega 

trga zaradi poskusa zavarovalnic, da ohranijo svoj volumen premije. Procesa bo viden z 

upadanjem premije nekaterih pomembnejših zavarovalnih vrst ob istočasni rasti škodnega 

rezultata. Prvi znaki so vidni že v obračanju zavarovalnega cikla neživljenjskih zavarovanj 

v negativno smer.  

 

 Večja segmentacija ponudbe zavarovalnih proizvodov na trgu; predvsem pri 

»konservativnih« zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj. Spremembe bodo šle 

predvsem v smer ponudbe enostavnih ciljnih zavarovalnih produktov za fizične osebe in 

novih, kompleksnejših za nove tehnološke rizike pri pravnih osebah.  

 

 Izboljševanje škodnega rezultata z zniževanjem stroškov odprave škode, popravil, s 

preprečevanjem in odkrivanjem prevar, racionalizacijo internih stroškov itd. Gre torej za 

interne aktivnosti zavarovalnic s ciljem zniževanja lastnih stroškov, ker bo blagodejno 

vplivalo na rezultat poslovanja zavarovalnih vrst, ki so predmet teh aktivnosti (posebno 

pri neživljenjskih zavarovanjih). Aktivnosti bodo predvsem pomembne zaradi negativnega 

trenda razvoja škodnega rezultata neživljenjskih zavarovanj. 

 

 Širitev na trge zunaj Slovenije oziroma povečevanje tržnega deleža na njih. Zavarovalna 

premija bo v naslednjih letih v Sloveniji stagnirala oziroma padala. Možnost za rast 

slovenskega zavarovalništva predstavlja tudi neposredno poslovanje na tujih trgih (znotraj 

EU) oziroma povečevanje tržnega deleža na tržiščih zunaj EU (organska rast, akvizicije). 

 

 Integracije v večje zavarovalne skupine, kar pomeni za integrirane družbe večjo stabilnost 

poslovanja, nižje stroške, dostop do znanja itd.  

 

 Življenjska zavarovanja se bodo iz tistih s tveganim naložbenim delom preusmerila v 

zavarovanja, kjer bo pokrit predvsem interes zavarovanca po izplačilu v primeru smrti, 

bolezni, invalidnosti, financiranja dodatnih potreb po upokojitvi itd. Povečala se bo skrb 

za prihodnost, kar bo temeljilo na negotovosti glede trajanja finančne krize.  

 

 Zaradi širše možnosti do dostopa do zavarovalnih storitev bo prišlo do povečanja ponudbe 

domačih ali tujih zavarovalnic na področju dodatnih storitev v zdravstvu, financiranja 

dostopa do zasebnega zdravstvenega sektorja. Prve spremembe bodo verjetno vidne že 

zelo kmalu po vstopu Hrvaške v EU, saj ima naša soseda veliko bolj in bolje razvit sistem 

zasebnega zdravstva.  
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 Ureditev in nadzor zavarovalne dejavnosti sta v veliki meri splošno urejena z ravni EU in 

posameznim državam članicam so prepuščeni odmiki le pri manj pomembnih vprašanjih. 

Tako bo tudi Slovenija v naslednjih letih bolj ali manj sledila spremembam na ravni EU in 

jih, ko bo to potrebno, implementirala v lastno zakonodajo (tiste, ki se ne uporabljajo 

neposredno). 
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6 PRILOGE
9
 

 

Priloga 1: Obračunana zavarovalna premija v EUR 1991–2012 

Priloga 2: Obračuna kosmata zavarovalnina v EUR 1991–2012 

Priloga 3: Škodni rezultat v (%) 1991–2012 

 

Opomba: Zavarovalna premija in zavarovalnine so iz slovenskega tolarja (SIT) preračunane v 

evre po naslednjih tečajih Banke Slovenije: 

 

Datum EUR/SIT 

31. 12. 1991 75,7555 

31. 12. 1992 119,4741 

31. 12. 1993 147,8001 

31. 12. 1994 155,1327 

31. 12. 1995 161,4538 

31. 12. 1996 175,4113 

31. 12. 1997 187,2936 

31. 12. 1998 188,9271 

31. 12. 1999 197,3215 

31. 12. 2000 211,5062 

31. 12. 2001 221,4095 

31. 12. 2002 230,2673 

31. 12. 2003 236,6903 

31. 12. 2004 239,743 

31. 12. 2005 239,5756 

31. 12. 2006 239,64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Vir: Slovensko zavarovalno združenje. 
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Priloga 1: Obračunana zavarovalna premija v EUR 1991–2012 

 
OBRAČUNANA ZAVAROVALNA PREMIJA V EUR 

Leto 01 NZ 02 ZDR 03 KAS 04 TIR 05 AVKA 06 MKA 07 KAR 08 POZ 09 SKO 10 AODG 
11 

AVODG 12 MODG 13 SPLODG 14 KRE 15 KAV 16 FINIZG 
17 

STRPOS 18 POM 19 ŽZ VSE 

1991 7.842.876 0 21.436.635 25.252 1.556.257 76.958 3.163.823 22.537.492 31.658.810 50.478.606 11.801 8.369 4.483.622 2.200.817 0 907.828 0 10.309 8.569.424 154.968.880 

1992 12.376.666 0 36.103.482 167.534 1.098.205 65.981 4.976.585 50.245.852 54.252.796 82.721.996 180.039 3.900 5.966.841 5.654.422 0 1.185.537 1.306 33.497 17.091.972 272.126.612 

1993 20.915.277 8.776.699 51.148.017 96.962 1.894.139 961.556 5.361.708 43.041.649 24.369.550 76.076.437 309.675 183.390 11.083.619 9.205.447 1.076 1.160.141 13.207 58.762 25.055.748 279.713.058 

1994 31.694.601 9.551.526 67.397.499 114.728 2.208.026 539.661 6.115.861 47.470.843 60.992.840 91.622.011 574.025 284.066 12.403.800 11.839.831 17.230 1.355.807 69.005 152.534 34.719.340 379.123.234 

1995 49.579.335 122.137.763 88.999.175 2.701.101 1.861.852 713.480 6.336.376 53.449.680 68.953.725 108.506.997 696.589 242.391 14.986.640 19.358.399 43.734 1.558.235 75.985 176.131 93.843.062 634.220.650 

1996 54.328.883 142.548.405 98.694.121 2.794.934 1.301.319 626.681 6.248.566 54.914.330 69.856.862 112.915.257 711.305 319.660 16.131.521 18.695.814 331.889 1.363.162 121.457 167.025 115.994.471 698.065.661 

1997 57.368.570 129.256.969 96.387.928 2.702.703 1.412.045 613.144 6.332.336 54.361.361 65.362.052 116.962.309 681.961 222.816 16.595.458 19.091.475 302.215 1.428.330 151.559 168.740 122.151.996 691.553.967 

1998 62.803.224 192.486.033 104.193.004 2.675.905 1.178.534 589.788 6.002.326 58.534.932 67.668.561 133.088.128 585.157 181.192 18.671.530 25.407.356 241.771 1.720.611 222.573 205.656 139.365.824 815.822.103 

1999 66.492.121 225.828.559 98.825.495 2.831.014 1.278.675 600.827 4.996.298 54.118.385 62.269.808 142.782.718 582.836 201.433 19.681.520 27.928.026 182.362 1.688.615 269.134 253.267 161.473.722 872.284.814 

2000 72.325.010 235.712.258 91.890.867 2.881.287 1.233.477 654.993 5.742.498 55.593.458 61.374.399 159.937.761 650.388 213.729 20.839.900 25.451.590 299.547 1.994.254 276.110 328.799 176.650.826 914.051.148 

2001 76.111.639 261.508.964 99.648.037 3.233.637 1.555.371 714.938 6.393.628 56.099.621 63.431.366 196.200.628 675.725 303.533 22.607.928 24.614.653 480.761 2.540.659 300.050 370.842 222.049.777 1.038.841.757 

2002 80.293.837 284.858.119 105.630.582 3.925.937 2.073.395 814.749 7.168.026 59.657.533 67.831.746 225.568.654 1.850.936 567.137 24.945.657 26.003.310 499.889 3.068.612 307.160 1.025.760 263.061.941 1.159.152.980 

2003 88.368.125 293.228.818 115.266.202 4.219.121 1.671.623 957.099 6.248.718 62.691.728 68.947.811 253.883.814 2.133.425 813.671 27.560.213 25.716.221 585.613 4.205.077 392.319 1.420.844 301.363.499 1.259.673.941 

2004 95.628.619 287.943.185 128.646.588 1.871.892 3.015.391 1.119.144 6.350.146 67.610.395 73.289.297 284.789.504 1.588.939 667.164 31.635.998 33.422.903 770.558 4.481.954 515.160 1.911.514 427.909.812 1.453.168.163 

2005 98.094.422 286.434.541 146.010.504 1.825.925 2.958.882 1.206.024 6.317.279 70.560.078 75.790.176 301.863.533 1.449.355 741.252 34.755.246 36.351.502 718.608 4.523.507 1.039.133 2.063.027 464.514.324 1.537.217.321 

2006 102.145.422 336.936.296 166.977.345 1.844.538 1.231.034 1.444.588 6.990.031 73.548.811 87.295.426 316.085.591 1.068.703 846.970 38.999.136 37.461.496 927.099 5.121.244 1.956.848 3.789.755 541.734.543 1.726.404.878 

2007 
108.043.127 368.025.794 191.687.801 2.022.376 1.355.543 1.581.551 7.857.841 78.910.487 96.741.622 329.924.855 1.180.326 978.803 43.116.669 39.653.785 986.810 5.611.275 2.655.971 4.398.974 609.266.171 

1.893.999.781 

2008 
111.653.243 389.573.939 218.531.056 2.163.120 1.720.239 1.763.207 8.154.205 83.172.517 114.682.620 336.264.942 1.550.679 1.093.547 48.102.800 40.775.175 1.125.495 6.032.191 3.289.913 7.177.863 642.644.825 

2.019.471.576 

2009 
110.249.765 414.678.376 242.419.202 2.369.098 1.657.332 1.959.777 7.014.335 88.166.956 138.697.684 322.983.304 1.511.128 1.150.864 48.641.748 38.396.975 1.077.094 5.753.047 3.712.246 9.594.379 621.645.477 

2.061.678.787 

2010 107.012.303 409.664.852 254.215.483 262.428 1.615.418 1.733.397 7.559.405 94.700.663 136.788.960 302.868.100 1.197.993 1.181.786 50.044.066 46.157.019 934.817 5.995.284 3.896.501 12.500.986 656.013.340 2.094.342.801 

2011 103.608.161 428.521.902 254.494.781 2.050.269 1.272.799 1.480.828 8.229.602 98.803.799 142.776.407 283.413.868 1.174.311 1.218.185 52.744.816 44.414.514 1.039.479 6.477.981 4.117.375 18.205.946 599.542.972 2.053.587.995 

2012 101.498.384 468.366.140 239.419.197 2.681.636 679.081 1.391.255 8.783.242 111.099.992 125.463.576 264.461.224 1.148.023 1.227.418 57.788.823 42.762.551 1.378.276 5.912.068 3.705.908 19.302.215 579.356.416 2.036.425.425 
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Priloga 2: Obračuna kosmata zavarovalnina v EUR 1991–2012 

 
OBRAČUNANA KOSMATA ZAVAROVALNINA V EUR 

Leto 01 NZ 02 ZDR 03 KAS 04 TIR 05 AVKA 06 MKA 07 KAR 08 POZ 09 SKO 10 AODG 

11 

AVODG 

12 

MODG 

13 

SPLODG 14 KRE 15 KAV 16 FINIZG 

17 

STRPOS 18 POM 19 ŽZ VSE 

1991 6.646.435 0 14.394.796 18.613 2.184.462 167.394 1.973.652 10.355.301 22.880.279 29.747.200 5.927 149.824 4.823.465 3.391.952 0 176.304 0 19.035 2.788.418 99.723.056 

1992 10.892.687 0 33.121.932 156.787 6.431.988 378.048 1.821.600 14.513.556 40.738.177 46.914.076 12.731 90.271 5.556.568 4.806.406 0 853.072 0 32.844 7.092.792 173.413.535 

1993 14.976.309 2.698.699 37.558.946 10.081 302.584 240.548 1.733.612 13.065.898 15.874.942 57.180.645 3.559 6.468 9.623.322 8.264.440 0 459.959 0 37.862 9.418.769 171.456.643 

1994 24.056.604 5.176.884 51.564.486 0 268.937 148.267 2.475.332 16.260.395 42.312.620 76.853.887 50.976 334.243 2.855.252 10.793.959 0 748.243 0 86.855 8.879.327 242.866.269 

1995 34.099.786 102.433.365 58.806.451 3.328.878 180.782 270.523 1.822.899 16.557.325 40.189.683 86.118.592 15.831 228.096 12.125.642 19.774.357 0 683.205 0 97.372 29.582.927 406.315.714 

1996 35.471.136 121.066.100 61.565.469 2.727.783 136.171 199.782 1.423.426 14.944.334 46.189.761 96.069.541 1.260 321.427 12.158.818 17.439.509 1.038 824.930 0 113.265 55.435.340 466.089.089 

1997 35.841.700 142.739.576 58.063.185 3.410.928 93.073 311.687 1.732.675 13.225.059 46.296.323 97.284.451 4.266 352.521 12.800.544 18.959.698 20.107 613.251 32 106.651 36.101.410 467.957.138 

1998 40.977.245 160.718.266 58.914.216 2.878.031 41.831 291.970 1.781.587 21.713.899 47.434.540 102.955.060 17.070 359.213 14.961.702 16.943.345 44.880 1.103.029 1.990 136.449 39.489.586 510.763.908 

1999 42.586.327 169.779.958 65.922.234 3.386.032 249.547 412.915 1.486.493 17.449.994 41.886.895 110.222.773 3.806 156.612 16.867.650 16.480.358 126.545 750.648 0 197.470 39.933.464 527.899.722 

2000 46.420.129 189.320.644 69.477.136 3.499.089 144.365 717.142 1.305.659 32.729.868 39.745.416 114.549.956 12.784 48.883 16.749.462 18.939.946 58.561 4.730.575 4.482 252.612 59.494.681 598.201.391 

2001 47.044.887 217.741.840 84.783.986 3.593.120 31.015 511.545 1.140.452 21.112.866 45.813.341 120.740.926 110.957 542.935 18.186.618 21.771.993 283.154 1.615.437 641 142.428 65.021.582 650.189.725 

2002 49.466.016 231.588.992 84.934.114 4.525.393 581.902 710.830 1.996.979 18.481.456 43.855.741 129.383.299 3.670 118.054 15.637.305 25.155.747 141.644 1.901.499 7.053 131.208 89.007.080 697.627.983 

2003 53.907.355 243.623.571 92.450.282 3.902.192 178.782 1.080.893 3.110.533 34.241.420 43.979.356 144.030.022 13.600 2.301.839 23.031.810 21.057.513 113.706 1.495.270 169 165.338 112.774.115 781.457.766 

2004 59.651.769 250.646.576 106.747.242 2.502.959 257.772 720.025 2.106.552 35.049.908 53.024.184 182.179.797 20.676 151.454 26.155.938 18.782.696 151.479 2.609.624 8.034 256.199 188.526.964 929.549.847 

2005 53.187.111 265.853.772 107.284.840 1.885.171 229.978 757.473 2.103.073 31.625.024 53.010.515 173.659.200 22.465 95.364 29.565.553 21.873.025 297.405 1.570.231 17.251 271.472 135.742.692 879.051.615 

2006 45.314.263 290.851.978 126.621.453 1.469.972 127.303 1.384.865 1.837.936 33.463.967 55.827.287 171.270.318 12.414 239.342 32.517.130 27.035.804 197.054 10.752.120 48.356 670.969 149.395.201 949.037.732 

2007 
42.612.646 294.220.569 146.939.587 1.049.520 397.950 1.166.981 2.992.258 47.598.536 73.243.182 182.187.187 36.055 117.489 33.604.249 28.307.372 973.600 3.671.643 101.599 1.916.843 161.917.874 

1.023.055.140 

2008 
44.101.204 322.312.449 189.237.506 1.134.001 376.662 1.947.786 2.590.274 96.025.429 118.811.325 184.291.169 499.688 103.311 35.894.597 21.879.809 1.533.498 2.685.910 137.028 2.676.152 178.174.289 

1.204.412.087 

2009 
42.109.869 341.488.836 215.476.317 971.646 301.685 2.315.912 3.395.608 60.831.761 119.212.447 184.559.160 302.819 238.145 32.200.399 34.701.230 1.459.138 4.752.286 201.386 4.802.660 188.225.836 

1.237.547.140 

2010 39.963.230 365.659.823 195.454.108 872.107 1.170.400 1.425.263 1.987.519 51.971.056 83.246.624 169.048.385 637.398 281.996 26.624.420 45.899.673 989.234 4.919.298 233.982 6.824.350 245.624.195 1.242.833.061 

2011 37.690.284 375.435.702 167.728.998 1.166.016 102.608 986.771 2.554.395 40.136.769 72.644.965 155.164.427 271.030 165.325 27.922.888 38.105.026 1.141.081 3.716.244 253.617 6.968.680 345.349.064 1.277.503.890 

2012 35.224.436 400.407.269 174.947.468 3.095.373 116.681 1.345.315 2.485.549 46.620.824 75.600.734 143.813.061 659.540 208.095 26.015.126 31.704.999 630.569 2.441.513 353.668 9.261.180 425.657.102 1.380.588.502 
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Priloga 3: Škodni rezultat neživljenjskih zavarovanj v (%) 1991–2012 

 
ŠKODNI REZULTAT NEŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ V % 

Leto 01 NZ 

02 

ZDR 

03 

KAS 04 TIR 

05 

AVKA 

06 

MKA 

07 

KAR 08 POZ 

09 

SKO 

10 

AODG 

11 

AVODG 

12 

MODG 

13 

SPLODG 

14 

KRE 

15 

KAV 

16 

FINIZG 

17 

STRPOS 

18 

POM VSE 

1991 84,74 0,00 67,15 73,71 140,37 217,51 62,38 45,95 72,27 58,93 50,22 1.790,22 107,58 154,12 0,00 19,42 0,00 184,64 66,21 

1992 88,01 0,00 91,74 93,59 585,68 572,97 36,60 28,89 75,09 56,71 7,07 2.314,38 93,12 85,00 0,00 71,96 0,00 98,05 65,21 

1993 71,60 30,75 73,43 10,40 15,97 25,02 32,33 30,36 65,14 75,16 1,15 3,53 86,82 89,78 0,00 39,65 0,00 64,43 63,63 

1994 75,90 54,20 76,51 0,00 12,18 27,47 40,47 34,25 69,37 83,88 8,88 117,66 23,02 91,17 0,00 55,19 0,00 56,94 67,94 

1995 68,78 83,87 66,08 123,24 9,71 37,92 28,77 30,98 58,29 79,37 2,27 94,10 80,91 102,15 0,00 43,84 0,00 55,28 69,72 

1996 65,29 84,93 62,38 97,60 10,46 31,88 22,78 27,21 66,12 85,08 0,18 100,55 75,37 93,28 0,31 60,52 0,00 67,81 70,55 

1997 62,48 110,43 60,24 126,20 6,59 50,83 27,36 24,33 70,83 83,18 0,63 158,21 77,13 99,31 6,65 42,93 0,02 63,20 75,84 

1998 65,25 83,50 56,54 107,55 3,55 49,50 29,68 37,10 70,10 77,36 2,92 198,25 80,13 66,69 18,56 64,11 0,89 66,35 69,67 

1999 64,05 75,18 66,71 119,60 19,52 68,72 29,75 32,24 67,27 77,20 0,65 77,75 85,70 59,01 69,39 44,45 0,00 77,97 68,65 

2000 64,18 80,32 75,61 121,44 11,70 109,49 22,74 58,87 64,76 71,62 1,97 22,87 80,37 74,42 19,55 237,21 1,62 76,83 73,05 

2001 61,81 83,26 85,08 111,12 1,99 71,55 17,84 37,63 72,23 61,54 16,42 178,87 80,44 88,45 58,90 63,58 0,21 38,41 71,64 

2002 61,61 81,30 80,41 115,27 28,07 87,25 27,86 30,98 64,65 57,36 0,20 20,82 62,69 96,74 28,34 61,97 2,30 12,79 67,92 

2003 61,00 83,08 80,21 92,49 10,70 112,93 49,78 54,62 63,79 56,73 0,64 282,90 83,57 81,88 19,42 35,56 0,04 11,64 69,78 

2004 62,38 87,05 82,98 133,71 8,55 64,34 33,17 51,84 72,35 63,97 1,30 22,70 82,68 56,20 19,66 58,23 1,56 13,40 72,28 

2005 54,22 92,81 73,48 103,24 7,77 62,81 33,29 44,82 69,94 57,53 1,55 12,87 85,07 60,17 41,39 34,71 1,66 13,16 69,29 

2006 44,36 86,32 75,83 79,69 10,34 95,87 26,29 45,50 63,95 54,18 1,16 28,26 83,38 72,17 21,25 209,95 2,47 17,70 67,50 

2007 39,44 79,95 76,66 51,90 29,36 73,79 38,08 60,32 75,71 55,22 3,05 12,00 77,94 71,39 98,66 65,43 3,83 43,57 67,03 

2008 39,50 82,73 86,60 52,42 21,90 110,47 31,77 115,45 103,60 54,81 32,22 9,45 74,62 53,66 136,25 44,53 4,17 37,28 74,54 

2009 38,19 82,35 88,89 41,01 18,20 118,17 48,41 69,00 85,95 57,14 20,04 20,69 66,20 90,37 135,47 82,60 5,42 50,06 72,87 

2010 37,34 89,26 76,89 332,32 72,45 82,22 26,29 54,88 60,86 55,82 53,21 23,86 53,20 99,44 105,82 82,05 6,00 54,59 69,33 

2011 36,38 87,61 65,91 56,87 8,06 66,64 31,04 40,62 50,88 54,75 23,08 13,57 52,94 85,79 109,77 57,37 6,16 38,28 64,11 

2012 34,70 85,49 73,07 115,43 17,18 96,70 28,30 41,96 60,26 54,38 57,45 16,95 45,02 74,14 45,75 41,30 9,54 47,98 65,54 
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ZAVAROVANCI DRASTIČNO SPREMINJAJO NAKUPNE NAVADE –  

IZZIV ALI FLOSKULA? 

 

INSURED PERSONS ARE DRASTICALLY CHANGING THEIR PURCHASING 

HABITS – A CHALLENGE OR JUST A PHRASE? 

 

MAG. KARMEN ŠKODA PIŠKO
1
 

TANJA BLATNIK
2
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Živimo v turbulentnem obdobju in času velikih sprememb. Rečemo lahko, da se toliko 

sprememb, tudi zelo drastičnih tehnoloških, kot smo jim priča prav v zadnjih nekaj letih, ni 

zgodilo v celotni zgodovini zavarovalniške industrije, vse od Hamurabijevega zakonika iz leta 

1750 pr. n. št. ali pa od ustanovitve Slovenskega zavarovalnega biroja leta 1992. Ali je pred 

nami povsem nova razvojna paradigma? Vstopa tudi zavarovalniška panoga v nove 

dimenzije? Kaj pa potrošniki, naše stranke? 

Medtem ko se tudi zavarovalniška industrija sooča s finančnimi in ekonomskimi izzivi, se v 

poplavi prilagajanj na spremembe lahko zgodi, da preslišimo in se ne odzovemo na 

najpomembnejši glas – glas potrošnika, našega zavarovanca. Spremembe nanj vplivajo v 

tolikšni meri, da je resnično izziv razumeti drugačno obnašanje in nove potrošniške pristope. 

Podatkovni in poslovni modeli, ki temeljijo na preteklih nakupnih navadah, bodo v prihodnje 

mnogo premalo, da bi se lahko zanesli nanje in na njih gradili nove odnose s potrošniki. 

 

Kaj se dogaja? Kriza. Nakupna moč pada. Potrošnik kupuje manj ali ceneje in ni več 

brezpogojno vezan na blagovne znamke. Tehnologija. Uspešno in učinkovito poslovanje, 

razvoj in trženje še nikoli niso bili tako tesno prepleteni z informacijsko tehnologijo in zatorej 

tako odvisni od nje. Kot družba vstopamo v novo obdobje dojemanja samega sebe, odnosov, 

okolja, rezultatov svojega dela. Več kot 400 let analitičnega pogleda na svet se počasi, a 

vztrajno umika sistemski analizi in celostnim rešitvam. Zato ni naključje, da so tehnološke 

inovacije vse bolj nadgrajene in dopolnjene s storitvenimi, organizacijskimi in družbenimi 

inovacijami. Facebook, Linkedin, YouTube, Google, Twitter … Zagotovo ne naključje. 

Informacije in z njimi »svetovni možgani« potrošniku še nikoli niso bile tako preprosto 

dostopne, še nikoli niso bile bliže in tako neodvisne. En sam klik in svet je na dlani. Še 

pomembneje pa je, da z enako hitrostjo in enako preprosto potujejo informacije v obeh 

smereh – od ponudnika k potrošniku in obrnjeno. Nov izziv pa je doseči potrošnika tam, kjer 

to doslej ni bilo mogoče, tj. v njegovem osebnem prostoru.  

 

 

 

                                                             
1 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. 
2 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. 
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Slika 1 : Statistika uporabe interneta v Evropi v primerjavi s svetom  

 
Vir: Http://www.internetworldstats.com/stats. 

 

Internet je postal naš povsem običajni vsakodnevni spremljevalec: 

 426,9 milijona Evropejcev (65 %) nameni za uporabo interneta vsak teden 14,8 ure. 

 Tretjina (37 %) Evropejcev ima dostop do interneta z več kot eno napravo. 

 Več kot 9 od 10 evropskih internetnih uporabnikov tradicionalne novice bere na 

spletu. 

 Evropejci z istočasno uporabo spleta in gledanja televizije dopolnijo svoje doživetje 

gledanega. 

 Internet je postal ključen način promoviranja blagovnih znamk – o tem se strinja 40 % 

evropskih uporabnikov interneta.  

 96 % Evropejcev uporablja internet za raziskovanje, 87 % pa tudi za spletno 

nakupovanje. 

 

Vir: IAB Europe, 2012. 

 

Ob nanizanih podatkih že lahko trdimo, da je neuporaba interneta izjema, ne pravilo. Prav ta 

visoka vpetost v svetovno omrežje in druge tehnološke spremembe so vzvod tektonskega 

preobrata v vzorcih, nakupnem obnašanju in pričakovanjih potrošnika. In tudi našega 

zavarovanca. Ali lahko že trdimo, da smo priča povsem novi razvojni paradigmi v odnosu 

zavarovanec–zavarovalnica?  

 

Koliko ti trendi vplivajo na svetovno oziroma na evropsko zavarovalniško industrijo, ki s 36 

% zbrane premije predstavlja največji delež?  

 

Slika 2: Porazdelitev zavarovalne premije 

 

 
Vir: Swiss Re Sigma. 

 

In kakšno je stanje v Sloveniji? Je industrija močnejša od potrošnika ali se je moč nagnila na 

nasprotno stran? Razvoj specifičnih produktov in novih pristopov in kanalov prodaje je v 
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porastu, toda ali bodo zapolnili vrzel, ki nastaja zaradi novih pričakovanj zavarovancev? Kako 

se s temi izzivi soočajo zavarovalnice v Sloveniji danes in ali so pripravljene še na 

kompleksnejši jutri?  

 

 

2 VČERAJ POTROŠNIK, DANES SUPERPOTROŠNIK 

 

 

Kriza je vplivala na nakupovalne navade potrošnikov, saj ti trošijo vse bolj premišljeno, 

zaznati je upadanje potrošnje, spreminja se njena struktura, potrošniki so pri nakupovanju 

cenovno občutljivi in racionalni. Zmanjšuje se količina nakupov, vrednost nakupne košarice 

in tudi vsebina posameznega nakupa. Želje so potisnjene na stran, prednost imajo resnične 

potrebe. Spreminjanju potrošniških navad izčrpno sledijo mnoge raziskave. V Sloveniji se 

merjenje potrošniškega utripa med ostalimi kazalniki meri tudi v Trženjskem monitorju DMS, 

ki ga v okviru Društva za marketing Slovenije izvaja družba Valicon.  

Izsledki kažejo, da potrošniki močno prilagajajo nakupne navade in osvajajo nove, spoznavajo 

drugačne in cenejše nakupne poti in ponudnike ter tudi prerazporejajo prioritete med 

posameznimi izdelki in storitvami.  

Kljub temu da spremenjene nakupne navade potrošnika zaradi gospodarskih okoliščin kažejo 

na trend upadanja potrošnje, pa potrošniku v zadnjem obdobju kot po tekočem traku 

pripisujemo nova, atraktivna in z novo vsebino nabita poimenovanja.  

Postal je novi potrošnik, superpotrošnik pa hiperzahteven potrošnik, v angleškem jeziku pa 

najdemo še sopoimenovanja, kot so digital consumer, hyper connected consumer, virgin in 

hyperengaged consume.
3
 Potrošniki postajajo celo sellsumers, presumers, custowners, 

tasksumers ...
4
 

Nekateri govorijo o generaciji F (Family, Friends, Followers, Fans),
 5

 ki postavlja v ospredje 

iskrenost in širjenje informacij od »ust do ust«, drugi o generaciji G (Generosity)
6
, ki 

zgrožena nad pohlepnostjo in gospodarsko krizo postavlja kot vodilno družbeno in poslovno 

miselnost mrežne (online) kulture »radodarnost«.  

Vsi ti potrošniki pa imajo skupni imenovalec: vsi pripadajo, se družijo, delijo, sodelujejo, 

ustvarjajo, si delijo strast in priznanja, nekateri tudi finančne spodbude in vstopajo v 

podjetniška razmerja preko rastočih Crowdfunding platform
7
 (Kickstarter, Indiegogo, Razoo, 

Crowdfander ...).  

 

 

 

 

                                                             
3 V neposrednem prevodu torej digitalni potrošniki, hiperpovezani potrošniki, nedolžniki, hiperzavezani 

potrošniki'. 
4 Sellsumers so potrošniki, ki služijo denar s prodajo internih informacij podjetjem, s podtikanjem kreativnih idej 

potrošnikom ali izposojo neporabljenega premoženja.  

Presumers so potrošniki, ki so vključeni v izdelke in storitve pred začetkom prodaje, želijo biti prisotni pri 

promociji izdelka ali storitev, še preden pridejo na tržišče.  
Custowner so potrošniki, ki se preselijo od pasivnega kupovanja produktov k dejanskemu investiranju ali celo 

lasti blagovnih znamk, katere kupujejo.  

Tasksumer so potrošniki, ki služijo na račun izvajanja manjših aktivnosti za posameznika ali podjetje. 
5 Neposredni prevod: družina, prijatelji, sledilci, oboževalci. 
6 Neposredni prevod: radodarnost. 
7 Crowdfunding opisuje skupna prizadevanja posameznikov, ki združijo svoje vire, običajno prek interneta, da bi 

podprli prizadevanja, sprožena z drugimi osebami ali organizacijami. Uporablja se za podporo različnih 

dejavnosti, vključno s pomočjo pri nesrečah, sporočanju novic, pri političnih kampanjah, zagonu podjetja, 

financiranju filma ali programske opreme, razvoju in znanstvenemu raziskovanju. 
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2.1 Kaj se pravzaprav dogaja? 

 

 

Digitalna (r)evolucija se je ključno dotaknila potrošnika in ga povsem omrežila. Tako slednji 

ni spremenil le svojih nakupnih navad, temveč tudi celoten nakupni proces. »Starih 

potrošnikov ni več. Novi ima čisto novo preobleko,« pravi temu fenomenu Zenelj Batagelj iz 

družbe Valicon. Potrošnik uporablja globalne možgane, povezan je v svetovno omrežje, je 

izobražen in informiran bolje kot kdajkoli prej. Internet je potrošnika zajel v 360 stopinjah in 

ga preko računalnikov, tablic, mobilnih telefonov in igralnih konzol zvabil, da prek interneta 

gleda tudi televizijo, bere časopise in posluša radio. Vzporedni učinek tega je obilo zaupanja, 

navdušenja, ustvarjalnosti, raziskovanja, povezovanja, deljenja, podpiranja projektov in 

čistokrvnega podjetništva. Imeti pozitiven družbeni vpliv online pa postaja nov statusni 

simbol.  

 

 

2.2 Potrošnik včeraj in njegova tradicionalna nakupna pot 

 

 

Nakupna pot je bila še včeraj linijska, predvidljiva, kontrolirana. Dopuščala je enosmerno 

informiranje, oglaševanje, točke interakcije s potrošnikom pa so bile predvidljive, 

nadzorovane in maloštevilne. 

 

Slika 3: Nakupna pot potrošnika 

 

 
Vir: Lacy, K.: 10 shift Changing Consumer Behavior, 2012. 

 

 

2.3 Potrošnik danes in njegov sodobni nakupni proces 

 

 

Danes smo priča pravemu nakupnemu potovanju, ki poteka nelinearno, multikanalno, 

družbeno. Nakupni proces, ki poteka skozi fazo stimulacije v fazo raziskovanja ter nato do 

točke nakupa in zatem do ponovnega nakupa, je kompleksen. Predvsem faza raziskovanja 

danes v veliki meri poteka na internetu. Tam potrošnik po stimulaciji sam poišče, raziskuje ali 

celo zgrabi zanj prave informacije in ponudbe. Pogosto se obnaša kot t. i. nedolžna stranka 

(angl. virgin) in potuje vse pogosteje od nulte točke resnice (ZMOT
8
) pri določeni znamki ali 

produktu in nato preko pozitivnih interakcij do nakupa tega istega produkta, lahko tudi 

povsem neznane znamke. Vse pomembnejšo vlogo pa imajo sporočila od ust do ust in 

raziskave kažejo, da ima širjenje sporočil kritično vlogo v ponakupnem obnašanju, od koder 

nato sledi tudi vpliv na ponovne nakupne odločitve. 

 

                                                             
8 ZMOT: Zero momet of truth (nulta točka resnice). 
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Slika 4: Nakupno potovanje superpotrošnika – točke interakcije 

 

 
Vir: Lacy, K.: 10 shift Changing Consumer Behavior, 2012. 

 

Na videz konfuzno stanje je sicer kompleksno, vendar z vidika potrošnika dokaj preprosto. 

Pomembno se je povečalo število točk interakcije med potrošnikom in znamko ali produktom 

in prav te postajajo ključne. Če jih ni, tudi stranke ni, če so, zahtevajo povsem drugačen 

pristop od klasičnega. Točke interakcije prezirajo enosmerno komunikacijo oziroma temeljijo 

na dvosmerni, pogovoru, svetovanju, izkušnjah. Iskrenih seveda. In samo »wow« izkušnja in 

doživetje privedeta potrošnika do točke nakupa.  

 

Navidezno zmedo in kompleksnost številnih točk interakcij je mogoče urediti glede na to, 

katere so pomembnejše v posamezni fazi nakupnega procesa. Na naslednji sliki je prikazano, 

katere so poglavitne v prodajni fazi in katere v poprodajni. 

 

Slika 5: Točke interakcije v prodajnem in poprodajnem procesu 

 

 
Vir: Lacy, K.: 10 shift Changing Consumer Behavior, 2012. 
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Ta (r)evolucija nakupnega procesa potrošnika povzroča tudi velike spremembe v načinih dela, 

pristopih, potrebnem znanju in v trženjskih in vse bolj tudi v poslovnih modelih podjetij. V 

določenem trenutku se je trženjska stroka v šali celo spraševala, ali je potrošnik odšel na 

dopust, saj klasični pristopi niso več delovali. A potrošnik ni šel nikamor, le zelo spremenil se 

je. In s spremenjenim in kompleksnejšim nakupnim procesom se je spremenilo in integriralo 

tudi delo. 

 

Slika 6: Kompleksnost marketinških orodij v zadnji trinajstih letih 

 

 
Vir: Lacy, K.: 10 shift Changing Consumer Behavior, 2012. 

 

 

Število t. i. online, tj. spletnih trženjskih orodij je osupljivo naraslo. Raziskave kažejo, da je 

kar 47 % uporabnikov interneta nagnjenih k temu, da o oglaševanem produktu ali storitvi 

poizvejo več na spletu, 46 % uporabnikov večkrat obišče spletne strani njim najljubših znamk, 

41 % se jih strinja, da način online komuniciranja neke znamke pomembno vpliva na mnenje 

uporabnika o tej znamki, 30 % jih pravi, da bi raje kupili produkt ali storitev od znamke, ki ji 

sledijo na družbenih omrežjih. Kar 47 % anketirancev pa pravi, da so uporabili družbena 

omrežja, da so se pritožili določenemu podjetju ... 
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Slika 7: Prikaz deleža uporabnikov interneta, ki so se pritožili podjetju prek družbenih omrežij 

 

 
Vir: IAB Europe, Mediascope Europe 2012. 

 

 

3 VČERAJ ZAVAROVANEC, DANES SUPERZAVAROVANEC 

 

 

Tudi zavarovanec postaja superzavarovanec. Na zrelih trgih je imel zavarovanec še pred 

petimi leti v povprečju avtopolico 8,4 leta pri isti zavarovalnici. Raziskava vedenjskega in 

nakupnega obnašanja zavarovanj (Capgemini Analysis 2007) je zaznala velike razlike med 

trgi, vendar tudi vseprisoten trend, da stranke vse pogosteje zamenjajo zavarovalnico. V 

Veliki Britaniji na primer menjajo avtozavarovanje že prej kot vsaka tri leta, v Španiji in 

Italiji pa vsakih 6 let. Raziskava je jasno pokazala, da obstajajo štirje osnovni segmenti strank: 

tradicionalisti, oportunisti, indiferentni uporabniki in povprečni uporabniki zavarovanj in 

prodajnih poti. Vsak od teh segmentov ima drugačne potrebe, želje, pričakovanja, odnos, 

vrednote. Vzorci obnašanja v teh segmentih glede uporabe prodajne poti pa so nedvoumno 

pokazali, da bodo stranke, ki so sprejele nefizično prodajno pot – internet, le-to uporabljale še 

naprej in še pogosteje (World Insurance Report 2008).  

Uporaba novih poslovnih modelov se je kot odziv na potrošnikove potrebe in njegovo 

dostopnost do interneta sprožila na prelomu tisočletja v letalski industriji s ponudbo 

nizkocenovnih prevoznikov. Letalska vozovnica ni bila nov produkt, poslovni model ponudbe 

pa drastično drugačen in zelo uspešen. V času iskanja novih priložnosti cenejših storitev zgolj 

nižanje cene s strani ponudnika ni bila rešitev, prej brezno. Potrošniku namreč nizka cena ni 

bila samoumevna, pripravljen je bil spremeniti svojo lestvico vrednot in si sam sestavljati 

ceno glede na lastne potrebe. Izbiral bo med enostavnimi in jasno predstavljenimi benefiti 

(doplačila za strežbo, popusti za pravočasnost …). 

 

Ker potrošniku tovrstna ponudba ustreza in z njo občuti moč, jo projicira tudi na druge 

segmente svoje porabe. Tudi na zavarovalniški trg. Njegova zahteva po enostavni izbiri in 

jasnih informacijah, potrebnih za odločitev, predstavlja za zavarovalničarje velik izziv. 

Zavarovalniški trg v osnovi ni navajen na dikcije »enostavno in jasno«. Za to smo odgovorni 

tudi potrošniki iz preteklosti, ki smo zaradi pomanjkanja informacij imeli slednjih raje 

(pre)več kot premalo. Za vsak slučaj. 

 

Mednarodna trimesečna zavarovalniška raziskava podjetja Ernst & Young, izvedena v letu 

2012 na vzorcu 24.000 anketirancev iz 23 evropskih držav, samo potrjuje, da internet globoko 

spreminja predvsem ponudbeni prostor in s tem nakupno pot zavarovancev.  
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Neodvisne informacije omogočajo zavarovancem, da pred nakupom primerjajo produkte in 

cene. Da to laže izvedejo, zahtevajo poenostavljene in transparentne produkte. Ker so 

navajeni, da se vsa storitvena dejavnost prilagaja njihovim željam, potrebam in 

pričakovanjem, zahtevajo enako tudi od zavarovalnice. In ker zvestoba ni samoumevna, 

želijo, da se jo nagradi.  

 

Vpliv kombinacije omenjenih odkritij je mogoče enostaven, ampak ključen: zavarovalničarji 

se morajo osredotočiti na stranko in ji zagotoviti iskreno izkušnjo skozi nove poslovne 

modele. Ti zagotavljajo enostavne in transparentne produkte, preprosto dostopne informacije 

in izčiščene poslovne procese v ozadju. Zaupanje je treba graditi skozi odlično uporabniško 

izkušnjo v celotnem nakupovalnem ciklu in nato še v poprodajni fazi, saj se posameznik sicer 

ne bo odločil za ponovni nakup. Stranko je za zaupanje in novo paleto nakupov že kar 

obvezno nagraditi. 

Koliko informacij potrebujemo pred nakupom zavarovalnega produkta, pa ni odvisno samo 

od enostavnosti produkta, temveč tudi od naših nakupnih navad. Kombinacija poplave 

informacij in želje po zmanjšanju stroškov so potrošnika prisilile, da kljub lojalnost pogleda 

prek plota in pred nakupom preveri umeščenost ponudbe na trgu. Pri nakupu zavarovalne 

police oziroma v fazi raziskovanja to počne že skoraj polovica vprašanih. Zato ne preseneča, 

da so zavarovanci vse manj lojalni eni blagovni znamki, zamenjava zavarovalnice ali 

prodajnega kanala znotraj zavarovalnice pa je vse lažja.  

 

Slika 8: Deleži uporabe virov za pridobivanje informacij v nakupnem procesu nove 

zavarovalne police  

 
Vir: Ernst & Young, Global Consumer Insurance Survay 2012.  

 

Vse večja informiranost strank, visoke zahteve po prilagojeni in kakovostni storitvi in jasnih 

produktih ter znaki nestanovitnosti, hlapnosti določenih segmentov strank, ki veliko pogosteje 

in veliko laže kot kdajkoli prej zamenjajo zavarovalnico ali preferirajo določeno prodajno pot, 

so prisotni tudi na slovenskem trgu. Nove tehnologije z mobilnimi telefoni in tabličnimi 

računalniki še pospešujejo spremembe v vedenju in nakupnih vzorcih potrošnikov, zato je 

potrebna digitalna strategija znotraj multikanalne strategije prodajnih poti.  
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Slika 9: Prikaz preferenc potrošnikov glede poti za različne aktivnosti 

 

 
Vir: Capgemini, Insurance Voice of Customer Survey, 2012. 

 

Razkorak med pričakovanji zavarovancev in tem, kar zavarovalnice ponujajo, pa je še vedno 

velik in na tem področju obstajajo številne priložnosti. Zavarovalnice se zato ne zadovoljijo 

več s preprostim merjenjem zadovoljstva strank, temveč upoštevajo tako imenovani Custumer 

experience indeks, ki daje vpogled v to, kako stranke zaznavajo kakovost zavarovalne storitve 

preko treh dejavnikov, in sicer produktov, mrež oziroma komunikacijskih in prodajnih 

kanalov in življenjskega in nakupnega cikla stranke. 

 

Slika 10: Prikaz dejavnikov zavarovalniškega Custumer experience indeksa 

 

 
Vir: Capgemini/EFMA,Word Insurance Report 2013. 

 

Lanska raziskava Insurance Voice of the custumer Survey kaže, da je imelo samo 30 

odstotkov zavarovancev v 30 državah v kombinaciji omenjenih dejavnikov pozitivno izkušnjo 

in doživetje, medtem ko je kar 60 odstotkov teh istih zavarovancev najprej ocenilo svoje 

zadovoljstvo z zavarovalno storitvijo kot pozitivno. Raziskava je prav tako pokazala, da sta 

izkušnja in doživetje z zavarovalno storitvijo preko interneta z računalnikom in mobilnim 

telefonom celo presegla nekatere uveljavljene prodajne poti. 
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Slika 11: Stranke s pozitivno izkušnjo glede na kanal sklepanja in regijo  

 

 
Vir: Capgemini, Insurance Voice of Customer Survey, 2012. 

 

Vendar, ali sta izjemna izkušnja in doživetje dovolj? Vseprisoten megatrend transparentnosti, 

bo od zavarovalnic zahteval še več (Not just transparent, but naked and proud.; 

trendwatching.com). 

 

Slika 12: Primera transparentnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: trendwatching.com.             Vir: Lastna ponazoritev.  
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4 SLOVENSKI ZAVAROVALNIŠKI TRG NA INTERNETU 

 

 

Spremenili so se tudi slovenski zavarovanci. Tudi oni aktivno uporabljajo internet, penetracija 

z 72 odstotki pa je celo višja kot v Evropi. Tudi pri uporabi Facebooka ne zaostajamo, prav 

tako je vse več tudi uspešnih slovenskih startup podjetij, ki z zanimivimi temnološkimi, 

predvsem mobilnimi inovacijami, prodirajo in osvajajo svet. 

 

Slika 13: Statistika uporabe interneta v Sloveniji  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Http://www.internetworldstats.com/stats. 

 

Prva slovenska raziskava o nakupnem procesu (tudi zavarovanja), ki sta jo opravili podjetji 

iPROM in Valicon (Nakupna pot potrošnika, 2012), kaže, da 57 % anketiranih vsaj enkrat 

letno opravi nakup zavarovanja, pri tem pa se jih 75 % za nakup povprečno odloča 70 dni. Pri 

tem jih kar 80 % navaja, da so kupovali načrtovano, 19 % pa zato, ker je bila dobra ponudba.  

Vnaprej odločenih je bilo še vedno veliko potrošnikov, kar 53 %, tistih neodločenih, ki so na 

začetku nakupnega procesa iskali dobre ponudbe ali izbirali med znamkami pa je bilo 47 %. 

Slovenski potrošnik – zavarovanec išče predvsem informacije o višini premije, sledijo iskanje 

dodatnih popustov in ugodnosti in informativni izračuni. Slovenski potrošnik je pri nakupu 

zavarovanja zelo podoben evropskemu. 

 

 

Analiza po nakupnih fazah tudi kaže, da je v fazi stimulacije pomembna informacija »od ust 

do ust«, ki vpliva na 35 % anketiranih, medtem ko online komunikacija dosega in vpliva le na 

15 % anketiranih. V fazi raziskovanja online komunikacija vpliva že na 47 % potrošnikov, v 

fazi nakupovanja pa se večina, kar 87% anketiranih, zateče v t. i. offline nakup. Ta podatek je 

pričakovan, saj imamo v Sloveniji kakovostno in dobro razvito prodajno pot zavarovalnih 

zastopnikov, ki dosega 65-% tržni delež. Velika navezanost in odnos zastopnik–zavarovanec 

ima globoko tradicijo in ta pot se bo tudi v prihodnjih letih zagotovo obdržala kot osrednji 

kanal. Vendar bo stranka predhodno raziskovala na internetu. 

Tisti, ki so imeli online nakupno izkušnjo in je bila le-ta pravo doživetje ali pravi pogrom, 

svoje mnenje radi delijo z drugimi uporabniki spleta. Priporočila osebnih znancev in online 

mnenja potrošnikov so vir, ki ima najvišjo stopnjo zaupanja. Raziskava Nielson Global 

Online Consumer Survey, ki je zajela 25.000 online potrošnikov v 50 državah, kaže, da jih 90 

% zaupa priporočilom ljudi, ki jih pozna, kar 70 % pa jih verjame mnenjem in izkušnjam, ki 

jih drugi potrošniki objavijo in delijo na spletu. 
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Slika 15: Proaktiven pristop k zbiranju mnenj strank 

 

 

 
Vir: Spletna stran www.wiz.si.  

 

Slovenska raziskava Nakupna pot potrošnika ugotavlja tudi, da so družbeni mediji v tem 

trenutku manj pomembni in imajo »manjšo vlogo kot klasično raziskovanje skozi spletno 

iskanje, raziskovanje spletnih mest in tudi v večini primerov nižjo vlogo kakor osebno 

komuniciranje od ust do ust. In čeprav mobilno raste, je njegovo vplivanje skozi faze 

nakupnega proces relativno nizko,« pojasnjujeta rok Hrastnik iz podjetja iPROM in Matjaž 

Robinšak iz raziskovalne hiše Valicon. 
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Slika 16: Kako pomemben je internet pri raziskovanju in pri nakupu zavarovanja – primerjava 

med Slovenijo in EU  

 

 
Vir: IAB Europe, Mediascope Europe 2012.  

 

To so dejstva, ki so jih prepoznale tudi zavarovalnice v Sloveniji, ki aktivno delujejo in 

upravljajo svoje internetne komunikacije ter stične točke interakcije.  

 

 

5 JUTRI – ZAVAROVANCI LETA 2020  

 

 

Trendi, ki že letos pomembno zaznamujejo ameriške in druge trge in se kažejo v nekaj 

različicah, bodo pri nas verjetno intenzivneje vključeni v kolekcijo zima–pomlad 2014/2015. 

Trendi potrošnikov že dolgo niso več premočrtni, predvidljivi in še manj vodeni, pojavijo se 

prek navzkrižnega opraševanja, ponovne, a inovativne kombinacije, pojavljanja in 

usklajevanja obstoječega in novega obnašanja potrošnika. 

Ekonomski, demografski in tehnološki trendi nakazujejo, da bo naslednje obdobje 

turbulentno, kompleksno in inovativno. Še posebno inovativno bo na področju produktov, saj 

so naša zavarovanja še v mnogih pogledih ujetniki preteklosti.  

Katere velike spremembe in teme osvajajo potrošnike? To je zagotovo izrazito povečana 

potreba in zahteva po varnosti prehrane, na katero vplivajo gensko spremenjena hrana in vse 

pogostejše prehrambne prevare. Naslednja velika tema so klimatske spremembe, ki bodo 

zaradi fizičnih sprememb okolja ostale velepomemben izziv. Nadalje je to razvoj tehnologije 

z intenzivno širitvijo senzorskih tehnologij, mobilnosti in vsiljenih sporočil, kar se bo odrazilo 

z še večjim morjem informacij. To bo povsem redefiniralo komunikacijo in način 

komuniciranja med posamezniki in seveda tudi komunikacijo in odnos med zavarovanci ter 
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zavarovalnico. Nekateri vzorci odnosov ne bodo več sprejemljivi, ključno bo razumevanje 

digitalne tehnologije v smislu prepoznavanja kupcev in ustvarjanje relevantne dvosmerne 

komunikacije z njimi. Sodobnemu zavarovancu bo treba zagotavljati resnično odlično 

uporabniško izkušnjo, takšno, ki ga navdihne k zvestobi, ustvari zagovornika blagovne 

znamke in je vzvod rasti. 

 

 

5.1 Kateri trendi bodo prevzeli potrošnike?  

 

 

 Poudarek na varnostni dimenziji, predvsem tudi naše prehrane. 

 Usmerjenost k reševanju vprašanj klimatskih sprememb (green is the best).
9
 

 Velik delež starega prebivalstva v Evropi bo zahteval in v ospredje postavljal teme, kot so 

kakovostno življenje, zdravje, pokojnina. 

 Razmah inovacij in inovativnih mobilnih rešitev. Do leta 2015 se napoveduje 9,1 bilijona 

povezav preko mobilnikov. 

 Razmah e-zdravstva v vseh smereh.  

 Nadaljnji razvoj digitalnega gospodarstva, ki odpira do 1,5 milijona novih delovnih mest. 

 Razcvet crowdfundinga v Evropi, ki bo že leta 2015 izenačil kapitalske vložke velikih 

investitorjev in crowdfundinga. Prevladujoči potrošniki bodo že omenjeni presumersi.
10

 

 Vseprisotna in totalna transparentnost. 

 Na podatkih temelječe gospodarstvo. 

 Socialna (r)evolucija, kajti pri socialnih omrežjih Facebook, You Tube, Twitter ipd. ne gre 

več za tehnologijo, temveč za socializiranje, instant znanje, zaupanje, pripadnost, status in 

transparentnost.  

 Od blagovnih znamk bo potrošnik pričakoval: odprtost, prijaznost, poštenost, zaupanja 

vredno in transparentno poslovanje in produkte ter veliko noto človečnosti.  

 

 

5.2 In kakšen bo torej naš potrošnik, naš zavarovanec leta 2020?  

 

 

Naš zavarovanec bo zagotovo visoko digitalen. 

Ta odgovor najdemo, če poslušamo in slišimo ter če opazujemo in vidimo mlade, najstnike ali 

pa še bolje tiste triletne in štiriletne nadobudneže. T. i. naravno digitalna (native digit) 

generacija razvija spretnosti za obdelavo in ustvarjanje večpredstavnostnih informacij brez 

napora, za njih je to igra, s katero rastejo, se učijo, se povezujejo, raziskujejo in zabavajo. 

Različne naprave pa so njihove igrače, povezljivost le-teh jim je samoumevna, če to želimo 

ali ne. Ta val, ki ga ni mogoče ustaviti, bo odnesel veliko navad, modelov in struktur. In 

prinesel nove. Mladi so že pripravljeni. Najstniki celo menijo, da Slovenija po tehnologiji 

zaostaja za drugimi. Pravijo, da v svetu obstaja že veliko naprednih tehnologij, ki pa še niso 

prišle do nas.  

 

Kaj še menijo mladi, si lahko preberete v poročilu trženjske raziskave, ki smo jo izpeljali 

marca 2013 v sodelovanju z družbo Valicon, in sicer na temo Tehnološki razvoj skozi oči 

slovenskih najstnikov.  

                                                             
9 Prevod: Zeleno je najboljše. 
10 Glej razlago v sprotnih opombah 4 in 7 zgoraj. 
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6 SKLEP 

 

 

Stranke uporabljajo »globalne možgane« in postajajo ozaveščen center moči. Center moči ali 

po Gartnerju Nexus of Forces, ki ga sestavljajo štirje dejavniki oziroma trendi – informacije 

(primerjave in raziskovanje pred nakupom), mobilnost (hiter dostop, enostavne rešitve), 

socialna omrežja (priporočila, zaupanje) in oblaki (iskanje rešitev) –, bo v naslednjih letih 

usmerjal tudi zavarovalniško panogo. Center moči lahko predstavlja velike motnje za naše po 

večini še tradicionalne poslovne modele, če ne bomo dobro prisluhnili glasu sodobnega 

zavarovanca. Posamezni dejavniki, predvsem splet in družbena omrežja, že sprožajo prenovo 

ali vzpostavitev povsem novih poslovnih modelov in procesov na področju avtomobilskih 

zavarovanj in tudi že v drugih premoženjskih in življenjskih zavarovanjih.  

Smer razvoja v naslednjih letih je samo ena: zavarovalnice bodo morale biti prisotne povsod 

tam, kjer so njihovi zavarovanci, in zagotavljati pozitivno izkušnjo na vsaki točki interakcije. 

Podajamo se na pot, ki bo vse bolj digitalna, vse bolj prepletena in kompleksna, pa vendarle 

preprosta.  

V naslednjih letih bo ključno kritično presojati in določati prioritete s pravim prepletom 

rešitev za stranke znotraj tehnoloških trendov glede na dobičkonosnost investicij (Return of 

Investment, ROI). To bo od nas zahtevalo tudi povsem nove in prenovljene poslovne, 

distribucijske in storitvene poprodajne modele, ki bodo delovali na podlagi podatkovno in 

analitično usmerjenih strategij. Preprosto. Zagotovo pa je, da skupaj z našimi strankami 

vstopamo v novo, digitalno razvojno paradigmo in nove dimenzije.  

 

 

7 POVZETEK 

 

 

Obdobje velikih tehnoloških sprememb z velikim sunkom spreminja zavarovalniško panogo 

tudi na področju iskanja rešitev, poslovnih modelov, ki bodo sledili nakupnem potovanju 

novodobnega digitalnega potrošnika, našega zavarovanca. Ta izraža svoje želje na vseh 

mogočih socialnih omrežjih, v internetnih združenjih oziroma povsod, kjer poleg pridobljene 

neskončne množice informacij ali morebitnega nakupa lahko pusti svoje vprašanje, svoje 

mnenje, sebe.  

 

Mnoge raziskave jasno kažejo, da je potrošnikova tradicionalna linijska nakupna pot tudi pri 

nakupu zavarovanj prerasla v kompleksno potovanje iskanja dodatnih informacij, 

posvetovanja in primerjanja. Za nakup zdaj posameznik porabi več časa, pridobi več 

informacij in je manj lojalen kot kdajkoli prej. Zavarovalnice mu na tem potovanju lahko 

sledijo zgolj tako, da mu zagotovijo želeno digitalno izkušnjo, vključno z doživetjem ob 

nakupu in v poprodajnih procesih nakupa. Enostavnost, transparentnost, prisotnost, 

dostopnost so ključne zahteve zavarovanca.  

Ekonomski, demografski in tehnološki trendi nakazujejo, da bo naslednje obdobje 

turbulentno, kompleksno in inovativno. Naša zavarovanja so v mnogih pogledih ujetnik 

tradicionalne preteklosti, a današnji in prihodnji zavarovanec ni le pripravljen na nove, 

inovativne produkte, ponujene z novimi poslovnimi modeli, temveč jih že pričakuje.  
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8 SUMMARY 

 

 

Period of major change is shifting the insurance industry with a big gust towards solutions, or 

rather business models, which will follow a purchase journey of a 'new-age' consumer, our 

insurer. He reflects his wishes at all possible social networks, internet associations or 

everywhere, where in addition to information or purchase he can also leave his question, his 

opinion … himself. 

 

Many studies clearly indicate that the traditional purchase path of a consumer purchasing 

insurance also grew into a complex travel, searching additional information, consultation and 

comparisons. To purchase, he is spending more time, obtaining more information and is being 

less loyal than ever before. On this trip he can be followed insurance companies only by 

providing him with the required digital experience, including experience in the purchase and 

after sales processes of purchase. Simplicity, transparency, presence and accessibility are key 

insurers demands. 

 

Economic, demographic and technological trends indicate that the next period will be 

turbulent, complex and innovative. Our insurance products are in many ways traditional 

prisoners of the past. But all indicates that the current and future policyholder is not only 

prepared, he is demanding new and innovative products offered by new business models. 
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AKTUALNI VIDIKI SKLADNOSTI V OBDOBJU (PRED)IMPLEMENTACIJE 

DIREKTIVE SOLVENTNOST II  

 

TOPICAL COMPLIANCE ASPECTS DURING SOLVENCY II 

(PRE)IMPLEMENTATION PERIOD 

 

ANDRIJANA BERGANT, MBA
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Ob večkratnem zamikanju datuma uveljavitve direktive Solventnost II
2
, s tem povezane 

negotovosti ter hkratnem pričakovanju preliminarne uveljavitve nekaterih delov direktive s 1. 

januarjem 2014, so vidiki skladnosti poslovanja še zmeraj malo raziskani, vendarle pa za nov 

sistem upravljanja zavarovalnic pomembni. Skladnost kot poslovna funkcija in področje tveganja 

pri poslovanju je v slovenskih praksah upravljanja podjetij manj znana in navzoča, v svetu pa jo 

poznajo že več kot 20 let. Z uveljavitvijo Solventnosti II oziroma še prej, bo skladnost postala  

ključna funkcija upravljanja tudi za slovenske zavarovalnice oziroma zavarovalniške skupine. 

Ali je funkcijo skladnosti mogoče vpeljati danes, tako da bo jutri že delovala? V prispevku bo 

prikazano, da je uvajanje funkcije skladnosti proces, ki traja, se spreminja in neprestano 

nadgrajuje (tako kot tudi druge funkcije upravljanja). Čas pred polno uveljavitvijo Solventnosti 

II je tako bistvenega pomena. Da bi se zavarovalnice in nadzorniki ustrezno pripravili na nov 

sistem upravljanja, skladen z direktivo, pa je glavni cilj smernic Evropskega organa za 

zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
3
. Smernice - med drugim tudi glede sistema 

upravljanja
4
 - bodo postale dokončne predvidoma letošnjo jesen. 

 

Skladnost poslovanja, v službi druge obrambne linije v sodobni arhitekturi sistema upravljanja, 

deluje kot sestavni del celovitega obvladovanja tveganj.
5
 Kot takšna predstavlja varuha 

zakonitosti in poštenosti poslovanja oziroma integritete organizacije, zato pri nas spričo 

aktualnih ekonomskih, političnih in družbenih razmer vse bolj stopa v ospredje tudi v drugih 

panogah.  

 

Tako v Sloveniji poteka vse več razprav in posvetov o skladnosti in etiki poslovanja v okviru 

različnih strokovnih, stanovskih in akademskih krogov. Skladnost poslovanja že postaja trend in 

bo kot poslovna funkcija zaznamovala prihodnost upravljanja slovenskih podjetij, tudi v 

povezavi z izhodom iz krize ter prilagoditvijo na novo ekonomsko in družbeno resničnost, 

temelječo – še bolj kot prej – na vrednotah in integriteti.  

 

Z razumevanjem funkcije skladnosti v kontekstu direktive Solventnost II in smernic za njeno 

implementacijo, v povezavi z dobrimi mednarodnimi praksami upravljanja skladnosti, dobimo 

odgovore na to, kakšna naj bo vloga skladnosti v sistemu upravljanja zavarovalnice, kaj 

razumemo kot tveganja glede skladnosti in kako naj funkcija skladnosti pomaga ta tveganja 

                                                
1Univ. dipl. pravnica, MBA, CCEP, Zavarovalnica Triglav, d. d. 
2Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 25. novembra 2009, o začetku opravljanja in 

opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II). 
3European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
4Consultation Paper on the Proposal on Guidelines on the system of Governance, EIOPA-CP-13/08, 27. marec 

2013 
5Model, ki so ga predstavili pri ECIIA – The European Confederation of Institutes of Internal Auditing.  
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obvladovati. Kakšna pa naj bo vloga funkcije skladnosti v obdobju pred polno implementacijo 

direktive Solventnost II? EIOPA je namreč že izdala osnutek smernic za predhodno delno 

uveljavitev direktive tudi glede sistema upravljanja, kamor spada funkcija skladnosti. Smernice 

naj bi domači nadzorniki uveljavili s 1. januarjem 2014. Vsa omenjena vprašanja so podrobneje 

obravnavana v nadaljevanju prispevka; Pa tudi kakšna je možna vloga funkcije skladnosti v 

povezavi z lastno oceno tveganja in solventnosti (Own Risk Solvency Assessment, ORSA) ter 

tretjim stebrom Solventnosti II, tj. poročanjem.  

 

 

2 REFERENCE ZA SKLADNOST POSLOVANJA IN ETIKA 

 

 

2.1 Reference za skladnost po direktivi Solventnost II  

 

 

Direktiva Solventnost II opredeljuje glavne naloge funkcije skladnosti v 46. členu, nekoliko več 

pa o njej povedo smernice za implementacijo direktive druge stopnje (Level 2 Implementing 

Measures, CEIOPS), ki se nanašajo na sistem upravljanja
6
 (v nadaljevanju: smernice). Od 

Evropske komisije lahko pričakujemo dodatne usmeritve tudi glede funkcije skladnosti, saj sama 

direktiva v 50. členu določa, da Komisija sprejme izvedbene ukrepe, med drugim za podrobno 

opredelitev funkcij iz 46. člena. V skladu s slednjim funkcija skladnosti vključuje (i) seznanitev 

organa upravljanja glede skladnosti z zakoni in drugimi predpisi, sprejetimi v skladu z direktivo, 

(ii) oceno možnih vplivov kakršnih koli sprememb v pravnem okolju na posle zavarovalnice ter 

(iii) opredelitev in oceno tveganj glede skladnosti.  

 

Na podlagi določil direktive smernice pravijo, da funkcija skladnosti zagotavlja, da so vse 

aktivnosti zavarovalnice v skladu z veljavno zakonodajo ter notranjimi akti, pri čemer teh ne 

omejuje na zavarovalniško specifične predpise. Pomembna naloga funkcije skladnosti je tudi 

ocenjevanje tveganj glede skladnosti. Smernice pa tveganja za skladnost definirajo kot 

nevarnosti (i) pravnih sankcij, (ii) materialnih izgub kot tudi (iii) nevarnost izgube ugleda, ki jih 

zavarovalnica lahko utrpi zaradi neskladnosti s predpisi (točka 3.246, Level 2: Governance). 

Smernice tako kot direktiva umeščajo funkcijo skladnosti v sistem notranjih kontrol 

zavarovalnice, slednji pa naj temelji na močni kulturi, v okviru katere se vse ravni zaposlenih 

zavedajo pomembnosti notranjih kontrol in jih tudi izvajajo. Bistveni element takšne kulture je 

integriteta zavarovalnice. Slednja mora zato pri načrtovanju politik in praks paziti na vidike, ki bi 

lahko spodbujali neprimerne aktivnosti (točki 3.232 in 2.233, Level 2: Governance).  

 

Tako lahko vidimo, da so reference za skladnost, izhajajoč iz direktive Solventnost II in smernic 

za njeno implementacijo glede upravljanja, ne samo zavarovalniška zakonodaja, temveč tudi 

drugi predpisi, ki veljajo za zavarovalnico. Ker je učinkovitost funkcije skladnosti v okviru 

sistema notranjih kontrol odvisna od ustrezne kulture ter s tem povezane integritete 

zavarovalnice, vidimo, da so reference za skladnost širše tudi od zakonov ter administrativnih in 

notranjih korporativnih pravil. Integriteta namreč temelji na vrednotah in etičnih pravilih, ki niso 

nujno tudi normativna pravna pravila.  

                                                
6 CEIOPS' Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: System of Governance, October 2009 

(Level 2: Governance). Na podlagi pričakovane direktive Omnibus II bodo izdane nove smernice – Level 2 - za 

implementacijo direktive, predvidoma na osnovi aktualnih smernic naslednice organizacije CEIOPS, organa 

EIOPA.  
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2.2 Skladnost in etika v dobrih praksah in stroki na področju upravljanja skladnosti  

 

 

Če se ozremo še po dobrih praksah upravljanja skladnosti, hitro ugotovimo, da sta skladnost in 

etika nerazdružljivi. Poglejmo si, zakaj.  

 

V ozadju skladnosti ali neskladnosti je skoraj vedno človeško ravnanje. Zaposleni pri svojem 

delu vnašamo v organizacijo lastne vrednote, hkrati smo izpostavljeni vrednotam nadrejenih, 

učimo se vrednot organizacije ter se srečujemo tudi z vrednotami naših strank in drugih 

partnerjev. Vsako ravnanje, odločitev oziroma stanje, ki je v nasprotju s katerokoli od teh 

vrednot, dojemamo kot neetično. Če se morda omenjene vrednote znajdejo v konfliktu, pa smo 

najbolj zvesti lastnim.
7
 Smiselno je, da ima posamezna družba definirane temeljne vrednote, ki 

podpirajo osrednje cilje in strategijo, nato pa skrbi, da v svojo organizacijo vključuje 

posameznike, katerih vrednote se z njenimi ujemajo ali so jim podobne. Za skladnost postanejo 

opisani vidiki vrednot še bolj pomembni takrat, ko se začnejo odražati v politikah, pravilih in 

navodilih za delo, ki so ljudem dobro poznani in jih zato pri svojem vsakdanjem delu tudi 

spoštujejo.  

 

Etika, ki temelji na skupnih vrednotah, je ključna, da organizacija učinkovito dosega skladnost. 

Doseganje skladnosti je namreč najbolj uspešno v takšni organizacijski kulturi, ki postavlja 

pošteno in neoporečno izvajanje poslovnih aktivnosti na najvišje mesto.
8
 Funkcija skladnosti 

zato pomaga vzpostavljati ogrodja in mehanizme, s katerimi etična pravila prenaša v notranja 

pravila družbe, iz teh pa v poslovno resničnost. Skladnost in etika namreč ne moreta biti 

učinkoviti, če sta videti le kot nekaj, kar »odkljukamo« kot narejeno ob koncu dneva, ko je 

»normalno« delo opravljeno.
9
 Da bi zaposleni razumeli, kaj pomeni etika v praksi, je to najbolje 

ponazoriti s primeri ter etična vprašanja in rešitve, izhajajoč iz poslovne prakse, neprestano 

komunicirati. Funkcija skladnosti se pri svojem delu srečuje z različnimi dobrimi in slabimi 

primeri ravnanja in aktivnosti, zato je pomembno, da lekcije iz obeh sporoča čim širšemu krogu 

zaposlenih.  

 

Zavarovalnice etiko najbolje vnašamo v vsakdanje delo in poslovno prakso tako, da ustvarimo 

kulturo, v kateri odprto razpravljamo o etičnih vidikih poslovnih aktivnosti in odločitev ter o tem 

zavzemamo stališča, ki jih tudi dosledno uveljavljamo v podobnih primerih. Takšne razprave 

lahko potekajo v okviru kolegijev različnih področij in služb kot tudi na ravni družbe. O etičnih 

dilemah govorimo takrat, ko se srečamo s situacijo, v kateri bi lahko ravnali na dva ali več 

načinov, od katerih je eden bolj pravi, pošten ali pravičen, drugi pa manj ali celo v nasprotju s 

poštenostjo in pravičnostjo, obenem pa ni v nasprotju s predpisi. Dilema je največkrat v tem, da 

je ravnanje, ki  ga zahteva bolj pravi in pošten odziv, velikokrat zahtevnejše, bolj zamudno in 

morda povezano z večjimi stroški. Podjetje v razpravah o etičnih vidikih tovrstnih situacij tehta 

med to ceno in pa »ceno«, ki jo lahko predstavlja pomanjkanje integritete, če se odloči ravnati po 

principu najmanjšega odpora, ki je (videti) enostavnejši in cenejši. Tovrstne prakse je v Sloveniji 

malo, saj do resnih, zavestnih razprav o etičnih vidikih poslovnih praks in odločitev sploh ne 

pride, zaposleni pa v praksi običajno izberemo rešitev, ki je (videti) enostavnejša in hitrejša. 

Tako se organizacijska kultura in integriteta oblikujeta sami od sebe, po naključju, pogosto tudi v 

neželeno smer.  

 

                                                
7 Navran, F. J.: Shaping organizational ethics: The role of the individual, 2011, str. 25. 
8 Uvod Priporočil za izvajanje funkcije skladnosti v bankah, Verzija 1 (NS ZBS, 14. 3. 2011).  
9 Duglas Scrivner, Ethisphere Magazine, Quarter 01/2009. 
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V nekaterih organizacijah poslovodstvo vendarle tudi formalno razpravlja o etičnih vidikih 

pomembnih poslovnih odločitev in aktivnosti. V sklopu podjetja je lahko organiziran poseben 

odbor, ki obravnava etične dileme, ki se pojavljajo v poslovni praksi. V večjih korporacijah po 

svetu delujejo odbori za skladnost in etiko, v manjših organizacijah pa si lahko omislimo takšno 

prakso v okviru drugega, že obstoječega odbora, komisije ali kolegija. Vsekakor je treba o etiki 

govoriti v povezavi s konkretnimi dilemami, ki izhajajo iz vsakdanje poslovne resničnosti, da bi 

se jih sploh zavedali, se bili potem sposobni nanje ustrezno odzvati, skrbeti za doslednost in s 

tem  ustvarjati tako želeno dobro korporativno kulturo.  

 

Poglejmo si še, kakšen je odnos med etiko in skladnostjo. Ali bi sploh potrebovali funkcijo 

skladnosti, če bi vsi ravnali v skladu z univerzalnimi pravili o dobrem, pravičnem in poštenem? 

Ali sploh obstaja univerzalna resnica o tem, kaj je prav in kaj je narobe? In, četudi obstaja,  ali jo 

lahko spoznamo? Za namen tega prispevka bomo izhajali iz dognanja, da so vrednote sistem 

osebnih prepričanj o tem, kaj je prav, pošteno in pravično ter kaj ni, etika pa se kaže kot ravnanje 

v skladu s temi prepričanji oziroma vrednotami.
10

 Iz tega sledi, da ne moremo pričakovati, da se 

bodo vsi posamezniki v organizaciji strinjali o tem, kaj je prav in kaj narobe. Spričo tega 

potrebujemo sistem pravil, zaposlene pa je treba intenzivno osveščati in izobraževati o pravilih 

ravnanja, bodisi zato, ker to zahtevajo predpisi, bodisi izhajajoč iz organizacijskih vrednot ter s 

tem povezane želene organizacijske kulture. Da bi bili učinkoviti, mora biti definirana tudi 

odgovornost in predpisane posledice v primeru kršitev, ki jih mora organizacija učinkovito 

uveljaviti. Etično ravnanje se pojavi na vrhu piramide, nad zapisanimi pravili, njihovo 

uveljavitvijo in ukrepanjem zaradi kršitev. Etično ravnanje je presežek zahtevanih in zapisanih 

standardov skladnosti ter negativni motivaciji zaradi strahu pred posledicami njihove kršitve; 

Obenem so zahteve  skladnosti predpogoj, da se v organizaciji razvije močna etična kultura. 

Podobno kot je samouresničitev na vrhu Masllowove piramide potreb, po tem ko smo zadovoljili 

nižje, vendar nujne eksistenčne, sociološke, čustvene in osebnostne potrebe (Snell, 2008).  

 

Kako široko bomo v zavarovalnicah opredelili obseg delovanja funkcije skladnosti, je torej 

odvisno od tega, kaj bomo vzeli za reference skladnosti in katera vsebinska področja bomo 

opredelili kot področja tveganja za skladnost. V nekaterih slovenskih zavarovalnicah imamo med 

področji tveganj, s katerimi se ukvarja skladnost, v ospredju poročanje in razkritja nadzornim 

institucijam in javnosti, varstvo osebnih podatkov; pri nekaterih so kot takšna področja 

opredeljena preprečevanja pranja denarja, varstvo in zdravje pri delu, varstvo potrošnikov in 

lojalna konkurenca. Tipična področja tveganja, ki jih obravnava funkcija skladnosti v dobrih 

praksah, ne glede na sektor, je tudi preprečevanje nasprotij interesov. Direktiva Solventnost II in 

poprej omenjene smernice napotujejo, da zavarovalnice podrobneje določijo naloge in 

odgovornosti ključnih funkcij upravljanja v svojih politikah upravljanja. Upravičeno lahko 

pričakujemo, da bosta podrobnejša pravila in usmeritve glede funkcije skladnosti na podlagi 

izhodišč direktive Solventnost II zapisala Evropska komisija in domači nadzorni organ. Podobno 

je Banka Slovenije to določila v sklepu, ki ureja upravljanje s tveganji bank, ter Agencija za trg 

vrednostni papirjev v svojem sklepu, ki ureja pogoje za opravljanje investicijskih storitev. Na 

podlagi obeh je Združenje bank Slovenije pripravilo priporočila za izvajanje funkcije skladnosti 

v bankah
11

 z namenom, da bi poenotilo izhodišča glede upravljanja s tveganjem skladnosti in 

delovanja funkcije skladnosti. Navedena praksa v finančnem sektorju pri nas usmerja tudi 

zavarovalno združenje, da aktivno sodeluje pri sooblikovanju praks in pravil glede vzpostavitve 

                                                
10 Navran, F. J.: Shaping organizational ethics: The role of the individual, 2011, str. 24. 
11 Priporočila za izvajanje funkcije skladnosti v bankah, Verzija 1 (NS ZBS, 14. 3. 2011). 
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in upravljanja funkcije skladnosti v zavarovalnicah
12

 ter tako izkoristi obdobje 

(pred)implementacije direktive Solventnost II.  

 

Vsem zavarovalnicam bo zagotovo skupno, da bo funkcija skladnosti delovala na področju 

opravljanja zavarovalniške dejavnosti, najverjetneje s poudarkom na varovanju imetnikov polic 

in upravičencev iz zavarovanja ter jasnosti in preglednosti produktov in splošnih pogojev. K 

navedenemu je namreč evropski nadzornik primarno strateško usmerjen.
13

  

 

 

3 UPRAVLJANJE TVEGANJ GLEDE SKLADNOSTI  
 

 

3.1 Opredelitev elementov upravljanja tveganj glede skladnosti 

 

 

Združenje bank Slovenije v svojih priporočilih za izvajanje funkcije skladnosti opredeljuje štiri 

elemente upravljanja tveganj glede skladnosti: (i) ugotavljanje in opredeljevanje tveganj glede 

skladnosti, (ii) merjenje oziroma ocenjevanje teh tveganj, (iii) obvladovanje tveganj glede 

skladnosti in (iv) spremljanje tveganj glede skladnosti, vključno s poročanjem (vertikalno in 

horizontalno znotraj organizacije).   

 

 

3.2 Kaj so tveganja glede skladnosti in kako jih ocenjujemo 

 

 

3.2.1 Opredelitev tveganj glede skladnosti  

 

Tveganja glede skladnosti, ki se kažejo v nevarnosti pravnih sankcij in materialnih izgub, lahko 

opredelimo na osnovi kazenskih določil predpisov, ki urejajo zavarovalniško dejavnost, ter 

drugih predpisov, ki veljajo za zavarovalnico in jih zavarovalnica opredeli kot pomembno 

področje tveganja glede skladnosti. Opredeljene nevarnosti pravnih sankcij in materialnih izgub 

lahko izvirajo tudi iz nespoštovanja notranjih aktov zavarovalnice ter sklenjenih sporazumov in 

pogodb. Tveganja glede skladnosti, ki izvirajo iz sporazumov in pogodb, bomo iskali v tistih 

primerih, kjer gre za velik pomen ali večjo vrednost predmeta pogodbe, ali pa v primerih, ko smo 

sprejeli pogodbeno kazen, skesnino oziroma obstaja potencialna večja odškodninska 

odgovornost. 

 

Tveganja, ki se kažejo v izgubi ugleda zaradi neskladnosti, najpogosteje izvirajo iz 

nespoštovanja ali neuresničevanja sprejetih kodeksov in deklaracij, zelo pogosto pa se pojavlja 

kot spremljajoče tveganje pri neskladnosti s predpisi in notranjimi akti.  

 

V priporočilih za izvajanje funkcije skladnosti Združenja bank Slovenije so ločena pravna 

tveganja in tveganja glede skladnosti, in sicer po tem, da je v tveganja glede skladnosti vključeno 

tudi tveganje ugleda. Poleg navedenega pri tveganju za skladnost ne gre za neskladnost z vsemi 

                                                
12 Pri Slovenskem zavarovalnem združenju je bil ustanovljen Odbor za funkcijo skladnosti, ki se na tem področju 

že povezuje z Agencijo za zavarovalni nadzor in tudi z Združenjem bank Slovenije.  
13 Bernardino, G.: Opening speech: »Reinforce consumer confidence in Europe’s insurance and pensions sectors.«. 
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veljavnimi predpisi, temveč le za neskladnost s tistimi, iz katerih izvirajo največja oziroma 

najpomembnejša tveganja glede skladnosti oziroma jih družba opredeli kot takšna.   

 

 

3.2.2 Analiza in ocena tveganj glede skladnosti 

 

 

Tako kot pri ocenjevanju drugih vrst tveganj je tudi glede skladnosti treba izhajati iz osnov 

upravljanja s tveganji nasploh. Ta proces je sicer povezan z verjetnostnimi formulami, 

metodologijami in različnimi orodji za izračun tveganj, kljub temu pa gre v osnovi za človeku 

dokaj naraven proces, ki je prisoten tudi v vsakdanjem življenju. Izhodišče osnovnega procesa 

upravljanja s tveganji lahko opredelimo z naslednjimi šestimi vprašanji:
14

 (i) Kaj želimo doseči, 

kaj so naši cilji na nekem področju (npr. zakonito in neoporečno poslovanje organizacije, 

skladno ravnanje zaposlenih) (ii) Kaj nam preti, katere nevarnosti ogrožajo organizacijo (npr. 

denarne globe in druge sankcije za prekrške, sankcije za kazniva dejanja, odškodninski zahtevki, 

pogodbena kazen, izguba ugleda) (iii) Katere od teh nevarnosti so najpomembnejše glede na 

njihovo verjetnost in obsežnost oziroma učinek v primeru, da se uresničijo (npr. prekrški, 

povezani z varstvom pravic imetnikov zavarovalnih polic, ravnanjem zavarovalnih agentov, 

neustreznim zavarovanjem zbirk osebnih podatkov o zdravstvenem stanju zavarovalcev ipd.) (iv) 

Kaj bomo ukrenili glede teh najpomembnejših nevarnosti/tveganj (npr. tveganja bomo odvrnili, 

zmanjšali, preusmerili) (v) Ali so naši ukrepi glede tveganj delovali in kako bi jih bilo treba 

prilagoditi, spremeniti ali nadomestiti in (vi) Kaj se je spremenilo glede opazovanih tveganj (ali 

so se obstoječa tveganja spremenila, nastala nova)?  

 

Najbolj pomemben del analiziranja in ocenjevanja tveganj poteka pri iskanju odgovorov na tretje 

vprašanje, ko zbiramo informacije, na podlagi katerih presojamo in ocenjujemo, kaj vpliva na 

verjetnost nastanka določene nevarnosti (dejavniki tveganj) in po čem lahko to ugotovimo 

(kazalniki tveganj). Tveganja glede skladnosti tipično povečujejo spremembe zakonodaje, ki 

zajemajo večji oziroma pomembnejši del poslovanja zavarovalnice. Lahko pa tveganja glede 

skladnosti povečujejo tudi pomembnejše spremembe v organizaciji, pri načrtovanju obsežnejše 

prodajne akcije, nastanku novih produktov ipd. Medtem ko so kazalniki tveganj glede skladnosti 

lahko pritožbe strank, ugotovitve organov nadzora, namigi oziroma sporočila (tudi vprašanja) 

zaposlenih.  

 

Ko določimo verjetnost nevarnosti, je to nevarnost treba ovrednotiti, jo oceniti. To pa lahko 

izvedemo kvantitativno ali kvalitativno. Tipično lahko določimo kvantitativno vrednost 

nevarnosti mnogih prekrškov, in sicer na podlagi predpisane denarne globe. Kvalitativno pa 

lahko ocenimo nevarnosti izreka drugačnih sankcij, denimo prepoved ali ustavitev izvajanja neke 

poslovne aktivnosti, odredbe o spremembi pogojev in podobno. Nekatera tveganja, kot je 

tveganje izgube ali poškodovanja ugleda, pa je teže meriti. Upoštevati je mogoče, da prisotnost 

tveganja ugleda dodatno povečuje učinek in pomen drugih nevarnosti, ki jih to tveganja 

spremlja. Prav tako lahko ocenimo, da se je v sodobnem času tveganje za ugled izredno povečalo 

tako glede učinka kot tudi glede verjetnosti uresničitve, in sicer zaradi družabnih omrežij ter 

hitrosti širjenja informacij,
15

 ki jih ti omogočajo, še zlasti v povezavi s pametnimi napravami.  

 

 

                                                
14 Hillson, D.: Risk management basics: What exactly is it?, http://www.youtube.com/watch?v=BLAEuVSAlVM 

(videopredstavitev).  
15 Palm, S.: Executive Talk: Susan Palm on the Compliance Challenges and Reputation Risks Facing Banks 

Today, http://www.youtube.com/watch?v=AGdU6Ez3Aoo (videopredstavitev).  
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4 TVEGANJA GLEDE SKLADNOSTI IN TRIJE STEBRI SOLVENTNOSTI II 

 

 

4.1 Skladnost v povezavi z internim modelom in lastno oceno tveganj in solventnosti 

 

 

V zvezi z internim modelom lahko funkcija skladnosti pomaga pri spremljanju izpolnjevanja 

zahtev in pogojev v zvezi z nastajanjem, validacijo ter odobritvijo internega modela 

zavarovalnice. Evropski nadzorniki namreč sporočajo, da bo nadzor glede internih modelov 

usmerjen v (i) pregled ustreznosti modela v primerjavi s profilom tveganja zavarovalnice, (ii) 

utemeljenost uporabljenih predpostavk, (iii) postopek validacije; način izvedbe in izpolnjevanje 

zahtevanih standardov, zlasti natančnost opredelitve procesa in orodij validacije (določenost 

politik in opredeljenost zapisanih postopkov), (iv) neodvisnost tima za izvedbo validacije ter (v) 

izid testiranj modela in sprejetih ukrepov glede na testiranja.
16

 Za izkazovanje vseh teh zahtev 

funkcija skladnosti lahko pomaga pri opredelitvi elementov ogrodja, znotraj katerega se bodo te 

zahteve zagotavljale, spremljale in pozneje tudi izkazovale pri nadzoru. Ogrodje vsebuje zlasti 

politiko in natančnejša pravila glede oblikovanja in validacije internega modela, vzpostavitev 

procesa, v katerem se bo zagotavljalo dokumentiranje vseh faz nastajanja in validacije modela ter 

izvedenih testov ter vzpostavitev linije poročanja in komuniciranja glede rezultatov testiranja in s 

tem povezanega sprejema in uresničevanja ukrepov. V tem postopku bo občutnejšo vlogo 

nadzora verjetno opravljala notranja revizija.  

 

Tveganja glede skladnosti bodo lahko uporabljena pri končnem definiranju celovitega profila 

tveganosti zavarovalnice. Kako tveganja glede skladnosti utegnejo vplivati na kapitalske zahteve, 

pa bo odvisno od presoje funkcije za upravljanje s tveganji, na podlagi celovitega popisa in 

ocene tveganj za skladnost in drugih tveganj, katerim je zavarovalnica izpostavljena. V ta namen 

je smiselno, da se funkcija skladnosti prav v fazi (pred)implementacije direktive Solventnost II 

dobro poveže in dogovori s funkcijo upravljanja s tveganji glede načina opredelitve tveganj za 

skladnost ter vrednotenja in določitve stopenj teh tveganj, smiselno enako uporabljenim 

postopkom in metodologiji za opredelitev ter oceno drugih vrst tveganj.  

 

Tveganja glede skladnosti bodo lahko dejavnik tudi pri izvedbi lastne ocene solventnosti in 

tveganja (ORSA- Own Risk and Solvency Assessment). Slednja bo kot obveznost zavarovalnic 

prav tako predmet preliminarne uveljavitve direktive Solventnost II po smernicah EIOPA, 

načrtovani za 1. januar 2014. Vse zahteve postopka lastne ocene pa bo laže izpeljati in 

zagotavljati, če bo zavarovalnica že v obdobju (pred)implementacije direktive vzpostavila 

koherenten sistem upravljanja s tveganji (enterprice risk management), v katerega bo vključeno 

tudi upravljanje tveganj glede skladnosti. Tak sistem bo predstavljal dobro izhodišče za 

pridobitev ustreznih podatkov o tveganjih na ravni zavarovalnice, njihovo medsebojno 

primerljivost ter izvedbo potrebnih analiz v postopku lastne ocene. Lastna ocena tveganj in 

solventnosti je za zavarovalnice pomembna, ker bo dala še bolj podrobno sliko o profilu tveganja 

zavarovalnice, na podlagi katerega bo poslovodstvo lahko sprejemalo kakovostnejše odločitve, ki 

bodo tudi bolj informirane. Direktiva v 45. členu določa, da je lastna ocena solventnosti in 

tveganja sestavni del poslovne strategije in se stalno upošteva pri strateških odločitvah podjetja. 

Zavarovalnice so dolžne o rezultatih posamezne lastne ocene tveganj in solventnosti poročati 

nadzornemu organu. Spričo navedenega je tudi za tveganja glede skladnosti pomembno, da so ne 

le ustrezno opredeljena in ocenjena, temveč da sta postopek in metodologija analiziranja in 

ocenjevanja tveganj glede skladnosti tudi ustrezno zabeležena. Ta postopek glede tveganj za 

                                                
16 Kerfriden, C.: FSA, UK, član EIOPA, iz predstavitve na konferenci Solvency II Summit, 24. 1. 2013, 

Amsterdam, Fleming Europe. 
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skladnost pa bo izhajajoč iz načela sorazmernosti verjetno manj zahteven in kompleksen kot pri 

opredelitvi in ocenjevanju drugih, večjih tveganj, ki so inherentna zavarovalniški dejavnosti 

oziroma bo postopek ocene tveganj glede skladnosti enostavnejši v manjših zavarovalnicah ter 

zahtevnejši v večjih, sestavljenih zavarovalnicah in zavarovalniških skupinah.  

 

 

4.2 Vloga skladnosti pri poročanju po tretjem stebru 

 

 

Opredelitev vloge skladnosti v postopku poročanja bo verjetno oblikovala še najbolj raznolike 

prakse, odvisne od notranje organiziranosti in obstoječe ureditve odgovornosti v posamezni  

zavarovalnici. V nekaterih zavarovalnicah bo funkcija skladnosti aktivno udeležena pri 

opredelitvi ogrodja, znotraj katerega bo potekalo spremljanje izvajanja poročanja z vgrajenimi 

kontrolami, ki jih bo lahko v določeni meri izvajala tudi funkcija skladnosti. Pri nekaterih 

poročilih bo funkcija skladnosti morda doprinesla tudi vsebinsko (kot npr. glede lastne ocene). V 

celotnem sistemu izvajanja poročanja bo morda imela funkcija skladnosti v nekaterih praksah 

vlogo koordinatorja pri posodabljanju zahtev poročanja, oblikovanju postopka določitve 

odgovornih in zadolženih oseb za poročanje in podobno. Ponekod pa bo imela manj aktivno in 

bolj svetovalno vlogo.   

 

Aktivnejše vloge pri zbiranju, urejanju, analizi in pripravi podatkov za namen poročanja po 

tretjem stebru pa funkcija skladnosti najverjetneje ne bo imela.  

 

 

5 SKLEP  

 

 

V obdobju (pred)implementacije direktive Solventnost II imamo slovenske zavarovalnice 

priložnost, da vzpostavimo ogrodje delovanja funkcije skladnosti in jo ustrezno umestimo v 

organizacijo ter povežemo z drugimi ključnimi funkcijami upravljanja, zlasti upravljanja s 

tveganji, kot tudi z obstoječimi poslovnimi funkcijami. Zdaj je pravi čas, da sprejmemo politiko 

o delovanju funkcije skladnosti, njenih nalogah in odgovornostih ter opredelimo področja in 

postopke delovanja. Pravo osebo, ki bo izpolnjevala pogoje za nosilca ključne funkcije, je 

potrebno ustrezno izobraziti na področju skladnosti poslovanja. Slednje namreč zahteva dobro 

mero interdisciplinarnosti, ki vključuje poznavanje pravnega sistema in sposobnost 

prepoznavanja učinkov sprememb v pravnem okolju na poslovanje zavarovalnice, poznavanje 

vsaj osnov upravljanja s tveganji, analitične sposobnosti ter tudi sposobnosti komuniciranja, 

izobraževanja, svetovanja in znanje s področja upravljanja procesov.  

 

Pri EIOPA ocenjujejo, da bodo tiste zavarovalnice, ki že pred polno uveljavitvijo direktive 

Solventnost II spremljajo in ocenjujejo svoja tveganja, dobro pripravljene na nov sistem 

upravljanja. Zato je treba pripraviti tudi izhodišča za opredelitev, oceno in obvladovanje tveganj 

glede skladnosti. Kot smo videli v tem prispevku, gre za zahteven in dolgotrajen postopek, zato 

ga ne bo mogoče vpeljati čez noč.  

 

Zavarovalnice lahko pomembno izboljšamo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za učinkovito 

doseganje skladnosti, in sicer tako, da vnesemo v svojo poslovno prakso razprave o etičnih 

vidikih pomembnejših poslovnih odločitev in aktivnosti ter s tem gradimo močno k zakonitosti 

in neoporečnosti usmerjeno korporativno kulturo.  
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6 POVZETEK 

 

 

Večkratni zamik datuma, ko naj bi bila  vpeljana direktiva Solventnost II, nam prinaša tudi 

dodaten čas za priprave na nov sistem upravljanja. Ena od ključnih funkcij upravljanja je 

skladnost, ki se  povezuje z vsemi tremi stebri Solventnosti II. Zavarovalnice morajo imeti v 

okviru svojih politik opredeljene naloge in odgovornosti ter področje delovanja funkcije 

skladnosti. Oblikovati je treba metodologije in procese, s pomočjo katerih bo mogoče opredeliti 

in oceniti tveganja glede skladnosti, tako da so tudi združljivi s sistemom korporativnega 

upravljanja s tveganji. Da bi vzpostavili to novo funkcijo upravljanja, je pomembno izvesti 

intenzivne aktivnosti še pred napovedano delno uveljavitvijo direktive, načrtovane za 1. januar 

2014. Ne glede na Solventnost II postaja skladnost poslovanja kot samostojna poslovna funkcija 

trend tudi pri nas in bo zaznamovala prihodnost upravljanja slovenskih podjetij iz različnih 

sektorjev, tudi v povezavi s povrnitvijo zaupanja in integritete.  

 

 

7 SUMMARY  

 

 

Continuous delay on implementing Solvency II directive brings extra time for insurers to prepare 

for new system of governance. Compliance function is one of the key functions of governance 

and is connected to all three pillars of Solvency II. Insurance companies have to adopt policies, 

which define responsibilities, tasks and compliance risk areas. Adequate methodologies and 

processes are to be designed and put in practice in order to define and measure compliance risks, 

compatible with the enterprise risk management system. Intensive activities for establishing this 

new function of governance are thus needed before the start of preliminary implementation of 

Solvency II, announced for January 1
st
 2014. Regardless of Solvency II, compliance is becoming 

a trend, which will mark the future of corporate governance in Slovenia in different sectors, also 

with the connection of regaining trust and integrity.  
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SPREMINJANJE NALOŽBENIH POLITIK SLOVENSKIH POKOJNINSKIH 

SKLADOV IN POSLEDICE ZA ZAVAROVANCA  

 

INVESTMENT POLICY CHANGE OF THE SLOVENIAN PENSION FUNDS  

AND CONSEQUENCES FOR THEIR MEMBERS 

 

MAG. ALENKA ČOK PANGERŠIČ
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Za nami je približno deset let pokojninskega varčevanja v drugem in tretjem pokojninskem 

stebru. Zakonske okvire zanj je določil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

ZPIZ-1, v začetku letošnjega leta pa je stopil v veljavo novi pokojninski zakon ZPIZ-2, ki 

prinaša nekaj za varčevalce ugodnih bistvenih novosti glede pokojninskega varčevanja v 

drugem in tretjem stebru.  

 

Prispevek najprej obravnava obstoječo naložbeno politiko in dosežene donosnosti 

pokojninskih skladov v preteklih desetih letih. Nato oceni pričakovane donosnosti po shemi 

življenjskega cikla, kot ga omogoča nova zakonodaja. Predstavljeni so tudi rezultati 

poslovanja obstoječih tujih investicijskih skladov, ki izvajajo politiko življenjskega cikla že 

dlje časa. Nazadnje predstavi še pomanjkljivosti nove naložbene politike, ki odločitev o 

alokaciji sredstev povsem prepušča upravljavcu sklada, medtem ko niti finančno veščemu 

varčevalcu ne omogoča, da bi pomembneje vplival na alokacijo sredstev in s tem na 

pričakovane donosnosti svojih sredstev. 

 

 

2 INVESTICIJSKA POLITIKA SLOVENSKIH POKOJNINSKIH SKLADOV V 

PRETEKLIH DESETIH LETIH 

 

 

V prvih desetih letih pokojninskega varčevanja v drugem in tretjem pokojninskem stebru je, 

kot smo že omenili, naložbeno politiko v Sloveniji določal ZPIZ-1, ki je napotoval na Zakon o 

zavarovalništvu (ZZavar), in sicer v delu, ki obravnava naložbe kritnega sklada. Zanj je bila 

značilna zelo konservativna naložbena politika, pri čemer je strokovne polemike povzročal 

predvsem navzgor omejen delež delniških naložb, ki za dolgoročna varčevanja ni primeren. 

Znašal je 30 odstotkov sredstev sklada, z vključevanjem mešanih obvezniško-delniških 

vzajemnih skladov v portfelj sklada pa se je delež lastniških naložb teoretično lahko zvišal do 

največ 50 odstotkov. Ta omejitev je na dolgi rok onemogočala doseganje višjih donosov 

pokojninskega varčevanja.  

 

Hkrati z omejujočimi predpisi glede deleža delnic v pokojninskih skladih je še močnejšo 

prepreko za dosego višjih donosnosti predstavljala zakonska zahteva po doseganju minimalne 

zajamčene donosnosti. Upravljavec sklada, ki zahtevane donosnosti ni dosegel, je moral 

oblikovati rezervacije ali celo vplačati pripadajoči denarni znesek v pokojninski sklad.
2
 

Zajamčena donosnost je bila vezana na donosnosti slovenskih državnih obveznic. Zato je 

                                                             
1 Modra zavarovalnica, d. d. 
2 Posledice nedoseganja zajamčene donosnosti so bile nekoliko drugačne pri kritnih skladih kot pri vzajemnih 

pokojninskih skladih, razlikovale pa so se tudi znotraj obeh skupin. 
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povsem razumljivo, da so v portfeljih pokojninskih skladov prevladovale obveznice, ki so 

vsebinsko gledano dosegale vsaj 50 odstotkov sredstev sklada, preostalo pa so bili večinoma 

depoziti pri slovenskih bankah. Lastniške naložbe so bile nezaželene, ker imajo ob sicer višji 

pričakovani donosnosti tudi višjo nihajnost, so torej bolj tvegane. Posledično lahko v 

posameznih krajših obdobjih znižajo donosnost sklada pod zajamčeno vrednost. 

 

Graf 1: Delež naložbenih razredov vzajemnih pokojninskih skladov po letih 

 

 
Vir: Spletna stran Agencije za trg vrednostnih papirjev, http://www.a-tvp.si/. 

 

 

Sliko o dejanskem deležu lastniških naložb v vzajemnih pokojninskih skladih nekoliko 

zamegli postavka investicijski kuponi in delnice investicijskih družb, ki vsebuje tako naložbe v 

obveznice kot v delnice. Gre predvsem za naložbe v sklade ETF, ki sledijo kateremu od 

obvezniških ali delniških indeksov, in naložbe v klasične vzajemne sklade. 

 

Največji med vzajemnimi pokojninskimi skladi, Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne 

uslužbence (ZVPSJU), ki ga upravlja Modra zavarovalnica, pred tem pa je bil pod okriljem 

Kapitalske družbe, od začetka svojega obstoja nikoli ni imel v lastniških naložbah naloženih 

več kot 20 odstotkov sklada. V skladih ostalih upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov 

pa je bil delež lastniških naložb najverjetneje še precej manjši. 

 

Glede na zakonske okvire poslovanja ni smiselno pričakovati, da bi bile razmere pri kritnih 

skladih pokojninskega varčevanja bistveno drugačne. 

 

Ugotovimo torej lahko, da pokojninski skladi v preteklosti niso nikoli dosegli zakonsko 

dopustne zgornje meje lastniških naložb, kar jim je onemogočalo, da bi dosegli višje donose, 

kot so jih. Oviro za povišanje deleža delnic v portfeljih pokojninskih skladov je očitno 

predstavljala zajamčena donosnost. Le kapitalsko najmočnejši upravljavci z dolgoročno vizijo 

varčevanja so si lahko privoščili nekoliko višje deleže lastniških naložb kot konkurenca. 

Kljub nizkemu deležu lastniških naložb so bile dejansko dosežene letne donosnosti 

razmeroma dobre. Povprečne letne donosnosti vzajemnih pokojninskih skladov so v zadnjih 
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enajstih letih znašale približno 5 odstotkov, kumulativna donosnost pa skoraj 70. Izstopa 

donosnost v letu 2008, ko je povprečni vzajemni pokojninski sklad imel največji delež delnic, 

hkrati pa se je z bankrotom banke Lehman Brothers začela finančna kriza in pozneje še 

recesija.  

 

Graf 2: Letna donosnost vzajemnih pokojninskih skladov 

 

 
Opomba: Letna donosnost je povprečna donosnost skladov, utežena z njihovo velikostjo. 

Vir: Spletna stran časnika Finance, http://www.finance.si/. 

 

 

3 SPREMEMBE, KI JIH NA INVESTICIJSKEM PODROČJU PRINAŠA NOVI 

ZAKON 

 

 

Z letošnjim letom je stopil v veljavo nov pokojninski zakon ZPIZ-2, ki prinaša na področje 

investiranja sredstev pokojninskih skladov dve bistveni novosti.  

 

Prva pomembna novost je omogočanje naložbene politike življenjskega cikla. Uvaja se krovni 

sklad s tremi podskladi, ki imajo vsak svojo naložbeno politiko. Zadnji podsklad, ki je 

namenjen najstarejšim varčevalcem, ostaja podoben zdajšnjim pokojninskim skladom z 

zajamčeno donosnostjo, prva dva pa sta namenjena mlajšim varčevalcem, ki s ciljem doseči 

višjo donosnost lahko prevzamejo tudi več tveganja. Na teh dveh podskladih je pričakovati 

večje deleže lastniških naložb.  

 

Nova zakonodaja odpravlja omejevanje deleža posameznih naložbenih razredov navzgor,
3
 kar 

odpira možnosti za doseganje dolgoročno višjih donosov.  

 

Druga bistvena sprememba je, da je jamčenje glavnice in minimalne zajamčene donosnosti 

zahtevano le na zadnjem skladu, namenjenem varčevalcem, ki so tik pred upokojitvijo, ali 

varčevalcem, ki se eksplicitno odločijo za varčevanje v takem skladu. Zahteva po jamčenju 

glavnice skupaj z minimalnim zahtevanim donosom je v preteklosti onemogočala doseganje 

višji donosov na vložena sredstva. 

 

                                                             
3 Obstaja le nekaj izjem. 
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4 INVESTICIJSKA POLITIKA V PRIHODNJE IN NJENE POSLEDICE ZA 

VARČEVALCE 

 

 

Novi pokojninski zakon torej omogoča izvajanje naložbene politike življenjskega cikla z 

neomejenim deležem sklada, naloženim v delnice in druge lastniške naložbe.  

 

Poskusimo oceniti, kakšne donose si lahko obeta varčevalec, ki vstopa v pokojninsko 

varčevanje razmeroma mlad, in ugotoviti, ali in za koliko naj bi bili zdajšnji donosi višji od 

preteklih, doseženih po stari zakonodaji.  

 

Predpostavimo, da ima najbolj tvegan podsklad 90 % sredstev naloženih v lastniške naložbe, 

srednji podsklad 50 % in zajamčeni podsklad le 10 %. Predpostavimo tudi, da je zajamčena 

donosnost relativno nizka in ne znaša več kot 2 % letno. Natančnejšo zgradbo sredstev 

podskladov podaja naslednja tabela. 

 

Tabela 1:  Zgradba sredstev podskladov 

 

podsklad delnice zakladne 

menice 

državne 

obveznice 

podjetniške 

obveznice 

tvegani 90 % 0 5 % 5 % 

srednji 50 % 20 % 15 % 15 % 

zajamčeni 10 % 30 % 30 % 30 % 

Vir: Lastne predpostavke. 

 

Za izračun pričakovanih bodočih donosnosti naložbenih razredov za potrebe članka izhajamo 

iz zgodovinskih podatkov, čeprav je splošno znano, da pretekli donosi niso jamstvo za 

prihodnje rezultate. Obravnavamo štiri naložbene razrede, in sicer: delnice, podjetniške 

obveznice, državne obveznice in zakladne menice kot predstavnika denarnega trga. Vir 

zgodovinskih podatkov o doseženi donosnosti je za podjetniške obveznice spletna stran 

Federal Reserve Economic Data (http://research.stlouisfed.org/fred2/), za vse druge naložbene 

razrede pa Damodaranova spletna stran (http://people.stern.nyu.edu/adamodar/). Obdobje 

zajema podatkov pa je od leta 1928 dalje.  

 

Podatke, izražene v dolarjih, smo deflacionirali s CPI in obravnavali realne donosnosti. Za 

potrebe izračuna smo predpostavili, da znaša dolgoletna povprečna inflacijska stopnja 2,5 %. 

Predpostavimo tudi, da so realne dolarske in evrske donosnosti enake. Ugotovitve o 

donosnosti posameznih naložbenih razredov so podane v nadaljevanju. 
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Tabela 2:  Zgodovinske donosnosti naložbenih razredov 

 

 delnice zakladne 

menice 

državne 

obveznice 

podjetniške 

obveznice 

realna povprečna 

letna donosnost 

6,4 % 0,7 % 1,8 % 2,5 % 

nominalna povprečna 

letna donosnost 

9,1 % 3,2 % 4,3 % 5,1 % 

Vir: Federal Reserve Economic Data in Damodaran Online, lastni preračun. 

 

Različni viri podatkov in tehnika preračuna dajejo nekoliko drugačne rezultate, ki pa bistveno 

ne odstopajo od tukaj omenjenih. 

 

Glede na predpostavljene strukture podskladov in izračunane pričakovane letne donosnosti 

naložbenih razredov lahko po posameznih podskladih pričakujemo donosnosti, kot so podane 

v Tabeli 3. 

 

Tabela 3:Pričakovane donosnosti podskladov 

 

Podsklad pričakovana 

nominalna 

donosnost 

pričakovana 

realna 

donosnost 

Tvegani 8,6 % 6,0 % 

Srednji 6,6 % 4,0 % 

Zajamčeni 4,7 % 2,1 % 

Vir: Lastni izračun. 

 

 

Predvidena donosnost zajamčenega podsklada se ne razlikuje veliko od dejansko dosežene v 

preteklih enajstih letih.  

 

Nadalje predpostavimo, da je varčevalec vključen v vsak podsklad življenjskega cikla po 10 

let in da vsako leto vplača v pripadajoči sklad po 1.000 evrov. Sredstva na njegovem računu 

se eksponentno kopičijo. Po desetih letih narasejo na 18.350 evrov, po dvajsetih pa na 48.280 

evrov. Ob koncu tridesetletnega varčevalnega obdobja lahko varčevalec pričakuje, da bodo 

njegova sredstva znašala približno 84.350 evrov, kar pomeni 6,0-% donosnost anuitetnih 

vplačil.  

 

Ugotovimo lahko, da je pričakovana dosežena donosnost ob izvajanju politike življenjskega 

cikla za mladega varčevalca, ki bo v vsakem podskladu po deset let, okrog 6,0 % letno. Če bi 

zavarovanec vse svoje varčevalno obdobje vplačeval v zajamčeni sklad, pa bi lahko 

pričakoval približno 4,7-% donosnost. Investicijska politika življenjskega cikla torej odpira 

možnosti za doseganje višjih donosnosti na pokojninska varčevanja. 

 

Pri izračunu smo zanemarili verjetnostne porazdelitve donosnosti, obravnavali smo le 

pričakovane vrednosti. Tveganost naložbenih politik pride še posebno do izraza, ko so 

privarčevana sredstva velika. To se zgodi proti koncu varčevalnega obdobja, zato je smiselno, 
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da takrat varčevalec vplačuje svoja sredstva v malo tvegan zajamčeni podsklad.
4
 Donosnosti v 

zadnjem skladu pa so ključnega pomena za skupno doseženo donosnost, saj so takrat sredstva 

na računu zavarovanca največja.  

 

Na izračun vpliva doba varčevanja v posameznem podskladu, ki bo v praksi lahko tudi precej 

drugačna od predpostavljenih desetih let in obenem verjetno ne bo enakomerno porazdeljena 

po podskladih. 

 

Dodatno smo pri izračunu zanemarili vse davčne vidike varčevanja in nismo preučevali višine 

in ustreznosti pokojninske rente, ki jo varčevalec lahko kupi s privarčevanimi sredstvi. Davčni 

odlog, ki ga omogoča zakonodaja, efektivne donosnosti še poviša. 

 

 

5 PRIMERJAVA DONOSNOSTI S TUJIMI SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA 

 

 

Skladi življenjskega cikla so se začeli v tujini pojavljati v 90. letih prejšnjega stoletja. 

Praviloma vsi večji skladi življenjskega cikla
5
 vlagajo bistveno več sredstev v lastniške 

naložbe, kot smo jih vlagali domači upravljavci. Tipično so ti deleži za mlajše varčevalce 

približno od 80 do 90 %. Za varčevalce, ki se bodo upokojili v naslednjih petih letih, znašajo 

deleži lastniških naložb okrog 50 %. Šele za varčevalce, ki so tik pred upokojitvijo ali za že 

upokojene, znaša delež delnic manj kot 40 %. Noben od skladov ne jamči donosnosti niti 

vračila glavnice. 

 

V naslednji tabeli so prikazani nekateri od skladov upravljavca Fidelity s ciljnim datumom 

upokojitve. Prikazani so trenutni deleži delnic in dosežene desetletne donosnosti, preračunane 

na letno raven. Donosnosti so nominalne in v dolarjih, tj. v domači valuti varčevalcev. 

 

Tabela 4: Skladi upravljavca Fidelity z doseženimi donosnostmi in deležem delnic 

 

ime sklada delež delnic donosnost 

Fidelity Freedom 2010 49 % 6,45 % 

Fidelity Freedom 2020 57 % 7,48 % 

Fidelity Freedom 2030 71 % 7,78 % 

Fidelity Freedom 2040 83 % 8,05 % 

Vir: Spletna stran www.fidelity.com. 

 

Naslednja tabela prikazuje podatke o poslovanju izbranih skladov življenjskega cikla 

alternativnega upravljavca, in sicer T. Rowe Price. Na enak način kot prej so prikazani 

trenutni deleži delnic, ki se s približevanjem ciljnega datuma upokojitve nižajo, in dosežene 

desetletne donosnosti, preračunane na letno raven. 

 
  

                                                             
4 Prav to zahteva tudi novi pokojninski zakon, tj. da se pred upokojitvijo varčuje v najmanj tveganem 

zajamčenem skladu. 
5 Največji upravljavci sredstev skladov življenjskega cikla so ameriški upravljavci, in sicer Fidelity, Vanguard in 

T. Rowe Price (Verdenik, 2001, str. 21). 
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Tabela 5: Skladi upravljavca T. Rowe Price z doseženimi donosnostmi in deležem delnic 

 

ime sklada delež delnic donosnost 

Retirement 2010 51 % 8,37 % 

Retirement 2020 69 % 9,09 % 

Retirement 2030 81 % 9,62 % 

Retirement 2040 89 % 9,62 % 

Vir: Spletna stran www.troweprice.com. 

 

Tudi ob zgledu tujih skladov življenjskega cikla lahko ugotovimo, da višji delež delnic 

praviloma pomeni višje dosežene dolgoročne donosnosti. Tudi slovenski varčevalci si lahko 

obetajo višje povprečne donosnosti, če bodo varčevali v sistemu skladov življenjskega cikla. 

 

 

6 MOŽNE NADGRADNJE OBSTOJEČEGA SISTEMA POKOJNINSKEGA 

VARČEVANJA 

 

 

Kljub temu da novi sistem varčevanja za pokojnino pomeni dobrodošlo nadgradnjo prejšnjega 

sistema, bi ga bilo mogoče še dopolniti. Že sama primerjava z največjimi tujimi upravljavci 

skladov življenjskega cikla pokaže, da samo trije podskladi verjetno niso dovolj, da bi lahko 

strukturo naložb dobro prilagodili starosti varčevalcev. Tuji upravljavci nudijo vsaj pet 

skladov življenjskega cika, mnogi pa tudi deset.
6
 

 

Nadalje dajejo nekateri tuji skladi varčevalcu polno pravico do izbire podsklada oziroma 

sklada, kar pomeni, da si lahko varčevalec izbere tudi bolj tvegan sklad, kot bi sicer pripadal 

njegovi starosti. Taka politika je ustrezna predvsem za tiste varčevalce, ki pričakujejo, da 

bodo imeli po upokojitvi ob pokojnini zagotovljene še druge vire prihodkov (npr. da bodo še 

naprej delali ali dobivali rente iz drugega premoženja). Nasprotno nudi trenutno veljavni 

slovenski sistem varčevalcu glede izbire podsklada le zelo malo možnosti. Za tekoča vplačila 

lahko izbere le manj tvegan podsklad, kot bi mu pripadal glede na starost, in nima vpliva na 

to, kdaj se vanj prenesejo njegova že zbrana sredstva – prenos že zbranih sredstev namreč 

izvede upravljavec. Glede na omejene možnosti varčevalca, da izbere naložbeno politiko za 

svoje vložke v pokojninsko varčevanje, bi bilo smiselno dopustiti, da zavarovanci, ki to želijo, 

sami odločajo o prenosu sredstev med podskladi. Naloga upravljavca pa je, da svoje stranke 

ustrezno finančno izobrazi, da se bodo lahko kakovostno odločale, sicer pa je bolje, da se 

dogovorijo, da bodo te odločitve prepustile upravljavcu. 

 

Uvajanje novega sistema pokojninskega varčevanja v trenutnih zaostrenih gospodarskih 

razmerah verjetno ni dober porok za večji odziv varčevalcev, ki bi bili pripravljeni svoja 

sredstva vlagati v bolj tvegane oblike. Tudi izkušnje iz nekaterih zahodno- in 

srednjeevropskih držav kažejo, da je le malo varčevalcev pripravljenih varčevati v bolj 

tveganih skladih življenjskega cikla. 

 

Pomanjkljivost pa predstavlja predvsem prenizka zgornja meja vplačil, ki še štejejo v davčno 

olajšavo. Pričakovati je, da bi tisti varčevalci, ki bi le zmogli, vplačevali v sklade 

življenjskega cikla več, kot vplačujejo zdaj, saj so bile pretekle ustvarjene donosnosti 

                                                             
6 Glej spletne strani npr. za Fidelity, Vanguard, T. Rowe Price, TSP. 
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razmeroma ugodne, v sistemu varčevanja po življenjskem ciklu pa je utemeljeno pričakovati 

še nekoliko višje donosnosti.  

 

 

7 SKLEP  

 

 

Vzajemni pokojninski skladi so imeli v preteklih desetih letih investirane v lastniške naložbe 

relativno nizke deleže. Vrh je bil dosežen, tik preden se je leta 2008 začela finančna kriza. Ta 

delež ni znašal bistveno več kot 10 odstotkov. Kljub temu so bile ustvarjene donosnosti 

razmeroma ugodne in so v povprečju znašale na letni ravni približno 5 odstotkov. Glavno 

omejitev pri doseganju višjih donosnosti je predstavljala zakonska zahteva po zagotavljanju 

zajamčene donosnosti, kar je posledično pomenilo nizke deleže lastniških naložb v portfeljih 

skladov. Novi pokojninski zakon, ki je stopil v veljavo v začetku letošnjega leta, omogoča 

izvajanje naložbene politike življenjskega cikla. Ta varčevalcem v primerjavi s prejšnjim 

sistemom omogoča dosegati višje povprečne donosnosti. Če je v zajamčenem podskladu 

pričakovati donosnosti malo pod 5 odstotki letno, jih je pri izvajanju politike življenjskega 

cikla mogoče pričakovati pri približno 6 odstotkih čez dolgo časovno obdobje. Tudi dejansko 

dosežene donosnosti pri tujih upravljavcih skladov podpirajo trditev o višjih donosnostih. V 

prihodnje bi bilo zaželeno, da bi zakonodajalec dopustil varčevalcu več svobode pri izbiri 

podsklada, da bi upravljavcu omogočil oblikovati več podskladov, ki bi bolje sledili starostni 

strukturi varčevalcev, ter da bi dvignil prag za davčno olajšavo in tako posledično omogočil 

več privarčevanih sredstev v pokojninskem sistemu. Upravljavci skladov pa bi morali več 

pozornosti nameniti finančnemu opismenjevanju varčevalcev. 

 

 

8 SUMMARY 

 

 

In the past ten years Slovenian mutual pension funds had relatively low proportion of assets 

invested in equity. Allocation to equity peaked just before financial crisis in 2008 and did not 

exceed 10 % by much. Nevertheless realized returns were favourable at an average of about 5 

% p. a. The main obstacle to achieve even higher returns was legally prescribed minimum 

guaranteed return and low equity investments as a consequence. New legislation which was 

enforced at the beginning of this year gave foundation of life cycle investment policy. The 

new policy promises higher returns than the existing system. In the guaranteed fund one can 

expect a return of about slightly less than 5 % p. a. but in life cycle policy the return for long 

term investments would be at about 6 % p. a. The returns achieved by foreign asset managers 

that perform life cycle policy exhibit higher expected returns. It would be valuable if 

legislation could enable investors with more choice in which fund to invest, if asset managers 

would be able to offer more than three funds to better support age structure of investors and to 

increase the burden of tax deduction thus increasing the accumulation of assets in pension 

savings plans. Asset managers should employ more resources in financial education of their 

customers.  
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12 LET POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI –   

PRIČAKOVANJA, REALNOST IN PRIHODNOST 

 

12 YEARS OF SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE IN SLOVENIA - 

EXPECTATIONS, REALITY AND FUTURE PREDICTIONS 

 

MIROSLAV EKART
1
 

 

 

1 UVOD  

 

 

Na prvi dan letošnjega leta, tj. 1. januarja 2013, je stopila v veljavo nova reforma pokojninskega 

sistema, medtem ko je bila prejšnja pokojninska reforma sprejeta leta 1999. Tudi vse poprejšnje 

reforme so bile izpeljane povprečno vsakih 9 let (leta 1999, 1992, 1983, 1972, 1964, 1957 in 

1946) in tako kot vse reforme do zdaj je tudi omenjena vsebovala podaljšanje delovne dobe. A 

prejšnja reforma je prinesla tudi veliko novost – prostovoljno  dodatno pokojninsko zavarovanje 

(v nadaljevanju PDPZ) – in ob tem še obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Namen je bil, 

da bi PDPZ nadomestilo zmanjšanje državnih pokojnin in obdržalo skupno pokojnino na 

primerni ravni. 

Po »prvotnem« načrtu  v ZPIZ-1
2
 naj bi se pokojninska osnova znižala s 85 odstotkov (povprečje 

10 let) na 72,5 odstotka (povprečje 18 let), kar sploh ni malo. Po dvanajstih letih ZPIZ-1 pa je 

rezultat zdaj v ZPIZ-2 uzakonjenih 57,25 odmernega odstotka za moške in 60,25 odstoka za 

ženske (in to od povprečja 24 let). Za takšen dejanski padec pokojnin je najbolj kriv 

valorizacijski količnik, ki je bil od leta 2000 naprej negativen in je zdaj v ZPIZ-2 za leto 2012 

zakonsko postavljen na 0,732. 

Kot je razvidno iz Tabele 1, so se povprečne pokojnine znižale z 68,2 odstotka neto plače na 57 

odstotkov neto plače, kar predstavlja povprečno 16-odstotno zmanjšanje. Trend upadanja je 

konstanten in glede na podatke ZPIZ ni videti, da bi se ustavil. Tako smo v Sloveniji dobili veliko 

upokojencev, ki s svojo pokojnino komaj shajajo iz meseca v mesec. 

 

Tabela 1: Podatki o državnih pokojninah 

 

Leto 2000 2008 2012 

povprečna neto plača 503 899 991 

povprečna pokojnina 343 554 565 

razmerje neto plača/pokojnina 68,2 % 61,6 % 57,0 % 

državna pomoč ZPIZ 641 mio EUR 1232 mio EUR 1469 mio EUR 

Vir: Letna poročila ZPIZ 

 

                                                
1 Prva osebna zavarovalnica, d. d. 
2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1, Uradni list RS, št. 106/1999, s poznejšimi dopolnitvami. 
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Lani se je upokojilo približno 20.000 posameznikov, rento PDPZ pa jih prejema od 3.000 do 

4.000.
3
 To pomeni, da PDPZ deluje le za približno 15 odstotkov tistih, ki so se upokojili, ali, 

povedano drugače, za 85 odstotkov upokojenih oseb je pokojninska reforma zgrešila svoj cilj. 

 

Med financerji PDPZ absolutno prevladujejo podjetja, saj je po podatkih ministrstva za delo le 

4,3 odstotka zavarovancev izmed vseh (PDPZ in obvezno pokojninsko zavarovanje) vključenih v 

individualno zavarovanje. Individualnemu PDPZ zato v tem prispevku ne namenjamo posebne 

pozornosti. 

 

Kot smo že zapisali, je 1. 1. 2013 stopil v veljavo novi ZPIZ-2
4
 in prvikrat po 12 letih so bile z 

njim vnesene večje spremembe tudi na področje PDPZ. 

 

 

2 PRIČAKOVANJA PRED REFORMO LETA 1999  

 

 

2.1 Bela knjiga iz leta 1997 

 

 

Pričakovanja ob reformi leta 1999 in uvedbi PDPZ so bila nedvomno velika. Seveda pa so imeli 

različni udeleženci različne ideje.  

 

Podlago za reformo leta 1999 je predstavljala Bela knjiga o reformi sistema pokojninskega in 

invalidskega sistema;
5
 v osnovi gre za strateški dokument Vlade Republike Slovenije iz leta 1997 

(v nadaljevanju Bela knjiga). Omenjeni dokument je predvideval večstebrno ureditev z obveznim 

drugim stebrom za vse novo zaposlene in z možnostjo prostovoljne vključitve preostalih 

zaposlenih. Prvi in obvezni drugi steber naj bi skupaj zagotovila primerne pokojnine.  

Ocenjena upokojitvena starost v Beli knjigi za leto 2013 je bila 60,7 leta za moške in 60,0 let za 

ženske. Danes znaša za moške 61 let in 10 mesecev, za ženske pa 58 let 11 mesecev.
6
  

Ocenjeno razmerje za leto 2012 med povprečno pokojnino in povprečno neto plačo je bilo 

približno 72 odstotkov, v resnici pa je danes padlo na 57 odstotkov!  

Ocenjeno razmerje deficita glede na vplačane prispevke v pokojninski blagajni za leto 2012 je 

bilo približno 4 odstotke, zdaj pa znaša okrog 30 odstotkov.
7
  

Ob sprejemu ZPIZ-1 pa se v nasprotju z načrtom iz Bele knjige niso odločili za obvezen drugi 

steber (razen za beneficirane poklice), temveč je bil slednji prostovoljen.  

 

  

                                                
3 Lastna ocena glede na različne vir, točnih podatkov ni. 
4 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št.  96/2012. 
5 Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega sistema, MDDSZ, 9. 10. 1997. 
6 Http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/ozavarovanju/ 

statisticnipodatki/statisticni+pregled+2013-02. 
7 Bela knjiga, str. 103 in 104. 
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2.2 Pričakovanja ob reformi iz leta 1999 

 

 

Dr. France Križanič je leta 2001 zapisal:
8
 »Ob sprostitvi mednarodnega toka kapitala bodo 

pokojninski skladi tudi vzvod za izvoz kapitala in razbremenitev povečane ponudbe deviz na 

slovenskem trgu ter vzvod stabilnega lastništva tam, kjer bi se bilo bati t. i. 'sovražnih prevzemov' 

slovenskih podjetij.«   

V zbranih premijah in naložbah PDPZ se je očitno pričakovalo pomembno sodelovanje v 

lastništvu slovenskih podjetij. Ta koncept v praksi ni obveljal, saj minimalni zajamčeni donos ne 

prenese velikih naložb v delnice, hkrati pa v Sloveniji enostavno ne obstaja takšna ponudba 

delnic, ki bi ustrezale merilom za naložbe pokojninskega sklada (npr. likvidnost, varnost, 

dividendna donosnost, stabilnost poslovanja ipd.).  

 

Ena izmed več opravljenih raziskav je pokazala, da bi v PDPZ z davčno olajšavo sodelovalo 28 

odstotkov anketiranih; raziskava je predvidela, da bi bilo v PDPZ vključenih 422.000 

prebivalcev.
9
 Če bi pri financiranju sodeloval delodajalec, bi v PDPZ sodelovalo 57 odstotkov 

vprašanih, 24 odstotkov jih v PDPZ ne bi sodelovalo. Na vstop v PDPZ se je pripravljalo 38,4 

odstotka podjetij, kar je manj kot polovica od skupaj 2.594 velikih in srednjih podjetij. 

 

Glede donosnosti sredstev je bilo predvideno, da bodo v povprečju znašala približno 7 odstotkov 

letno (in sicer na nemško marko!). Informativni izračuni so bili narejeni, upoštevajoč od 3 do 13-

odstotno povprečno letno donosnost.
10

 Če vzamemo povprečje zadnjih treh let, je danes 3-

odstotna dosežena letna donosnost  nekako povprečje vseh izvajalcev PDPZ.  

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje je predvidevalo tudi dodatno družinsko in dodatno invalidsko 

zavarovanje.
11

 Gre za zavarovanje, ki povečuje socialno varnost, predstavljalo pa naj bi 

nadgradnjo državnega invalidskega in družinskega zavarovanja. To zavarovanje se je ob začetku 

reforme odločil tržiti le en ponudnik, a ga je okrog leta 2003 v celoti umaknil iz svoje ponudbe in 

v ta namen tudi spremenil pokojninske načrte. Trenutno ima en izvajalec v ponudbi družinsko 

zavarovanje, še eden pa družinsko in invalidsko zavarovanje. 

 

Dodatno k PDPZ se je vzpostavilo tudi obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki se izvaja v 

skladu SODPZ
12

 pri edinem upravljavcu, tj. Kapitalski družbi. To zavarovanje naj bi nadomestilo 

beneficirian delovni staž za zaposlene v poklicih, kot so rudar, vojak, carinik, policist, dimnikar, 

in jim omogočilo »normalno« predčasno upokojitev. Pričakovanja so bila tu še posebno velika, 

prav tako pa tudi težave v praksi.  

 

 

                                                
8 Križanič, F.: Vloga prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v slovenski tranziciji, 8. Dnevi 
slovenskega zavarovalništva, zbornik 2001, Slovensko zavarovalno združenje, str. 12. 
9
 Uršič, V.: Vloga zavarovalnic pri pokojninski reformi, 8. Dnevi slovenskega zavarovalništva, zbornik 2001, 

Slovensko zavarovalno združenje, str. 17. 
10 Sekavčnik, A.: Finančni vidik pokojninske reforme,  8. Dnevi slovenskega zavarovalništva, zbornik 2001, 

Slovensko zavarovalno združenje, str. 93. 
11 364. in 365. člen ZPIZ-1 
12 Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se izvaja v pokojninskem načrtu SODPZ pri Kapitalski 

družbi, d. d. 
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2.3  Vključitev javnih uslužbencev 

 

 

Javni uslužbenci so se množično in obvezno vključili v dodatno pokojninsko zavarovanje leta 

2003, in sicer na podlagi ZKDPZJU.
13

  Zanimivo je, da je po podatkih Vlade RS javnih 

uslužbencev približno 160.000, v samo zavarovanje Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada 

za javne uslužbence (ZVPSJU) pa je vključenih več kot 205.000 zavarovancev. 

To je bil korak v smeri uvedbe množičnega oziroma obveznega zavarovanja za vse mlajše, 

vendar se je zadeva na tej točki ustavila. Sama uvedba ZVPSJU pa je sicer spodbudila tudi večje 

vključitve v PDPZ. 

 

 

3 REALNOST  

 

 

3.1 Krčenje PDPZ 

 

 

Trg PDPZ se krči, to je dejstvo. Za to so »kriva« enkratna nenamenska izplačila, za katera pa so v 

veliki meri odgovorni tudi izvajalci PDPZ s svojo neaktivnostjo. Tako, denimo, nekateri izvajalci 

ne informirajo svojih strank o davčnih posledicah enkratnih izplačil ali pa so to začeli delati 

bistveno prepozno, ko se je že zgodil »plaz« izplačil. K temu je pripomogla tudi država, saj je s 

spremembo dohodninskega zakona, ki je začel veljati 1. 1. 2011, v zadnjem hipu davčno 

razbremenila rente, medtem ko se je prvim zavarovancem 10-letno obdobje izteklo že poleti leta 

2009. Slabega prvega vtisa ne moreš popraviti in to drži tudi v tem primeru. Država je izdatno 

pripomogla k temu, da pred letom 2009 trg PDPZ ni več bistveno rasel, s tem ko je v letu 2002 iz 

PDPZ izključila latnike podjetij in samostojne podjetnike. Zunaj PDPZ je tako ostalo na 

desetisoče majhnih podjetij. 

 

Tudi sprememba lastniške strukture podjetij je zelo vplivala na upadanje PDPZ. Opažam, da so 

podjetja, ki okrog leta 2000 še niso bila privatizirana in so bila de facto v »družbeni, državni ali 

zelo razpršeni« lasti, praviloma uvedla PDPZ. Pozneje, ko so se ta podjetja privatizirala preko 

menedžerskih odkupov, je bilo naenkrat zaznati velik interes po ukinitvi oziroma »izteku« PDPZ. 

V podjetjih, ki so bila v tuji lasti že ob sklenitvi PDPZ, tega skoraj ni zaznati, razen ko ima 

podjetje res težave. 

Ocenjujem, da nekateri izvajalci tudi niso razumeli, nekateri pa ne razumejo še zdaj, da se je 

dejavnost PDPZ radikalno spremenila, takoj ko je nastopila možnost enkratnih predčasnih ali 

rentnih izplačil. Trajajoča recesija je vse še poslabšala in pogosto služi  kot priročen izgovor. 

 

Na tem mestu bi nagovoril tudi sindikate. Veliko podjetij je pripravljenih vključiti PDPZ v sistem 

nagrajevanja in bi to naredili bistveno prej, kot bi zvišali plače. Težava je, da sindikati tega ne 

zahtevajo. Prav tako nekateri sindikalisti brez težav sprejmejo idejo, ki je v resnici povsem 

zgrešena, tj. da je po 10 letih zavarovanja pogodba PDPZ »potekla«, podjetje pa se tako 

enostavno reši stroška PDPZ.  

   

                                                
13 Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 126/2003. 
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Graf 1: Gibanje števila zavarovancev 

 

 
Vir: Lastni podatki, na podlagi javno dostopnih podatkov iz časopisov, letnih poročil AZN in 

SZZ. 

 

 

Število zavarovancev PDPZ je doseglo vrhunec leta 2009, od takrat naprej pa pospešeno upada. 

Konstantno pa raste število zavarovancev obveznega zavarovanja. 

 

Graf 2: Sredstva v upravljanju 

 

 
Vir: Lastni podatki, na podlagi javno dostopnih podatkov iz časopisov, letnih poročil AZN in 

SZZ. 
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Nekaterim izvajalcem PDPZ so se sredstva zmanjšala tudi do 40 odstotkov. Groba ocena je, da je 

bilo enkratnih izplačil iz PDPZ tudi do 400 milijonov evrov. Država je v tem primeru dobila 100 

milijonov evrov akontacij dohodnine in je imela samo formalni interes, da ljudje ne bi porabljali 

sredstev nenamensko.   

 

 

3.2 Rast obveznega zavarovanja 

 

 

Ena od definicija obveznega zavarovanja je, da iz njega ne moreš izstopiti ali se mu izogniti. In 

točno tej definiciji ustreza zavarovanje v pokojninskem načrtu SODPZ, ki že v imenu pove, da 

gre za obvezno zavarovanje. Manj jasna je slika v pokojninskem načrtu ZVPSJU. Nekateri ga 

štejejo pod prostovoljno PDPZ, vendar sam v njem ne vidim elementov prostovoljnosti, vsaj ne v 

ZPIZ-1. Z ZPIZ-2 je postalo aktualno zanimivo vprašanje »statusa« ZVPSJU. Zakon namreč v 

248. členu določa, da ima zavarovanec pravico do prenosa sredstev med več pokojninskimi 

načrti, če jih ima delodajalec sklenjene. Vsi javni zavodi, občine ipd. imajo lahko PDPZ urejeno 

tudi posebej, ker jim to izrecno dovoljuje ZKDPZJU. Prepričan sem, da je tako edini možni 

sklep, da je prenos sredstev mogoč (to ne zajema prenosa tekoče premije). V času pisanja tega 

prispevka ta dilema še ni bila razrešena, zato pokojninski načrt ZVPSJU za zdaj še vedno štejem 

pod obvezno zavarovanje. Čeprav je eden od deklariranih ciljev pokojninske reforme dvig 

konkurenčnosti med ponudniki zavarovanja,  resnično upam, da bo država konsistentna ne samo 

v načelih in stališčih, temveč tudi v praksi. 

 

Na skladu SODPZ, kjer se to zavarovanje po novem ZPIZ-2 imenuje poklicno zavarovanje, pa 

imajo zavarovanci danes dejansko premalo sredstev, da bi se lahko »normalno« predčasno 

upokojili. Za rešitev tega problema so zato predvideni posebni ukrepi. 

 

Kljub težavam na SODPZ je rast obveznega zavarovanja zelo konstantna, tako da bo to 

zavarovanje skoraj zagotovo prevzelo primat po številu zavarovancev in v nekaj letih tudi po 

zbranih sredstvih. 

 

 

3.3 Nizko stanje privarčevanih sredstev 

 

 

Povprečen zavarovanec PDPZ ima danes privarčevanih za svojo pokojnino približno 3.900 evrov 

(kar znese samo za sedem mesecev povprečne državne pokojnine!). Izmed približno 300.000 

zavarovancev PDPZ jih po moji oceni redno vplačuje premijo le približno 200.000, a uradna 

statistika o tem ne obstaja. Izvajalci sami navajajo, da je višina premije na zavarovanca od 50 do 

60 evrov, medtem ko znaša po podatkih ministrstva za delo
14

 od 30 do 37 evrov. Ta podatek kaže, 

da je ocena, da imamo samo približno 200.000 »rednih« zavarovancev, prava. 

 

Eden od možnih razlogov, da je stanje privarčevanih sredstev nizko, je lahko v tem, da so za to 

krivi nizki donosi. Delno to seveda drži. Dejansko pa je glavni razlog za tako stanje to, da v je v 

praksi zelo malo  takih, ki vplačujejo najvišji možni odstotek, to je 5,844 odstotka od bruto plače.  

                                                
14 Http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/dodatno_pokojninsko_zavarovanje/. 
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Če ob tem pogledamo primer nekoga, ki prejema minimalno plačo, ki trenutno znaša 783,66 evra, 

lahko ta vsak mesec vplača samo 45,8 evra, kar v desetih letih znese 5.496 evrov. Obresti ne 

vplivajo odločilno na končni rezultat: 3-odstotni donos, denimo, bi pomenil 6.416,16 evra, 5-

odstotni donos pa 7.141,56 evra. Seveda so obresti oziroma donosi zelo pomembni na daljša 

obdobja, vendar so pomembnejša redna mesečna vplačila in seveda višina teh vplačil. Tako lahko 

nekdo z minimalno plačo po desetih letih dobi približno od 25 do 30 evrov
15

 doživljenjske 

pokojnine.
16

  

 

Ob reformi smo zato izvajalci predlagali dvig olajšave oziroma to, da bi obstajal samo 

maksimalni znesek brez vezave na plačo. Tako bi tudi zavarovanec, ki prejema nizko plačo, imel 

možnost precej privarčevati za pokojnino. Država bi morala biti zainteresirana to omogočiti, a 

njen odgovor je bil, da olajšava v povprečju že zdaj ni izkoriščena in da torej razlog za višjo 

olajšavo ne obstaja. 

 

 

4 ZPIZ-2 – KLJUČNE NOVOSTI, KI BODO VPLIVALE NA PRIHODNOST 

 

 

4.1 Odprava prepovedi vključitve v kolektivno PDPZ za samozaposlene in lastnike podjetij 

 

 

Po javno dostopnih podatkih obstaja v Sloveniji približno 60.000 subjektov, ki imajo vsaj enega 

zaposlenega.  

Samo 6.276
17

 podjetij ima PDPZ s približno 300.000 zavarovanci. To pomeni, da približno 

preostalih pol milijona zaposlenih nima PDPZ. Dodatno jih je še približno 200.000 v obveznem 

zavarovanju. Tako nam ostane približno 300.000 oseb brez kakšnega pokojninskega zavarovanja, 

ki so zaposleni v okrog 50.000 subjektih. Upravičeno lahko domnevamo, da je v večini primerov 

v teh subjektih lastništvo v rokah ene ali nekaj oseb. Praviloma gre za podjetnike, ki investirajo v 

svoje podjetje ogromno energije in sredstev, podjetje pa jim ni smelo plačevati premije. Tako v 

praksi PDPZ ni bil zanimiv za lastnike v podjetjih in ga niso uvedli za vse zaposlene v podjetju.   

 

Ena najboljših novosti, ki jih prinaša ZPIZ-2, je odprava te prepovedi. Tako lahko pričakujemo, 

da se bo interes za PDPZ v tem zelo pomembnem segmentu povečal.  

 

 

4.2 Naložbeni skladi življenjskih ciklov 

 

 

Sistem zajamčenega donosa je v zadnjih desetih letih opravil svojo nalogo in je predvsem 

preprečil, da bi ljudje izgubili vplačane premije. Pomeni zelo varno nalaganje sredstev in 

dokazano deluje tudi v času recesije. Seveda pa nad višino donosov nihče ni navdušen.  

                                                
15 Preveril sem nekaj informativnih izračunov, razpoložljivih na spletu, in dobljeni rezultat je bil vsakokrat približno 

25 EUR. 
16 Verjetno bi bilo za takšnega zavarovanca bolj logična t. i. pospešena renta, ki zagotavlja višje mesečne obroke 

prvih nekaj let zavarovanja. 
17 Http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/statistika/dodatno_pokojninsko_zavarovanje/. 
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S skladi življenjskih ciklov se sredstva investira bolj v skladu s potrebami posameznika, po 

logiki: »Do upokojitve imam še veliko let in si lahko privoščim večja tveganja in tako pričakujem 

višje donose.« Skladi življenjskih ciklov so preizkušen recept v več državah OECD. 

Gre za koncept treh skladov:
18

 

 

SKLAD »A« SKLAD »B« SKLAD »C« 

začetni sklad srednji sklad zadnji sklad 

za mlajše zavarovance za srednjo starost blizu upokojitve 

% delnic lahko več kot 50 % % delnic cca. od 15 do 30 % % delnic zelo majhen 

dolgoročna in agresivna 

naložbena  politika 

mešani skladi, stabilna 

naložbena politika zajamčeni donos je obvezen! 

starost npr. do 45 let starost od 45 do npr. 55–58 let 

zadnjih 3–5 let pred 

upokojitvijo 

lahko si izbere tudi B ali C lahko si izbere tudi C, ne pa A 

lahko ima samo ta sklad, ne pa 

A ali B 

 

Pomembno je, da ZPIZ-2 obstoječih zavarovancev ne sili »avtomatično« v te sklade, ampak je 

prehod možen samo s pisno izjavo zavarovanca. Vsi novo zaposleni pa bodo dobili to možnost 

ponujeno kot avtomatično oziroma t. i. »default« opcijo. Če v roku 10 dni ne zahtevajo 

spremembe, so razvrščeni na podlagi starosti. Dobrodošla je tudi možnost brezplačne menjave 

sklada enkrat letno. 

Ko so pred dvema letoma vpeljali podobno reformo z uvedbo skladov življenjskega cikla na 

Češkem, se je tam število novih pogodb povečalo za 146,8 odstotkov na 1,1 milijona.
19

 

 

 

4.3 Nova ureditev izplačil za premijo, vplačano po 1. 1. 2013 

 

 

Individualna izplačila so tudi po 1. 1. 2013 ostala enaka, kot so bila prej, velike spremembe pa so 

se zgodile za sredstva, vplačana preko delodajalca. Tako je po desetih letih mogoče dobiti vso 

vplačano premijo in donose, glede na stanje na 31. 12. 2012. Po tem datumu so vsa vplačila, ki 

gredo preko delodajalca, namenjena izplačilu ob upokojitvi (ni pogoja 10 let ali starosti 58 let). 

Nekdo v starem sistemu je bil, na primer, zavarovan 7 let, postal invalid in ni mogel do sredstev 

na polici. To je zdaj popravljeno. 

Enkratni dvig je za nova vplačila možen le, če stanje ne presega 5.000 evrov, sicer se izplača kot 

renta. Novost je tudi predčasna renta, ki se lahko izplača ne glede na dobo vključitve ob starosti 

53 let in ob pogoju, da zavarovance ni vključen v obvezno zavarovanje (npr. je brez službe).  

Zakon za nazaj ne posega v nobene pravice, spreminja pa pravila za naprej. Ta sprememba bo 

omogočila izvajalcem, da bodo lahko nalagali sredstva dolgoročnejše in tako dosegli višje 

donose, predvsem v zajamčenih skladih. 

  

                                                
18 Ekart, M.:  Nova priložnost za zavarovance drugega pokojninskega stebra, časnik Finance dne 15. 1. 2013. 
19 Dostopno na www.ipe.com. 
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4.4 Ostale spremembe 

 

 

K večji privlačnosti PDPZ bodo zagotovo pripomogle tudi ostale »manjše« spremembe. Tako je 

odpravljena omejitev 51-odstotne vključenosti, delodajalec ima lahko hkrati več izvajalcev PDPZ 

zaradi zagotavljanja višje konkurenčnosti, zagotovljena je polna konkurenčnost pri rentah, nižje 

provizije pomenijo več sredstev na polici, poenoteni obrazci letnih obvestil pomenijo večjo 

transparentnost, zagotavljanje vpogleda na stanje police preko svetovnega spleta je prav tako 

korak k transparentnosti. 

 

 

5 POGLED V PRIHODNOST 

 

 

5.1 Zniževanje državnih pokojnin se bo nadaljevalo 

 

 

Državne pokojnine se v povprečju zagotovo ne bodo višale, trend padanja razmerja povprečna 

plača/povprečna pokojnina pa se bo nadaljeval. Resničnost je taka, da ima Slovenija 

»katastofalno« razmerje med zaposlenimi in upokojenci ter konstantno 1,5 milijardno luknjo v 

pokojninski blagajni. Tako bodo prihodnje reforme izpeljane v smeri višanja upokojitvene starosti 

in nižjih pokojnin.  

 

Osebam, ki že zdaj prejemajo zelo nizke pokojnine ,seveda ne moreš vzeti praktično nič, ker 

drugače ne morejo preživeti oziroma potrebujejo druge socialne transferje. Vsem, ki imajo višje 

pokojnine, pa to seveda (vsaj delno) »lahko« narediš. Ob tej gospodarski krizi so številne države 

posegle zlasti v višje pokojnine. 

 

 

5.2 Dejavnost PDPZ se bo ustalila in začela ponovno rasti 

 

 

Sedanji sistem PDPZ kljub krizi vendarle deluje. Veliko oseb je dobilo izplačana denarna 

sredstva, vsi v pogodbenem roku, donos je bil vedno vsaj zajamčen. Imamo tudi nekaj tisoč prvih 

upokojencev. Kazalniki števila zavarovancev in sredstev v upravljanju kažejo na padajoči trend 

dejavnosti PDPZ za zadnja tri leta. 

 

Kljub vsemu menim, da se bo trend padanja PDPZ  v obdobju od enega do dveh let obrnil, in 

sicer predvsem iz naslednjih razlogov: 

- Kdor je zahteval enkratno izplačilo po desetih letih, je to že naredil, zato bo tega po letu 

2013 bistveno manj. 

- Izvajalci se bodo prilagodili na nove razmere, letos uskladili pokojninske načrte, nekateri 

manjši izvajalci bodo verjetno pripojeni k večjim. 

- Nova premija in »zvestejše« stranke PDPZ, ki so ostale v sistemu, bodo odprle možnost 

za boljšo in dolgoročnejše investiranje sredstev. 

- Nižji stroški bodo vsaj malo popravili donose. 
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- Skladi življenjskih ciklov bodo pomenili resno konkurenco običajnim vzajemnim 

skladom, ki so praviloma dražji za približno 100%! 

- Segment majhnih podjetnikov kaže pripravljenost na varčevanje, poleg tega pa bodo 

večini podjetnikov dvignili plačilo prispevkov, lastnikom d. o. o. celo na 90 odstotkov 

povprečne plače. 

- Dodatno invalidsko in družinsko zavarovanje lahko postane zanimiva možnost za določen 

del zavarovancev. 

- Število upokojencev PDPZ bo konstantno raslo in v nekem trenutku bo postalo 

samoumevno, da na koncu dobiš rento, četudi v bistvu časovno omejeno na nekaj let.  

 

Ne pričakujem pa, da bo država po vzoru ZVPSJU uvedla »obvezni« drugi steber za vse mlajše 

zavarovance, kar bi bila dolgoročno edina pravilna poteza. 

 

 

6 POVZETEK 

 

 

Pričakovanja, ki so spremljala predzadnjo pokojninsko reformo, s katero je bil leta 1999 vpeljan 

drugi pokojninski steber, so bila zelo visoka. Drugi steber naj bi ohranil skupno pokojnino na 

primerni ravni. Realnost po novi reformi, ki je bila izpeljana leta 2012, je takšna, da je trg PDPZ 

v upadanju, število zavarovancev se je s 340.000 znižalo na 300.000, dodatno pokojnino pa 

prejema samo približno 4.000 oseb. Hkrati so se v zadnjih 12 letih dramatično znižale državne 

pokojnine. Dobra novica je, da je sistem drugega stebra brez težav preživel za okrog 400 

milijonov evrov izplačil. Edini del zavarovanja, ki raste, je obvezni del. Nova reforma po ZPIZ-2 

pa uvaja precej novosti, ki lahko pomenijo nov zagon. Nekatere od njih so uvedba skladov 

življenjskega cikla, vključitev lastnikov d. o. o. in s. p. v zavarovanje in »zaklenitev« novih 

vplačil do upokojitve. 

 

 

7 SUMMARY 

 

 

The expectations at the pension reform from the year were high, as the second pension pillar was 

introduced. The second pillar should keep the overall pension at an appropriate level.  The reality 

of the situation at the last 2012 pension reform is such that we had a decrease of voluntary 

supplementary pension insurance member from 340.000 to 300.000, and only 4.000 members 

opted to receive a pension. At the same time we have seen a dramatic decrease in level of state 

pensions. The good news is that the current second pillar system survived with no difficulties 

roughly 400 million EUR of payouts. The only part of the second pillar, that is growing is the 

obligatory part. New reform with the new pension law has many changes that will create a new 

start. That includes introducing life cycle funds, possibility for company owners and self 

employed to enter the system and a »lock in« of new payments until retirement. 
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VLOGA AKTUARJA V ZAVAROVALNIŠTVU NEKOČ IN DANES 

 

PAST AND PRESENT ROLE OF THE ACTUARY IN THE INSURANCE INDUSTRY  

 

BOR HAREJ
1
  

 

 

1 UVOD 

 

 

Poklic aktuarja se je v preteklosti razvijal vzporedno z zavarovalništvom. Napredek v 

aktuarstvu je bil včasih vzrok, včasih posledica napredka v zavarovalništvu. V zadnjih letih 

smo priča hitremu napredku na vseh področjih, tudi v zavarovalništvu. Tehnologija omogoča 

izboljšane tehnike prevzema rizika, globalni trg ponuja nove oblike pozavarovanja, širi se 

obseg prenosa rizika na finančne trge itd. Prav tako je napredek računalništva v računski in 

podatkovni zmogljivosti omogočil pomembne izboljšave na aktuarskem področju. Razviti so 

bili novi katastrofični modeli, uporabljajo se stohastične simulacije ipd. Aktuarstvo v zadnjem 

času ponuja široko izbiro kariernih možnosti, medtem ko je bil sprva ta poklic ozko 

specifičen. 

Z globalizacijo je postala konkurenca na trgu vse večja. Zaostrene razmere na svetovni ravni 

ženejo države, gospodarstva in podjetja v boju za ohranitev položaja v nove podvige, ki jih 

omogoča hiter razvoj na področju tehnologije. Želja po zaslužku, pozitivne prve izkušnje s 

poslovanjem in človeško nagnjenje k podcenjevanju neznanega zamegljujejo pravi obseg 

izpostavljenosti obstoječim tveganjem. Ob dogodkih, ki smo jim bili priča v minulih letih, se 

je potrdilo, da kompleksna in obsežna tveganja niso zgolj teoretična fikcija in da jih moramo 

bolje proučevati ter upoštevati pri poslovnih odločitvah. Svetovna finančna kriza je imela in 

še ima ogromen vpliv na celotno svetovno gospodarstvo.  

Tekmovanje podjetij v prispevanju dodane vrednosti se meri v donosnosti kapitala podjetij 

glede na tveganje poslovanja. Višja kot je kapitalska zahteva oziroma več kot je v podjetju 

prisotnega kapitala, višji je zahtevani absolutni donos, podjetje pa je na trgu manj 

konkurenčno. Z uvajanjem nove zakonodaje, skladne z direktivo Solventnost 2, bodo 

kapitalske zahteve v zavarovalništvu neposredno odvisne od izpostavljenosti tveganjem. 

Študije kažejo, da bo ob upoštevanju sedanjih portfeljev kapitalska zahteva za povprečno 

zavarovalnico po novi zakonodaji višja kot do zdaj. Upravljanje profila tveganj bo zato odslej 

neposredno finančno vplivalo na poslovanje zavarovalnic. 

V nadaljevanju prispevka bomo na kratko primerjali razvoj aktuarskega poklica z razvojem 

zavarovalništva, omenili pomembnejše nedavne dogodke, ki so ključno vplivali na trenutno 

poslovno in ekonomsko okolje, in ob predstavitvi znanja aktuarjev in vlog, ki jih imajo v 

svetu, nakazali morebitne smeri razvoja zavarovalništva v Sloveniji ter vlogo, ki bi jo oseba z 

aktuarskim znanjem lahko imela. 

 

 

2 RAZVOJ ZAVAROVALNIŠTVA OB RAZVOJU AKTUARSKE ZNANOSTI  

 

 

Potreba po zavarovanju in pokojninskih dohodkih izvira iz negotovosti in tveganj. Ko 

potujemo, smo izpostavljeni tveganju izgube lastnega ali zaupanega nam premoženja ali celo 

življenja. Požar lahko nam in naši družini vzame streho nad glavo, zaradi prezgodnje smrti 

                                                
1 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
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staršev lahko ostanejo drugi družinski člani finančno nepreskrbljeni, nabrani prihranki pa 

nam, če bomo živeli dolgo, morda ne bodo zadoščali. 

V preteklosti družbe niso bile socialno in kulturno osveščene, zato ni bilo razumevanja za 

bolne, ostarele, invalide ali revne. Obubožani posamezniki so večinoma beračili po ulicah. 

Socialna pomoč je sprva obstajala pod okriljem dobrodelnosti, verskih skupnosti in kot 

sosedska pomoč. Pomanjkljivosti socialne pomoči sta, da ni zagotovljena in da je prejemnik 

pomoči običajno socialno zaznamovan. Ljudje so se zato želeli finančno zaščititi pred tveganji 

izgube premoženja, življenja in zdravja. Že v času Rimskega imperija so se oblikovala 

združenja, ki naj bi poravnala stroške pokopavanja, upepelitve in postavljanja spomenikov. 

Njihovi člani so tedensko prispevali nekaj denarja v skupni sklad, iz katerega so bili nato v 

primeru posameznikove smrti kriti stroški pogrebnega obreda in pokopa. Zgodnje vzajemno 

poroštvo je v različnih oblikah obstajalo v klanih saške Anglije, pri Germanih in Keltih, 

vendar je pogosto propadlo zaradi pomanjkanja razumevanja in poznavanja. 

17. stoletje je bilo obdobje pomembnega napredka v matematiki v Nemčiji, Franciji in 

Angliji. Obenem je bila vse pogosteje izražena zahteva po vrednotenju osebnih tveganj na 

znanstveni podlagi. Neodvisno sta se takrat razvila obrestno obrestni račun in verjetnostna 

teorija. Pomembno je k napredku leta 1662 doprinesel John Graunt, ki je pokazal, da obstaja v 

skupini ljudi enake starosti vzorec dolgoživosti in smrtnosti, ki ga je mogoče napovedati ne 

glede na slučajnost smrti posameznika. Njegova študija je postala osnova za smrtnostne 

tablice. Omogočila je postavitev zavarovalniške sheme za ponujanje življenjskih zavarovanj 

za skupino ljudi in izračun ustreznega prispevka v skupni sklad z določeno stopnjo zaupanja 

ob predpostavki zaslužka določene fiksne obrestne mere. Edmond Halley je bil prvi, ki je 

javno pokazal, kako izračunati premijo posamezniku določene starosti, ki bi želel kupiti 

življenjsko rento. 

Delo Jamesa Dodsona na dolgoročnih zavarovalnih pogodbah, pri katerih se vsako leto 

zaračuna enak znesek premije, je leta 1762 privedlo do ustanovitve zavarovalnice Equitable 

Life v Londonu. Tu so tudi prvi uporabili izraz aktuar za glavnega izvršnega direktorja. V 

naslednjih dvesto letih je bilo ustanovljenih veliko drugih zavarovalnic in pokojninskih 

skladov. Mnogi od teh, ki niso uporabljali matematičnih in znanstvenih metod, so propadli ali 

pa so bili prisiljeni prevzeti metode, kakršnih so se posluževali v zavarovalnici Equitable Life.  

V 18. in 19. stoletju so se izračuni izvajali ročno. Ker so izračuni ustreznih premij in 

rezervacij življenjskih zavarovanj kompleksni, so aktuarji, da bi izračunavanje poenostavili, 

razvili več tehnik. V podporo aktuarjem in aktuarski znanosti so bila ustanovljena aktuarska 

združenja in organizacije, ki so s promoviranjem ustreznih kompetenc in etičnih standardov 

skrbele tudi za zaščito javnega interesa. Začetnemu razvoju aktuarske znanosti je sledilo 

obdobje akademskega nezanimanja za že »izdelano« stroko. 

Ponoven razvoj aktuarske znanosti je sledil v 20. stoletju na področju premoženjskih 

zavarovanj. Še leta 1920 je državni svet za zavarovanje izpada dohodka zaradi poškodbe pri 

delu in poklicne bolezni (NCCI) potreboval dva meseca, da je skupina aktuarjev »ročno« 

preračunala cenik. V obdobju med letoma 1930 in 1950 so večinoma ruski matematiki razvili 

matematične osnove za stohastične procese. Aktuarji so lahko začeli projicirati škode z 

modeli naključnih dogodkov, ki so nadomestili deterministične modele, na katere so bili 

omejeni v preteklosti. Pomemben primer modela v premoženjskih zavarovanjih je model 

bonus-malus za avtomobilska zavarovanja. Razvoj računalništva in vpeljevanje slednjega v 

aktuarstvo sta revolucionarno vplivala na aktuarsko delo. Ob zdajšnji visoki računski 

zmogljivosti se aktuarjeva sposobnost modeliranja in napovedovanja naglo izboljšuje. 

V začetku 20. stoletja so aktuarji razvili različne tehnike, ki jih najdemo v sodobni finančni 

teoriji. Ti dosežki niso bili splošno sprejeti, ker med specializiranim zavarovalniškim 

aktuarstvom in splošno javnostjo ni obstajala prava komunikacija. Aktuarska veda je razvila 

vzporeden pristop, temelječ na predpostavkah, v nasprotju s finančnim konceptom 
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vrednotenja ob upoštevanju učinkovitosti trga ter nevtralnosti do tveganj (arbitrage-free risk-

neutral valuation). Na primer, tradicionalna aktuarska metoda predpostavlja, da sprememba v 

strukturi naložb lahko vpliva na vrednost portfelja, ker se spremeni predpostavka o diskontni 

obrestni meri. Ta koncept ni konsistenten s sodobno finančno teorijo tržnega vrednotenja. 

Proti koncu 20. stoletja so aktuarji vložili veliko truda, da so obstoječe aktuarske metode in 

modele združili s koncepti moderne finančne teorije in stohastičnimi metodami. Ideje 

finančne ekonomije so postajale pri aktuarski presoji vse bolj pomembne, zato se je aktuarska 

veda razširila še na področje finančnega inženiringa, v sofisticirano matematično modeliranje 

financ in kapitalskih modelov. 

Miselni preskok in uspešno udejstvovanje aktuarske znanosti zunaj življenjskih in 

premoženjskih zavarovanj sta v zadnjem času botrovala velikemu povečanju zanimanja in 

števila raziskav o tem, kako bi aktuarji lahko doprinesli na drugih, s finančnim sektorjem 

nepovezanih področjih. Zanimiv primer uporabe aktuarskih modelov je izdelava smernic za 

obravnavo kaznjencev v nekaterih zveznih državah v ZDA. 

 

 

3 POMEMBNI DOGODKI V ZADNJIH LETIH 

 

 

Nedavno zgodovino evropskih držav zaznamujeta tržno in monetarno povezovanje. 

Združevanje v okviru Evropske unije zahteva postopno omejitev protekcionizma posameznih 

držav in odpiranje trga vsem članicam. Konkurenca je vse večja, kar najizraziteje občutijo 

manjše države. Močni konkurenci se podjetja prilagajajo z izboljšavami pri stroškovni in 

kapitalski učinkovitosti, z zboljšanjem kakovosti in specializacijo storitev ter s prevzemi in 

združitvami.  

Sprostitvi trga evropskih držav sledi koordinacija in harmonizacija ostalih sistemov v 

posameznih državah članicah z namenom izboljšanja učinkovitosti, preprečevanja 

izkoriščanja razlik in goljufij ter poenostavitve administracije. Harmonizacijo zavarovalniške 

zakonodaje prinaša direktiva Solventnost 2, ki ob poenotenju vnaša v sistem regulacije 

pomembne novosti in nadgradnje. Za zavarovalništvo revolucionarna novost je neposredno 

vezanje kapitalskih zahtev na raven tveganosti poslovanja. 

Finančna panoga je v zadnjem obdobju zaznamovana z dodatnim prepletanjem bančnega in 

zavarovalniškega sektorja. Zavarovalništvo je v obsežnih kapitalskih trgih našlo prostor za 

prenos rizikov, ki so za kapacitete zavarovalniška sektorja previsoki ali predragi. Bančni 

sektor se je začel ukvarjati tudi s prodajo produktov, podobnih življenjskim zavarovanjem. Na 

mikro ravni zavarovalnice tržijo produkte prek bančnih uslužbencev. Povečujeta se lastniška 

in dolžniška povezanost prek finančnih konglomeratov. 

Sinergija in želja po višji učinkovitosti sta gonilni sili razvoja, ki jima institucije tudi pogosto 

najprej sledijo. Vendar napredek pri učinkovitosti brez napredka v regulaciji in sistemski 

podpori prinaša sistemu tako večji potencial kot večje tveganje za izgube. Obema primeroma 

smo bili priča v tem stoletju. Letom izredne rasti je sledila svetovna finančna kriza, ki je 

močno pretresla tudi trge evropskih držav.  

 

 

4 TRENUTNO EKONOMSKO IN POSLOVNO OKOLJE 

 

 

V Sloveniji smo v zadnjem času priča povečani negotovosti, večji dinamiki na trgu in hitrim 

inovacijam. Podjetja morajo z aktivnejšim in prožnejšim upravljanjem s tveganji prilagoditi 

svoje poslovanje spreminjajočim se okoliščinam. Zavarovalnice pri tem niso izjema, vendar 
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za razliko od večine podjetij poslujejo s prevzemanjem rizikov in so zato pomemben 

stabilizacijski akter gospodarstva. Povišano mero nestabilnosti oziroma tveganja skušata 

zavarovalniški in širši finančni sektor blažiti z obstoječimi in novimi zavarovalniškimi 

produkti, vendar je prevzemanje hitreje spreminjajočih se rizikov postalo bolj nevarno in 

negotovo početje.  

 

Politično tveganje je v svetu pripoznano kot najvišje tveganje za gospodarstvo. Delež 

lastništva države v slovenskem gospodarstvu je razmeroma visok, ob tem pa politika tudi 

neposredno vpliva na odločitve državnih podjetij, zato je omenjeno tveganje v Sloveniji 

morda še večje kot v drugih državah EU. Bonitetna ocena naše države je zelo odvisna od 

politike in posledično je od politike odvisna še bonitetna ocena praktično celotnega 

finančnega sektorja, ki je v pretežno državni lasti. Sprememba bonitetne ocene lahko 

pomembno vpliva na poslovanje bank in zavarovalnic: vpliva na ceno in obseg zadolževanja, 

pridobivanje poslov pozavarovanja, kapitalske zahteve itd. 

 

Za zavarovalniški sektor v Sloveniji predstavlja visoko tveganje tudi spreminjanje 

zavarovalniške zakonodaje. Časovni okvir uvajanja, cena in učinek nove zakonodaje na 

zavarovalnice je še zelo nejasen, vendar se nedvomno nakazuje, da bo nova zakonodaja 

pomembno vplivala na mikro in makro raven zavarovalniškega sektorja. Nova zakonodaja 

uvaja v korporativno upravljanje zavarovalnic več novosti, med drugim novi funkciji, tj. 

funkcijo upravljanja s tveganji in funkcijo skladnosti poslovanja, ter nov proces, imenovan 

lastno ocenjevanje tveganja in solventnosti. V prihajajoči zakonodaji utegnejo povečani 

stroški upravljanja kljub pomembnemu principu proporcionalnosti prisiliti manjše 

zavarovalnice v združevanje. 

 

V zadnjem obdobju smo priča večjim vremenskim nihanjem, kot smo jih bili vajeni. 

Pogosteje se pojavljajo ekstremni vremenski pojavi, toča, poplave, suša. Splošno uveljavljeno 

postaja razmišljanje, da so ti pojavi posledica globalnega segrevanja in da do zdaj redki pojavi 

postajajo pogostejši. Za zavarovalnice kot prevzemnike rizika bosta ugotavljanje 

spreminjajočega se profila tveganja posameznega premoženja do naravnih pojavov in 

selektivno ocenjevanje verjetno v prihodnosti še pomembnejša. Podajanje individualne ocene 

rizika bo v spodbudo lastniku, da bo bolje zaščitil premoženje, in vir konkurenčne prednosti 

med zavarovalnicami. Izpostavljenost zavarovalnic do katastrof bo s Solventnostjo 2 

neposredno vplivala tudi na višino kapitalske zahteve. 

 

Skladno z večanjem poudarka, da je treba tveganja optimizirati, se v svetu zelo hitro širi 

obseg možnosti optimizacije tveganj in koriščenja učinkov diverzifikacije z deljenjem tveganj 

s širšim finančnim sektorjem z uporabo t. i. ART produktov preko t. i. namenskih družb 

(Special Purpose Vehicles). V Sloveniji tega v praksi praktično še ni in zato imamo trenutno s 

temi produkti še razmeroma malo izkušenj. 

 

 

5 AKTUAR 21. STOLETJA 

 

 

V svetu obstaja velika potreba po aktuarskem znanju v celotnem finančnem sektorju, 

predvsem pri upravljanju naložb, v zavarovalništvu in pokojninskih skladih. Vse več 

aktuarjev je zaposlenih tudi pri upravljanju s tveganji v večjih podjetjih. V Veliki Britaniji 

ocenjujejo, da največ aktuarjev zaposlujejo aktuarska svetovalna podjetja. Tveganja so 

sestavni del vseh poslovnih področij, zato aktuarski poklic ponuja številne karierne 
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priložnosti. Tipični poslovni problem obsega analizo prihodnjih finančnih dogodkov, 

predvsem če so ti negotovi.  

Aktuarski poklic je po državah različno dobro uveljavljen in urejen. V slabše razvitih 

gospodarstvih se od posameznika, ki želji opravljati aktuarski poklic, zahteva zelo malo glede 

izobrazbe, etike in delovnih izkušenj. V razvitih gospodarstvih z močnim zavarovalniškim 

sektorjem pa so zahteve precej rigorozne in zahtevna izobrazba predstavlja strogo selekcijo 

pri pridobivanju licence za opravljanje statutarnih vlog v zavarovalništvu. Sorazmerno 

zahtevanemu znanju aktuarji po posameznih državah opravljajo različna dela, in sicer od 

poročevalskih in administrativnih del, upravljanja podatkov in IT sistemov do neposrednega 

sodelovanja pri razvoju novih produktov in strateškega planiranja, podajanja ocene 

zavarovalniških obveznosti, sodelovanja pri določanju ustrezne naložbene politike, skrbi za 

ohranjanje primerne izpostavljenosti tveganjem prek pozavarovanja, zagotavljanju kapitalske 

ustreznosti in vrednotenja zavarovalnic. Pomembno področje statističnih analiz in modeliranja 

aktuarjev po svetu predstavlja področje modeliranja vremena in vremenskih pojavov. 

Tako je za aktuarje ključno, da dobro poznajo posel, vendar njihova pomembna prednost 

izvira iz matematične, ekonomske in statistične podkovanosti ter sposobnosti uporabe znanja 

v praksi. Zelo pomembno je tudi, da znajo komunicirati zahtevne tematike t. i. 

nestrokovnjakom.  

V Sloveniji je s trenutno zakonodajo predpisan enoten spisek znanj, ki jih aktuar mora 

usvojiti, če želi opravljati funkcijo pooblaščenega aktuarja. Prihajajoča direktiva Solventnost 

2 zahteva, da ključne funkcije zasedajo ljudje, ki so za to sposobni in primerni (fit and 

proper). Pogoji v splošnem obsegajo strokovne in etične standarde. 

Izobraževalni programi za aktuarstvo so v razvitem zavarovalniškem svetu večinoma 

razdeljeni na dve stopnji. Prva, splošna ali osnovna stopnja (v VB in ZDA Associate) obsega 

pridobivanje matematičnega, statističnega in ekonomskega znanja, spoznavanje 

zavarovalniškega okolja, pridobivanje znanja modeliranja, urjenje veščine komuniciranja in 

izobraževanje v profesionalizmu. Druga stopnja (v VB in ZDA Fellow) obsega specializacijo 

za področje življenjskih, premoženjskih, zdravstvenih, pokojninskih zavarovanj, za področje 

upravljanja naložb ali za področje upravljanja s tveganji. Običajno se zahteva opravljena 

specializacija za izvajanje statutarnih nalog. 

Po direktivi Solventnost 2 opredeljena aktuarska funkcija se po predvidenih odgovornostih 

nekoliko razlikuje od zdajšnje funkcije pooblaščenega aktuarja. Evropska zakonodaja 

dopušča, da opravljajo aktuarsko funkcijo tudi neaktuarji, če zadostijo pogojema sposobnosti 

in primernosti. V Sloveniji bo dokončna ureditev odvisna od lokalne zakonodaje. Obenem 

direktiva omogoča, da aktuarji opravljajo tudi druge funkcije. Z novim področjem aktuarske 

izobrazbe za upravljanje s tveganji (Chartered Enterprise Risk Actuary, CERA) skušajo 

aktuarji zadostiti pogojema sposobnosti in primernosti za opravljanje funkcije upravljanja s 

tveganji. 

 

 

6 PRIHODNOST 

 

 

Ekonomske in gospodarske sinergije in priložnosti so gonilo razvoja, vendar se v pretiranem 

tveganju in izpostavljanju skriva veliko pasti. Za namen iskanja novih virov zaslužka in smeri 

razvoja se večkrat izkorišča t. i. luknje v zakonodaji, ki je napisana za sistem, ki je že utečen 

in ne upošteva novosti. Hitra dinamika razvoja v zadnjih letih, ki je posledica tehnoloških 

dosežkov in visoke mednarodne konkurence, je prehitela in presegla okvire in hitrost 

postavljanja zakonodajnih omejitev. Regulatorji prehajajo iz fiksnih pravil v principe, saj jim 

fiksna pravila ne omogočajo več, da bi dohajali raznovrsten in hiter razvoj. V shemi principov 
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vse pogosteje prepuščajo podjetjem, da si skladno s principi sama postavljajo fiksna pravila, 

saj najbolje poznajo naravo poslovanja. Tako jim dajejo več možnosti za razvoj, da laže 

konkurirajo na globalnem trgu, vendar jim hkrati nalagajo tudi večjo odgovornost, da so 

izbrana dejanja ustrezna.
2
  

Zakonodaja je v preteklosti nastajala predvsem na podlagi slabih preteklih izkušenj. 

Človeštvo se je učilo iz svojih napak. Zaradi hitrega razvoja ta počasna metoda ni več 

sprejemljiva, temveč se zahteva bolj premišljeno postavljanje novih korakov. Učenje iz napak 

postaja za podjetja in človeštvo zaradi kompleksnih in povezanih sistemov predrago in zato 

nekonkurenčno. Proces odkrivanja in izkoriščanja novih možnosti mora tako vključevati 

bistveno večjo mero ocenjevanja potencialnih tveganj, postavljanja hipotetičnih scenarijev in 

ustreznih nadomestnih načrtov, če bi se ta tveganja uresničila. 

Strateško razmišljanje o hipotetičnih scenarijih je zahtevna kolektivna miselna vaja. Poleg 

razmišljanja predstavlja dodatno težave še tehnična podpora. Scenarije je mogoče razmeroma 

preprosto ubesediti, veliko teže in dražje pa jih je postaviti v matematični model, ki dovolj 

dobro odraža realnost, in tega preračunati na primeru lastnega podjetja. Že samo postavljanje 

modela največkrat razkrije veliko skritih pasti in nevarnosti na prvi pogled krasne poslovne 

priložnosti. Predstavljeni proces razkrije vodstvu podjetja pomembne vidike in tveganja, 

povezana z načrtovanimi projekti.  

V preteklosti je poleg zahtevne miselne vaje predstavljala težavo nezmožnost ali počasnost 

izvajanja kompleksnih izračunov, ki bi podjetje postavili v zamišljeni scenarij. Sodobne 

tehnične in IT zmogljivosti so odprle novo razsežnost možnosti simuliranja. Dodatno prednost 

predstavljajo vedno večje količine podatkov o dinamiki realnosti, ki omogočajo definicijo in 

pripravo ustreznih matematičnih modelov. Aktuarji so dobro usposobljeni za pripravo in 

uporabo matematičnih modelov ter imajo zato posledično veliko možnosti udejstvovati se na 

številnih področjih. 

Aktuarji vse pogosteje ugotavljajo, da sta tehnična in programska podpora široko dostopni, saj 

je na voljo veliko poceni ali celo brezplačnih tehničnih orodij. Težave so povezane z znanjem, 

razumevanjem in uporabo teh orodij. Vsako orodje je izdelano za svoj namen in ga je treba 

skladno s tem tudi uporabljati. Če posameznik ni sposoben kritično presoditi o primernosti 

rezultatov glede na namen, vhodne podatke, parametre in druge dejavnike, mora vodstvo zelo 

kritično gledati na rezultate modela. 

Ob primerni uporabi skoraj neomejenih količin podatkov, ki so na voljo, ter primerni uporabi 

tehnične programske podpore lahko aktuar z dobrim tehničnim znanjem, dobrim poznavanjem 

ekonomskega in poslovnega okolja ter z ustreznimi komunikacijskimi sposobnostmi, tj. da 

zna rezultate in model primerno predstaviti, pomaga vodstvu s kreiranjem in kalibracijo 

kompleksnejših matematičnih modelov, ki so boljši približek realnosti. Z ustreznimi modeli 

lahko oceni tveganost posameznih ali portfeljskih tveganj za širši spekter hipotetičnih 

scenarijev kot doslej in tako pomaga natančneje ovrednotiti izpostavljenost tveganju. Na 

podlagi jasnejšega profila izpostavljenosti lahko vodstvo ustrezneje upravlja tveganja in 

prepreči, da bi se udejanjili morebitni slabi scenariji ali se v povezavi z njimi ustrezno zaščiti. 

Povedano z drugimi besedami, to pomeni, da vodstvo spremeni nekatere črne labode v sive.
3
 

 

 

                                                
2 Za skrb ustreznosti in skladnosti lastnih pravil z zahtevanimi principi je v zavarovalništvu predvidena funkcija 

za skladnost. 
3 Primerjava je povzeta po delu Črni labod avtorja Nassima Taleba. 
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7 SKLEP 

 

 

Sodobni čas zahteva prilagodljivost, učinkovitost in optimalno poslovanje na vseh ravneh. 

Potreba po dolgoročni stabilnosti zavarovalnic terja vzdrževanje in prilagajanje profila 

tveganj, ki se jim zavarovalnica izpostavlja s poslovanjem in prevzemanjem tveganj. Zaradi 

dinamike novosti na trgu, spreminjajočih se rizikov in spreminjajoče se dostopnosti kapitala 

pomeni dobro obvladovanje tveganj pomembno konkurenčno prednost. 

 

Aktuarska znanost z razvojem tehnike in možnosti modeliranja in simuliranja je v vzponu in 

je zanimiva za akademske raziskave. Uspešna vključitev v področje financ je dala aktuarski 

znanosti zagon in se s pojavom koncepta širšega upravljanja s tveganjem naprej razvija 

predvsem na področju modeliranja kapitalskih zahtev v finančnem sektorju. Obenem aktuarji 

aktivno poskušajo uporabiti aktuarske koncepte še na drugih, s finančnim sektorjem manj 

povezanih področjih. 

 

 

8 POVZETEK   

 

 

Aktuarska znanost je pomemben del zavarovalništva. Aktuarski modeli omogočajo 

segmentacijo rizikov in določanje pravične cene pri ocenjevanju prevzetih rizikov na 

znanstveni podlagi. Razvoj v računalništvu prinaša neposredne koristi za opravljanje 

aktuarskega dela, saj omogoča praktično uporabo kompleksnejših matematičnih modelov. 

Napredek v informacijski in računalniški tehnologiji v preteklih letih omogoča optimizacijo, 

katere možnosti so bile do zdaj lahko izkoriščene le delno.  

Prihajajoča zavarovalniška zakonodaja Solventnost 2 je spodbudila razvoj v Sloveniji 

razmeroma novega ocenjevanja profila tveganj ter s tem povezanih kapitalskih zahtev na 

ravni zavarovalnic in na ravni finančnih konglomeratov. Kompleksnost tematike zahteva 

uporabo kompleksnih modelov ob ustrezno zmogljivi računski moči računalnikov in na 

podlagi kakovostne ter obsežne podatkovne baze. Napredno upravljanje tveganj postaja za 

zavarovalnice vedno bolj pomembna konkurenčna prednost na dinamičnem in kompleksnem 

trgu, za katerega je značilna velika globalna konkurenca.  

 

 

9 SUMMARY 

 

 

Actuarial science is the cornerstone of insurance business. Actuarial models enable risk 

segmentation and fair pricing according to risks accepted on more scientific basis. The 

developments in computer science are beneficial for actuarial work enabling practical 

application of complex mathematical models. The recent developments of information and 

computer technology have made available many optimization possibilities that are only partly 

integrated by now. 

Upcoming European insurance regulation, Solvency 2 has encouraged the research in the 

relatively new area of risk management, enterprise risk management, trying to estimate 

corporate risk profile and related capital requirements of insurances and financial 

conglomerates. The complexity of the field requires application of complex models in 

combination with strong computational power and qualitative and extensive data base. 
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Advanced risk management is becoming more and more important competitive advantage on 

the dynamic and complex market with strong global competition. 
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Lex nihil frusta facit. 

(Zakon ne predpisuje ničesar brez razloga.) 

 

 

1 UVOD  

 

 

Zavarovalništvo kot posebna gospodarska dejavnost je bilo vedno predmet številnih 

organizacijsko-statusnih in obligacijskih predpisov. V nekdanji skupni državi SFRJ je 

bilo tudi predmet urejanja v zvezni in republiških ustavah, ki so vsebovale temeljna 

načela o organiziranju zavarovalne dejavnosti v obliki zavarovalnih skupnosti. Od 

uveljavitve zveznega Zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega 

zavarovanja leta 1976 so republike in pokrajine lahko urejale nekatera vprašanja s svojim 

republiškim zakonom. Vse republike in obe pokrajini (Vojvodina in Kosovo), razen 

Slovenije, so sprejele svoje posebne zakone o opravljanju zavarovalnih poslov. Posebne 

določbe o zavarovanju je vsebovala tudi t. i. delavska ustava, kot je bil popularno 

poimenovan Zakon o združenem delu. 

  

Ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja je bil s sprejetjem Zakona o podjetjih 

odpravljen Zakon o združenem delu in z amandmajem XIV Ustavi SFRJ, ki se nanašal 

na zavarovalništvo, je bilo mogoče ustanavljati samostojne organizacije za opravljanje 

zavarovalnih storitev. Na podlagi omenjenega amandmaja je bil sprejet razmeroma 

liberalen, vendar dokaj nedorečen novi Zakon o temeljih sistema premoženjskega in 

osebnega zavarovanja,
2
 ki je omogočal organiziranje takratnih delov zavarovalnih 

skupnosti v obliki samostojnih zavarovalnic kot delniških družb in sočasno tudi 

ustanavljanje t. i. mešanih zavarovalnic. Slednje so lahko ustanavljale domače in tuje 

pravne osebe.
3
  

 

Omenjeni zvezni zakon je urejal tudi preoblikovanje tedanjih zavarovalnih skupnosti v 

samostojne zavarovalne delniške družbe po modelu ustanavljanjem novih zavarovalnic s 

                                                             
1
 Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 

2 Uradni list SFRJ, št. 17/90. 
3 Prva mešana zavarovalnica Prima, d. d. s sedežem v Mariboru (danes Grawe, d. d.) je bila na podlagi 

tega zakona ustanovljena 23. 1. 1991. Pobudo za njeno ustanovitev sem dal njen soustanovitelj podpisani 

avtor, ki sem tudi sodeloval pri izdelavi omenjanega zveznega zakona. Zakonska ureditev možnosti 

ustanavljanja mešanih ( zasebnih) zavarovalnic je bila posledica nelegalnega delovanja tujih zavarovalnic 

v SFRJ.  
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pravico upravljanja s premoženjem nekdanjih zavarovalnih skupnosti, ki naj bi se jih 

pozneje olastninilo tako kot ostalo družbeno premoženje. 

 

 

2  ZAČETKI PRAVNEGA UREJANJA ZAVAROVALNIŠTVA 

PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE 

 

 

Ob osamosvojitvi Slovenije 25. junija leta 1991 je v skladu s Temeljno ustavno listino 

o samostojnosti in neodvisnosti republike Slovenije in Ustavnim zakonom za izvedbo 

temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
4
 

jugoslovanska zakonodaja postala republiška, kar pomeni, da je bilo zavarovalništvo 

do sprejetja slovenskega Zakona zavarovalnicah leta 1994
5
 organizirano na isti 

zakonski osnovi kot do osamosvojitve, s to razliko, da so republiški organi prevzeli 

pristojnosti nekdanjih zveznih organov SFRJ. 

  

Zakon o zavarovalnicah (ZZav) je podrobneje urejal: 

 

1. organiziranost zavarovalnic (delniške družbe in družbe za vzajemno zavarovanje),    

2. zavarovalno posredovanje in zastopanje je opredeljeval kot druge zavarovalne posle in 

predpisal obvezno registracijo in pridobitev dovoljenja,
6
 

3. načela finančnega poslovanja (pravila o naložbah, oblikovanje virov sredstev 

solventnosti, način izračunavanja solventne meje, oblikovanje garancijskega sklada, 

vsebina načrta solventnosti, načrt financiranja, nalaganje o matematičnih in drugih 

zavarovalno tehničnih rezervacij, udeležba v gospodarskih družbah, varnostna rezerva pri 

vzajemnih zavarovalnicah, plačilni promet in značaj sredstev življenjskih zavarovanj); še 

posebno pomembna je bila ureditev prenehanja zavarovalnic in varstvo matematičnih 

rezerv (sredstva življenjskih zavarovanj).  

 

Opravljanje zavarovalnih poslov na podlagi zavarovalnih pogodb je bilo urejeno z 

Zakonom o obligacijskih razmerjih (ZOR) v posebnem poglavju, ki ureja zavarovalno 

pogodbo (od 897. do 965. člena). Zakon je urejal splošna načela za premoženjsko in 

osebno zavarovanje in vseboval posebne določbe, ki so se nanašale izključno na 

premoženjsko oziroma osebno zavarovanje. Posebej je bilo urejeno zavarovanje pred 

odgovornostjo kot posebna vrsta premoženjskega zavarovanja. Zakon ni urejal 

transportnega zavarovanja in ne zavarovanja kreditov. ZOR se je uporabljal za 

zavarovalno pogodbeno pravo do sprejetja slovenskega Obligacijskega zakonika (OZ),
7
 

ki je prevzel na področju urejanja zavarovalnega pogodbenega prava praktično 

                                                             
4 Ur. l. RS, št. 1I/1991, 45I/199. 
5 Ur. l. RS, št. 64/1994 (35/1995). 
6
 Posle posredovanja in zastopanja za zavarovalnice, posle snemanja rizikov za zavarovalnice, posle 

obravnavanja in ocenjevanja škod ter intelektualne in tehnične storitve v zvezi z zavarovalnimi in 
pozavarovalnimi posli (v nadaljnjem besedilu: drugi zavarovalni posli) lahko opravljajo tudi druge 

gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe, ki opravljajo druge zavarovalne posle) in samostojni 

podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ( 50. člen ZZav). Glej podrobneje, Šime Ivanjko 

v Zakonu o zavarovalnicah s komentarjem, GV, Ljubljana, 1996, str. 153–163. 
7 Uradni list RS, št. 97/06, (prečiš. besedilo), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2002. 
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devetdeset odstotkov določb ZOR, ob tem da je uskladil terminologijo in posledice 

nepravočasnega plačila premije ter skrajšal roke za odpoved zavarovanja.  

 

 

3  PRILAGAJANJE PRAVNE UREDITVE ZAVAROVALNIŠTVA 

DIREKTIVAM EU 

 

 

Zakon o zavarovalnicah je bil delno usklajen z rešitvami v drugih evropskih državah, 

vendar pa je vseboval tudi institute, ki so od teh rešitev odstopali. 

 

Pomemben korak za slovensko zavarovalništvo je bilo sprejetje Zakona o ratifikaciji 

evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na 

drugi strani s sklepno listino ter prav tako sprejetje protokola, s katerim se spreminja 

evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 

skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na 

drugi strani ( v nadaljevanju: sporazum o pridružitvi). 

Sporazum o pridružitvi je predvideval unifikacijo zavarovalnega prava o metodah in 

mehanizmih, ki jih poznala EU. Določba 85. člena sporazuma o pridružitvi še posebej 

ureja sodelovanje članic EU in Slovenije pri krepitvi in prestrukturiranju zavarovalništva, 

izboljšanju državnega nadziranja, nudenja tehničnih pomoči takratnemu Uradu 

Republike Slovenije za zavarovalni nadzor (danes Agenciji za zavarovalni nadzor), pri 

pripravi prevodov evropskih predpisov v slovenščino, izmenjavi informacij in razvoju 

revizijskih sistemov. 

 

Uskladitev slovenskega zavarovalništva s temeljnim pravnim instrumentom EU je 

morala biti opravljena v dveh oziroma v treh letih po uveljavitvi sporazuma. Dveletni rok 

je veljal za premoženjska zavarovanja in pozavarovanja ter retrocesijo, triletni rok pa 

velja za življenjska zavarovanja po uveljavitvi sporazuma (priloga IX a).  

 

V zvezi s prilagajanjem slovenskega zavarovalništva je treba omeniti nujno potrebno 

uskladitev ZZav z evropskimi direktivami, ki se nanašajo na zavarovalništvo (s prvo 

(73/239/EEC) in drugo direktivo (88/5357/EEC) na področju premoženjskih zavarovanj 

ter s prvo (79/267/EEC) in drugo direktivo (90/619/EEC) na področju življenjskih 

zavarovanj).
8
 

 

Zakon o zavarovalnicah je v osnovi sledil omenjenim direktivam prve in druge 

generacije, ni pa bil v celoti usklajen s tretjo direktivo s področja življenjskih zavarovanj 

(92/96/EEC) in tretjo direktivo s področja neživljenjskih oziroma premoženjskih 

zavarovanj (92/49EEC).  

 

                                                             
8 V Evropski skupnosti (zdaj EU) je bilo v preteklosti (1973–1992) sprejetih temeljnih deset smernic s 

poznejšimi spremembami in dopolnitvami za premoženjsko zavarovanje, vendar so najpomembnejše le tri 

navedene.  
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V zvezi z direktivami EU prve in druge generacije je bilo treba v Sloveniji spremeniti 

predvsem ZZav glede udeležbe tujega kapitala pri ustanavljanju zavarovalnic in izenačiti 

tuje delničarje z domačimi. Zlasti je bilo treba omogočiti pristop tujih delničarjev k 

ustanavljanju pozavarovalnic, ki so bile do takrat v izključni domeni domačih 

delničarjev. Zakon naj bi omogočil tudi ustanavljanje podružnic tujih zavarovalnic. 

Direktive EU za področje zavarovalništva so temeljile na načelih prostega ustanavljanja 

zavarovalnic (right of establishment) in na načelu prostega opravljanja storitev (freedom 

of services) ter tudi na prosto oblikovanem sistemu izvajanja zavarovalne dejavnosti v 

drugi državi članici na podlagi dovoljenja in nadzora domače države članice (single 

passport system). 

 

V EU je bilo sprejeto stališče, da je treba zavarovalništvo liberalizirati, kar naj bi 

spodbudilo konkurenco in tako povečalo tudi učinkovitost in inovativnost zavarovalnic. 

V razlagah direktiv EU se je zlasti poudarjalo potrebo, da se zavarovalnicam, ki imajo 

sedež v katerikoli od držav članic, dovoli ustanavljati podružnice v katerikoli državi 

znotraj EU. Zavarovalnicam je bilo treba dovoliti, da brez podružnic prodajajo svoje 

storitve v vseh državah članicah. Zavarovalnice naj bi tekmovale s ceno, naravo izdelkov 

in storitvami pod poštenimi in enakimi pogoji.  

 

Za vse zavarovalnice naj bi v bistvu veljala enaka osnovna pravila za nadzor. 

Zavarovancu mora biti omogočeno, da se zavaruje kjerkoli v EU in da ima dostop do 

katerekoli zavarovalniške storitve. Nujno je bilo preprečiti zavajanje kupcev z 

neustreznimi metodami prodaje zavarovalnih storitev. Nadzor je moral biti dovolj blag, 

da spodbuja inovacije. Zavarovalni trg mora biti dovolj prosojen. Zavarovalni posredniki 

so morali imeti dovoljenje za delo v vseh članicah EU, pri čemer je bilo treba ločiti 

različne vrste posrednikov, zastopnikov in organizacij, ki opravljajo druge zavarovalne 

posle. Podatki o poslovanju zavarovalnic so morali biti na razpolago javnosti, 

zavarovalnica pa je imela dostop do ustreznih primerljivih informacij. 

 

V primeru finančnih težav ali stečaja zavarovalnice morajo biti vsi zavarovanci v enakem 

položaju, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo oni sami ali pa njihov 

posrednik – agent. 

 

Pogodbeno zavarovalno pravo naj bi predvsem varovalo zavarovanca kot potrošnika, ni 

pa nujno, da je poenoteno (pri tem je treba opozoriti, da velja za zavarovalno pogodbo 

pravo države, v kateri je sedež zavarovalnice, če ni posebej sklenjen sporazum o uporabi 

drugega prava). Davčne obveznosti so sicer lahko različne, vendar ne smejo vplivati na 

izbiro zavarovalnic. Vsem strankam pri zavarovanju morata biti dovoljena prenos denarja 

preko meja v okviru članic EU in zamenjava valut. 

 

Cilj direktiv EU je torej popolna svoboda opravljanja storitev preko državnih meja, pod 

domačim nadzorom za vse vrste zavarovanj.  

Tretja generacija direktiv je zlasti prispevala k finančnem utrjevanju zavarovalnic z 

določanjem skupnih osnov in pravil ocenjevanja. Nalaganje tehničnih rezervacij urejajo 

države s svojimi predpisi.  
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Na podlagi sporazuma o pridružitvi je bil v Sloveniji sprejet Program usklajevanja 

slovenske pravne ureditve, ki je predvideval, da bo Slovenija uskladila ZZav s sprejetjem 

novega zakona do konca leta 1998 ali 1999. Ta zakon naj bi bil usklajen z vsemi 

zahtevami direktiv, razen v tistem delu, kjer asociacijski sporazum predvideva prehodno 

obdobje dveh oziroma treh let od uveljavitve sporazuma. 

 

 

4 SPREJEM ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU 

 

 

Novi Zakon o zavarovalništvu (ZZavar), ki je v slovenski pravni red vnesel vsebino 

dotedanjih direktiv, je bil sprejet leta 2000, medtem ko so številne njegove določbe 

začele veljati z vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004. 

 

 ZZavar je: 

 odpravil delitev zavarovalnic na tuje in domače, 

 dovolil ustanavljanje zavarovalnic izključno s tujim kapitalom, 

 odpravil različno obravnavanje domačih in tujih zavarovalnic oziroma domačih in 

tujih delničarjev, 

 omogočil delovanje tujih zavarovalnic po podružnicah, 

 omogočil poslovanje tujih zavarovalnic neposredno na območju Republike Slovenije 

preko zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, 

 uredil položaj in vrsto zavarovalnih posrednikov oziroma zavarovalnih zastopnikov , 

zlasti pa določil postopek za pridobitev ustreznih dovoljenj, ki morajo temeljiti na 

ugotovitvi, da posredniki in zavarovalni zastopniki posedujejo ustrezno znanje, 

 liberaliziral področje pozavarovanja,  

 jasno opredelil višino osnovnega kapitala,  

 uredil načelo razpršenosti delnic,  

 uredil postopek ustanavljanja zavarovalnih delniških družb in vzajemnih zavarovalnih 

družb, 

 predpisal obvezno kolektivno upravo, vendar brez ločevanja med člani uprave, ki 

imajo oziroma nimajo slovenskega državljanstva,  

 uredil notranji in zunanji nadzor pri delu zavarovalnic ter določil položaj in postopek 

nadzora prek Agencije za zavarovani nadzor, 

 podrobneje uredil odnos med zavarovalnico in zavarovalci z vidika varstva 

zavarovalcev kot potrošnikov, 

 uskladil terminologijo in uredil številna druga vprašanja, ki so bila temeljna zasnova 

za novo sodobno pravno ureditev slovenskega zavarovalništva.  

 

ZZavar je bil od svoje uveljavitve v letu 2000 v skladu s spremembami in dopolnitvami 

zavarovalniških direktiv v EU in zaradi potrebe po jasnejši ureditvi posameznih  

vprašanj, sprememb drugih predpisov, uvedbe evra, dodatnih zdravstvenih zavarovanj, 
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novo nastalih vprašanj pri poslovanju vzajemne zdravstvene zavarovalnice idr. doslej 

večkrat spremenjen, popravljen in dopolnjen.
9
  

ZZavar je kot sistemski in temeljni zakon vplival na spremembe drugih predpisov in na 

podlagi določb ZZavar je bilo sprejetih 84 podrejenih predpisov (sprememb in 

dopolnitev), ki so jih sprejemali različni organi, zlasti pa Agencija za zavarovalni nadzor. 

Takšna dinamika stalnih sprememb in število podrejenih predpisov kaže na 

prenormiranost tega področja in močan nadzor nad poslovanjem zavarovalnic, kar je 

mogoče upravičiti le z veliko skrbnostjo slovenske družbe, da bi zgradili trden in 

učinkovit, predvsem pa finančno varen sistem.
10

 

 

 

5 SPORNO LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE ZAVAROVALNIC  

 
 

Devetdeseta leta prejšnjega stoletja so brez dvoma najbolj zaznamovale razprave v zvezi 

z lastninskim preoblikovanjem slovenskih zavarovalnic.
11

 Prvi Zakon o lastninskem 

preoblikovanju zavarovalnic je bil sprejet leta 2000
12

 po številnih interesno vodenih 

razpravah med vodilno strukturo takrat največje zavarovalnice Triglav in pravnimi 

osebami, ki jim je že jugoslovanski Zakon o temeljih sistema premoženjskega in 

osebnega zavarovanja omogočil pravico lastninjenja t. i. nenominiranega kapitala 

nekdanjih zavarovalnih skupnosti, ki je bil prenesen v skrbništvo novonastalim 

zavarovalnicam. Ta zakon ni stopil v veljavo, ker je bil razveljavljen.
13

  

                                                             
9 Glej podrobneje spremembe in dopolnitve ter popravke ZZavar; Popravek Zakona o zavarovalništvu – 

ZZavar (Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zavarovalništvu – ZZavar-A (Uradni list RS, št. 21/02 z dne 11. 3. 2002), Zakon o javnih agencijah – ZJA 

(Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002), Odločbo o razveljavitvi petega odstavka 22. člena ter drugega 

in tretjega odstavka 29. člena Zakona o zavarovalništvu, št. U-I-131/00-22 (Uradni list RS, št. 29/03 z dne 

21. 3. 2003), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 40/04 z dne 20. 4. 

2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-B (Uradni list RS, št. 

50/04 z dne 6. 5. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-H (Uradni list RS, št. 76/05 z dne 12. 8. 2005), avtentično razlago 

prvega stavka četrtega odstavka 62. Člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04, Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-C (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 
2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-D (Uradni list RS, št. 

102/07 z dne 9. 11. 2007), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-E 

(Uradni list RS, št. 69/08 z dne 8. 7. 2008), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu 

– ZZavar-F (Uradni list RS, št. 19/09 z dne 13. 3. 2009), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zavarovalništvu – ZZavar-G (Uradni list RS, št. 49/09 z dne 29. 6. 2009) in Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – ZZavar-H (Uradni list RS, št. 79/10 z dne 8. 10. 2010). 
10 Da je bilo slovensko zavarovalništvo v preteklih letih dobro zasnovano, kaže dejstvo, da v času zdajšnje 

finančne krize ni nobena zavarovalnica doživela finančnega zloma oziroma imela težav, s katerimi se danes 

srečujejo druge finančne organizacije, zlasti še banke. 
11 O takratnih sporih in diskusijah glej podrobneje Franc Škufca: Zavarovalništvo na Slovenskem od 

začetkov do danes, SZZ, Ljubljana 2. Dopolnjena izdaja str. 275–280; tudi Sašo Radovanovič in Srečko 

čarni, Zgodovina zavarovalništva v Mariboru,Kapital, Maribor, 2007, str 124–129.  
12 Uradni list RS, št. 13/00.  
13 Ta zakon je Ustavno sodišče razveljavilo (odločba št. U-I-117/00 z dne 19. 4. 2001, Uradni list RS, št. 

40/01 in Odl. US X, 77), ker je sledil napotkom vodstva Zavarovalnice Triglav in je po mnenju ustavnega 

sodišča protiustavno posegel v lastninska (korporacijska) upravičenja znanih lastnikov (delničarjev) 

zavarovalnic. To naj bi dosegel predvsem z uzakonitvijo metode za ugotavljanje vrednosti nenominiranega 
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Po razveljavitvi omenjenega zakona iz leta 2000 je bil sprejet novi Zakon o lastninskem 

preoblikovanju zavarovalnic,
14

 ki je na novih izhodiščih urejal način določitve deleža 

nenominiranega kapitala v kapitalu zavarovalnice oziroma pozavarovalnice, prenos 

delnic, izdanih za nenominirani kapital v kapitalu zavarovalnic oziroma pozavarovalnice, 

na skrbnika, način določitve upravičencev do delnic za nenominirani del kapitala 

zavarovalnice oziroma pozavarovalnice ob upoštevanju pričakovanih upravičenj po 123. 

in 123. a členu Zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja 

(Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in prenos navedenih delnic v last teh 

upravičencev.
15

 Ker je omenjeni zakon delež nenominiranega kapitala pridržal za fizične 

zavarovance nekdanje zavarovalne skupnosti, je šele v letu 2008 sprejeti Zakon o 

lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične 

osebe,
16

 ki je določil, da se delnice zavarovalnic, izdane za delež nenominiranega 

kapitala, ki ustreza deležu premij, ki so jih v obdobju enega leta pred presečnim dnem 

plačale fizične osebe in katerih imetnica je na podlagi Zakona o lastninskem 

preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, št. 44/02 in 16/03 – odločba US) Kapitalska 

družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., prenesejo v last Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), z edinim 

namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje.
17

 

Pomembno vlogo za izvajanje zavarovanj ima tudi sprejetje Zakona o Družbi za 

zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije,
18

 ki je bila ustanovljena kot posebna 

finančna organizacija za zavarovanje in financiranje izvoznih poslov ter za opravljanje 

drugih poslov, s katerimi se spodbuja in pospešuje ekonomske odnose . V tej organizaciji 

so lahko poleg Republike Slovenije, ki ima 51-odstotni delež, soustanovitelji družbe tudi 

banke, zavarovalnice ter druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vplačajo 

z aktom o ustanovitvi družbe določen del njenega ustanovitvenega kapitala. 

Za pomorska zavarovanja je pri vzpostavljanju in urejanju zavarovanja pomemben 

sprejem Pomorskega zakonika,
19

 ki v členih od 673 do 736 ureja pogodbo o pomorskem 

zavarovanju. Ti členi so večinoma prevzeti iz jugoslovanskega Zakona o pomorski in 

notranji plovbi (1977). 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
kapitala v celotnem kapitalu zavarovalnic, ki je neenakopravno obravnaval obe vrsti kapitala 

(nenominirani in delniški kapital). 
14 Uradni list RS, št. 44/02. O ustavnosti tega zakona je odločalo tudi Ustavno sodišče, ki pa ni ugotovilo 

da bi bila določila tega zakona v neskladju z ustavo. Odločba objavljena v Uradnem listu RS, št. 16/03. 
15 Ta zakon velja za naslednje zavarovalnice in pozavarovalnice in njihove morebitne pravne naslednice: 

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Adriatic, zavarovalna družba, d. d., Koper, Zavarovalnica 

Maribor, d. d., Maribor, Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto, Generali zavarovalnica, d. d., Ljubljana, 

Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana. 
16 Uradni list RS, št. 16/2008. 
17 Z delnicami zavarovalnice v imenu in za račun ZPIZ upravlja Kapitalska družba pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. d.  
18 Zakon o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 13/93, 37/95, 

34/96 in 31/97). 
19 Uradni list RS, št. 26/01, 21/02,2/04,49/06, prečiščeno besedilo 120/06.  
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6 UREJANJE OBVEZNIH ZAVAROVANJ 

 

 

Po osamosvojitvi Slovenije smo se zavedli številnih nevarnosti, ki ogrožajo posameznike 

v sodobni družbi.
20

 To je bilo zlasti aktualno na področju prometa in pri opravljanju 

posameznih poklicev. V Sloveniji se je pristopilo k uvajanju številnih obveznih 

zavarovanj, ki v sklopu jugoslovanske ureditve niso bila poznana. Namen teh zavarovanj 

je primarno varstvo oškodovancev in posredno tudi povzročiteljev škodnih dogodkov, ki  

nimajo vedno možnosti plačati osebne in druge škode, povzročene tretjim.
21

 To zlasti 

velja za cestni promet in promet po tirih oziroma za letalski promet. 

 

V nekdanji Jugoslaviji je bilo obvezno zavarovanje v prometu vpeljano šele leta 1965 na 

podlagi Londonskega sporazuma iz leta 1949, v skladu s katerim so se zavarovatelji 

posameznih držav dogovorili za medsebojno sodelovanje na področju nudenja pomoči 

poškodovancem v prometnih nesrečah.
22

 

 

Obvezna zavarovanja v prometu so bila v nekdanji skupni državi urejena z zveznim in 

republiškim zakonom, pri čemer le Republika Slovenija ni sprejela posebnega zakona o 

obveznem zavarovanju v prometu.
23

  

V Sloveniji je bilo do sprejetja prvega slovenskega Zakona o obveznih zavarovanjih v 

prometu ( ZOZP)
24

 to zavarovanje urejeno v skladu z omenjenim Zakonom o temeljih 

sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja SFRJ iz leta 1990.  

 

Od leta 1994 obveznost zavarovanja v prometu ureja ZOZP, ki je bil doslej večkrat 

spremenjen in dopolnjen.
25

 ZOZP, ki je usklajen z številnimi direktivami EU, ureja 1) 

zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče, 2) zavarovanje 

lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam 3) zavarovanje 

lastnika zrakoplova proti odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru 

in tretjim oseba, 4) zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, povzročeno 

tretjim osebam, 5) in izplačilo škod oškodovancem, ki so utrpeli škodo v prometu, 

povzročeno z nezavarovanim ali neznanim vozilom. Zakon ureja tudi posebnosti v 

izvajanju zavarovanja avtomobilske odgovornosti zaradi nesreč, ki jih povzročijo tujci na 

območju RS oziroma ki jih povzročijo lastniki vozil, registriranih v RS, v tujini.
26

 

                                                             
20 Šime Ivanjko: Zavarovalno pravo, Zavarovalno-poslovni inštitut, Maribor, 2009, str. 259.  
21Gordana Ristin, Tjaša Korbar, Sergej Simoniti: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem, 

Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana, 2008, str. 22. 
22 Glej podrobneje: Šime Ivanjko, Predpisi o obligacijskih razmerjih, šesti zvezek, Zavarovanje premoženja 

in oseb, Center za samoupravno normativno dejavnost, Ljubljana, 1981, str. 179. 
23

 V Jugoslaviji je bila obveznost zavarovanja v prometu urejena v Zakonu o temeljih premoženjskega 

osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24/1976). 
24 Uradni list RS, št. 70/94. 
25 Glej podrobneje Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - 

ZOZP-A, Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002, ZOZP-B Uradni list RS, št. 13/05 z dne 11. 2. 2005, 

ZOZP-C Uradni list RS, št. 30/06 z dne 23. 3. 2006 in ZOZP-D ,Uradni list RS, št. 52/07 z dne 12. 6. 2007. 
26 Gordana Ristin, Tjaša Korbar, Sergej Simoniti ibidem, str. 10. 
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Zakon opredeljuje kontrahirno dolžnost lastnika oziroma imetnika prevoznega sredstva, 

da sklene obvezno zavarovanje, preden začne uporabljati to sredstvo v prometu. Obvezno 

zavarovanje mora biti trajno v veljavi, dokler je prevozno sredstvo v uporabi.  

Nadzor nad tem, ali ima lastnik prevoznega sredstva sklenjeno zavarovanje, opravljajo 

registrski organi. Prevozno sredstvo se lahko registrira in tako pridobi dovoljenje za 

obratovanje le pod pogojem, če se izkaže, da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje.  

Obvezna zavarovanja se sklepajo na podlagi zavarovalnih pogojev podobno kot druga 

zavarovanja, s tem da mora zavarovalnica te pogoje prijaviti Agenciji za zavarovalni 

nadzor, ki ugotavlja, ali so pogoji v skladu z zakonom. 

 

Oškodovanci v škodnih dogodkih, ki jih je povzročil nosilec obveznega zavarovanja, 

lahko uveljavljajo škodo neposredno pri zavarovalnici (actio directa) in zavarovanec kot 

povzročitelj oziroma zavarovalnica nimata pravice ugovarjati, da niso izpolnjeni 

morebitni pogoji za zavarovalno kritje iz zavarovalne pogodbe. Po ZOZP mora 

zavarovalnica omogočiti sklepanje pogodb o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tudi 

preko svetovnega spleta, in sicer v skladu s posebno uredbo Vlade RS, ki določi način 

identifikacije strank pri tej obliki s sklepanja zavarovanj. Pri zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti ima zavarovalnica pravico do regresa le v z zakonom določenih primerih, 

vendar je regres omejen na največ 12.000 evrov. Omenjena omejitev ne velja, če je škoda 

povzročena namenoma.
27

  

ZOZP posebej ureja pravico do povrnitve škode zavodov za zdravstveno, pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje za stroške zdravljenja in druge nujne stroške.  

ZUZP posebej ureja zavarovanja za škode, povzročene v drugih državah, v skladu z 

multilateralnim sporazumom ali Splošnimi pravili, in sicer brez plačila dodatne premije.
28

  

 

Na novo in posebej je urejeno le plačilo osebnih škod, povzročenih z neznanim ali 

nezavarovanim vozilom, s tem da za tovrstne škode jamči Slovensko zavarovalno 

združenje kot pravna oseba s sredstvi škodnega sklada.
29

 Slovenija je kot naslednica 

SFRJ vključena tudi v sistem zelene karte.
30

 

                                                             
27 Če je z zavarovalnimi pogoji za povečano nevarnost določena dodatna premija, pa ta ni bila plačana, 

ima zavarovalnica pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški od 
zavarovanca oziroma odgovorne osebe, v sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti 

plačana zaradi povečane nevarnosti. 
28 Splošna pravila so sporazum, s katerim se urejajo medsebojni odnosi med nacionalnimi zavarovalnimi 

biroji držav članic sistema zelene karte (Uradni list RS, št. 192 z dne 31. 7. 2003); Multilateralni sporazum 

je sporazum, ki ga med seboj sklenejo nacionalni zavarovalni biroji držav članic Evropskega 

gospodarskega prostora in drugih pridruženih držav in po katerem vsak nacionalni zavarovalni biro jamči 

za škode, ki nastanejo na njegovem ozemlju z uporabo vozil, ki izvirajo z ozemlja druge države podpisnice 

sporazuma, ne glede na to, ali so taka vozila zavarovana ali ne ( sistem zelene karte) (Uradni list RS, št. 

192 z dne 31. 7. 2003).  
29 ZOZP podrobneje ureja tudi financiranje škodnega sklada. Vse zavarovalnice, ki so registrirane za 

sklepanje obveznih zavarovanj, so obvezane plačevati prispevek, sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem 

letu sklenjenih vseh vrst obveznih zavarovanj po ZOZP. 
30 V zvezi z zeleno karto so ob osamosvojitvi nastali problemi zlasti na italijanski meji, ker so slovenski 

vozniki imeli zeleno karto Združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije iz Beograda, ki jih italijanske 

oblasti niso priznavale. Tudi ob prehodu avstrijske in nemške meje so vozniki morali plačati začasno 

zavarovalno kritje ob vstopu v državo. Podpisani avtor sem bil osebno na razgovoru pri nemškem 

Združenju zavarovateljev HUK-Verbandu (Haftpflicht-, Unfall, Kraftfahrtversicherer-Verband) v 
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Za učinkovitejše uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova škod, nastalih v 

nesrečah z uporabo vozil, je v okviru Združenja oblikovan Informacijski center, ki zbira 

podatke, vodi register podatkov, jih posreduje in nudi pomoč oškodovancem pri 

pridobivanju podatkov iz registra ter pri pridobivanju podatkov iz registrov 

informacijskih centrov drugih držav članic EU. 

Register vodi podatke o registrskih označbah registrskih tablic, vrstah, znamkah, tipih, 

številkah šasij oziroma karoserij vozil, registriranih v RS, številke in trajanje 

zavarovalnih polic za zavarovanje avtomobilske odgovornosti registriranih vozil, podatke 

o zavarovancih in zavarovalnicah ter njihovih korespondentih v tujini ter tudi o 

pooblaščencih tujih zavarovalnic, ki sklepajo ta zavarovanja v Sloveniji.  

V preteklih dvajsetih letih so bila nekatera obvezna zavarovanja na novo urejena, večina 

pa jih je bila na novo vpeljanih. To velja zlasti na področju poklicnega obveznega 

zavarovanja za t. i. čisto, premoženjsko škodo. 

Tako so uvedena obvezna zavarovanja pred odgovornostjo v  Zakonu o odvetništvu
31

  

Zakonu o notariatu,
32

 v Zakonu o gradnji objektov,
33

 Zakonu o orožju,
34

 Zakonu o 

zdravniški službi,
35

 Zakonu o zdravilih,
36

 Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
37

 

Zakonu o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo,
38

 Zakonu o varstvu okolja,
39

 

Zakonu o gradbenih proizvodih,
40

 Zakonu o elektronskem poslovanju,
41

 Zakonu o 

zasebnem varovanju (ZZasV),
42

 Zakonu o gasilstvu
43

 (nezgodno zavarovanje), Zakonu o 

policiji
44

 (nezgodno zavarovanje), Zakonu o letalstvu
45

 (nezgodno zavarovanje), Zakonu 

o gorskih vodnikih
46

 (nezgodno zavarovanje). 

Po ZZavar morata zavarovalni posrednik (samostojni podjetnik in zavarovalno-

posredniška družba) in banka, ki opravlja zavarovalno-posredniške posle) in po Zakonu o 

nepremičninskem posredovanju
47

 nepremičninska družba zavarovati svojo odgovornost 

za škodo, ki jo lahko povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o 

posredovanju. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
Hamburgu, ki je bilo koordinator za zeleno karto, in uspelo mi je dogovoriti začasno priznavanje 

jugoslovanske zelene karte kot slovenske.  
31 Uradni list RS, št. 18/93, 24/96,24/2001,48/2001,111/2005 in 54/2008.  
32 Uradni list RS, št. 2/2007. 
33 Uradni list RS, št. 102/2004. 
34 Uradni list RS, št. 23/2005. 
35 Uradni list RS, št. 36/2004. 
36 Uradni list RS, št. 102/2004. 
37 Uradni list RS, št.2/2004. 
38 Uradni list SRS, št. 12/1980. 
39 Uradni list RS, št.9/2006. 
40 Uradni list RS, št. 52/2000. 
41

 Uradni list RS, št. 98/2004. 
42 Uradni list RS, št. 126/03, 18. 12. 2003. 
43 Uradni list RS, št. 113/2005. 
44 Uradni list RS, št.110/2003. 
45 Uradni list RS, št. 113/2006 in 10 /2007. 
46 Uradni list RS, št. 9972004. 
47 Uradni list RS, št.72/2006. 
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7 SKLEP  

 

 

V preteklih dvajsetih letih je bilo slovensko zavarovalništvo predmet stalnega pravnega 

urejanja in usklajevanja z ureditvami v EU, pri čemer je pravna stroka odgovorila 

izzivom sodobne organizacije in poslovanja zavarovalnic in drugih udeležencev na 

zavarovalnem trgu. Pravni sistem ni nikoli dokončen, tako da bo treba neprekinjeno 

spremljati sodobne tokove v svetu in biti ustvarjalen na področju urejanja zavarovalništva 

z namenom, da bi slednje odgovorilo potrebam današnjega časa in pripomoglo h 

kakovosti življenja ljudi.  

 

 

8 POVZETEK 

 

 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije 1991 leta se je začelo naše zavarovalništvo 

dinamično razvijati. Temu je sledila nova pravna ureditev, za katero je značilno 

sprejemanje številnih novih predpisov, ki so nastajali v postopku približevanja Slovenije 

EU, ob sočasnem utrjevanju novih sodobnih pristopov k organiziranju zavarovalništva in 

utrjevanju finančne stabilnosti. V prispevku so predstavljeni temeljni pravni akti, sprejeti 

v preteklih dvajsetih letih, ter dejstva in postopki, ki pomenijo mejnike v urejanju 

organizacije in poslovanja zavarovalnic. 

 

 

9 SUMMARY 

 

 

After achieving independence in 1991, the area of insurance has started evolve very 

dynamically. A new legal order started to developed and numbers of new rules emerged. 

These rules were shaped in the process of approximation of Slovenian legal order to the 

EU legal order and at the same time new modern approaches in organizing the insurance 

sector were taken into account as well as financial stability. The article deals with main 

legal acts adopted in the past twenty years and procedures with are the milestones in 

regulating the organization of insurance companies as well as their activities.  
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PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE FUNKCIJE SKLADNOSTI V BANKAH
1
 

 

RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE  

IN BANKS 

 

GORAN KATUŠIN
2
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Vzpostavitev funkcije skladnosti (compliance function) v bankah in hranilnicah (v 

nadaljevanju: bankah) je v slovenskem bančnem prostoru obvezna od 1. 1. 2007, povezana pa 

je z uveljavitvijo novih pravil glede sistema upravljanja v bankah (internal governance). Z 

vidika sistema upravljanja v bankah se funkcija skladnosti obravnava v okviru sistema 

notranjih kontrol, kamor uvrščamo tudi neodvisni funkciji upravljanja s tveganji in notranje 

revizije.  

 

Zahteve glede vključitve funkcije skladnosti v sistem notranjih kontrol je Banka Slovenije 

določila v Sklepu o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega 

notranjega kapitala za banke in hranilnice. 

 

Skoraj istočasno je za banke, ki opravljajo tudi investicijske storitve, postala obvezna 

vzpostavitev funkcije skladnosti za to področje (»securities compliance«). Agencija za trg 

vrednostnih papirjev je zahteve v zvezi s tem določila v Sklepu o pogojih za opravljanje 

investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. 

 

Poleg zavezujočih aktov velja omeniti še dve priporočili, ki se posredno ali neposredno 

nanašata tudi na funkcijo skladnosti. Tako je Banka Slovenije v dokumentu Proces 

ocenjevanja tveganja iz februarja 2007 razkrila tudi, kaj pričakuje od bank glede izvajanja 

funkcije skladnosti. Agencija za trg vrednostnih papirjev je objavila Stališče Sveta agencije v 

zvezi z vzpostavitvijo funkcije »compliance« v borznoposredniških družbah in bankah, ki 

opravljajo investicijske storitve v juliju 2009. 

 

Kljub vsem izdanim predpisom in priporočilom ni enotnega pristopa pri upravljanju s 

tveganjem skladnosti oziroma izvajanju funkcije skladnosti v bankah, z vidika kakovosti 

oziroma učinkovitosti pa so se na tem področju razvile različne dobre bančne prakse. 

Raznolikost pristopov dopolnjujejo še tiste banke, ki so članice mednarodno delujočih 

bančnih skupin in so funkcijo skladnosti organizirale v skladu s politiko svoje skupine.  

 

Namen tega dokumenta je poenotenje izhodišč glede upravljanja s tveganjem skladnosti 

(compliance risk) in delovanja funkcije skladnosti. Pri tem naj bi bila zapisana izhodišča 

dovolj fleksibilna, da bodo ustrezala velikosti in razvitosti bank ter naravi in kompleksnosti 

njihovega poslovanja.  

 

V dokumentu so dosledno upoštevane določbe obeh predpisov, ki od bank zahtevajo 

vzpostavitev funkcije skladnosti. Upoštevana so tudi priporočila Baselskega odbora za bančni 

nadzor: »Compliance and the Compliance Function in Banks« (april 2005), ki deluje v okviru 

                                                   
1 Gre za originalno besedilo priporočil z dne 16. 6. 2011, verzija 1. 
2 SID banka, d. d. 
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Banke za mednarodne poravnave (BIS); Odbora evropskih bančnih nadzornikov (CEBS): 

Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 (januar 

2006), Banke Slovenije: Proces ocenjevanja tveganja (februar 2007) in Agencije za trg 

vrednostnih papirjev: Stališče Sveta agencije v zvezi z vzpostavitvijo funkcije »compliance« v 

borznoposredniških družbah in bankah, ki opravljajo investicijske storitve (julij 2009). 

 

Pomembno se je zavedati, da je doseganje skladnosti najbolj učinkovito v organizacijski 

kulturi, ki daje poštenemu in neoporečnemu izvajanju poslovnih dejavnosti najvišjo prioriteto. 

K temu zlasti pripomore, če člani uprave in nadzornega sveta s svojim zgledom in ravnanjem 

spodbujata ustrezno organizacijsko kulturo in pozitiven odnos zaposlenih do notranjega 

kontrolnega okolja.  

 

 

2 OPREDELITVE TEMELJNIH POJMOV 

 

 

Tveganje skladnosti (compliance risk) je tveganje zakonskih ali regulatornih sankcij, 

pomembnih finančnih izgub ali izgube ugleda banke zaradi neskladnosti delovanja banke z 

relevantnimi predpisi in standardi dobre prakse.  

 

Relevantni predpisi in standardi dobre prakse (compliance laws, rules and standards) so 

predpisi (zakoni, podzakonski akti…), ki urejajo opravljanje finančnih storitev in druga 

pravila poslovno finančne in bančne stroke. Gre za predpise in pravila iz 66. člena Zakona o 

bančništvu, za katere je uprava dolžna in odgovorna zagotoviti, da banka posluje v skladu z 

njimi. Kateri predpisi so za posamezno banko relevantni, je v veliki meri odvisno tudi od 

značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih opravlja banka.   

 

Funkcija skladnosti (compliance function) je ugotavljanje in ocenjevanje tveganja 

skladnosti, kateremu je ali bi mu lahko bila banka izpostavljena. Funkcija skladnosti vključuje 

tudi spremljanje in poročanje o tveganju skladnosti ter svetovanje in izobraževanje v zvezi z 

obvladovanjem tveganja skladnosti. Funkcija skladnosti ima lahko tudi nadzorno funkcijo 

predvsem v smislu rednega pregledovanja izvajanja mehanizmov notranjih kontrol, ki so bili 

v banki uvedeni z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja banke. Funkcija skladnosti 

mora vedno vključevati nadzorno funkcijo v delu poslovanja, ki se nanaša na opravljanje 

investicijskih storitev, pri čemer lahko nadzorne naloge tekoče prehajajo med posameznimi 

organizacijskimi enotami npr. notranja revizija. 

 

Upravljanje s tveganjem skladnosti obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, 

obvladovanje in spremljanje tveganja skladnosti, vključno s poročanjem o tveganju 

skladnosti, ki jim banka je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju. 

 

Ugotavljanje tveganja skladnosti je postopek, ki zagotovi celovito in pravočasno 

prepoznavanje tveganj skladnosti, ki jih banka prevzema v okviru svojega poslovanja, 

Ugotovljena tveganja skladnosti morajo biti dokumentirana, vključno z analizo vzrokov za  

njihov nastanek. 

 

Merjenje oziroma ocenjevanje tveganja skladnosti so postopki izdelave kvantitativnih 

in/ali kvalitativnih ocen za merljiva in nemerljiva tveganja skladnosti, ki so bila ugotovljena v 

postopku ugotavljanja tveganja skladnosti. 
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Obvladovanje tveganja skladnosti je postopek določitve ukrepov in pravil za sprejemanje, 

zmanjševanje, razpršitev, prenos in izognitev tveganj skladnosti, ki jih je banka ugotovila in 

izmerila oziroma ocenila, in njihovo izvajanje. V to sodi zlasti sprejemanje bančne politike 

prevzemanja in upravljanja s tveganjem skladnosti in preostalih notranjih aktov s področja 

neprekinjenega izvajanja funkcije skladnosti, implementiranje in izvajanje funkcije skladnosti 

ter redno pregledovanje in posodabljanje notranjih aktov banke zaradi zagotavljanja 

skladnosti. 

 

Spremljanje tveganja skladnosti, vključno s poročanjem so postopki in pravila glede 

odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganja skladnosti, ki ga je banka prevzela v 

okviru svojega poslovanja. Poročanje obsega horizontalno in vertikalno poročanje znotraj 

banke in poročanje organom vodenja in nadzora banke.   

 

 

Pravno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilnega upoštevanja 

zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih pogodb, dobre bančne prakse ali 

etičnih norm. 

 

Razlike med pravnim tveganjem, ki ga tradicionalno obvladujejo pravni svetovalci banke, in 

tveganjem skladnosti, s katerim se ukvarja funkcija skladnosti, so tako naslednje: 

- v tveganje skladnosti je vključeno tudi tveganje ugleda; 

- pri tveganju skladnosti ne gre za skladnost z vsemi veljavnimi predpisi, temveč le za 

skladnost z najpomembnejšimi t. i. relevantnimi predpisi in standardi dobre prakse. 

 

  

Operativno tveganje pomeni tveganje izgube kot posledice neprimernega ali neuspešnega 

izvajanja internih procesov, ravnanj ljudi ali delovanja sistemov oziroma zaradi zunanjih 

dogodkov. Vključuje tudi pravno tveganje. Ta opredelitev izključuje strateško tveganje in 

tveganje ugleda. 

 

Z vidika kapitalskih zahtev se tveganje skladnosti obravnava v okviru prvega stebra (kot 

operativno tveganje), v preostalem delu, ki se nanaša zlasti na tveganje ugleda, pa v okviru 

drugega stebra. 

 

 

3 NOSILCI FUNKCIJE SKLADNOSTI POSLOVANJA IN UPRAVLJANJA S 

TVEGANJEM SKLADNOSTI 

 

 

3.1 Pristojnosti in odgovornosti uprave in nadzornega sveta banke
3
 

 

 

V skladu z Zakonom o bančništvu in s Sklepom o skrbnosti članov uprave in članov 

nadzornega sveta bank in hranilnic, je vsak posamezen član uprave in uprava kot celota 

dolžna voditi banko skladno z veljavno zakonodajo. Uprava je dolžna v banki vzpostaviti 

sistem notranjih kontrol, ki bo med drugim zagotovil tudi skladnost poslovanja banke z 

veljavno zakonodajo ter notranjimi odločitvami in postopki. Funkcija skladnosti je del tega 

sistema notranjih kontrol.  

                                                   
3 V bankah z enotirnim sistemom upravljanja položaj člana uprave ustreza položaju izvršilnih članov 

  upravnega odbora, položaj člana nadzornega sveta pa položaju neizvršilnega člana upravnega odbora.  
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Nadzorni svet mora, v skladu z Zakonom o bančništvu in s Sklepom o skrbnosti članov 

uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic, pri izdaji soglasju k sistemu notranjih 

kontrol upoštevati vidik skladnosti ter zagotoviti,da bodo v poročilih, ki jih prejema, tudi 

informacije o »pomembnih neskladnostih delovanja banke z veljavno zakonodajo, standardi, 

kodeksi ter notranjimi akti, vključno z obrazložitvijo vzrokov za odstopanje (23. člen). 

 

Uprava in nadzorni svet banke sta zato primarno odgovorna za nadzor (pregled) nad  

upravljanjem s tveganjem skladnosti v banki. Standardu skrbnosti je zadoščeno, če uprava 

in nadzorni svet enkrat letno ocenita učinkovitost upravljanja s tveganjem skladnosti. 

 

Uprava in nadzorni svet svoje pristojnosti izvajata zlasti s sprejemanjem ustreznih internih 

aktov (npr. politika prevzemanja in upravljanja s tveganjem skladnosti poslovanja ipd.) v 

formalizirani obliki.  

 

Uprava in nadzorni svet sta odgovorna za nadzor nad izvajanjem politik(e) skladnosti 

poslovanja in morata zagotoviti, da višje vodstvo banke (vodje OE) s pomočjo neodvisnih 

nosilcev funkcije skladnosti promptno in učinkovito rešuje vprašanja skladnosti, ki se 

pojavljajo pri vsakodnevnem poslovanju.  

 

Nadzorni svet lahko svojo pristojnost prenese na ustrezen organ (npr. revizijsko komisijo), 

vendar se s tem ne razbremeni odgovornosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. 

 

Uprava banke je odgovorna za ustanovitev trajne in učinkovite funkcije skladnosti, z 

značilnostmi opisanimi v tem dokumentu. S tem bo uprava izkazala ustrezno skrbnost glede 

izpolnjevanja dolžnosti zagotovitve skladnosti poslovanja banke.  

 

 

3.2 Pristojnosti in odgovornosti višjega vodstva banke  

 

 

Višje vodstvo banke je odgovorno za upravljanje s tveganjem skladnosti, če to ni 

neposredna odgovornost uprave. 

  

Višje vodstvo banke je tako odgovorno, da v okviru delovnih področji, ki jih vodi, izvaja 

interne akte oziroma politiko skladnosti ter poskrbi za izvajanje pri podrejenih bančnih 

delavcih.  

 

Višje vodstvo banke je odgovorno za oblikovanje pisnih navodil za podrejene, da se zagotovi 

ugotavljanje in obvladovanje tveganja skladnosti na vseh ravneh. Jasnost in transparentnost 

notranjih aktov se lahko zagotovi z delitvijo na splošne, ki veljajo za vse bančne delavce in 

specialne, ki veljajo le za določene skupine bančnih delavcev.  

 

Višje vodstvo banke mora poskrbeti, da se za vse kršitve internih aktov (politike, navodil ipd.) 

s strani podrejenih ustrezno ukrepa (npr. z disciplinskimi ukrepi). 

 

Višje vodstvo banke mora s pomočjo neodvisnih nosilcev funkcije skladnosti: 

- najmanj enkrat letno ugotoviti in oceniti glavna tveganja skladnosti, katerim je izpostavljena 

banka, in učinkovitost ukrepov za njihovo obvladovanje (politike, procesi, izvajanje), ter 

oceniti potrebe za dodatne ukrepe za obvladovanje novih tveganj skladnosti, ki se ugotovijo 

na podlagi letne ocene, 
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- tekoče poročati upravi oziroma nadzornemu sveti ali njegovim organom (npr. revizijski 

komisiji) o uresničenju tveganja neskladnosti oziroma neskladnostih pri poslovanju, ki lahko 

pomenijo uresničenje pomembnega tveganja skladnosti zaradi sankcij, finančnih izgub ali 

izgube ugleda. 

 

 

3.3 Pristojnosti in odgovornosti bančnih delavcev  

 

 

Bančni delavci so odgovorni za zagotavljanje skladnosti poslovanja na svojem področju, 

upoštevajoč njihovo vlogo in raven odgovornosti. Zlasti so se dolžni izobraževati in 

usposabljati za ugotavljanje in obvladovanje tveganja skladnosti, banka pa jim mora to 

omogočiti v skladu s sprejetimi politikami etičnih in strokovnih standardov.  

 

 

4 ORGANIZACIJA FUNKCIJE SKLADNOSTI 

 

 

Funkcija skladnosti se lahko izvaja: 

 s strani posebne službe oz. samostojne organizacijske enote (OE) v banki oz. 

pooblaščenca, ali  

 

 v okviru drugih, že obstoječih ali na novo ustanovljenih organizacijskih enotah banke.  

 

Funkcija skladnosti je lahko podrejena upravi banke neposredno ali pa posredno preko nižjih 

nivojev upravljanja in vodenja banke (izvršni direktor, direktor ali vodja OE ipd.). Ne glede 

na organizacijsko umeščenost mora imeti oseba, ki je odgovorna za izvajanje funkcije 

skladnosti, možnost neposrednega dostopa in komuniciranja z upravo banke, nadzornim 

svetom in revizijsko komisijo nadzornega sveta. Funkcija skladnosti ne sme biti niti 

hierarhično niti funkcionalno ali kako drugače podrejena organizacijskim enotam ali 

področjem dela v banki, ki izvajajo komercialno-poslovne naloge. 

 

Funkcija skladnosti je lahko organizirana enovito ali deljeno. Primer deljene organizacije je 

ločevanja med področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) kot 

posebno funkcijo skladnosti poslovanja in preostalo, splošno funkcijo skladnosti poslovanja. 

Tudi splošna funkcija skladnosti poslovanja se lahko deli na ožja področja.  

 

Če je funkcija skladnosti poslovanja organizirana v okviru drugih OE banke, se priporoča, da 

so to tiste, ki pokrivajo sledeče funkcije: upravljanje s tveganji, pravno svetovanje, 

preprečevanje pranja denarja ali notranja revizija. Za omenjene funkcije velja, da so 

kompatibilne s funkcijo skladnosti (nasprotno to ne velja za npr. komercialno funkcijo). 

Organiziranost v okviru drugih OE je lahko izvedena tako, da nekateri zaposleni znotraj OE 

izvajajo samo funkcijo skladnosti (100% delovnega časa) ali pa tako, da vsi ali pa nekateri 

zaposleni izvajajo funkcijo skladnosti poleg druge/ih funkcij (npr. 40% skladnost poslovanja, 

60% pa pravna funkcija ali pa upravljanje s (kreditnim in drugimi) tveganji. V zadnjem 

primeru, ko posamezni delavec poleg izvajanja funkcije skladnosti opravlja tudi druge naloge,  

je potrebno ustrezno upravljati z morebitnimi nasprotji interesov. 

 

Organiziranost v okviru samostojne OE je lahko izvedena tako, da posamezni zaposleni 

znotraj OE izvajajo le določene naloge funkcije skladnosti (primer specializacije); tako, da 
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lahko vsi izvajajo vse naloge (primer generalizacije) ali pa s kombinacijo obeh. Ne glede na 

obliko organiziranosti in izvajanja funkcije skladnosti je v vsakem primeru potrebno 

zagotoviti neodvisnost te funkcije ter vsaj minimalno število ustrezno izobraženih kadrov.  

 

OE v banki, ki pokrivajo funkcije upravljanja s tveganji, notranje revizije, informacijske in 

splošne varnosti ter pravnega svetovanja, so povezane s funkcijo skladnosti. Do vseh 

omenjenih funkcij oz. OE je funkcija skladnosti v prirejenem odnosu, prav tako je potrebno 

določiti področja dela vsake od teh funkcij tako, da ne pride do podvajanja ali pa do vrzeli pri 

izvajanju funkcije skladnosti. 

 

 

5 OŽJE IN ŠIRŠE PODROČJE DELA FUNKCIJE / SLUŽBE 

 

 

V nasprotju s funkcijo pravnega svetovanja, ki se ukvarja praktično z vsemi pravnimi 

področji, je funkcija skladnosti praviloma specializirana za t.i. relevantne predpise in 

standarde dobre prakse (compliance laws, rules and standards). 

Upoštevajoč značilnosti, obseg in zapletenost poslov, ki jih opravlja banka, uvrščamo v ožje 

področje dela predpise in standarde dobre prakse, ki urejajo: 

- opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, vključno s pravili o upravljanju s 

tveganji in pravili za varovanje potrošnikov;
4
  

- preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter spoštovanje drugih 

omejevalnih ukrepov (finančnih sankcij);
5
 

- preprečevanja tržnih zlorab in trgovanja na podlagi notranjih informacij;
6
 

- varovanje informacij, tajnih in osebnih podatkov, vključno z osebnostnimi pravicami 

bančnih delavcev (npr. pravica do zasebnosti),
7
 

- varstvo konkurence.
8
 

 

V širše področje dela poleg drugih predpisov (npr. davčni in računovodski predpisi) uvrščamo 

naslednje aktivnosti: 

- boj proti prevaram in korupciji in sicer tako s strani bančnih delavcev, kot zunanjih 

deležnikov; 

- sodelovanje pri upravljanju pritožb strank; 

- sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi, revizorji oziroma organi pregona; 

- vzpostavitev nevtralnega mesta za prijavo kršitev (whistle-blowing).
9
 

                                                   
4 Npr. Zakon o bančništvu in na tej podlagi izdani podzakonski akti. <V odvisnosti od poslov oziroma  storitev, 
ki jih banka opravlja, pa tudi: Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, 

Zakon o potrošniških kreditih, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 

poslovnimi praksami, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (skrbniške storitve), Zakon o 

varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in na teh podlagi izdani podzakonski akti.  
5 Npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o omejevalnih ukrepih. 
6 Npr. 10. poglavje Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki velja tudi za banke, ki investicijskih storitev ne 

opravljajo. 
7
 Npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov, določbe Zakona o bančništvu in drugih zakonov, ki se  nanašajo na 

varovanje zaupnosti podatkov o strankah in varovanje tajnih podatkov in poslovnih   skrivnosti. 
8 Npr. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). 

9 V tem primeru se priporoča upoštevanje naslednjih načel:  
- Vsak bančni delavec naj ima pravico in dolžnost, da o vsakem spornem ravnanju z vidika skladnosti poslovanja 

banke obvesti neodvisne nosilce funkcije skladnosti, ki so dolžni vsak primer obravnavati v razumnem roku, 

zavzeti stališče in po potrebi pristojnim organom v banki predlagati ustrezne ukrepe. O sprejetem stališču in 

morebitnih ukrepih morajo pisno obvestiti bančnega delavca,  ki je sporno ravnanje prijavil.  
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6 VSEBINA OZIROMA NAČIN DELA FUNKCIJE SKLADNOSTI POSLOVANJA 

 

 

Funkcija skladnosti se po vsebini oziroma načinu dela lahko razdeli na tri podfunkcije: 

 

a) svetovalna funkcija 

 

Bistvo funkcije skladnosti je v preventivnem delovanju, ki obsega predvsem svetovanje 

upravi oziroma posameznim organizacijskim enotam pri ugotavljanju in obvladovanju 

tveganja skladnosti  Pri tem ne gre za ex ante odobravanje vseh posameznih poslov in 

aktivnosti banke, temveč se funkcija skladnosti vključuje zlasti pri razvoju novih produktov, 

in sodeluje pri pripravi internih aktov s poudarkom na oblikovanju mehanizmov notranje 

kontrole, ki bodo posledično zagotovili boljše obvladovanje tveganja skladnosti s strani 

izvajalcev. 

 

V okvir svetovalne funkcije sodi tudi spremljanje zakonodaje in dobrih praks ter v 

sodelovanju s skrbniki posameznih internih aktov skrb za skladnost internih aktov z 

zakonodajo, sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi, revizorji oziroma organi pregona in 

spremljanje njihovih stališč v zvezi z izvajanjem predpisov. Funkcija skladnosti lahko 

sodeluje tudi pri obravnavanju pritožb strank, ki so povezane z zakonitostjo poslovanja banke, 

vendar naj bo morebitno sodelovanje omejeno na iskanje sistemskih rešitev (npr. v primeru 

sistemskih pomanjkljivosti) in ne v reševanje konkretnih primerov. 

 

b) izobraževalna funkcija   

 

Z izjemo pravnih svetovalcev, pri katerih je poznavanje in pravilno razumevanje veljavnih 

predpisov ključno za opravljanje delovnih nalog, znanja na takšni ravni ni mogoče pričakovati 

tudi od vseh drugih bančnih delavcev. Funkcija skladnosti lahko tako opravlja pomembno 

vlogo  v procesu izobraževanja npr. seznanjanje z novostmi, programi za izobraževanje novo 

zaposlenih ipd. 

 

c) nadzorna funkcija 

 

V okviru nadzorne funkcije, ki je glede na veljavne predpise obvezna le v delu, ki se nanaša 

na opravljanje investicijskih storitev, gre predvsem za ocenjevanje skladnosti internih aktov z 

zunanjimi predpisi in ocenjevanje ustreznosti obstoječega sistema notranjih kontrol za 

zagotovitev skladnosti poslovanja v poslovnih procesih banke. Zadnjega praviloma ni mogoče 

oceniti brez neposrednega pregleda poslovanja (on-site), ki se lahko opravlja »na preskok«. 

Nadzorne naloge so lahko izvajajo tudi v sodelovanju oziroma s strani drugih OE npr. z 

notranjo revizijo, vendar je potrebno paziti, da pri tem ne prihaja do navzkrižja interesov (da 

posamezne OE ne nadzirajo izvajanja svojih poslovnih procesov). V okvir nadzorne funkcije 

lahko uvrstimo tudi poročanje funkcije skladnosti organom vodenja ali nadzora banke. 

  

                                                                                                                                                               
- Podatek o bančnem delavcu, ki je sporno ravnanje prijavil, mora ostati zaupen in se sme posredovati tretjim 
osebam le s pisnim soglasjem osebe, ki je sporno ravnanje prijavila.  

- Uprava oziroma višje vodstvo banke ne sme dopuščati nobene diskriminacije bančnih delavcev, ki so v dobri 

veri poročali o spornih ravnanjih, oziroma izvajanja kakršnegakoli pritiska na njih.    

  

194



 

7 POROČANJE 

 

 

7.1 Poročanje pooblaščenca/službe za skladnost 

 

 

Pooblaščenec/Služba za skladnost mora najmanj enkrat letno izdelati poročilo o zadevah s 

področja skladnosti.  

 

Poročilo se predloži upravi banke. Skladno z notranjimi akti banke uprava in/ali pooblaščenec 

za skladnost predstavita poročilo tudi nadzornemu svetu. 

 

Poročilo naj zajema zlasti: 

- opis aktivnosti in ugotovitev za poročevalsko obdobje ter priporočil za odpravo 

pomanjkljivosti; 

- zbirni seznam in opis kršitev v zvezi s skladnostjo za poročevalsko obdobje ter opis 

izvedenih ukrepov 

- mnenje o morebitnem navzkrižju med dejavnostjo izvajanja funkcije skladnosti in 

morebitnimi drugimi dejavnostmi in odgovornostmi, ki jih pooblaščenec ima v banki; 

 

O pomembnih kršitvah v zvezi s skladnostjo mora pooblaščenec/služba za skladnost 

nemudoma poročati upravi banke. 

 

 

7.2 Poročanje ostalih nosilcev funkcije skladnosti  

 

 

Vsi  (ostali) nosilci funkcije skladnosti  in upravljanja s tveganjem skladnosti morajo v okviru 

svojih pristojnosti redno poročati o usklajenosti delovanja banke z zakonskimi in 

regulatornimi zahtevami, notranjimi akti, standardi in kodeksi ter o izvajanju politik(e) 

zagotavljanja skladnosti. Če funkcija skladnosti ni organizirana v posebni OE ali delegirana 

na posebnega pooblaščenca. mora uprava izmed svojih članov ali višjega vodstva banko 

določiti osebo, ki bo pristojna za koordinacijo poročanja vseh nosilcev funkcije skladnosti in 

poročanje po točki 6.1.  

 

 

7.3 Poročanje članov višjega vodstva banke  

 

 

Vodilni delavci morajo najmanj enkrat letno izdelati poročilo o stanju glede skladnosti 

poslovanja na svojem poslovnem področju, če to ni vključeno v druga poročila. 

Pooblaščenec/služba za skladnost opredeli obliko in vsebino poročila. 

Poročilo posredujejo upravi banke, pooblaščencu/službi za skladnost in službi notranje 

revizije.  
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V poročilu se opiše zlasti: 

 ugotavljanje/prepoznavanje tveganja skladnosti na posameznem področju; 

 ocena tveganja skladnosti na posameznem področju; 

 obvladovanje tveganja skladnosti na posameznem področju (npr. zagotovitev človeških 

virov, osveščenost/izobraževanje zaposlenih glede zagotavljanja skladnosti, zagotovitev 

tehničnih virov, ki omogočajo zagotavljanje skladnosti, določitev ali prilagoditev delovnih 

pravil in postopkov …);  

 ocena ustreznosti krovne politike in področne politike zagotavljanja skladnosti in njuno 

izvajanje ter predlogi za izboljšanje (npr. za sprejem oz. spremembo politik); 

 predstavitev ugotovljenih pomanjkljivosti ter sprejeti in izvedeni korektivni ukrepi; 

 poročilo o realizaciji priporočil iz preteklih obdobij. 

 

O vsaki pomembni kršitvi v zvezi s skladnostjo morajo vodilni delavci nemudoma poročati 

upravi in pooblaščencu/službi za skladnost. 

 

 

7.4 Poročanje službe za upravljanje s tveganji 

 

 

V primeru, ko Služba za upravljanje s tveganji pri svojem delu odkrije povečano tveganje ali 

kršitve v zvezi s skladnostjo, je dolžna o tem obvestiti pooblaščenca/službo za skladnost. 

 

 

7.5 Poročanje službe notranje revizije 

 

 

V primeru, ko Služba notranje revizije pri svojem delu odkrije povečano tveganje ali kršitve v 

zvezi s skladnostjo, je dolžna o tem obvestiti pooblaščenca/službo za skladnost. 

 

 

7.6 Poročanje oz. obveščanje zaposlenih 

 

 

Vsak zaposleni poroča/obvešča o ugotovljenih resnih kršitvah v zvezi s skladnostjo 

nadrejenemu vodilnemu delavcu ali uporabi nevtralno mesto za prijavo kršitev (whistle-

blowing), če je to vzpostavljeno.  

 

 

8 PRENOS IZVAJANJA FUNKCIJE SKLADNOSTI NA ZUNANJEGA IZVAJALCA 

 

 

Banka lahko določene naloge s področja varovanja skladnosti poslovanja prenese na zunanje 

izvajalce, nikakor pa ne more prenašati funkcije v celoti. S prenosom na zunanjega izvajalca 

se v nobenem primeru ne zmanjša odgovornost uprave za zagotavljanje skladnosti poslovanja. 

Izbira primernega zunanjega izvajalca, natančno razmejene pristojnosti med izvajalci v banki 

in pri zunanjem izvajalcu ter vzpostavitev ustreznih kontrol  za zmanjšanje tveganj, povezanih 

z zunanjimi izvajalci storitev, pomeni večjo kakovost storitev. 

Banka mora pri prenosu funkcije upoštevati interne akte, ki opredeljujejo prenos funkcij na 

zunanje izvajalce. 
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9 POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI NOSILCEV FUNKCIJE SKLADNOSTI 

 

 

Za uspešno, kakovostno in učinkovito izvajanje funkcije skladnosti mora biti nosilcu funkcije 

skladnosti zagotovljena neodvisnost, in sicer s tem, da ima:    

- možnost oziroma pravico in dolžnost neoviranega in neposrednega dostopa do uprave 

in informiranja uprave o vseh dejstvih in okoliščinah, bistvenih za opravljanje funkcije 

skladnosti; 

- možnost oziroma pravico in dolžnost neposredne komunikacije z nadzornim svetom 

ali njegovimi komisijami (npr. če gre za posebno občutljiv primer in je za kršitev 

zakonodaje uprava subjektivno odgovorna); 

- pravico dostopa do vseh evidenc, informacij, podatkov, dokumentov, zaposlenih, 

organov banke in prostorov, kadarkoli je to potrebno zaradi izvršitve nalog s področja 

zagotavljanja skladnosti, s polno odgovornostjo za varno hrambo informacij in 

ohranitve zaupnosti podatkov; 

- pristojnost, da od zaposlenih katerekoli OE banke in vodstva banke zahteva 

predložitev podatkov, ki jih potrebuje pri svojem delu, ali zahteva nudenje strokovne 

pomoči; 

- pravico do neodvisnega razporejanja lastnih virov, izbire vsebine, določanja obsega 

svojega dela in uporabe metod, ki so potrebne, da opravi naloge, potrebne za 

zagotavljanje skladnosti v okviru poslovne strategije banke; 

- pravico do vključenosti v razvoj ali spremembe posameznih produktov, procesov, 

projektov že od začetka dalje, da se že pred pričetkom uporabe oz. produkcije zmanjša 

možnost za uresničitev tveganja skladnosti na sprejemljivo raven; 

 

  

10 UVELJAVITEV IN DELOVANJE FUNKCIJE SKLADNOSTI V BANČNI 

SKUPINI  

 

 

Družbe v bančni skupini so kot samostojne pravne osebe same odgovorne za zagotovitev 

skladnosti svojega poslovanja. Ne glede na to, si bo uprava nadrejene družbe prizadevala, da 

se vzpostavi funkcija skladnosti v vseh podrejenih družbah.  

Pri tem v podrejenih družbah upoštevajo načela politike nadrejene banke in lokalne 

zakonodaje. 

  

V družbah iz skupine, pri katerih nadrejena banka ne more izvajati prevladujočega vpliva,  

pa uprava nadrejene banke priporoča vzpostavitev funkcije skladnosti oziroma sprejem 

politike po enakih načelih kot so uveljavljena v nadrejeni banki, z upoštevanjem lokalne 

zakonodaje. 

 

 

11 SUMMARY 

 

 

Compliance function and its regulatory framework is a relatively new phenomenon in the 

financial world. This is in particular true in case of Slovenia where the obligation to establish 

and maintain compliance function (for banks and investment firms only) was introduced in 

2006/2007. For insurers the obligation to establish compliance function will be introduced in 

the near future due to Solvency 2 reform. In absence of relevant detailed guidance from the 
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regulators Slovene banks in 2011 decided to issue recommendations on implementation of 

compliance function and self-regulate themselves. The respective document includes 

requirements from all relevant international and domestic act and gives further and more 

detailed instructions with regard to the compliance function in banking sector. 
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TRENDI NA PODROČJU INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 

TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY 

 

MARKO KAVČIČ
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Kratka analiza trenutnega stanja lahko ponudi uvid v prihodnje trende na področju 

informacijske tehnologije (IT) v zavarovalnicah ter ponudi nekaj idej in nasvetov tako 

vodstvu kot tudi zaposlenim na področju IT in na drugih področjih.  

T. i. globalni megatrendi vplivajo tudi na zavarovalnice, zato se jim bodo morale prilagoditi; 

prav tako pa jih ne bo mogla prezreti niti informacijska tehnologija. Ti trendi so: 

- spremembe v demografiji, 

- tehnološke spremembe, 

- spremembe okolja, 

- spremembe socialnih in etičnih vrednot. 

Trenutno že obstajajo nekatera orodja, ki zavarovalnicam omogočajo, da se primerno 

odzovejo na spremembe v okolju. Poleg spreminjajočega se okolja pa je treba nameniti 

pozornost tudi primerni transformaciji IT okolja, da bo kos prihodnjim izzivom. 

 

 

2 RAZVOJ POSLOVANJA IN POVEČEVANJE INFORMACIJ 

 

 

Na prelomu tisočletja je bilo svetovno gospodarstvo v razcvetu, vrednosti delnic so bile 

visoke, razvoj svetovnega spleta je spreminjal načine poslovanja, in sicer vse od načinov 

prodaje zavarovalniških produktov do prodaje proizvodov med podjetji. Po naglem padcu 

vrednosti internetnih podjetij in letalskem napadu na newyorški Svetovni trgovinski center 

(WTC) je sledil ekonomski padec, ki mu je sledil kratek vrh v letu 2007. Zatem je kreditno-

dolžniška kriza prizadela številne države, z njo pa se bolj ali manj uspešno borijo razvita 

gospodarstva. 

Neodvisno od krize pa se pojavljajo trendi, ki delujejo na gospodarstva po vsem svetu, ne 

glede na to, kako razvita so in kje se nahajajo. Življenje sodobnega človeka se spreminja 

skladno z razvojem tehnologije, ki hkrati omogoča hitrejše opravljanje nalog in obdelovanje 

vedno večje količine podatkov. V svojem vsakdanjem življenju danes uporabljajo pametne 

mobilne telefone tako tehnološko manj podkovani starejši ljudje, mladi pa si brez vseh 

možnosti, ki jih takšni telefoni in tablice ponujajo, življenja verjetno skoraj ne morejo več niti 

predstavljati. Že naši najmlajši rastejo ob videokanalih na internetu, kjer si ogledujejo risanke. 

Malce starejši zanesenjaki mnogokrat že intuitivno bolje uporabljajo vse funkcije, ki jih 

ponujajo najnovejši avtomobili. Nato pridejo v stik z velikim številom socialnih omrežij, kjer 

objavljajo svoja mnenja, fotografije iz zasebnega življenja, sporočajo svojo naklonjenost do 

različnih skupin – od družbenih do poslovnih – in tudi svoje preference do najljubših filmov 

in glasbe.  

                                                             
1
 KPMG poslovno svetovanje, d. o. o. 
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Nadalje pa ponujajo obilo informacij – če jih le zmoremo obdelati – tako kartice zaupanja, 

zbiranje bonitetnih točk kot tudi sam postopek, ko uporabnik nakupuje zavarovalniške pakete 

preko interneta. 

 

 

3 MEGATRENDI 

 

 

Podjetje KPMG je v sklopu svoje raziskave s področja zavarovalništva
2
 predstavilo trende, ki 

vplivajo na življenje sodobnega človeka. Globalni megatrendi, ki trenutno že oblikujejo naše 

življenje, so: 

- spremembe v demografiji, 

- tehnološke spremembe, 

- spremembe okolja, 

- spremembe socialnih in etičnih vrednot. 

 

Spremembe v demografiji 

Rast prebivalstva in daljšanje življenjske dobe predstavljajo priložnosti za zavarovalnice. 

Njihovi odgovori morajo biti premišljeni, saj na drugi strani staranje prebivalstva pomeni 

višje stroške zdravstvene oskrbe in izplačila pokojnin. 

Urbanizacija ali povečevanje preseljevanja ljudi s podeželja v mesta in drugačni vzorci 

obnašanja mlajše generacije postavljajo pred zavarovalnice in informacijsko tehnologijo nove 

izzive. 

 

Tehnološke spremembe 

Povezljivost na vsakem koraku in uporaba socialnih medijev ponujata nepredstavljive 

količine podatkov. Uporaba rešitev v oblaku ponuja fleksibilne rešitve ter nudi možnosti za 

zmanjševanje stroškov. Na drugi strani ostajajo tradicionalne zavarovalnice s »starimi« 

sistemi. 

 

Spremembe okolja 

Preplet naravnih katastrof, urbanizacije in razslojevanja ljudi spreminjajo okolje, v katerem 

delujejo zavarovalnice. Narava teh sprememb spreminja profil tveganj v zavarovalnicah in s 

tem pogojuje tudi spremembe v informacijski tehnologiji.  

 

Spremembe socialnih in etičnih vrednot 

Trendi, ki so opazni v zadnjem času in za katere se predvideva, da se bodo nadaljevali tudi v 

prihodnosti, so: zmanjševanje zaupanja v tradicionalne načine poslovanja družb, pričakuje se 

boljše upravljanje družb oziroma zavarovalnic. Ljudje se izgubljajo v poplavi informacij, 

njihovo zaupanje v vodilne je vse manjše. Slabšanje ekonomskega statusa njihove skrbi še 

povečuje.  

 

 

  

                                                             
2Http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/intelligent-insurer/pages/default.aspx. 
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4 VPLIV MEGATRENDOV NA POSLOVNE PROCESE V ZAVAROVALNICAH 

 

 

Prodaja – produkti in trgi 

Demografski in megatrendi sprememb okolja se bodo lahko odrazili kot: 

- Potrebni bodo novi modeli poslovnih rešitev, ki bodo uporabljali nove tehnologije in 

povezana tveganja. 

- Zavarovalniški produkti se bodo morali prilagoditi spremembam življenjskega sloga in 

staranju prebivalstva. 

- Povečevalo se bo povpraševanje po zavarovalniških storitvah zaradi urbanizacije in 

višanja deleža premožnejših ljudi. 

Daljšanje življenjske dobe pomeni, da bodo morali ljudje začeti varčevati za stara leta prej in 

da bodo morali obenem varčevati dlje kot trenutno. Spodbujanje varčevanja pa je ob nizkih 

obrestnih merah in na razvitih trgih težka naloga. Tehnološki napredek spreminja potrošniške 

navade ter prav tako spreminja tudi tveganja, proti katerim se je potrebno zavarovati. Prehod 

v informacijsko ekonomijo povečuje pomen neopredmetenih sredstev in predstavlja velik 

izziv za zavarovalnice, kako zavarovati takšne uporabnikom vredne dobrine. Dandanašnji 

uporabniki so bolj dovzetni za zavarovanje nivoja kvalitete svojega življenja, saj imajo 

najnujnejše potrebe že zagotovljene. Zavarovalnice bi lahko z uporabo podrobnih 

demografskih podatkov in iskanja trendov znotraj teh podatkov lažje razumele, kakšno bo 

obnašanje uporabnikov čez pet let. Prioritete uporabnikov za določanje pravih produktov pa bi 

lahko določevali tudi z uporabo analiziranja mnenja množic ali t.i. »crowdsourcing«-a.        

 

Distribucija in operativa 

Povezava demografskih megatrendov in tehnoloških sprememb bo lahko prinesla: 

- približevanje modernemu življenjskemu slogu s povečevanjem uporabe mobilne 

tehnologije, 

- povečevanje uporabe socialnih omrežij za interakcijo s ciljnimi skupinami, 

- povečevanje agilnosti IT s prehodom v poslovanje v oblaku. 

 

Zakonska skladnost, poročanje, upravljanje s kapitalom 

Tehnološke spremembe in spremembe socialnih ter etičnih vrednot bodo vplivale na zakonsko 

skladnost, spremembe v poročanju ter upravljanju s kapitalom, kot sledi: 

- povečanje zahtev poročanja (Solventnost II, IFRS 4 - II ipd.), 

- volatilnost trgov bo vodila v iskanje novih investicijskih priložnosti, 

- povečevanje velikosti urbanih središč povečuje tveganje naravnih nesreč, katastrof, 

pandemij.  

 

Vodenje in nadzor poslovanja 

Spremembe okolja ter socialno-etičnih vrednot bodo zahtevale spremembe v: 

- načinih upravljanja zavarovalnic in odgovornem ravnanju zavarovalnic, 

- vračanju izgubljenega zaupanja v finančne institucije. 
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5 PRIHAJAJOČE SPREMEMBE IN VLOGA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 

 

Vse spremembe, ki jih trendi prinašajo, bodo morale biti podprte s strani informacijske 

tehnologije. 

Če lahko povzamemo nekatere izmed skupnih značilnosti trendov na področju IT v 

zavarovalnicah, je v prihodnosti mogoče pričakovati: 

- vedno večjo količina podatkov iz različnih virov, 

- povečevanje števila in frekvence poročanja zaradi regulatornih sprememb, 

- povečevanje potreb po kakovostnih podatkih s strani prodaje in marketinga, 

- potrebne bodo hitre spremembe v IT za zagotavljanje novih rešitev, nove tehnologije. 

 

 

Kakšne odgovore lahko ponudimo na te trende? 

Ena izmed rešitev se imenuje »Big Data«. Uporablja se za opis velikih podatkovnih skladišč 

(Data Warehouse) in poslovne inteligence (Business  Inteligence). Podatki se najprej zberejo 

iz več različnih sistemov in uporabijo za analize ter iskanje povezav med različnimi elementi. 

V povezavi s poslovnim obveščanjem se podatki uporabijo za analizo in ocenjevanje položaja 

podjetja z različnih vidikov. V Big Data pa se danes vključujejo tudi drugi podatkovni tipi – 

slike, videovsebine, zemljevidi, podatki iz senzorjev naprav … Lahko gre za resnično 

ogromne količine podatkov.  

Izsledki Microsoftove raziskave
3
 kažejo da več kot polovica podjetij (62 %) že shranjuje več 

kot 100 TB podatkov, tretjina (32 %) pa jih meni, da se bo količina podatkov, ki jih hranijo, 

podvojila v prihodnjih dveh ali treh letih. Ogromne količine podatkov, ki jih podjetja 

shranjujejo, so večinoma v različnih oblikah in podatki med seboj niso povezani. Z 

ustvarjanjem smiselnih povezav med podatki, združevanjem, analiziranjem lahko pridobimo 

vredne informacije tako o kupcih kot tudi o notranjih procesih. Take informacije omogočajo 

hitrejše poslovno odločanje, odločitve pa so obenem tudi boljše.  

Seveda obravnavanje takih količin podatkov zahteva primerno strojno opremo. Skladno z 

zdajšnjimi zahtevami po analizah v realnem času postanejo posodobitve strojne opreme še 

bolj aktualne. 

Iz velike količine podatkov, s katerimi upravlja »Big Data«, je mogoče pridobiti kakovostne 

podatke in povezave, ki omogočajo segmentacijo ciljnih kupcev. 

Kakšno je trenutno stanje na področju »Big Data«? 

Rezultati omenjene Microsoftove raziskave, ki je bila opravljena letos, kažejo, da ima takšne 

sisteme trenutno implementirane le 13 odstotkov družb. Največji doprinos so videli v: 

- skrbi  za zadovoljstvo strank (41 %),  

- prodaji (26 %) in  

- financah (23 %).  

To potrjuje, da nam prave informacije omogočajo, da bolje poskrbimo za svoje obstoječe 

stranke; laže jim prodamo dodatne ali nove storitve.  

Povezava sicer na prvi pogled morda ni tako očitna, a dragocene informacije lahko pridobijo 

tudi notranji procesi podjetja in tako prihranijo čas, ki ga izvajanje procesov sicer zahteva. Na 

področju financ, denimo, vidijo največje doprinose pri:
4
 

- budžetiranju, planiranju in natančnejšem merjenju tveganj poslovanja,  

- pri določanju primernih stopenj financiranja kupcev,  

- zmanjševanju prevar, saj preverjanje in analiziranje velikih količin podatkov omogoča 

tudi boljše prepoznavanje prevar. 

                                                             
3 Http://www.microsoft.com/en-us/news/download/presskits/bigdata/docs/bigData_021113.pdf 
4 Http://sites.tcs.com/big-data-study/finance-big-data-benefits-challenges/. 
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Skoraj polovica vprašanih (49 %) je izrazila skrb, da je rast količine podatkov izredno 

zahtevna naloga v okviru upravljanja poslovnega obveščanja ali tudi poslovne inteligence.  

V raziskavi, ki jo je opravil KPMG,
5
 je več kot polovica vprašanih izrazila kot drugi največji 

izziv za doseganje poslovne uspešnosti neprimerno ali zastarelo IT oprema (prvi razlog je bila 

neprimerna organizacija oziroma neprimerni poslovni procesi). Več kot 40 odstotkov 

anketiranih podjetij je kot drugo najpomembnejšo za učinkovito doseganje poslovnih izzivov 

ocenilo primerno analizo in poročanje. Podjetja se torej zavedajo pomembnosti pravih 

podatkov za učinkovito odzivanje na razmere na trgu. 

 

Poslovanje v oblaku že dandanes ponuja shranjevanje velikih količin podatkov, programskih 

rešitev za ugodno ceno. Nekatera podjetja, denimo Amazon Redshift, IBM SmartCloud, 

Rackspace, že ponujajo strojno opremo v oblaku, ki se lahko uporabi za Big Data rešitve. 

Trenutne ponudbe so cenovno zelo ugodne, prav tako pa ni dvoma, da bo uporaba takšnih ali 

podobnih storitev potrebna za zagotavljanje tudi stroškovno učinkovitih rešitev za 

zagotavljanje poslovno učinkovitih odločitev.  

Gartner
6
 je v eni izmed svojih napovedi objavil, da se bodo morala podjetja najprej prebiti 

skozi trenutno mrežo nerazumevanja in zmedenosti, ki jo s pretiranim marketingom 

povzročajo ponudniki. V povezavi z očitnimi trendi in prednostmi povečevanja poslovanja v 

oblaku je napovedal, da bo oblak ponudil prehod iz kapitalno intenzivnega modela v model, 

ki bo temeljil na operativnih stroških, ponujal bo nižje skupne stroške, večjo mobilnost in 

zmanjšal kompleksnost. Napoveduje se preusmeritev iz upravljanja IT sredstev, ki jih podjetja 

trenutno uporabljajo, v aktivnosti, ki bodo družbam prinašale večjo dodano vrednost za 

poslovanje, za povečevanje inovativnosti v poslovnih procesih ter tudi pripomogle k 

zmanjševanju tveganj.  

Ko se odločamo za poslovanje v oblaku, pa je še zmeraj potrebna določena previdnost, 

povezana z varnostnimi vprašanji, pomanjkanjem transparentnosti, varovanjem osebnih 

podatkov itn.  

Gartner nadaljuje, da bo verjetno treba združiti obstoječo IT infrastrukturo s poslovanjem v 

oblaku in da bo družba za poslovanje uporabljala t. i. hibridni model poslovanja v oblaku 

glede na poslovne potrebe.  

 

Naslednja rešitev za učinkovitejše poslovanje je uporaba »Corporate Performance 

Management« (CPM) orodij, ki omogočajo družbi združevanje informacij kot rezultat 

poslovnega obveščanja, za namene boljšega upravljanja podjetja. Takšna orodja prinašajo 

poslovne prednosti pri izboljševanju poslovnih procesov s pomočjo programskih orodij.  

Kot primer lahko pogledamo uvajanje direktive Solventnost II v zavarovalnicah, ki 

predvideva tudi povečevanje števila poročil. Z druge strani pa lastniki kapitala prav tako 

zahtevajo pogostejše poročanje in tako skrajšujejo čas, ki ga ima družba na voljo za uskladitev 

podatkov in konsolidacijo. Te cilje je pogosto težko doseči, če družba še ne uporablja orodij, 

ki bi omogočila povezovati podatke iz različnih baz, uporabljati poslovno-logične povezave 

med podatki in voditi celotni proces od pridobivanja podatkov do osveževanja poročil.  

Prav tako mora takšno orodje pomagati poslovodstvu z izračunavanjem in primernim 

prikazovanjem ključnih kazalcev, ki jih podjetja uporabljajo pri poslovanju. Na tej točki zopet 

postane pomembna hitrost sestavljanja oziroma pridobivanja poročil, da so lahko odločitve 

uprav smotrne. 

                                                             
5 Http://www.kpmg.com/us/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-2012-business-technology-

trends.aspx. 
6 Http://www.gartner.com/newsroom/id/1971515. 
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Ne smemo pa pozabiti, da je ob vsem povedanem ključna kakovost podatkov, zato je treba 

nameniti pozornost tudi čiščenju primarnih podatkov in združevanju podatkov. Le takšni 

kakovostni podatki bodo predstavljali primerno osnovo za učinkovito odločanje. 

Rad bi opozoril še na en trend, ki smo ga sicer že omenili: tj. na  uporabo t. i. pametnih 

naprav, danes večinoma pametnih mobilnih telefonov z dodatki. Menim, da bi le-ti lahko 

postali pomembni tudi za zavarovalnice. Uporabniki pametnih telefonov z dodatki si lahko že 

izmerijo raven sladkorja v krvi, hitrost bitja srca, krvni pritisk … In vsi ti dodatki so na voljo 

že za povprečne uporabnike. Zavarovalnice, ki bodo znale zajeti ustrezne podatke o 

uporabnikih, spremljati in primerno obračunavati njihovo obnašanje, bodo lahko uporabnikom 

ponudile primerne zavarovalniške pakete. Možnosti razvoja so malodane brezmejne.  

Kako pa se lahko zavarovalnice približajo uporabnikom? 

 

Segmentacija uporabnikov 

Razlikovanje uporabnikov glede na višino tveganj, ki so jim le-ti izpostavljeni, je metoda, ki 

jo zavarovalnice uporabljajo že dolgo. Zavarovanja za bolj tvegane skupine uporabnikov so 

denimo dražja kot za manj tvegane skupine. Na eni strani bo spremljanje dejavnosti 

uporabnikov omogočalo recimo obračunavanje zavarovanj, na drugi strani pa bo pri prodaji 

primerna segmentacija kupcev omogočala pripravo ponudb, ki jih uporabniki ne bodo mogli 

zavrniti. Analiza uporabnikovih podatkov, recimo tistih s socialnih omrežij, uporabnikovih 

navad, lokacijskih podatkov itd., lahko namreč omogoči vpogled tudi v prioritete 

uporabnikov, ki jih zavarovalnica uporabi za pripravo primernega paketa. 

Povezovanje različnih orodij, kot so Big Data, uporaba socialnih omrežij ter aplikacij na 

pametnih telefonih, omogočajo zavarovalnicam tudi odzivanje na aktualne dogodke. 

Uporabniki socialnih omrežij namreč sporočajo ogromno različnih podatkov: od precej 

neuporabnih do takih, ki bi jih zavarovalnice lahko zajele in povezale z drugimi podatki. 

Uporabniki se pogosto pritožujejo nad svojim zdravstvenim stanjem. Če se podobni 

simptomi, recimo zaradi večjega priseljevanja ljudi v mesta, pojavijo pri večji skupini 

uporabnikov, lahko zavarovalnica takšne informacije izkoristi tudi tako, da uporabnike 

opozori, katerim področjem naj se izogibajo, ali pa da tistim, ki se gibajo na manj tveganih 

področjih, ponudijo nižje cene zavarovanj. 

Zaradi vedno večjega tempa sprememb bo pridobivalo na vrednosti tudi učinkovito 

upravljanje s tveganji. Če se zunanji dejavniki spreminjajo hitreje zaradi tehnoloških 

sprememb in sprememb okolja, bodo podjetja morala učinkovito upravljati s tveganji. Zaradi 

sprememb okolja, se bodo tudi tveganja za podjetja spreminjala. Podjetja bodo tako morala 

uporabljati primerne procese ali orodja, tako zunanje kot notranje, za hitrejše in merljivo 

ocenjevanje tveganj.  

Z vidika tveganj se z večanjem uporabe pametnih telefonov, različnih dodatkov in druge  

napredne tehnologije povečuje tudi tveganje varovanja zasebnih podatkov. Zaradi možnosti 

vpogleda v podatke o poziciji posameznih uporabnikov nekateri ne želijo uporabljati 

posameznih aplikacij. Vendar pa bi si marsikdo verjetno premislil, če bi zaradi za uporabnika 

nevidnega sporočanja pozicije dobil cenejšo ponudbo za zavarovanje. 

Koliko bo treba vlagati v informacijsko tehnologijo? 

Trenutno se vsekakor nahajamo v težavnem obdobju, ko je treba tudi na področju 

informacijske tehnologije previdno razpolagati z denarjem, ki je na voljo. Tudi na IT področju 

se bo nadaljeval trend osredotočanja na osrednje (core) funkcije ob opuščanju ostalih 

dodatnih funkcij ali procesov, ki niso neposredno povezani s sektorjem družbe in poslovno 

strategijo družbe. Nadaljeval se bo proces avtomatizacije poslovanja, prav tako bo vse več 

tudi elektronskega poslovanja. 

Ob zmanjševanju stroškov za področje informacijske tehnologije družba ne bo mogla dosegati 

konkurenčne prednosti, saj bo obstala na svoji stopnji razvoja. V takšnih razmerah ne bo 
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imela na voljo dovolj kakovostnih in ažurnih informacij, ki naj bi jih zagotovila uporaba 

informacijske tehnologije. Zato je treba zagotoviti strateško vlaganje v informacijsko 

tehnologijo, ki lahko zagotovi primerne strukture informacijskih sredstev znotraj družbe, da 

bo informacijska tehnologija zagotavljala primerne informacije, na podlagi katerih bo družba 

lahko dosegala zastavljene poslovne cilje. Tako se lahko sredstva znotraj informacijske 

tehnologije delno prestrukturirajo in tako uveljavijo določeni prihranki.  

Seveda pa naložbe v informacijsko tehnologijo omogočajo pridobivanje veliko bolj 

kakovostnih informacij, s pomočjo katerih lahko družba učinkoviteje opravlja svoje 

poslanstvo (od povečevanja prodaje s pomočjo segmentiranja kupcev in ponujanja storitev, ki 

ustrezajo njihovim značilnostim). Nadalje lahko vlaganje v IT pripomore celo k zmanjšanju 

stroškov. Tak primer je zmanjševanje števila prevar, kar omogočajo boljše analize. Ne 

nazadnje pa lahko vlaganje v informacijsko tehnologijo omogoči tudi prihranke pri notranjih 

procesih družbe; omenili smo že hitrejše poročanje o poslovanju, avtomatizacijo procesov z 

vključevanjem poslovne logike. Omenimo ob tem še predvideno povečevanje naložb v 

informacijsko tehnologijo – Gartner
7
 napoveduje, da se bo rast vlaganja v informacijsko 

tehnologijo povečala z 2,1 odstotka v letu 2012 na 4,1 odstotka v letu 2013. Tak trend rasti se 

bo predvidoma nadaljeval do leta 2016, ko se bo zmanjšal na 3,6 odstotka in na enaki ravni 

ostal tudi v letu 2017. 

 

 

6 POVZETEK 

 

 

Okolje, v katerem trenutno delujejo zavarovalnice, sili le-te k racionalizaciji uporabljenih 

sredstev ter s tem k zmanjševanju stroškov in osredotočanju na osnovne konkurenčne 

prednosti. Okolje se vse hitreje spreminja in kažejo se trendi, ki bodo tudi v prihodnosti 

oblikovali poslovanje in informacijsko tehnologijo. Ti trendi so spremembe v demografiji,  

tehnološke spremembe, spremembe okolja ter spremembe socialnih in etičnih vrednot. 

Spreminjajoče se okolje ali napredek na eni strani povzročajo neprilagojenost podjetja, 

njegovih poslovnih procesov in informacijske tehnologije. Na drugi strani pa vse več 

dostopnih podatkov omogoča zavarovalnicam, da si pridobijo ogromno informacij, s pomočjo 

katerih lahko dosežejo na trgu konkurenčno prednost. Da bi podjetje lahko prišlo do 

kakovostnih informacij, ki bodo omogočale učinkovito poslovanje, pa bo moralo vlagati tudi 

v informacijsko tehnologijo. Vsekakor je prisotnih še veliko tveganj, ki se spreminjajo tako 

kot okolje in notranji procesi družbe. Vendar pa je prihodnost zavarovalnic, natančneje tudi 

informacijske tehnologije svetla in navdihujoča. 

 

 

7 SUMMARY 

 

 

Current environment today forces the insurance companies to rationalize their sources through 

cutting costs and focusing on their competitive advantages. The pace of changing of the 

environment is increasing and trends have emerged that will change business in the future as 

well as information technology as an inherent part of business. The trends are demographic 

changes, changes in technology, environmental changes and changes in social values and 

ethics. These changes will make current business processes together information technology 

                                                             
7 Http://www.gartner.com/technology/research/it-spending-forecast/, dostopno 3.4.2013. 
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unsuitable for effective business operations. On the other hand these changes present an 

opportunity for insurances with huge quantities of data which the insurances can use to gain 

their advantage over other competitors. In order for insurance to claim these opportunities 

investments in information technology will be necessary. There are still many risks involved 

because of the ever changing environment and also changes in the internal processes of the 

insurances. However with proper risk management the future of the insurances and more 

specifically also information technology is bright and inspiring. 
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1 UVOD 

 

 

Letos bo minilo že pet let od bankrota ugledne investicijske banke Lehman Brothers, 

ki je pomenil začetek globalne finančne krize. Medtem ko ZDA že razmeroma 

uspešno okrevajo, se v evroobmočju odpirajo zmeraj nova poglavja kriznih žarišč, ki 

preizkušajo stabilnost skupne valute. Na drugi strani se lahko območje razvijajočih se 

držav (v nadaljevanju EM) pohvali z bolj zdravo kreditno sliko, s pozitivno migracijo 

bonitetnih ocen in solidnimi stopnjami gospodarske rasti. Odvisnost od razvitega 

sveta še naprej ni nezanemarljiva, vendar ob ukrepih spodbujanja domače potrošnje 

vztrajno bledi.  

V zadnjem desetletju je opaziti hiter razvoj obvezniških trgov v lokalni valuti. V 90. 

letih minulega stoletja so postale popularne mednarodne obveznice v tuji valuti, 

predvsem v ameriških dolarjih (t. i. Bradyjeve obveznice). To je izdajatelja zaradi 

valutne neusklajenosti sredstev in obveznosti izpostavilo precejšnjemu tečajnemu 

tveganju. Če se vrednost lokalne valute zmanjša, se obveznosti iz naslova izdanih 

obveznosti nepričakovano povečajo. Takšna tečajna nihanja so v preteklosti botrovala 

bankrotu Mehike (1994), Tajske (1997) in Argentine (2002). Gospodarski razvoj in 

kopičenje tujih deviznih rezerv sta EM državam omogočila, da so predčasno 

poplačale obveznosti v ameriških dolarjih. Z nenehnim iskanjem alternativnih virov 

financiranja je nastopilo obdobje financiranja v domači valuti. Razvoj lokalnih 

obvezniških trgov je potekal hitreje v državah z nižjo stopnjo inflacije in boljšo 

pravno ureditvijo ter z večjo udeležbo domačih institucionalnih investitorjev, ki 

pozitivno vplivajo na stabilizacijo trga. V današnjem obdobju predstavljajo lokalne 

EM obveznice že od 75 do 80 odstotkov vseh izdanih EM obveznic. V finančnem 

okolju zgodovinsko nizkih netveganih obrestnih mer in presežne likvidnosti na 

kapitalskih trgih kot posledice ekspanzivne monetarne politike razvitih držav se je 

privlačnost EM obvezniških trgov v zadnjih letih zelo povečala. Udeležbo 

mednarodnih investitorjev v posameznih državah ovirata zapletena lokalna regulativa 

in neprijazno davčno okolje. Prednosti investiranja v lokalne EM obveznice lahko 

strnemo v naslednjih alinejah: 

 privlačne ravni donosov, 

 nizka korelacija z obvezniškimi trgi razvitih držav, 

 izboljšana razpršenost naložbenega portfelja in 

 nadaljevanje procesa konvergence lokalnih deviznih tečajev in obrestnih mer. 

 

  

                                                        
1
 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
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2 RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI TRGA LOKALNIH EM OBVEZNIC 

 

 

2.1 Kratka zgodovina trga EM obveznic 

 

 

Zgodovina razvoja trga EM obveznic je z vidika samega pojmovanja kot večplastnosti 

strukture precej raznovrstna. V času prve svetovne vojne si je lastil primat stičišča 

globalnih finančnih poslov London, ameriški kapitalski trg pa je večji del 19. stoletja 

veljal v očeh globalnih investitorjev za EM območje. Chernow (1990) navaja kot 

najhujše z vidika finančno težavnejših obdobij obdobje okrog leta 1840, ko so se 

ameriške zvezne države Pensilvanija, Misisipi, Indiana, Arkansas in Michigan soočile 

s precejšnjimi težavami pri poravnavi svojih kuponskih obveznosti. Države Latinske 

Amerike so se na mednarodnih dolžniških trgih pojavile že v 19. stoletju; Chernow 

(1990) navaja, da so se že davnega leta 1825 znašle v nezavidljivi situaciji pri 

odplačilu svojih obveznosti iz naslova kuponov. V 80. letih preteklega stoletja so se 

države EM najpogosteje zadolževale preko bančnega instrumenta sindiciranih posojil. 

V 90. letih so postale popularne mednarodne obveznice v tuji valuti, predvsem v 

ameriških dolarjih (t. i. Bradyjeve obveznice). Te obveznice so najpogostje izdajale 

države Latinske Amerike, ki so pred tem obdobjem zaradi nezmožnosti plačila svojih 

obveznosti bankrotirale. Z razvojem trga Bradyjevih obveznic so postale izdaje 

standardizirane, kar je povečalo udeležbo tujih investitorjev ter posledično zvišalo 

likvidnost trga. Z gospodarskim razvojem in kopičenjem tujih deviznih rezerv so EM 

države predčasno poplačale obveznosti v tuji valuti. Z vzporednim procesom iskanja 

alternativnih virov financiranja je končno prišlo obdobje razvoja financiranja v 

domači valuti. Na drugi strani so izboljšani makroekonomski kazalniki in politične 

reforme vzpodbudili zanimanje tujih investitorjev za lokalne obvezniške trge. 

Skozi leta je lokalni trg obveznic EM območja pridobil status novega naložbena 

razreda, ki investitorjem ponuja privlačno kombinacijo tečajne izpostavljenosti, 

solidne bonitetne ocene in donosnosti. Podoba današnjega kapitalskega trga razvitih 

držav je pripeljala na trg EM obveznic nove investitorje, kot so pokojninski skladi, 

centralne banke in državni naložbeni skladi. Podoba EM obvezniških trgov se je vse 

od 19. stoletja naprej precej spreminjala, a skupna točka EM dolžniškega trga skozi 

čas je zagotovo njegova občutljivost na transmisijo finančne spremenljivosti, ki se 

pojavi kot posledica zunanjih šokov in nenadne spremembe sentimenta globalnega 

kapitalskega trga (Erb, Harvey in Viskanta, 1999). 

 

 

2.2 Dejavniki rasti trga lokalnih obveznic v EM območju 

 

 

Prispevek EM držav k celotnemu globalnemu bruto družbenemu proizvodu je po 

zadnjih podatkih na ravni 40 odstotkov. Leta 2015 se bo ta delež približal že 45 

odstotkom, medtem ko je bil še pred osmimi leti precej manjši od 30 odstotkov. Trend 

zapiranja škarij med standardom razvitega območja in EM območja je prikazan v 

Tabeli 1. Najhitreje bodo v prihodnjih letih napredovale Kitajska, Brazilija, Rusija in 

Indija (BRIK). Kljub takšnemu makroekonomskemu razvoju je udeležba EM delnic v 

globalni tržni kapitalizaciji le 15-odstotna, na globalnih kreditnih trgih pa je še 

skromnejša, in sicer na ravni 3 odstotkov. V posameznih državah predstavljajo glavno 

oviro za nadaljnjo rast predvsem domača regulativa, davčno neprijazno okolje in 

208



  

nezadostna likvidnost trgov. Nadaljnja rast obsega trga lokalnih EM obveznic je v 

naslednjem desetletju ocenjena na 10 odstotkov letno. 

 

Tabela 1: Delež posamezne EM države v svetovnem BDP (v tržnih cenah v %) 

 

 
Vir: Financial Times, 2011. 

 

Precej študij o trgu lokalnih obveznic območja EM se ukvarja s hipotezo t. i. 

izvirnega greha, ki pravi, da EM države v procesu vključitve v mednarodne kapitalske 

trge omejujejo njihova majhnost in posebnosti domače valute (Eichengreen in 

Hausmann, 1999). V skladu s hipotezo majhne države kljub političnemu, 

ekonomskemu in regulativnemu razvoju niso sposobne razviti globokega in 

likvidnega trga lokalnih obveznic. V zadnjih letih je potek dogodkov v območju EM 

pokazal drugačno sliko, saj so posamezne države z napredkom na področju 

makroekonomske politike, z vzdržno inflacijsko stopnjo in razvojem infrastrukture 

trga, ki je potekal vzporedno s procesom globalne finančne integracije, na svoje 

lokalne obvezniške trge privabile številne mednarodne investitorje (Burger, Warnock 

in Warnock, 2012). Od leta 2000 naprej je večina EM držav sledila monetarni politiki 

nadzora inflacije in uravnavanja drsečih deviznih tečajev, kar je povečalo 

transparentnost in olajšalo manevriranje inflacijskih pričakovanj. Stabilna inflacija je 

omogočila razvoj trga lokalnih obveznic daljših ročnosti. Ekonomska rast EM držav 

ni več ciklični fenomen, ampak dolgoročni strukturni trend. Robustna gospodarska 

rast EM držav je primarno posledica močne izvozne aktivnosti, kar pomeni, da je 

prišlo do strukturne spremembe EM območja iz statusa dolžnika v status upnika. 

Sredi 90. let minulega stoletja so držale EM države v svojih bilancah 30 odstotkov 

globalnih deviznih rezerv, medtem ko je konec leta 2012 ta delež zrasel na zavidljivih 

70 odstotkov. Države EM območja so bile uspešne tudi pri izvajanju ukrepov fiskalne 

konsolidacije z namenom vzpostavitve dolgoročne ekonomske stabilnosti. Delež 

javnega dolga v celotnem BDP so konec leta 2012 znižale na 40 odstotkov. Na drugi 

strani se je kazalnik zadolženosti razvitih držav zvišal na 108 odstotkov (Standard 

Chartered, 2012). Z izboljšanjem makroekonomske slike EM držav se je odvisnost od 

zunanjega financiranja precej zmanjšala, obenem pa se je povečala zmogljivost 

zadolževanja v domači valuti. Trenutna podoba lokalnega obvezniškega trga je precej 

drugačna, saj delež izdanega lokalnega dolga predstavlja od 75 do 80 odstotkov 

celotnega dolga (Hepworth, 2012). 

Kljub pozitivnemu razvoju nekatere EM države precej zaostajajo v razvoju svojih 

lokalnih obvezniških trgov. Burger in Warnock (2006) sta na podlagi analize 
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podatkov iz leta 2001 ugotovila, da lahko države z izboljšanjem institucionalnega in 

političnega okvira vzpodbudijo razvoj domačih dolžniških trgov. Države z nižjo 

inflacijsko stopnjo imajo bolje razvit obvezniški trg v domači valuti. V svoji študiji 

sta omenjena avtorja ugotovila, da na razvitost državnega trga obveznic pomembno 

vpliva tudi višina proračunskega primanjkljaja. Izkušnje Mehike in Brazilije kažejo, 

da stabilna makroekonomska politika (katere rezultat je med drugim tudi nižja raven 

inflacije) pozitivno vpliva na razvoj obvezniških trgov v lokalni valuti. Na drugi strani 

imajo Rusija, Argentina in Pakistan, ki pri nadzorovanju inflacijske stopnje niso bile 

tako uspešne, manj razvite obvezniške trge v lokalni valuti. Tako makroekonomski 

kazalniki lahko dobro napovedo smer razvoja obvezniškega trga v lokalni valuti. 

Največji potencial za rast imajo s tega vidika domači obvezniški trgi Hrvaške, Peruja 

in Kolumbije (Burger in Warnock, 2006).  

 

Tabela 2: Makroekonomska pričakovanja za izbrane EM države v letu 2011 

 

 
Vir: Standard Chartered, 2012. 

 

Med EM trgi so zagotovo največ pozornosti deležne države BRIK, zmeraj več 

priložnosti za investitorje pa se pojavlja tudi zunaj tega območja. Zaradi bogatih zalog 

surovin in človeških virov postajajo vse bolj zanimive nekatere afriške države, 

predvsem Nigerija. A gospodarska rast ni zadosten argument za večjo alokacijo na 

trge EM. Pomembne so tudi reforme, predvsem tiste, ki spodbujajo konkurenčnost. 

Zmanjšanje nepotrebnih regulativnih preprek in močnejše pravno varstvo pravic 

mednarodnih investitorjev že kažejo pozitivne učinke v vzhodni Evropi in azijskih 

državah. Po izračunih Sberbank je nedavna ruska odločitev za poravnano transakcij 

preko sistema Euroclear povečala udeležbo tujih investitorjev na ruskem dolžniškem 

trgu s 3 odstotkov sredi leta 2012 na 6- do 7-odstotno raven v začetku leta 2013 

(Ratto, 2013). 

Izrazit trend je navzoč tudi na področju migracije bonitetnih ocen EM držav. 

Zgovoren je podatek, da se je delež držav z investicijsko bonitetno oceno v najbolj 

reprezentativnem indeksu J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBIG) 

zvišal z 2 odstotkov v letu 1994 na 57 odstotkov v letu 2010. Pozitivna migracija 

bonitetnih ocen v EM območju in negativna v razvitem delu sveta je privedla do 

procesa konvergence kreditne kakovosti izdajateljev. Tako so bonitetne agencije od 

leta 2007 štiriinpetdesetim EM državam zvišale bonitetno oceno 189-krat in na drugi 

strani samo v lanskem letu šestnajstim državam razvitega dela sveta znižale bonitetno 

oceno 41-krat. V luči pozitivnih makroekonomskih in kapitalskih trendov analitiki 
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predvidevajo, da se bo do leta 2020 povprečna bonitetna ocena EM indeksa zvišala za 

tri stopnje. 

 

 

Tabela 3: Projekcija bonitetnih ocen EM indeksa do leta 2020 

 

 
Pojasnila k tabeli: 

EMBIG - J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index  

Vir: J.P. Morgan, 2011. 

 

 

2.3 Študije dejavnikov donosnosti EM obveznic 

 

 

Na gibanje donosnosti EM lokalnih obveznic vplivajo številni dejavniki. Največji del 

donosnosti predstavlja gibanje domačega deviznega tečaja, vendar namenjamo v 

nadaljevanju pozornost predvsem dejavnikom, ki so povezani z ukrepi fiskalne in 

monetarne politike, inflacijo, domačimi in tujimi obrestnimi merami, zunanjimi šoki 

ter udeležbo tujih investitorjev. 

Peiris (2010) je v svoji študiji, v kateri je zajela obvezniške trge desetih EM držav v 

obdobju od leta 2000 do 2009, ugotovila, da povečanje udeležbe tujih investitorjev za 

eno odstotno točko v povprečju zniža donosnost lokalnih obveznic za šest bazičnih 

točk. Podobno analizo je izvedel Marcilly (2009), ki je proučeval dejavnike 

donosnosti lokalnih obveznic v štirih azijskih državah. V skladu z njegovimi 

ugotovitvami je povečanje udeležbe tujih investitorjev za eno odstotno točko v 

povprečju znižalo donosnost indonezijskih obveznic za petdeset bazičnih točk in ni 

statistično značilno vplivalo na donosnost obveznic v Indiji in Maleziji. Zatorej je 

mogoče ugotoviti, da mednarodna prisotnost investitorjev vpliva na donosnosti t istih 

EM lokalnih obveznic, ki beležijo relativno visoke ravni nominalnih donosov. 

Baldacci in Kumar (2010) sta na podlagi analize enaintridesetih razvitih in EM držav 

zaključila, da kratkoročne obrestne mere in inflacija vplivajo na raven donosnosti.  

Jaramillo in Weber (2012) sta ugotovila, da v obdobju splošne globalne 

nenaklonjenosti tveganju institucionalni investitorji pripisujejo vse večji pomen 

dolgoročni vzdržnosti javnih financ določene države. Zato fiskalna slika v negotovih 

časih postane pomembna pojasnjevalna spremenljivka donosnosti EM obveznic v 

domači valuti.  

Miyajima, Mohanty in Chan (2012) so v svoji študiji, v kateri so poskušali 

identificirati pojasnjevalne spremenljivke donosov lokalnih obveznic v dveh ločenih 

obdobjih, in sicer pred letom 2008 in pozneje, ugotovili naslednje:  
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 Referenčna obrestna mera, ki odseva lokalno monetarno politiko, in proračunska 

bilanca sta pomembna dejavnika pri pojasnjevanju donosov lokalnih obveznic. 

Tako sta kredibilnost monetarne in fiskalne politike pomembna dejavnika rasti in 

razvoja lokalnih obvezniških trgov. 

 Po letu 2008 je gibanje donosov EM lokalnih obveznic vse bolj korelirano z donosi 

državnih obveznic najvišje bonitetne ocene (ameriške in nemške državne 

obveznice). Nekateri strokovnjaki pripisujejo takšen trend vse manjšemu naboru 

državnih obveznic najvišje kreditne bonitete v razvitih ekonomijah.  

 Po letu 2008 je povečan obseg tujih prilivov na EM obvezniške trge v prvi vrsti 

posledica ekspanzivne monetarne politike najrazvitejših ekonomij in iskanja 

donosa s strani institucionalnih investitorjev.  

 

Nadalje avtorji ugotavljajo, da se je odpornost domačih donosov na domače in 

globalne tržne šoke v zadnjem obdobju povečala. Hkrati je opaziti večji vpliv 

donosnosti ameriških državnih obveznic na EM donose, predvsem v času zadnjega 

cikla monetarnega lajšanja. Študija je pokazala, da vsaj četrtino znižanja donosa EM 

lokalnih obveznic lahko pojasnimo s padcem donosa ameriških državnih obveznic. 

Zato je upravičena skrb, da bo restriktivna monetarna politika, ki se bo v skladu 

pričakovanji analitikov najprej zgodila v ZDA, povzročila odlive s trga EM lokalnih 

obveznic.  

 

 

2.4 Vpliv institucionalnih investitorjev na stabilnost trga 

 

 

Visoka prisotnost mednarodnih investitorjev ima v času pojava zunanjih šokov v 

globalni ekonomiji potencialno negativne učinke. Takšen trend je bilo mogoče opaziti 

v času globalne finančne krize leta 2008, ko se je zgodil nenaden in obsežen umik 

tujega kapitala z EM območja, čemur je posledično sledilo naglo zvišanje donosnosti 

EM lokalnih obveznic. Podobna gibanja je mogoče zaznati v obdobjih, ko je med 

investitorji prisotna splošna nenaklonjenost tveganju, saj se takrat zatekajo v naložbe, 

denominirane v netveganih deviznih tečajih, kot sta na primer japonski jen in 

švicarski frank. To okrepi nadaljnjo depreciacijo lokalnih valut in poveča 

spremenljivost donosov lokalnih obveznic. Konsenz glede prevladujočega 

pozitivnega oziroma negativnega vpliva tuje udeležbe na stabilnost EM lokalnih 

obvezniških trgov zatorej ne obstaja. Analiza, ki jo je opravil Weitzman (2012), je 

pokazala, da se donosnost in spremenljivost predvsem v času globalnih šokov 

sunkovito povečata, kar povzroči težave pri izvajanju monetarne politike in efektivno 

zvišuje stroške zadolževanja, dokler se zaupanje tujih investitorjev ne povrne. Zato je 

smotrno, da EM države nadaljujejo s procesom razvoja domačih obvezniški trgov in 

poskrbijo za povečano udeležbo domačih institucionalnih investitorjev, kot so 

pokojninski skladi in zavarovalnice. Razvoj pokojninskih skladov se lahko spodbudi s 

sprejetjem ustreznih pokojninskih reform in ugodno davčno obravnavo pokojninskega 

varčevanja.  

Nekateri akademiki zagovarjajo stališče, da bi se EM trgi v 90. letih preteklega 

stoletja v letih 2008 in 2009 lahko ognili finančni krizi, če bi bili lokalni obvezniški 

trgi dobro razviti. Snovalci politike, akademiki in udeleženci kapitalskih trgov se tako 

vse bolj strinjajo, da razvoj obvezniških trgov v lokalni valuti pozitivno vpliva na 

globalno finančno stabilnost. Argumenti za takšen konsenz so številni: 1) razvoj 

lokalnega trga obveznic zmanjša potrebo po financiranju EM držav v tuji valuti ter s 
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tem zniža verjetnost tečajne krize; 2) lokalni obvezniški trg igra pomembno vlogo v 

procesu finančnega razvoja določene države, ki je ključen za gospodarsko rast in 

zvišanje standarda prebivalstva; 3) lokalni obvezniški trgi pripomorejo k povečanju 

raznovrstnosti globalne ponudbe likvidnih finančnih sredstev (Jaramillo in Tejada, 

2011).  

Sprememba regulativnega okolja, ki narekuje strateške naložbene politike 

institucionalnih investitorjev, bo predstavljala v prihodnjih letih pomemben dejavnik 

povpraševanja, saj na alokacijo mednarodnih investitorjev vpliva relativna raven 

donosov (t. i. carry). V posameznih državah EM območja so favorizirane državne 

obveznice, ki ponujajo višje donose. Vzporedno poteka proces povečevanja obsega 

sredstev domačih vzajemnih in pokojninskih skladov ter zavarovalnic. Z zviševanjem 

standarda se varčevanje seli iz depozitov v druge naložbene oblike. Takšni trendi 

vodijo do vse večje udeležbe raznolikih investitorjev na obvezniških trgih, kar poveča 

likvidnost teh trgov in znižuje transakcijske stroške. Zato ne preseneča izjemna rast 

sredstev EM pokojninskih skladov, ki je v zadnjih nekaj letih na ravni 25 odstotkov. 

Povečevanje obsega sredstev pokojninskih skladov in zavarovalnic z dolgoročnimi 

naložbenimi usmeritvami pozitivno vpliva na nadaljevanje procesa stabilizacije in 

kredibilnosti lokalnih trgov ter na podaljševanje obrestne krivulje. Povprečna 

zapadlost EM državnega dolga je bila kljub povečevanju števila domačih 

institucionalnih investitorjev konec leta 2011 5,9 leta, kar je le eno leto več od 

povprečne zapadlosti v letu 2006. Lokalne zavarovalnice v marsikateri EM državi se 

zato soočajo s pomanjkanjem lokalne ponudbe dolgoročnih sredstev. Najbolj so na 

področju razvoja trga dolgoročnih obveznic napredovali na Filipinih, v Peruju in 

Južni Afriki. Slednji je leta 2006 uspelo izdati celo 30-letno državno obveznico 

(Standard Chartered, 2012). Kljub navedenim ugotovitvam ostaja nerešeno vprašanje, 

ali udeležba mednarodnih investitorjev dejansko povečuje likvidnost trgov in v 

kolikšni meri povzroča pregrevanje domačih trgov.  

 

 

3 EM OBVEZNICE KOT NALOŽBENI RAZRED 

 

 

3.1 Značilnosti donosnosti in korelacije EM obveznic 

 

 

Privlačnost posamezne naložbe in njena vključitev v portfelj je odvisna od dveh 

ključnih dejavnikov: od 1) vpliva naložbe na razpršenost portfelja, ki jo najpogosteje 

merimo s korelacijsko matriko, in od 2) spremenljivosti donosnosti naložbe skozi čas, 

ki je kazalnik negotovosti. Donosnost EM obveznic v lokalni valuti je odvisna od 

gibanja obrestne mere in deviznega tečaja. Prav zaradi slednjega je spremenljivost 

donosnosti lokalnih obveznic v primerjavi z ostalimi obvezniškimi naložbami višja. 

Po izračunih J.P. Morgana izvira približno 66 odstotkov donosnosti iz valutne 

izpostavljenosti. To je razvidno iz spodnje tabele, v kateri je prikazan natančen prerez 

povprečne donosnosti EM lokalnih obveznic v obdobju od leta 2003 do leta 2011. 
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Tabela 4: Prerez donosnosti indeksa lokalnih obveznic EM držav 

 

 
Vir: J.P. Morgan, 2012. 

 

V Tabeli 5 so prikazane korelacije EM lokalnih obveznic z drugimi vrstami 

obvezniških naložb. Korelacija EM lokalnih obveznic z ameriškimi državnimi 

obveznicami je celo negativna, precej nizka je tudi korelacija z ameriškimi 

obveznicami z investicijsko boniteto. Na podlagi korelacijske matrike lahko 

zaključimo, da EM obveznice v lokalni valuti zaradi nizkih korelacijskih koeficientov 

s posameznimi oblikami obvezniških naložb povečajo učinke razpršenosti globalnega 

obvezniškega portfelja. Nadalje primerjava korelacijskih koeficientov v dveh 

različnih obdobjih pokaže, da se je korelacija donosnosti lokalnih obveznic s prej 

omenjenimi vrstami obvezniških naložb po letu 2007 celo nekoliko znižala, kar še 

okrepi argument za vključitev EM lokalnih obveznic v globalni obvezniški portfelj.  

 

Tabela 5: Korelacijska matrika v 5- in 10-letnem obdobju 

 

 
Pojasnila k tabeli: 

EMIG – J.P. Morgan indeks globalnih EM obveznic (v USD) 

EMHY – indeks EM špekulativnih obveznic (BB+ in manj) 
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EMLC – indeks EM obveznic v lokalni valuti 

USIG – indeks ameriških obveznic z investicijsko boniteto (BBB- in več) 

USHY – indeks ameriških špekulativnih obveznic (BB- in manj) 

USTA – indeks ameriških državnih obveznic 

Vir: Credit Suisse, 2012. 

 

V obdobju od januarja leta 2002 do maja leta 2011 so obveznice, denominirane v 

lokalni valuti, ponujale izjemno atraktivne donose. Povprečni mesečni donos je bil v 

primeru nezavarovanega valutnega tveganja (unhedged) na ravni 1,01 odstotka, v 

primeru zavarovanega valutnega tveganja pa na ravni 0,46 odstotka. Spremenljivost v 

primeru nezavarovane izpostavljenosti lokalni valuti je v skladu s pričakovanji visoka, 

vendar je korelacija z ameriškimi državnimi obveznicami nižja. Tako EM obveznice 

ponujajo izjemne učinke razpršenosti za investitorja. Tudi v obdobju finančne krize 

(od avgusta leta 2007 do maja leta 2011) je bila donosnost EM obveznic v lokalni 

valuti solidna. Seveda se je v tem obdobju spremenljivost vseh naložbenih razredov 

precej zvišala, vendar nizka korelacija z ameriškimi državnimi obveznicami kaže na 

pozitivne učinke razpršenosti. K višji donosnosti je v tem obdobju pripomogla tudi 

depreciacija tečaja ameriškega dolarja. V nasprotnem primeru, torej ob apreciaciji 

ameriškega dolarja, bi bili nezavarovani donosi EM obveznic precej nižji. Dobra 

novica za mednarodnega obvezniškega investitorja je vsekakor, da je v prejšnjem 

desetletju izboljšana politična stabilnost EM držav pripomogla k znižanju verjetnosti 

dvojnih negativnih učinkov na raven donosnosti obveznic, tj. sočasnega zviševanja 

obrestnih mer in depreciacije domače valute. Zanimivi so tudi rezultati raziskave, ki 

merijo časovno obdobje okrevanja po razprodaji EM obvezniških pozicij v primeru 

globalnega šoka na kapitalskih trgih. V povprečju se cene vrnejo na raven pred 

pojavom šoka v štirih mesecih.  

 

 

3.2 Vključitev EM obveznic v naložbeno politiko institucionalnih investitorjev 

 

 

Z vidika naložbene politike institucionalnih investitorjev razvitih držav prihaja v 

strateških naložbenih politikah do pomembnih premikov, saj se jih zmeraj več zaveda 

spreminjajoče se dinamike ravnotežij v globalni ekonomiji in vse večjega pomena EM 

držav v globalnem BDP. Statistika kaže na premike v deležu EM v portfeljih 

pokojninskih skladov razvitih držav. Deset let nazaj je znašal ta delež skromnih 1 do 3 

odstotke, 5 let nazaj pa je že porasel na od 3 do 5 odstotkov deleža portfeljev in ni več 

predstavljal alternativne oblike naložbe (Mariathasan, 2012). 

Privlačnost EM lokalnih obveznic s portfeljskega vidika je vidna iz doseženih 

kazalnikov donosnosti v preteklosti. Na podlagi spodnje tabele, ki prikazuje izračun 

povprečnega donosa, spremenljivosti in kazalnika Sharpe v obdobju od leta 2004 do 

2012, lahko ugotovimo, da ponuja mešani naložbeni portfelj z 12-odstotno alokacijo v 

EM lokalne obveznice, optimalno kombinacijo med donosom in tveganjem. 

Spremenljivost EM lokalnih obveznic je sicer precej višja od državnih obveznic in 

podjetniških obveznic z bonitetno oceno BBB- in več, vendar rezultati optimizacije 

pokažejo relativno visoko alokacijo v EM obveznice. 
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Tabela 6: Pregled donosnosti in drugih kazalnikov v obdobju 2004–2012 

 

 
Vir: Standard Chartered, 2012. 

 

Z vidika evropskih zavarovalnic in v luči nove regulative Solventnost II tečajna 

izpostavljenost zahteva 25-odstotno utež v kapitalu. Slovenska zakonodaja omejuje 

lokalizacijo naložb zavarovalnic na območje OECD držav, kar pomeni, da so mnogi 

EM lokalni obvezniški trgi nedovoljena oblika naložbe, saj zakon med EM državami 

omogoča le naložbe v Turčijo, Mehiko, Čile, na Poljsko in Madžarsko. Zaradi takšnih 

omejitev je priporočljiva izpostavljenost EM lokalnemu trgu obveznic preko 

specializiranih EM vzajemnih skladov. Na slovenskem trgu sta trenutno v ponudbi 

dva EM obvezniška sklada, in sicer Triglav EM Bond in Pioneer Funds EM. Nabor 

skladov v tujini je precej raznovrstnejši. V spodnji tabeli prikazujemo preteklo 

donosnost EM skladov, ki nalagajo sredstva v EM obveznice v lokalni in tuji valuti. 

Opozoriti je treba, da predvideva Solventnost II t. i. načelo transparentnosti (look 

through) naložb, kar bi v primeru, če bi se zavarovalnica odločila za takšen princip 

poročanja, zahtevalo primerno kapitalsko utež za posamezne naložbe EM sklada. O 

tem, kako bi dejansko vpeljali takšen princip v prakso, obstaja trenutno še precej 

neznank. 

 

Tabela 7: Pregled donosnosti posameznih skladov v EUR (pred upravljavskimi 

provizijami) konec marca 2012 

 

 
Vir: IPE, Mercer, september 2012. 
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4 TVEGANJA 

 

 

Seveda naložbena strategija, ki del alokacije namenja EM obveznicam, prinese 

določena tveganja. Nekateri dejavniki tveganja so generične narave, medtem ko so 

drugi specifični za posamezne lokalne kapitalske trge. Ne glede na izvor tveganja je 

pomembna aktivna politika upravljanja. Če v posamezni instituciji ni dovolj znanja, je 

smotrna izpostavljenost EM obveznicam preko specializiranih EM skladov.  

 

 

4.1 Valutno tveganje 

 

 

Privlačnost EM obveznic v lokalni valuti je povezana s precejšnjim tečajnim 

tveganjem. Pred vključitvijo EM lokalnih obveznic v strateški naložbeni portfelj je 

treba dobro oceniti spremenljivost lokalne valute in njen vpliv na celotni portfelj. 

Čeprav v dolgoročnem obdobju gibanje deviznega tečaja odseva temeljne ekonomske 

dejavnike, v kratkoročnem do srednjeročnem obdobju prihaja do večjih odmikov od 

poštene vrednosti. J. P. Morgan je s svojimi izračuni pokazal, da valutna nihanja v 

povprečju pomenijo 63-odstotno spremenljivost obveznic, denominiranih v lokalni 

valuti (Morgan, 2012). Če se investitor odloči za čisto izpostavljenost v lokalni valuti, 

je tveganje enkratnega šoka precejšnje. Večja in nenadna nihanja enkratne narave 

lahko prepreči lokalna monetarna politika z uradno intervencijo na valutnem trgu. 

Problematična je tudi povečana korelacija med likvidnostjo in smerjo tečaja v 

obdobju kapitalskih šokov. Pred takšnimi tveganji se je mogoče v celoti ali delno 

zavarovati z instrumenti za zavarovanje valutnega tveganja, vendar je izvedba 

tovrstne naložbene strategije odvisna od ponudbe primernih instrumentov. Zatorej se 

mednarodni investitorji raje odločajo za trge, na katerih lahko zavarujejo tečajno 

tveganje. Zavarovani portfelj lokalnih obveznic ponuja stabilnejši donos, vendar 

manjši učinek razpršenosti. Z razpršenostjo EM alokacije med različne države se 

tveganja valutnih nihanj znižajo.  

 

 

4.2 Tveganje zunanjega šoka 

 

 

Z akademske perspektive je pomenila globalna finančna kriza, ko je bila v letih 2008 

in 2009 na svojem vrhuncu, izjemno pomemben test, kako se bodo lokalni EM trgi 

odzvali na ekstremne globalne tržne razmere. Vse večja prepletenost globalnih 

kapitalskih trgov povečuje občutljivost naložbenih razredov EM držav. Zunanji šok 

običajno s podobnim sunkom pretrese vse EM trge sočasno. S transmisijo zunanjega 

šoka in korelacijo med lokalnimi obvezniškimi trgi se ukvarjajo številne študije. Ena 

izmed obsežnejših akademskih raziskav je proučevala triintrideset EM držav, ki so 

bile vključene v J.P. Morgan EMBI globalni indeks v obdobju od marca leta 1997 do 

oktobra leta 2008. Avtorji so med eksterne dejavnike uvrstili raven donosnosti 

ameriške državne obveznice, ameriški delniški indeks SPX in indeks ameriških 

špekulativnih obveznic. Višje korelacije, ki so bile povzročene zaradi širitve 

(transmisije) šoka iz ene države v ostale (t. i. pojav pure contagion), so bile najbolj 

očitne v času zloma delniških indeksov v Hong Kongu leta 1997, ruske krize in zloma 

hedge sklada LTCM leta 1998 in argentinske krize leta 2001. Po letu 1997 so se 
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korelacije začele zniževati, kar je trajalo vse do septembra leta 2008. Sočasno je v tem 

obdobju prišlo do agresivnega zniževanja kreditnih pribitkov EM obveznic, kar je 

delno posledica izboljšane makroekonomske slike EM območja in večje naklonjenosti 

do tveganja s strani investitorjev. Bankrot investicijske banke Lehman Brothers je 

zaznamoval konec obdobja nizkih korelacij. Pred septembrom leta 2008 so investitorji 

zelo dobro ločili, kako kreditno kakovostne so posamezne EM države, zato so bile 

korelacije v tem obdobju nizke. Bankrot Lehman Brothersa je pričakovano botroval 

zvišanju korelacijskih koeficientov, kar odseva tveganje globalnega šoka na gibanje 

kreditnih pribitkov lokalnih obveznic EM držav (Bunda, Hamann in Lall, 2009). Za 

obveznice, denominirane v lokalni valuti, se je pokazalo, da globalna likvidnostna 

situacija in splošna raven naklonjenosti tveganju pojasnjujeta 50 odstotkov variance 

kreditnih pribitkov (Gonzales-Rozada, Levy-Yeyati 2008, Braasch, 2010). Na drugi 

strani obstajajo študije o pozitivnem vplivu globalne integracije kapitalskih trgov na 

stabilizacijo lokalnih trgov. Države Latinske Amerike so zaradi visokega deleža 

domače potrošnje v BDP potencialno bolj odporne na mednarodne šoke. S tega vidika 

so najbolj privlačne Kolumbija, Mehika in Peru.  

 

 

4.3 Druga tveganja 

 

 

Pretekle izkušnje so pokazale, da se EM države v procesu izvajanja cilja uravnavanja 

inflacije, deviznega tečaja in tujih kapitalskih prilivov, občasno poslužujejo tudi manj 

primernih prijemov, kot je tudi uvedba davka. To lahko dolgoročno povzroči 

neravnovesja. Nedavni primer nenavadnega pristopa predstavlja uvedba brazilskega 

davka na nekatere vrste portfeljskih naložb, ki ga je treba poravnati vnaprej. 

Verjetnost tveganja spremembe davčnega sistema in regulative se poveča predvsem v 

kriznih časih. Država pogosto vpelje omejitve pri trgovanju z deviznim tečajem in 

nadzor kapitalskih tokov. Takšni dogodki lahko negativno vplivajo na imetnike 

lokalnih obveznic. Težave se lahko pojavijo tudi pri konverziji deviznega tečaja ali v 

povezavi z omejitvijo pri izterjavi morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti. 

Lokalne obveznice običajno nudijo investitorju manj zaščite. Previdnost ni odveč niti 

pri pravicah iz naslova instrumentov za zavarovanje tečajnega tveganja.  

Tveganje pri naložbah v lokalne obveznice predstavlja tudi pomanjkanje ali celo 

odsotnost likvidnosti. V času šokov na kapitalskih trgih je likvidnost lokalnih 

obveznic na teh trgih precej omejena, prodaje večjih količin pa cenovno neugodne. 

Drugo tveganje je povezano z deviznim tečajem. V času kapitalskih šokov je 

korelacija med likvidnostjo in smerjo tečaja običajno pozitivna, kar povečuje tveganje 

za investitorja. Likvidnostna ovira je vsekakor manjši problem za t. i. buy and hold 

investitorje, saj v nasprotju z vzajemnimi skladi niso prisiljeni v hitro prodajo 

obvezniških pozicij. Morebitni problem se lahko pojavi tudi zaradi nezmožnosti 

dnevnega vrednotenja pozicij. Če lokalni trgi obveznic ne ponujajo dnevne 

likvidnosti, je treba ob nakupu razmisliti o primerni klasifikaciji ter načinu 

vrednotenja (Naranjo, 2012). 
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5 POVZETEK 

 

 

EM države postajajo z makroekonomskega vidika vse bolj pomemben del globalnega 

gospodarstva. V prihodnjih dveh letih bodo predstavljale večji del svetovnega BDP, 

zato ne preseneča trend pozitivne migracije bonitetnih ocen in dolgoročna apreciacija 

lokalnih valut. Državna in ekonomska politika EM območja je najbolj napredovala na 

področju zniževanja agregatnega dolga, inflacijske politike in vzpostavitve 

prijaznejšega regulativnega okolja domačega kapitalskega trga.  

EM trgi lokalnih obveznic so prehodili dolgo pot. Izboljšanje makroekonomske 

pozicije, kopičenje deviznih rezerv, večji obseg sredstev domačih institucionalnih 

investitorjev in zadostna ponudba finančnih instrumentov za zavarovanje tečajnega 

tveganja so sčasoma omogočili uspešen prehod iz zadolževanja v ameriških dolarjih v 

za državo manj tvegano obliko financiranja v domači valuti. Zanimanje razvitega 

sveta za EM lokalni trg obveznic je bilo še desetletje nazaj omejeno na tvegane sklade 

in pretežno ameriške investitorje. Lokalni obvezniški trgi so se lani vnovič uvrščali 

med najhitreje rastoče segmente globalnega kapitalskega trga. Evropska dolžniška 

kriza, ko tradicionalno visoko kakovostne članice evroobmočja izgubljajo bonitetne 

ocene z naglim in pretečim tempom, in finančno okolje nizkih obrestnih mer 

netveganih naložb sta pomembno oblikovala povpraševanje evropskih institucionalnih 

investitorjev. Kombinacija strukturnih sprememb v EM državah in finančno okolje v 

razvitem svetu botrujeta dejstvu, da  EM obveznice postajajo del strateških 

naložbenih portfeljev institucionalnih investitorjev. 

Donosnost obvezniških naložb EM območja je bila v letu 2012 izjemna. Glavnino 

donosa pri lokalnih obveznicah prinese gibanje deviznega tečaja. Njegova 

spremenljivost je precejšnja, vendar jo je s primerni instrumenti mogoče zavarovati. V 

primeru zavarovanja tečajnega tveganja se učinki razpršenosti portfelja znižajo. 

Spremenljivost je mogoče znižati tudi s kombinacijo naložb v različnih deviznih 

tečajih. Na donosnost nadalje vplivajo tudi makroekonomski dejavniki, monetarna in 

fiskalna politika. Zanemarljivo ni niti tveganje globalnega zunanjega šoka, ki 

povzroči zvišanje korelacij med posameznimi naložbami, večje odlive kapitala in 

neugodne depreciacijske učinke v primeru nezavarovanega tveganja deviznega tečaja. 

Upravljavec mora zato temeljito preučiti dejavnike donosnosti, tveganja in končnega 

učinka na razpršenost portfelja, preden se odloči vključiti EM lokalne obveznice v 

strateški oziroma taktični portfelj. V luči pričakovane regulative Solventnost II in 

slovenske zakonodaje, ki predpisuje lokalizacijo naložb, je smotrna naložba v obliki 

EM sklada.  

Vsekakor nas razmere na trgu silijo, da institucionalni investitorji iščemo naložbene 

priložnosti zunaj evropskega prostora in območja razvitih držav. V kolikšni meri bodo 

v okviru sprememb regulative EM lokalne obveznice postale del dolgoročnih 

strateških naložbenih politik, bo pokazal čas. 

 

 

6 SUMMARY  

 

 

Emerging market (EM) countries are becoming increasingly important building block 

of global economy. In the next two years EM countries are expected to surpass the 

dominance of developed world, therefore positive rating migrations and long-term 

local currency appreciations are no surprise. EM countries have made enormous 
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efforts in decreasing aggregate debt levels, controlling inflation and setting up 

investor friendly regulated capital markets. 

EM local currency markets have come a long way. Improved macroeconomic 

position, building up of foreign currency reserves, presence of local institutional 

investors and solid supply of hedging instruments have enabled smooth transition 

from foreign currency issuance to more stable local currency issuance. Ten years ago 

only few hedge funds and some US institutional investors were present in EM local 

markets. A lot has changed since then. In 2012 EM local currency markets were one 

of the fastest growing segments of global capital market. European debt crises, which 

yielded in several member states rating downgrades, and record low levels of risk-free 

rates, have importantly influenced the asset allocation preferences of European 

institutional investors. Due to EM structural growth story and current financial 

environment in developed world, EM local currency bonds are becoming mainstream 

investments of international institutional investors.  

Performance of EM local currency bonds was stellar in 2012. Major part of 

performance is due to the local currency movement. The volatility of exchange rate is 

relatively high, but can be hedged with derivatives, which decrease the overall 

diversification benefits. Volatility of the portfolio is lower if basket of local currency 

bonds is included in portfolio. Performance of local currency bonds is dependent on 

other factors as well, especially on macroeconomic variables, local monetary and 

fiscal policy. Risk of global financial shock should also be analysed, since it can 

cause unexpected hikes in correlations, sudden capital outflows and depreciation of 

local currency in case of un-hedged positions. Therefore asset manager should 

carefully consider major building blocks of EM local currency bond performance 

(risks, correlations and diversification benefits) before final investment decision. In 

light of expected Solvency II regulation and Slovenian insurance law, which limits the 

exposure to EM countries, exposure via EM specialized fund makes a lot of sense. 

Current financial environment in some way forces institutional investors of developed 

world to search for yield opportunities in EM countries. The case is further supported 

by improving macro fundamentals of EM and structural changes that are taking place 

in global economy. Only time will tell if and when EM local currency bonds become 

part of long-term strategic portfolios of international institutional investors. 
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SOCIALNA IN OSEBNA ZAVAROVANJA: 

TRANSFORMACIJA SE NADALJUJE, ŠE SE OBETAJO NOVOSTI 

 

SOCIAL AND PERSONAL INSURANCE:  

ON-GOING TRANSFORMATION, MORE NOVELTIES TO COME 

 

DUŠAN KIDRIČ
1
 

 

 

1 ČASOVNI HORIZONTI ALI RELATIVNOST ČASA I. 

 

 

Živimo v času, ko se vse spreminja zelo hitro. Spremembe so burne, prihajajo kot cunamiji, 

odnesejo nam gotovosti in resnice, ki smo jim verjeli ali smo jih celo pomagali ustvarjati. 

Prinesejo nam potrebo po hitrem odzivanju, ki pa ga znova spremlja negotovost, saj ali ne 

prinese pričakovanih rezultatov ali kar sami takoj spremenimo svoje prejšnje odločitve. Časa 

za premislek si ne vzamemo, naprej gledamo z današnjega položaja in zanemarjamo, kar se je 

dogajalo poprej. Namesto, da bi temelje razširili in poglobili, jih postavimo na eno točko, ne 

zasidramo jih v preteklosti in pozabljamo, da ima vse sedanje svoj začetek v preteklosti.  

 
 

1.1 Kje je začetek?  

 

 

Svet se ni začel vrteti danes, a posamezniki in skupnosti pogosto ravnajo tako, kot da pred 

tem trenutkom ni bilo ničesar in da se je vse začelo zdaj. Ali vsaj takrat, ko sem se rodil jaz, 

ko sem bil izvoljen, ko je bil sprejet zakon ali drug predpis, skratka ne daleč nazaj. 

Da tako dojemanje ni tako redko, potrjujejo številni primeri iz zgodovine; tudi pri nas. 

Slovenija je samostojna država od leta 1991, pred tem pa naj je sploh ne bi bilo. Svet je bilo 

treba predrugačiti takoj po zmagi in prevzemu oblasti – zakaj pa smo imeli revolucijo? Pred 

ureditvijo, ki je bila sprejeta z novim zakonom, je obstajala še prejšnja, kaj je bilo pred 

slednjo, pa ni pomembno in tega niti ni treba poznati.  

Kljub temu pa je preteklost vedno z nami. Ne samo v knjigah ali na drugih medijih. Obstajajo 

stvarni pomniki prejšnjih dob. Če bi šlo za politično zgodovino območij današnje Slovenije, 

bi morali neizogibno upoštevati čas vsaj do rimske dobe. Zgodovina slovanskega poseljevanja 

bi morala segati v čas, ki se začenja okoli šestega stoletja našega štetja. Zgodovina 

slovenskega knjižnega jezika se je začela pisati z izidom Trubarjevega Katekizma leta 1550. 

Politična zgodovina slovenske državne misli mora segati vsaj do obdobja pred letom 1848. 

Politična zgodovina slovenske države pa sega vsaj do leta 1918. Zgodovina slovenskega 

zavarovalništva ozemlju pa se piše že več kot 120 let (1). 

Preteklost so tudi ljudje, ki živijo z nami. Rodili so se, ko nas še ni bilo, ko ni bilo novega 

začetka. Z njimi so živeli njihovi starši in vsi drugi enako stari, ki so imeli svoje od prej. In 

tako je bilo tudi pred tem, dokler nam seže potreba po zavedanju minulega časa. 

Nazaj lahko gremo poljubno daleč. Toda kadar gre za dogajanja, povezana s še živečimi, se 

skoraj ni mogoče izogniti pogledu tako daleč nazaj, kolikor sežejo generacije, ki jih zadevajo 

opisovana dogajanja. Med nami še živijo stoletniki – leta 2012 jih je bilo 227, od tega 42 

                                                             

1 Zavod R&T. 

222



moških in 185 žensk
2
; prvi so začeli delati, ko so imeli 15 let. Obdobje med prvo in drugo 

svetovno vojno torej predstavlja primeren čas za začetek obravnavanja sprememb, ki so se 

zgodile v zavarovanju (v socialnem in drugih osebnih zavarovanjih). 

 

 

1.1.1 Prebivalci in upokojenci Slovenije po starostnih skupinah leta 2012 

 

 

Slika 1: Prebivalci in upokojenci Slovenije po starostnih skupinah leta 2012 

 

Prebivalci leta 2012* 

  

Starejši od 

85 65 do 84 60 do 64 40 do 59  25 do 39  do 24 Skupaj 

Skupaj 31.502 306.763 111.466 615.872 456.244 525.129 2.046.976 

Moški 7.287 126.020 54.632 314.968 239.660 271.540 1.014.107 

Ženske 24.215 180.743 56.834 300.904 216.584 253.589 1.032.869 

Starostni in invalidski upokojenci** 

Skupaj 20.512 280.154 108.624 72.877 1.010 15 483.192 

Moški 12.618 130.042 55.790 43.386 377 2 242.215 

Ženske 7.894 150.112 52.834 29.491 633 13 240.977 

Prebivalci leta 2060*** 

Skupaj 144.468 504.849 111.024 489.722 321.122 486.779 2.057.964 

Moški 57.270 248.283 56.166 247.045 162.020 247.034 1.017.818 

Ženske 87.198 256.566 54.858 242.677 159.102 239.745 1.040.146 

Vir: * Eurostat; 1st January population by sex and 5-year age groups [proj_10c2150p 

       ** Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v številkah 2011, str 16; ZPIZ 2012 

       *** Eurostat; 1st January population by sex and 5-year age groups (proj_10c2150p). 

Podatki Eurostata so pridobljeni na spletni strani 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database. 

 

 

1.2 Prelom leta 1990 

 

 

Kateri koli kriterij bi v Sloveniji vzeli za opisovanje in interpretiranje njene zgodovine, leta 

1990 ne bi mogli odmisliti. Bilo je prelomno. Stari sistem se ni zrušil zaradi udarcev od zunaj, 

tudi ne podrl sam vase zaradi v vseh pogledih nekonsistentne politike. Dotrajal je. 

Zunanji znak tega sta bila razpad Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije: tej so takoj sledile 

spremembe v konceptih, inštitucijah in inštrumentih družbe. Začela se je nova doba. 

 

  

                                                             

2 Vir: Statistični urad Republike Slovenije; Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, 

kohezijski regiji, Slovenija, polletno. 

223

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database


1.2.1 Spremembe parametrov in nova medsebojna razmerja od leta 1960 do 1994 
 

 

Slika 2: Spremembe parametrov in nova medsebojna razmerja od leta 1960 do 1994 

 

 
Vir: Interno gradivo za pripravo Bele knjige o reformi pokojninskega zavarovanja, Umar, 

1996. 

 

Na sliki so prikazani: gibanje prebivalstva, število upokojencev, realna plača, inflacija in 

brezposelnost. 

 

Na Sliki 2 so prikazana gibanja nekaterih pojavov, povezanih s prebivalstvom, ob čemer je 

treba opozoriti, da ni vse potekalo po dolgoročno predvidljivih vzorcih. Prav nasprotno. Po 

letu 1980 so se začela gostiti gibanja, ki so po jakosti in po smeri odstopala od prejšnjih, in 

okrog leta 1990 so bili vsi parametri že v popolnoma drugačnih medsebojnih razmerjih kot 

prej.  

Leto 1990, še bolj pa 1991, je bilo prelomno v več ozirih: povečala se je brezposelnost, še bolj 

se je povečalo upokojevanje pod zdaj nezamisljivimi pogoji. Število upokojitev se je 

povečevalo za skoraj deset odstotkov letno. Spremenila so se valorizacijska pravila za denarne 

dobrobiti, ki so bile financirane iz javnih sredstev. Pokojnine so bile v časih  rastoče inflacije 

mesečno valorizirane, ko pa je prišlo do zniževanja inflacije, so v razmerju do plač še bolj 

porasle in leta 1990 dosegle 89 odstotkov poprečne čiste plače; največji problem in jabolko 

spora je bilo, za koliko naj se mesečno indeksirajo – povečujejo (2). 

Generacija, ki je do takrat imela približno 20 let delovne dobe, je živela v samoupravljanju. 

Toda živela je tudi v inflaciji in v »državi blaginje«, ki je vsakemu posamezniku zagotavljala, 

da je do storitev zdravstvene službe lahko prišel brez plačila (ali s samo minimalnim) iz svojih 

dohodkov. Brezposelnih v tem obdobju praktično ni bilo. 

V skladu z navedenim ni nenavadno, da skoraj ni bilo osebnih zavarovanj. Predvsem 

življenjska zavarovanja so odmirala: ne premiranje in ne določanje rent ni znalo, zmoglo ali 

smelo uporabiti inštrumentov, ki bi zagotavljali zavarovancem realno enako višino rent, 

kakršne so bile te v času sklenitve življenjske police. Zavarovalnice je ob fiksni (ali vsaj 

inflaciji neprilagojeni) renti tudi ne bi mogle zagotoviti, zavarovanci pa bi jo tudi nehali 

plačevati. Z vidika zagotavljanja materialne in socialne varnosti posameznika so bili v tistem 

obdobju inštrumenti in pravice iz socialnega zavarovanja bolj primerni. Sam sem bil takrat v 

operativi zagotavljanja javnih sredstev in izvrševanja pravic iz socialnih zavarovanj in vem, 

da se je vseskozi pazilo na usklajenost virov in obveznosti.  

Politični, ekonomski in socialni sistemi so se na prelomni položaj odzvali s spremembami 

svojih paradigem in pozneje tudi svojih pravil. Navzven se je to kazalo kot osamosvojitev, 
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zamenjava ekonomskega sistema ter drugačna vloga inštitucij in posameznikov pri 

zagotavljanju njihove socialne varnosti. Sočasno pa je tudi pomenilo, da so vse generacije, ki 

so živele pred letom 1990, nova pravila zavedno sicer sprejele, obnašanje in pričakovanja pa 

so še vedno izhajali iz prehodnih.  

K socialnim zavarovanjem, ki so ostala temeljna, je bila napovedana možnost dodatnih in 

dopolnilnih zavarovanj. Na slovenskem zavarovalniškem trgu so se pojavile tuje 

zavarovalnice, ki so z neposrednim marketingom nagovarjale prebivalce in številne tudi 

prepričale, da so sklenili zavarovalne pogodbe. To velja predvsem za življenjsko zavarovanje, 

kjer je bil začetek izplačevanja zavarovalnine odmaknjen za večinoma dvajset let.  

 

 

2 TRANSFORMACIJE IN REFORME 

 

 

Že leta 1991 so začele priprave na reformiranje sistemov; v tako imenovanih družbenih 

dejavnostih so bili zakoni, ki so pretrgali povezavo z Jugoslavijo, sprejeti hitro in usklajeno 

večinoma že omenjenega leta. Pokojninski in zdravstveni zakoni pa so bili sprejeti v začetku 

leta 1992.  

 

 

2.1 Razvoj zdravstvenih zavarovanj  

 

 

Spremembe, ki bi zaslužile biti označene kot reforme, so bile izpeljane samo v zdravstvenem 

zavarovanju, in sicer z uvedbo možnosti zavarovanja za doplačila. Takrat je bila to le 

možnost, ki pa je v dvajsetih letih postala rešitev za javne finance, kamen spotike za varuhe 

javnega zdravstva in velik posel za zavarovalnice. A zdravstvena dejavnost je ostala večinoma 

še kar organizirana, vodena in razumljena po starem. Zasebno izvajanje programa javne 

zdravstvene službe je še vedno tujek, nebodigatreba, ki ga dopuščamo tako, kot je bila v časih 

pred letom 1991 dopuščena dejavnost malih obrtnikov. Ni ga mogoče ukiniti, ne regulira se v 

korist pacientov in tudi ne v korist razvoja dejavnosti, dopušča se kot privesek. Glavno in po 

možnosti edino naj bi bilo izvajanje obveznega programa javne zdravstvene službe v 

inštitucijah javnopravnega značaja.  

Če že ni prišlo do večjih sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju (razen vsakoletne 

širitve programa), pa se je spreminjala struktura zavarovanih oseb.  
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2.1.1 Spremembe deležev zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja med letoma 

2005 in 2011 
 

Slika 3: Spremembe deležev zavarovancev obveznega zdravstvenega zavarovanja med letoma 

2005 in 2011 

 

  
Vir: Letni poročili ZZZS za prikazani leti, ZZZS 2006 in 2012. 

 

Socialno zavarovanje je finančno prvenstveno odvisno od števila aktivno zaposlenih, od 

kmetov in samostojnih aktivnih, ki iz svojih zaslužkov plačujejo prispevke. V času visokega 

zaposlovanja in rasti plač je bilo stanje še na videz znosno, ko pa se je od leta 2008 

gospodarska aktivnost začela krčiti in je bilo zaposlenih vedno manj, se je bistveno 

spremenila tudi struktura zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zmanjšali 

so se deleži (za 4,4 odstotne točke) in število aktivnih odvisno zaposlenih, kmetov in tistih, ki 

kot občani sami plačujejo prispevke; za isti obseg odstotnih točk se je povečal delež tistih, za 

katere prek transferov plačujejo zdravstveno zavarovanje javne blagajne. Poleg tega so se 

zmanjševale tudi plače in pokojnine, kar je zavarovalsko gledano privedlo do neskladja med 

sredstvi in obveznostmi. 

Deficit obveznega zdravstvenega zavarovanja se je prenesel na izvajalce v zdravstveni 

dejavnosti, na plačila iz posameznikovih zasebnih dohodkov in deloma tudi na dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje. 

Vsaj dvakrat v dvajsetih letih se je poskušalo spremeniti – reformirati tudi zdravstveno 

dejavnost, toda vedno je bil cilj reformatorjev sprememba financiranja (in v tem okviru 

predvsem ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja), drugačen pogled na možnost 

izvajanja zdravstvene dejavnosti pa bi lahko strnili v sintagmo »potrebujemo več denarja« 

(3,4). 

Uspešna reformna zamisel in izvedena transformacija je bila v zdravstvenih zavarovanjih 

uvedba možnosti za zavarovanje doplačil oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje.  

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je doživelo edino večjo spremembo z uvedbo izravnalne 

sheme. Izravnava rizikov med zavarovalnicami dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

zaradi med njimi različne starostne strukture zavarovancev je inovacija, ki deluje in zaradi 

katere lahko zavarovanci pod nebistveno različnimi pogoji dobijo isti zavarovalniški produkt. 

V tem pogledu je ureditev v Sloveniji popolnoma skladna s spremembami, ki jih tudi za druga 

zavarovanja s spremembami pravil zahteva Evropska komisija.  
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2.2 Pokojninsko zavarovanje 

 

 

Pokojninsko zavarovanje se je leta 1992 ločilo od jugoslovanskega zakonskega okvira: 

spremembe bi težko opredelili kot reformne, saj so bili spremenjeni predvsem parametri 

upokojevanja in deloma tudi določanja pokojninske osnove ter odmera pokojnine. Uvedba 

dodatnega pokojninskega zavarovanja v okviru Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje (ZPIZ) pa se ni prijela. 

Prava (in do zdaj tudi edina) reforma pokojninskega zavarovanja je začela veljati leta 2000. 

Spremembe na videz niso bile dramatične, a so bile korenite. Zmanjšal se je letni (in 

posledično tudi skupni) odmerni odstotek. Pričakovana pokojnina za isto število let 

zavarovanja in isto pokojninsko osnovo je bila iz leto v leto nižja. Uvedeno je bilo 

horizontalno izenačevanje pokojninskih osnov in pokojnin, katerih cilj je bil, da ob enakih 

elementih (starosti, pokojninski dobi, pokojninski osnovi) pokojnina ni bila različna glede na 

koledarsko leto upokojitve. To je bila uspešna in korenita prilagoditev izdatkov obveznega 

pokojninskega zavarovanja danim javnofinančnim zmožnostim in predvidenim spremembam 

demografske slike prebivalstva, ki jih označujemo kot staranje prebivalstva.  

 

 

2.2.1 Pokojninski izdatki kot delež BDP in nadomestitvene stopnje  

 

 

Slika 4: Pokojninski izdatki kot delež BDP in nadomestitvene stopnje  

 

 
Vir: Banerjee, B.: From Tolar to Euro, Ljubljana: Center of Excellence in Finance, 2010; 

prevod grafa DK. 

 

V letih 2009, 2010 in 2011 se je po interventnih ukrepih zniževanja javnih izdatkov zaradi 

krize nadomestitvena stopnja še bolj znižala in v letu 2012 padla na raven 82 odstotkov tiste, 

ki je bila še po starem sistemu dosežena v letu 2000, sočasno pa se je povečal delež izdatkov 

za pokojnine v BDP; indeks ravni je znašal že 108  odstotkov. Oba parametra sta se v zadnjih 

treh letih gibala ravno obrnjeno glede na zaželeno in glede na dogajanje v predhodnem 

obdobju (5). 
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Socialno je bilo relativno zaostajanje pokojnin že pred krizo težko sprejemljivo, ekonomsko 

pa ni bilo spremljano z inštrumenti iz zavarovalništva. Čeprav se je obseg dodatnih 

pokojninskih zavarovanj razmeroma dobro uveljavil, pa ne po obsegu vključenih in tudi ne po 

višini prihrankov ni mogel nadomestiti izpada prejemkov zaradi znižanja odmerne stopnje. 

Dodatna pokojninska zavarovanja so bila sistemsko vpeljana z letom 2000, vendar se do leta 

2012 še niso razvila do te mere, da bi v letih, ko se bodo upokojevali tisti, ki jim je leta 2000 

do dosega zakonske upokojitvene starosti manjkalo še 20 let, lahko prevzela nadomestitev 

izpada zaradi znižanih obljub iz javnega pokojninskega sistema.  

 

 

2.2.2 Projekcije nadomestitvene stopnje in vključenosti v dodatno pokojninsko zavarovanje 

iz leta 2009  
  
 

Slika 5: Projekcije nadomestitvene stopnje in vključenosti v dodatno pokojninsko zavarovanje 

iz leta 2009  

 

                  Leto  

Dodatno 

 pokojninsko 

zavarovanje 

2000 2007 2020 2030 2040 2050 2060 

Nadomestitvena 

stopnja 
  

1,85 % 2,34 % 2,84 % 3,25 % 3,52 % 

Vključenost  
 

59,87 % 76,98 % 74,99 % 74,38 % 74,72 % 74,43 % 

Vir: Slovenia Country Fiche, projections and model 2008–2060, Umar, 2009 (interno 

gradivo). 

 

 

2.3 Življenjska zavarovanja 

 

 

V preteklih dvajsetih letih se najpomembnejši reformni učinek v življenjskih zavarovanjih ni 

zgodil v sklopu njih samih, temveč je izšel iz splošnega makroekonomskega položaja; 

zniževala se je inflacija, ki je bila na koncu tudi obvladana. Naša nacionalna valuta je postal 

evro, predvsem pa je postalo – še zlasti po letu 2000 – povsem jasno, da bodo pokojnine v 

prihodnosti vsaj stagnirale, relativno glede na plačo pa zagotovo padale. Počasi so zniževale 

denarne dobrobiti tudi iz drugih socialnih sistemov, ki se financirajo iz javnih sredstev. 

Življenjska zavarovanja so na spremenjene prilike odzvala in v obdobju po letu 2000 hitro 

povečala in tudi razširila ponudbo zavarovanj (6). Zaradi splošnega občutka, da je vlaganje na 

borzi trajno visoko donosno, so se razvijala predvsem tista življenjska zavarovanja, ki so bila 

vezana na enote premoženja.  
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2.3.1 Najpomembnejša življenjska zavarovanja od leta 2001 do 2009 
 

Slika 6: Najpomembnejša življenjska zavarovanja od leta 2001 do 2009 

 

 
Vir podatkov: Obrazec ST-19, AZN po posameznih letih; po letu 2010 se je spremenila 

metodologija, zato ta leta v zgornji prikaz niso vključena. 

 

Že leta 2009 se je začel obseg življenjskih zavarovanj krčiti, v letih 2010 in 2011 je 

zavarovanje, vezano na enote premoženja, padalo še bolj strmo, klasična in rentna 

zavarovanja pa so znova začela pridobivati.  
 
 

2.3.2 Najpomembnejša življenjska zavarovanja v letih 2010 in 2012 

 

 

Slika 7: Najpomembnejša življenjska zavarovanja v letih 2010 in 2012 

 

Zavarovanje 

 

 

Število 

polic zavarovancev 

2010 

- mešano zavarovanje 26.609 28.777 

 vezano na enote investicijskih skladov 89.491 91.443 

rentno zavarovanje 107 106 

2011 

- mešano zavarovanje 31.548 34.323 

 vezano na enote investicijskih skladov 70.524 72.615 

rentno zavarovanje 1.559 1.559 

Vir: Obrazec ST-19, AZN; po letu 2010 se je spremenila metodologija, zato so ta leta v 

preglednici prikazana. 

 

 

2.4 Druga osebna zavarovanja  

 

 

Poleg osebnih zavarovanj, ki so bila že omenjena, so druga osebna zavarovanja sicer številčna 

po zavarovancih, toda še vedno zelo skromna po obsegu premije in po odškodninah. 

Predvsem tista zavarovanja, za katera se mora odločiti posameznik sam, razen nezgodnih 

zavarovanj šolajočih se otrok, ne predstavljajo velikega obsega. Tudi sicer v sklopu teh 

zavarovanj kakšne posebne reforme v preteklih dvajsetih letih niso bile izpeljane. 
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3 KRIZA IN NOV PRELOM 

 

 

Zgodba o uspehu slovenske preobrazbe se je leta 2008 začela spreminjati. Svetovna finančna 

kriza je z enoletnim odlogom močno zarezala v slovensko ekonomijo, v obdobju od leta 2009 

naprej pa je prerasla tudi v politično krizo, ki še ni končana. V zavarovanjih se kriza sicer ni 

odrazila tako brutalno kot v bančništvu, toda če k zavarovanju prištejemo tudi socialna 

zavarovanja, sta bili intenzivnost krize in potreba po spremembah enako močni kot v drugih 

delih finančnega sistema.  

Podobno kot pred letom 1990 so se v krizi spremenila vsa razmerja med glavnimi 

makroekonomskimi parametri. Država, ekonomska politika in politika nasploh so se odzvale 

obotavljajoče, predvsem pa so se premalo zavedale intenzivnosti in vrste problemov. V 

finančnem sektorju je bil podcenjen pomen neravnovesij v bankah in povezano s tem 

zadolženost v realnem sektorju. Na javnofinančnem področju pa so se javni izdatki odzivali 

na zmanjšano davčno kapaciteto nekonsistentno, preveč blago in mnogo prepozno. Država se 

je obnašala, kot da je kriza relativno prehodnega značaja in da so ukrepi, s pomočjo katerih se 

bo prebrodilo eno ali dve leti, zadostni. Kljub temu da se je že leta 2009 tudi v Sloveniji 

govorilo o »izgubljenem desetletju« (7), so vsi akterji krizo in težave izrabljali za to, da so 

branili obstoječo ureditev in zmanjševali pomen večjih reformnih posegov. Še zlasti se je to 

odražalo v zagovarjanju dane ureditve na socialnem področju, kjer je ob aktualnih problemih 

financiranja postajalo tudi splošni javnosti vse bolj jasno, da staranje prebivalstva ne dopušča 

več starih pravil, temveč zahteva premislek o obstoječih sistemih socialnega zavarovanja in 

njihovo spremembo. A predlogi sprememb so bili ravno nasprotni tistim, ki sta jih 

dovoljevala makroekonomski in javnofinančni položaj. 

V zdravstvu je bilo predlagano, da se poveča obseg in delež javnega financiranja ter zmanjša, 

spremeni in po možnosti odpravi zavarovanje za doplačila (4). Vsako povezovanje sprememb 

z razmislekom o obsegu in organizaciji izvajanja javne zdravstvene službe in njenega 

obveznega programa (standardne košarice) je bilo sprejeto kot zavrženo dejanje. Pri tem je 

bilo zlorabljeno tudi opozarjanje Evropske komisije, da je treba pri dopolnilnem 

zdravstvenem zavarovanju odpraviti tiste zakonske ovire, ki so zmanjševale enakost vseh 

ponudnikov tega zavarovanja. Zavarovalnice zdravstvenega zavarovanja so se na predloge 

vlade odzvale s svojimi predlogi (8), vendar na vladni strani ni bilo ne pripravljenosti ne 

znanja za razpravo, še manj pa za skupno iskanje rešitev. Zdravstveno zavarovanje – tako 

socialno kot tisto, ki ga izvajajo zavarovalnice – je ostalo nespremenjeno ter za zdajšnje in 

tudi predvidene razmere povsem neustrezno. 

Usoda pokojninskega zavarovanja je bila v krizi še bolj burna; obvezno zavarovanje je bilo 

razumljeno kot izrazito preveč restriktivno. Pokojnine so se glede na plače zniževale, 

dejanska upokojitvena starost se ni poviševala, položaja starih in novih upokojencev prek 

mehanizmov horizontalnega izenačevanje sta bila nesprejemljiva. Inštrumenti poviševanja 

pokojninskih izdatkov prek podaljšanja delovne aktivnosti so bili slabo razumljeni, predvsem 

pa niso bili s strani javne blagajne v ničemer spodbujani – prikazovani so bili celo kot slabi. 

Spremembe v ureditvi so v glavnem zadevale tiste upokojence, ki so imeli smolo, da njihovih 

prejemkov niso pokrivali vplačani prispevki; ob tem pa se je povsem zanemarilo to, da vsak 

upokojenec prejema dobršen del pokojnine iz državnega proračuna, saj prispevki že dolgo ne 

pokrivajo izdatkov za pokojnine. 

Dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo vpeljano, vendar s figo v žepu. Fiskalne spodbude 

so bile prenizke, izbor produktov je bil preveč ozek, nadzor nad poslovanjem (in stroški 

obratovanja) ponudnikov pokojninskih načrtov je bil zapleten in dostikrat medsebojno 

nekonsistenten. Javnost je po eni strani pričakovala in zahtevala večje donose na privarčevana 

sredstva, po drugi strani pa oporekala zanesljivosti in varnosti teh produktov. In to navkljub 
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zajamčenim donosom, ki so nizki, vendar nikoli negativni in zaradi tega obljub pokojninskih 

produktov ni bilo treba zniževati. 

Politično je zgodba znana: dokler nisi na oblasti, spremembam nasprotuješ in zanikaš potrebo 

po bolj primerni ureditvi; ko prideš na oblast, ponoviš vajo svojega predhodnika. Pri tem pa 

ne opaziš, da spremembe niso zadostne, da bodo v prihodnje povzročale neenakosti med 

različnimi upokojenci in da se ob danih javnofinančnih predpostavkah ne morejo iziti. Sicer 

pa pri pokojninah ne gre za zavarovanje, temveč za politiko. Zavarovanje bodo urejali drugi. 

 

 

4 ČASOVNI HORIZONTI ALI RELATIVNOST ČASA II. 

 

 

S preteklostjo ni težav: vse se je že zgodilo, ničesar ni mogoče spremeniti. Vendar preteklost 

določa sedanjost in vpliva na prihodnost. Čeprav ne vemo, kaj konkretno nas čaka jutri, 

naslednje leto, čez deset let ali čez pol stoletja, vseeno o tem vsi razmišljamo, se prihodnosti 

bojimo, se nanjo pripravljamo in jo skušamo dojeti. 

S prihodnostjo se ukvarja mnogo ljudi, ne samo strokovnjaki. Če želite zvedeti, ali vas ljubi 

ali kako trajno bo vajino razmerje, pokličite na številko ... Če želite vedeti, kakšno bo vaše 

življenje, vprašajte ciganko. Radi bi vedeli, koliko donosa vam bo v prihodnosti prinesla 

naložba: vprašajte finančnika. Zanima vas renta čez 30 let: vprašajte aktuarja. Kolikšen bo 

BDP v vaši državi čez petnajst let, vprašajte makroekonomista. Koliko novih cest bomo imeli 

čez deset let, vprašajte planerja. Kaj bo z Zemljo čez sto let, vprašajte ekologa. Kaj bo v 

večnosti, vprašajte preroka.  

Odgovore sicer dobimo, negotovost pa ostaja. Prevečkrat – ali celo večinoma – prinese 

prihodnost povsem nekaj drugega, kot je bilo napovedano. Morda ne znamo vprašati, mogoče 

nočemo slišati pravega sporočila ali pa nam za prihodnost sploh ni mar. In poskušamo znova. 

Z vidika posameznika je časovni horizont povezan z njegovo starostjo. Mlajši ko si, krajša so 

obdobja, ki te vznemirjajo. Ko si zelo star je podobno: veš, da konec ni več daleč, četudi si 

želiš, da ne bi prišel prav jutri. Najdaljši časovni razmislek ima generacija, ki je dobila otroke 

in razmišlja, kdaj bo njihovim potomcem omogočeno dostojno samostojno življenje. Časovni 

horizont njihovega pogleda je približno štirideset let; nekaj podobnega, kot je zahtevana 

aktivna zavarovalna doba v pokojninskih zavarovanjih.  

Tri omenjena starostna obdobja so zelo podobna statusom ekonomske aktivnosti: otroci in 

mladi pred vstopom v zaposlitev, upokojeni in aktivna generacija. Kadar gre za celotno 

generacijo, je potrebni časovni horizont za postavitev primerne ureditve pričakovano trajanje 

življenja tistih, ki se rodijo letos. Ko pa urejajo življenje danes in mogoče še za nekaj let 

naprej, pa so povsem dovolj štiri-, pet- ali šestletni časovni horizonti. 
 
 

5 KAKO DALEČ NAPREJ NAJ POGLEDAMO? 

 

 

Družba ima razvite nekatere mehanizme, ki vnaprej določajo časovna obdobja, za katera si je 

treba periodično postavljati cilje in sprejeti inštrumente, da bi jih dosegli. Tako ima vlada 

možnost, da opredeli svojo politiko praviloma za prihodnja štiri leta. Težava je, da so nekateri 

deli programske politike vlade takšni, da zahtevajo več kot štiriletno urejanje (včasih  tudi 

štiridesetletno).  

V projekcijah, ki jih ob zavedanju staranja prebivalstva za obvladovanje fiskalnega položaja 

periodično izdelujejo Evropska komisija in države članice Evropske unije, je časovni horizont 

zamejen z letom 2060.  
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5.1 Prebivalstvo Slovenije po projekcijah prebivalstva EUROPOP2010, 2010–2060 
 
 

Slika 8: Prebivalstvo Slovenije po projekcijah prebivalstva EUROPOP2010, 2010–2060 

 

Leto  

Skupaj 

število 

prebivalcev 

Prebivalci Koeficient 

starostne 

odvisnosti 

starejših 0–14 let 15–64 let 

65 let ali 

več 

stari 80 

let ali več 

(%)
1)

 (%)
1)

 (%)
1)

 (%) (%)
2
 

2010 2.046.976 14,0 69,4 16,5 3,9 23,8 

2030 2.154.609 13,7 62,2 24,2 6,3 38,8 

2040 2.141.070 12,9 59,6 27,5 9,2 46,1 

2050 2.114.985 13,9 55,5 30,6 10,9 55,0 

2060 2.057.964 13,7 54,8 31,6 12,7 57,6 

Vir: Projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2010–2060, končni podatki; SURS, junij 2011. 

 

1) Zaradi zaokroževanja vsota deležev prebivalcev po velikih starostnih skupinah ni vedno 

enaka 100,0 %. 

2) Razmerje med številom starejših (65 let ali več) in številom delovno sposobnih (15 do 64 

let) prebivalcev, pomnoženo s 100. Koeficient starostne odvisnosti starejših pove, koliko 

starejših je odvisnih od 100 delovno sposobnih prebivalcev. 

 

V prihodnjih petdesetih letih se bo vsa generacija, ki je zdaj aktivna, upokojila, vsaj polovica 

te generacije pa bo zelo verjetno doživela še kakšna prelomna obdobja, prav gotovo pa tudi 

reforme in transformacije sedanjih socialnih in drugih zavarovanj. Prebivalci, ki so se 

upokojili pred letom 2010, bodo v primerjavi s tistimi, ki izkušnje prej veljavnih ureditev 

nimajo, v manjšini. Na takratno ureditev bodo gledali kot na opustitev rešitev, ki so bile do 

prebivalcev veliko bolj prijazne.  

V socialnih zavarovanjih se zaradi njihove vpetosti v javnofinančni sistem časovni horizont 

okoli štirideset let, ki bi bil za njih najbolj primeren, zamenjuje s štiriletnimi cikli. V teh 

periodah je sicer mogoče probleme dokaj dobro razčleniti, ni pa jih mogoče rešiti, saj bi bilo 

za to treba postaviti dolgoročni cilj in temu primerno urediti sistem. Zato je prišlo do položaja, 

ko imajo v krizi navidezno najbolj stabilni sistemi največ težav pri izpolnjevanju obljub, 

danih v področnih zakonih. 
 
 

6 NOVE REFORME IN NOVE PRILOŽNOSTI 

 

 

Prava kriza pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj še ni prizadela, obstajajo pa 

neravnovesja, ki bodo morala biti odpravljena. 

Gornja trditev bi se morala za prihodnost glasiti, da krize ne bo, če bomo zagotavljanje 

socialne in gmotne varnosti v resnici reformirali, sisteme transformirali in če bomo to naredili 

čim prej. 
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6.1 Pokojninsko zavarovanje 

 

 

V pokojninskem zavarovanju predstavlja letos sprejeta reforma politični akt, ki ima dve 

dimenziji. Prva je v tem, da demonstrira voljo za spremembo in da pokaže, kdo je boljši pri 

zagotavljanju politične uspešnosti, druga pa je v tem – in to je javnost spregledala – da se nič 

bistvenega ne spremeni. Sistem je tudi po reformi ostal zvest konvencionalnemu razumevanju 

vloge države in ohranja pravila, ki pravice odmerjajo brez povezave z danimi – še bolj pa z 

perspektivnimi – možnostmi financiranja v zavarovanje vključenih. Sistem sprotnega 

prispevnega kritja (PAYG), ki ni že v osnovi postavljen tako, da upošteva dovolj predvidljiva 

prihodnja demografska gibanja, bo moral znova in znova navzdol popravljati svoja pravila o 

višini pravic. Uveljavljene rešitve še vedno ohranjajo iluzijo, da je država dolžna pokrivati 

dospele pravice s splošnimi davki, če s prispevki nosilec socialnega zavarovanja ne zbere 

dovolj sredstev. V sedanjosti in v prihodnje pa je to že predvideno dejstvo, vendar se ne 

odraža v arhitekturi (novi formi) sistema. 

Prej ali slej bo zato prišlo do zavedanja in oblikovanja ureditve, ki bo temeljila na 

kombiniranem določanju pravic za rezidente, ki dosežejo z zakonom določeno starost. 

Temeljni del – ničti steber – bo v približno enaki višini zagotavljal državni proračun vsem, 

drugi del pa bo odvisen od višine vplačanih prispevkov ali od preračunane višine zaslužkov, 

ki so bili osnova za plačilo prispevkov (9). Ta del bo po svojih značilnostih postal podoben 

ugotavljanju pokojninskih rent, kjer bo njihova višina odvisna od zbranih sredstev. Tretji in 

četrti del so dodatna kolektivna in individualna pokojninska zavarovanja.  

Tretji in četrti del (steber, etaža) bosta po obsegu naraščala zelo hitro. Če bi z njima v 

prihodnosti hoteli zagotoviti izpad javnega financiranja tiste višine pokojnin, ki je približno na 

zdajšnji ravni, bi morali povečati obseg zbranih sredstev pri nosilcih dodatnega zavarovanja. 

Dosedanje projekcije so kazale, da bi znašal celotni obseg sredstev leta 2060 od ene četrtine 

do ene tretjine BDP, zagotavljanje izpada pa bi zahtevalo vsaj dvakratno do trikratno 

povečanje. To pomeni, da se bodo povečale premije za dodatno zavarovanje in da se bo 

podaljšalo obdobje varčevanja za ta namen.  

 

 

6.2 Zdravstveno zavarovanje 

 

 

V zdravstvenem zavarovanju je perspektiva manj nejasna, čeprav je javnofinančna slika 

podobna kot pri pokojninah. Osnovni problem financiranja zdravstva ni zavarovanje, temveč 

so to obseg, vrsta pravic iz standardnega paketa pravic v javni zdravstveni službi in način 

izvajanja zdravstvene dejavnosti. Tudi v zdravstvu bo treba v večji meri določiti obveznost 

države in pravice prebivalcev do storitev, ki ne bodo imele značaja zavarovalnega dogodka. 

To je predvsem (poleg že sedanjih obveznosti države in lokalnih skupnosti) dostop do 

osnovne zdravstvene dejavnosti.  

Kot pri vseh zavarovanjih, ki izhajajo iz socialnih zavarovanj z zelo velikim obsegom pravic, 

bo v zdravstvenem zavarovanju v prihodnosti treba – ne bo pa to preprosto – revidirati pravice 

(10) in jih strukturirati po socialno-medicinski pomembnosti. To pomeni izpad nekaterih 

pravic iz socialnega zavarovanja, predvsem pa dopustitev širitve pravic, ki jih krijejo dodatna 

in dopolnilna zavarovanja.  

Zasebna sredstva dopolnilnega zavarovanja in tista, ki jih posamezniki namenjajo dodatno iz 

svojih dohodkov, ki so že zdaj v obsegu skoraj dveh odstotkov bruto domačega proizvoda, se 

bodo še povečevala, pri čemer je za zdravstvena zavarovanja perspektivno predvsem 
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zagotavljanje kritja za tiste storitve in zdravila, ki jih posamezniki že sedaj kupujejo na 

prostem trgu.  

Starostno pogojeni izdatki zdravstvenega varstva bodo gotovo zahtevali spremembe v 

strukturi pravic, ki so financirane iz javnih sredstev. Sedanje poznavanje prebivalstvenih 

prognoz ter s starostjo povezane incidence bolezni so takšne narave, da jih je treba povezati z 

drugimi – nezdravstvenimi – storitvami. Kako bosta v finančnem in vsebinskem smislu 

razmejena zdravstvo in dolgotrajna oskrba za samo zavarovalništvo, niti ni toliko pomembno; 

v vsakem primeru bo treba kombinirati javna in zasebna sredstva. 

Še najbolj dodelan predlog financiranja zdravstva in dolgotrajne oskrbe je pripravilo 

Slovensko zavarovalno združenje (8) kot odgovor na ideje o spremembi in modernizaciji 

zdravstva, a žal je predlog v času obeh predhodnih vlad ostal v predalu. Moja prognoza je, da 

se bo razprava kmalu znova odprla in da v omenjenem predlogu zapisanih idej ne bo mogoče 

prezreti. 

 

 

6.3 Življenjsko zavarovanje in druga osebna zavarovanja  

 

 

Na področju življenjskih zavarovanj so najhujši krizni časi že minili. Zdajšnji dohodki aktivne 

generacije se bodo prej ali slej nehali zmanjševati in stari zavarovanci predvidoma ne bodo 

odpovedovali že sklenjenih zavarovanj. Ob tem pa bodo njihovi dohodki po upokojitvi gotovo 

nižji od zdajšnjih dohodkov trenutnih upokojencev; mnogi celo verjamejo, da jih sploh ne 

bodo deležni. Sedaj aktivnemu prebivalstvu bo treba ponuditi življenjska zavarovanja 

(predvsem za doživetje), ki bodo po obliki podobna pokojninskemu zavarovanju. Na to 

napeljujejo tudi spremembe v obravnavi zavarovancev, ki v usmeritvah (direktivah) Evropske 

unije izenačujejo zavarovalne pogoje za moške in ženske.  

Druga osebna zavarovanja, ki dopolnjujejo zdajšnja socialna zavarovanja, bodo prav tako 

imela priliko zapolniti prostor, ki ga sproščajo omejitve javnih sistemov socialne zaščite. 

Nezgodna zavarovanja zaposlenih, ki se poškodujejo na poti na delo ali z njega, zdaj niso več 

obveznost delodajalca oziroma pravica zaposlenih. Štipendije niso na voljo kar vsepovsod, za 

šolanje in študij bo treba plačati vsaj del šolnine ali financirati spremljajoče dejavnosti. Del 

stroškov zaradi nezgod, povzročenih pri tveganih dejavnostih, bo socialno zavarovanje 

prenehalo poravnavati, osebna zavarovanja pa bi lahko prevzela njihovo kritje.  

V skupnem bodo socialna zavarovanja morala spremeniti svoja pravila in njihov rezultat bo 

manjši obseg in drugačna struktura pravic – rizikov, ki jih bodo krila. Prebivalci bodo del 

zmanjšanja prenesli z drugačnimi življenjskimi navadami, večji del pa bodo kompenzirali z 

drugimi zavarovanji, če bodo na voljo in če bodo odgovarjala njihovim pričakovanjem glede 

dostopnosti, stroškovne obremenjenosti in jamstva, da bodo tudi v težkih ekonomskih 

razmerah zmožna izpolniti obljube, ki bodo sprejete z zavarovalno pogodbo. 

 

 

7 POVZETEK 

 

 

Z vidika generacije, ki bo šele začela z aktivnim življenjem in bo morala do upokojitve delati 

vsaj še štirideset let, bo naslednjih dvajset let bistvenih za njihov odnos do sistemov, ki so 

starejšim zagotavljali – ali so to vsaj obljubljali – socialno in materialno varnost. 

V dvajsetih letih je bilo izpeljanih veliko reform in kar nekaj transformacij, predvsem 

socialnih zavarovanj. Biti pa bi jih moralo še več. Kriza je drastično razkrila dejstvo, da so 

sredstva in obljube neusklajene. Reforme naj bi zagotovile sistemske podlage za 

234



transformacijo sistemov, ki niso bili več zmožni uresničevati  obljub, ki so bile eksplicitno in 

implicitno opredeljene v zakonih. Vlada je z brutalnimi inštrumenti skušala doseči skladnost 

sredstev in obveznosti, toda tudi z novimi omejevalnimi predpisi ni odpravila problema, pred 

katerim so se znašli sistemi socialnega zavarovanja zaradi demografije in najbolj verjetnega 

socialnega razvoja. 

Osebna zavarovanja so bila za reševanje tega problema premalo izkoriščena. Družbena klima 

zadnjih dvajset let ni bila naklonjena reševanju socialnih problemov s pomočjo zavarovanja. 

Največ, kar je bilo dovoljeno, bi lahko označili kot privesek socialnim zavarovanjem. A še 

temu se oporeka zaradi po eni strani nezadostne (neuniverzalne) vključenosti v zavarovanja, 

po drugi strani pa zaradi dohodkovne diskriminatornosti ob uporabi načela, da je za isti riziko 

treba plačati isto premijo.  

Tudi zavarovalništvo samo je dolgo gledalo na osebna zavarovanja, ki izhajajo iz socialnih 

zavarovanj, kot na hibridni produkt, ki ga je mogoče obravnavati in obvladati z 

zavarovalniškimi tehnikami brez povezave s pravili in načeli, ki veljajo za socialna 

zavarovanja in javne službe. 

 

 

8 SUMMARY 

 

 

From the perspective of the generation that begins to lead an active life and is likely to retire 

in 40 years, the next 20 years will be crucial to their attitudes towards the systems which (in 

the past) have guaranteed the older generations the social and financial security. 

Over the past 20 years, there have been many reforms and transformations - especially in 

social insurance. They should be even more numerous. The crisis has clearly demonstrated the 

assets liabilities non-compliance. The reforms should provide the basis for the systemic 

transformation of systems that were no longer able to provide the promises that have been 

explicitly and implicitly defined by law. Governments have sometimes brutally tried to match 

the assets and liabilities. But even with the restrictive regulations, the governments have not 

solved the problems which for the social insurance represent demography and social 

development. 

Personal insurance as an option to solve this problem was practically very few used. In the 

past twenty years the social climate was not inclined to solve social problems by insurance 

Most of what was allowed to life insurance could be described as an appendix to social 

insurance. However, it has been questioned because of the lack of universal participation to 

insurance. The second reason is the income discrimination based on the principle that for the 

same risk you have to pay the same premium regardless your personal revenue. 

Even the insurance industry treated a personal insurance arising from social insurance as a 

hybrid product which can be treated and managed with insurance techniques without 

reference to rules and principles related to social security and public services. 
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1 UVOD 

 

 

Namen članka je osvetliti vpliv, ki ga bo imela uvedba Solventnosti II na naložbeno politiko 

zavarovalnic v EU, in posledice, ki jih bo povzročila sama sprememba v naložbeni politiki. 

Solventnost II je enoten regulatorni okvir za evropske zavarovalnice, ki določa nova pravila za 

upravljanje s tveganji v zavarovalnicah. Na področju upravljanja naložb zavarovalnic vpeljuje 

dinamičen pogled na naložbe, pri čemer je od volatilnosti posameznih naložb in njihovih korelacij z 

drugimi dejavniki tveganja znotraj in zunaj zavarovalnice odvisna potreba po kapitalu posamezne 

zavarovalnice. V primerjavi z obstoječo regulativo, kjer so administrativno predpisane vrste 

dovoljenih naložb z njihovimi omejitvami in kapital zavarovalnice ni v ničemer odvisen od 

tveganosti posameznih naložb, predstavlja nov regulatorni okvir korenito spremembo v načinu 

razmišljanja. Upravljanje naložb zavarovalnic se bo z uvedbo nove regulative bistveno spremenilo. 

Ključno pri tem bo doseganje optimalnega razmerja med donosnostjo in zahtevanim kapitalom, pri 

čemer se poraja vprašanje, kakšna bo optimalna naložbena politika zavarovalnic zaradi uvedbe 

Solventnosti II. Zaradi relativne pomembnosti, ki jo imajo naložbe v upravljanju zavarovalnic v 

EU, in spričo njihove višine se hkrati postavlja vprašanja glede vpliva, ki ga bo imela spremenjena 

naložbena politika na finančne trge, in nazadnje tudi pomislek, ali bo drugačna naložbena politika 

zavarovalnic vplivala na gospodarstvo in njegovo blaginjo. Odgovore na omenjena vprašanja bom 

poskušal podati v tem članku. Pri pisanju sem izhajal iz tuje literature, virov, delovnih dokumentov 

posameznih institucij EU (npr. Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, EIOPA) in 

ustrezne zakonodaje Evropske unije. 

 

 

2 SOLVENTNOST II IN TRŽNA TVEGANJA 

 

 

Solventnost II uvaja enoten regulatorni okvir za vse evropske zavarovalnice in – podobno kot 

kapitalski sporazum Basel II na področju bančništva – tri stebre: 

1. kvantitativne kapitalske zahteve, 

2. kvalitativne zahteve in nadzor, 

3. poročanje in razkritja. 

 

Izračun zahtevanega kapitala zavarovalnice (Solvency Capital Requirement, SCR) po Solventnosti 

II je definiran v okviru prvega stebra in je po standardnem modelu sestavljen iz več različnih 

modulov in podmodulov. Izračun osnovnega SCR sestoji iz naslednjih modulov in z njimi 

povezanih tveganj (QIS 5, 2010): 

1. tveganja iz naslova premoženjskih zavarovanj (Non–Life Insurance SCR), 

2. tveganja iz naslova življenjskih zavarovanj (Life insurance SCR), 

3. tveganja iz naslova zdravstvenih zavarovanj (Health Insurance SCR), 

4. tveganje defaulta nasprotne stranke (Counterparty default SCR), 

                                                
1 Področje za finance, Zavarovalnica Triglav, d. d. 
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5. tržna tveganja (Market Risk SCR), 

6. operativna tveganja (Operational Risk SCR). 

Zahtevani kapital (SCR) zavarovalnice se izračuna po posebni formuli, in sicer se za vsak 

posamezni modul izračuna SCR, nato pa se SCR posameznih modulov združi preko korelacijske 

matrike in se izračuna SCR celotne zavarovalnice. V okviru standardnega modela je večina 

tveganih parametrov (korelacije, volatilnosti) predpisana s strani Evropskega organa za zavarovanja 

in poklicne pokojnine. 

 

Z vidika potencialnega učinka na upravljanje finančnih naložb je prvi steber – in v okviru le-tega 

modul tržna tveganja (Market Risk SCR) – najpomembnejši, saj določa višino kapitala, ki ga mora 

imeti zavarovalnica za vsako posamezno naložbo, ki jo drži v svojem portfelju. Vse naložbe in 

obveznosti, ki jih imajo zavarovalnice v svojih portfeljih, bodo morale biti po novem vrednotene po 

pošteni vrednosti. Tržna tveganja (Market Risk) so tveganja, ki se pojavljajo zaradi nepričakovanega 

spreminjanja tržnih vrednosti finančnih instrumentov, ki jih imajo zavarovalnice med svojimi 

naložbami in/ali obveznostmi. Glavna razlika na področju upravljanja naložb med trenutno veljavno 

in prihodnjo regulativo (Solventntost II) je prav izračun tveganega kapitala (SCR). Izračun SCR 

temelji v grobem na splošno priznani in uporabljeni metodologiji tvegane vrednosti VAR (Value at 

risk), ki meri največjo možno izgubo naložbe (portfelja) ob danem intervalu zaupanja in izbranem 

naložbenem horizontu. Največja izguba naložbe po metodologiji tvegane vrednosti in s tem SCR je 

odvisna od volatilnosti posameznih naložb in je v okviru standardnega modela predpisana s strani 

regulatorja (EIOPA). Interval zaupanja, uporabljen za izračun SCR kapitala po Solventnosti II, je 

99,5 odstotka v obdobju enega leta. Za bolj tvegane (volatilne) naložbe bodo zavarovalnice po 

novem morale imeti več kapitala (SRC). Razmerje med pričakovano donosnostjo posamezne 

naložbe in zahtevanim kapitalom (SCR) bo z uvedbo Solventnosti II postalo ključno vprašanje pri 

alokaciji sredstev med različne naložbene razrede. 

 

Kako se v okviru metodologije tvegane vrednosti obnašajo posamezne naložbe, je prikazano na 

naslednji sliki. VAR za izbrane naložbe, ki je predstavljen, je izračunan na zgodovinskih podatkih v 

obdobju od leta 2008 do 2012. V tem obdobju je bilo realiziranih 1.305 dnevnih donosnosti za vsak 

posamezni naložbeni razred. Dnevni VAR pri 99,5-odstotnem intervalu zaupanja predstavlja, 

zaokroženo na navzdol, šesto najslabšo dnevno donosnost posameznega naložbenega razreda v tem 

obdobju. S slike lahko razberemo, da imajo delnice, zlato, devizni tečaj EURUSD višji VAR in po 

novi metodologiji višji SCR kot izbrane obveznice. Znotraj naložbenega razreda obveznic velja še, 

da imajo obveznice z daljšim trajanjem zaradi večje občutljivosti zaradi spremembe obrestne mere 

višji VAR kot tiste s krajšim trajanjem. 

 

Slika1: Dnevni VAR za izbrane naložbene razrede (99,5-% interval zaupanja) 

 

 
Vir: Bloomberg, lastni izračuni. 
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Izračun zahtevanega kapitala (SCR) za tržna tveganja po standardnem modelu sestoji iz več 

različnih podmodulov in z njimi povezanih tveganj (QIS5, 2010), in sicer iz: 

1. valutnega tveganja (FX Risk), 

2. obrestnega tveganja (Interest Rate Risk), 

3. kreditnega tveganja (Spread Risk), 

4. koncentracijskega tveganja (Concetration Risk), 

5. likvidnostnega tveganja (Illiquidity Risk), 

6. delniškega tveganja (Equity Risk) in 

7. tveganja iz naslova naložb v nepremičnine (Property Risk). 

 

Znotraj modula tržna tveganja se SCR prav tako izračuna na podlagi variančno-kovariančnega 

modela (variance-covariance approach). SCR za posamezne naložbene razrede znotraj modula 

tržna tveganja je odvisen od tveganosti (volatilnosti) posameznih naložb in je v okviru standardnega 

pristopa predpisan s strani EIOPA. Prav tako je s strani EIOPA v okviru standardnega modula 

predpisana korelacijska matrika za različne naložbene razrede. 

 

 

3 OPTIMALNA NALOŽBENA POLITIKA ZAVAROVALNIC 

 

 

Naložbena politika posamezne zavarovalnice oziroma njenih kritnih skladov je odvisna od več 

različnih dejavnikov, ki jih mora zavarovalnica ustrezno definirati: 

1. Sprejemljiva raven tveganja 

Sprejemljiva raven tveganja je v osnovi opredeljena v apetitu po tveganju posamezne zavarovalnice 

in je lahko enaka cilju, ki mu sledi Solventnost II –  to je 99,5-odstotna verjetnost, da zavarovalnica 

ostane solventna v obdobju enega leta – , ali pa lahko zasleduje nek drug cilj (določena bonitetna 

ocena itd.). 

2. Ciljna donosnost 

V skladu s poslanstvom zavarovalnice je lahko na primer naložbeni cilj zagotavljati dolgoročno 

donosnost v višini tehnične obrestne mere, slediti donosnosti določenega indeksa, ustvarjanje 

presežnega donosa itd. 

 

Pri zasledovanju omenjenih ciljev so zavarovalnice soočene še z določenimi omejitvami, ki 

pomembno vplivajo na njihovo naložbeno politiko (Maginn et al., 2007): 

1. likvidnost: vzdrževati zadostno likvidnost za pravočasno izplačilo obveznosti, 

2. regulativa: Solventnost I in II, 

3. struktura in ročnost obveznosti: minimalna zahtevana donosnost obveznosti (ALM), 

4. drugo: davki, računovodski standardi. 

 

V skladu z definicijo ciljne donosnosti in sprejemljive ravni tveganja ter omejitvami zavarovalnica 

na podlagi pričakovanj na finančnih trgih (donosnost, volatilnost itd.) določi strateško alokacijo 

naložb med različne naložbene razrede (državne obveznice, podjetniške obveznice, delnice, 

nepremičnine, valute itd.). Pomembnost dolgoročne strateške alokacije je empirično dokazana 

(Maginn et al., 2007). Ključna omejitev pri oblikovanju naložbene politike postaja zdaj Solventnost 

II in pri tem modul tržna tveganja. Kapitalske zahteve (SCR) znotraj modula tržna tveganja in 

posamezni korelacijski koeficienti so predstavljeni v naslednjih dveh tabelah. 
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Tabela 1: Korelacijska matrika za tržna tveganja (Market Risk) 

 
Korelacijska 

matrika
Obrestno t. Delniško t. T.  nepremičnin Kreditno t. Valutno t. Koncentracijsko t. Proticikličnost

Obrestno t. 1

Delniško t. 0 / 0.5 1

T.  nepremičnin 0 / 0.5 0,75 1

Kreditno t. 0 / 0.5 0,75 0,5 1

Valutno t. 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Koncentracijsko t. 0 0 0 0 0 1

Proticikličnost 0 0 0 0 0 0 1  
Vir: EIOPA. 

 

Tabela 2: Kapitalske uteži za posamezne dejavnike tveganja znotraj modula tržna tveganja 

 

Tip tve ganja Kapitalska zahte va

O bre stno  t. f [ne to  de narn i  tok  sre dste v  in  obve znosti]

De ln iško  t. 22% ; 39% /49%  + proticik l ičn i  faktor (0% -10% )

T.  ne pre m ičn in 25%

K re d itno  t. f [tip  naložbe , trajan je , bon ite tna oce na], cca 0% -90%  oz. do  100%  za strukturirane  produkte

V alutno  t. 25%

K once ntraci jsko  t. f [tip  naložbe , bon ite tn i  razre d  izpostav l je nosti  do  skup ine , v iš ina izpostav l je nosti] , cca 0% -98.5%  
Vir: EIOPA. 

 

V naslednji tabeli je predstavljena primerjava med delnicami in obveznicami z različnimi 

bonitetnimi ocenami in ročnostmi glede pričakovane donosnosti in zahtevanega kapitala (SCR) po 

standardnem modelu.  

 

Tabela 3: Primerjava pričakovane donosnosti in SCR za različne naložbene razrede 

 

Indeks*** Tip Trajanje*

Bonitetna 

ocena*

YTM 

(%)*

Kapitalska zahteva 

za kreditno 

(Spread) tveganje 

(%)

Kapitalska 

zahteva za 

delniško 

tveganje (%)

Razmerje 

YTM/Kapitalska 

zahteva

EG00 državne EEA obveznice 6,53 Aa3 1,97 0

G0SV državne EEA (Slovenija) obveznice 5,21 Baa1 5,75 0

ECV0 kritne obveznice 4,22 Aa2 1,66 3,80                             0,44                          

EB02 podjetniške finančne obveznice 3,65 A2 1,94 5,11                             0,38                          

EB04 podjetniške finančne obveznice 7,19 A2 3,15 8,53                             0,37                          

EN04 podjetniške nefinančne obveznice 7,51 A3 2,35 8,76                             0,27                          

EN02 podjetniške nefinančne obveznice 3,69 Baa1 1,69 9,23                             0,18                          

HE00 high yield podjetniške obveznice 3,17 Ba3 5,51 14,27 0,39                          

ELDG podjetniške nefinančne obveznice 10,2 Baa1 4,06 20 0,20                          

MSCI Europe (Type 1) delnice 6 ** 39 0,15                          

MSCI Emerging World (Type 2) delnice 9 ** 49 0,18                          

* podatki na 4. 4. 2013

** ocena

***BofAML obvezniški indeksi  
Vir: EIOPA, Bloomberg, lastni izračuni. 

 

V naslednji tabeli prikazujem še zahteve za kreditno tveganje (Spread Risk) pri čemer je lepo vidno, 

kako kapitalska zahteva za obveznice s slabšo boniteto strmo narašča s podaljševanjem trajanja. 
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Slika 2: Prikaz SCR za kreditno tveganje glede na bonitetno oceno in trajanje 
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Vir: EIOPA. 

 

Ugotovimo lahko, da je z vidika razmerja med donosnostjo in zahtevanim kapitalom (SCR) po 

Solventnosti II bolj smiselno investirati v finančne instrumente z višjo bonitetno oceno in krajšim 

trajanjem, imeti zaprto valutno pozicijo in usklajeno trajanje naložb in obveznosti, kot pa nalagati v 

delniške in njim primerljivo tvegane naložbe. Vse naložbe v tujih valutah so s tega vidika smiselne 

le na varovani osnovi, torej brez valutnega tveganja. Kazen v obliki zaklenjenega dodatnega 

kapitala za delniške naložbe, obvezniške naložbe z nizko bonitetno ceno in daljšim trajanjem ter za 

druge valutno nevarovane naložbe je bistveno večja, kot je pričakovani donos takšnih naložb.  

Zavarovalnicam se prav tako ne bo splačalo imeti neusklajenega trajanja med obveznostmi in 

naložbami (duration gap), saj bo to preveč penalizirano v obliki dodatno zaklenjenega kapitala 

(SCR). Ugotovimo lahko še, da kapitalske uteži po Solventnosti II rastejo hitreje od pričakovane 

donosnosti ob slabšanju bonitetne ocene, kar privede do padajoče krivulje, ki kaže razmerje med 

donosnostjo in kapitalsko utežjo. V primeru presežka kapitala nad zahtevanim kapitalom (SCR) je 

treba ob omenjenih ugotovitvah upoštevati še druge dejavnike, kot so apetit zavarovalnice po 

tveganju, dolžina naložbenega horizonta, stanje presežka itd. 

 

Zavarovalnice imajo specifične obveznosti, ki jih je treba pri oblikovanju naložbene politike 

upoštevati. Ključno je koordinirano upravljanje z naložbami in obveznostmi hkrati (Asset-Liability 

management, ALM), kjer sta ključna parametra donosnost ali rast presežka naložb nad obveznostmi 

in njegova volatilnost. Zavarovalnice poskušajo maksimizirati presežek naložb nad obveznostmi 

oziroma po Solventnosti II presežek nad SCR glede na želeno višino tveganja (volatilnost presežka 

nad SCR). Kako je videti krivulja učinkovitosti presežka za zavarovalnice, je prikazano na naslednji 

sliki. 
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Slika 3: Krivulja učinkovitosti presežka za zavarovalnico 

 

 
Vir: Maginn et al. 2007. 

 

Krivulja učinkovitosti presežka prikazuje optimalne portfelje, ki maksimizirajo donosnost presežka 

ob dani volatilnosti. Brez dodatnih izračunov lahko hitro ugotovimo, da so za zavarovalnice z 

vidika volatilnosti presežka najmanj tvegane obveznice in ostali dolžniški instrumenti, saj imajo 

istosmerno volatilnost kot obveznosti. Z vidika volatilnosti presežka naložb nad obveznostmi so 

najbolj optimalne tiste naložbe, ki se obnašajo podobno kot obveznosti. Zavarovalnice so tako eden 

izmed največjih investitorjev v obveznice in v druge dolžniške instrumente. Solventnost II, ki uvaja 

pošteno vrednotenje vseh naložb in obveznosti, bo to naložbeno usmeritev le še utrdila. Višje po 

krivulji učinkovitosti se nahajajo ostali optimalni naložbeni portfelji, ki vklučujejo naložbe z višjo 

pričakovano donosnostjo (delnice, surovine itd.), a bistveno več prispevajo k volatilnosti samega 

presežka. Katero strukturo naložb vzdolž krivulje učinkovitosti bo izbrala zavarovalnica, je odvisno 

od njenega apetita po tveganju, stanja presežka nad SCR in podobnih dejavnikov, raziskave in 

obnašanje zavarovalnic pa kažejo, da se zavarovalnice v povprečju odločajo za bolj varne in 

kapitalsko manj potratne naložbene kombinacije (BIS, 2011). 

 

 

4 SPREMEMBE V NALOŽBENI POLITIKI ZAVAROVALNIC ZARADI UVEDBE 

SOLVENTNOSTI II 

 

 

Zavarovalnice so zaradi strukture svojih obveznosti izrazito dolgoročni finančni investitor. Na strani 

naložb se to kaže v zelo visokem deležu dolžniških instrumentov, kar je jasno videti v naslednji 

tabeli. 

 

Slika 4: Struktura naložb evropskih zavarovalnic 

 

 
Vir: Insurance Europe. 
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Zavarovalnice in pokojninski skladi z evroobmočja so po podatkih Evropske centralne banke (ECB) 

konec tretjega kvartala 2012 upravljale za 7.652 milijard evrov naložb, vrednost naložbenih 

portfeljev izključno evropskih zavarovalnic pa je po podatkih evropskega združenja zavarovalnic in 

pozavarovalnic (Insurance Europe) konec leta 2011 znašala 7.740 milijard evrov (82 % KSŽZ, 18 

% KP), kar je več kot upravljata skupaj celotna panoga Hedge skladov (1.500 mrd. EUR) in 

državnih finančnih skladov (4.000 mrd. EUR) (UBS, 2012). Sredstva v upravljanju pokojninskih 

skladov v EU so bistveno manjša od tistih, ki jih upravljajo zavarovalnice. Po podatkih OECD so 

pokojninski skladi v Evropski monetarni uniji konec leta 2011 upravljali za 1.956 milijard evrov 

sredstev. Zavarovalnice glede na strukturo in velikost svojih naložb predstavljajo pomemben vir 

dolgoročnega financiranja za države, finančne institucije in za podjetja. Skupaj s pokojninskimi 

skladi so imele zavarovalnice z evroobmočja konec tretjega kvartala 2012 v svojih portfeljih za 

1.330 milijard evrov dolžniških instrumentov držav evroobmočja, kar predstavlja 19,8 odstotka 

(Eurostat) celotne izdaje teh vrednostnih papirjev. Terjatve iz naslova vrednostnih papirjev do 

monetarnih finančnih institucij evroobmočja (večinoma so to banke) so konec tretjega kvartala 2012 

znašale 686 milijard evrov, kar predstavlja več kot 14-odstotni delež v celotni izdaji dolžniških 

instrumentov teh institucij (ECB). Podjetniških dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih s strani 

nefinančnih podjetij z evroobmočja, so imeli zavarovalnice in pokojninski skladi ob koncu tretjega 

kvartala 2012 za 202 milijardi evrov, kar predstavlja visok 25-odstotni delež v celotni izdaji teh 

instrumentov na finančnem trgu (ECB). V vseh treh primerih predstavljajo sredstva s strani 

zavarovalnic in pokojninskih skladov pomemben in stabilen vir dolgoročnega financiranja, hkrati 

pa so tako velika, da bi lahko v primeru njihove realokacije prišlo do pomembnega vpliva na 

finančne trge. 

 

Rezultati zadnje kvantitativne študije QIS5 kažejo, da zavarovalnice v povprečju ne bodo nujno in 

takoj potrebovale dodatnega kapitala, bo pa presežek kapitala zavarovalnic nad zahtevanim (SCR) 

nižji kot pod trenutno regulativo, kar bo najverjetneje pomenilo njegovo optimizacijo. Glede na 

strukturo zahtevanega kapitala (SCR), pri čemer se ga največ porabi za tržna tveganja, in dejstvo, da 

so naložbe praviloma bolj likvidne kot obveznosti, je upravičeno pričakovati, da se bo največji del 

optimizacije dogajal na strani naložb. 

 

Slika 5: Struktura zahtevanega kapitala po QIS5 študiji 

 

 
Vir: QIS 5, 2011. 
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Glede na rezultate zadnje kvantitativne študije in metodologijo izračuna zahtevanega kapitala je 

upravičeno pričakovati da, bodo zavarovalnice svoje naložbe usmerile proti bolj varnim dolžniškim 

instrumentom z višjo bonitetno oceno in nižjimi kapitalskimi zahtevami po Solventnosti II. Delnice 

se kot naložbeni razred z vidika razmerja med donosnostjo in zahtevanim kapitalom odrežejo slabše 

kot visoko kakovostne obveznice. Kapitalska utež za globalne delniške naložbe (EEA/OECD 

države) znaša 39 odstotkov njihove tržne vrednosti. V primeru stroškov kapitala zavarovalnice v 

višini od 10 do 12 odstotkov bi to pomenilo, da bi morale delnice na dolgi rok v povprečju prinašati 

vsaj od 3,9 do 4,68 odstotka na leto (5,07–5,85 % če upoštevamo še garantirano donosnost 

obveznosti v višini 3 % letno), da bi lahko pokrili stroške kapitala. Učinek diverzifikacije v skladu s 

standardnim modelom zahtevani kapital za delniške naložbe še ustrezno zniža v odvisnosti od same 

strukture portfelja med različne naložbene razrede. Donosnost, ki bi jo morale v povprečju dosegati 

delniške naložbe na dolgi rok glede na zahtevane stroške kapitala, se zdi v skladu s trenutnimi 

pričakovanji na finančnih trgih dosegljiva. Za zavarovalnice z daljšim naložbenim horizontom, 

višjim apetitom po tveganju in višjim presežkom kapitala nad zahtevanim bodo delnice še vedno 

predstavljale zanimiv naložbeni razred. V okviru obvezniških naložb daje Solventnost II prednost 

obveznicam z višjo bonitetno oceno. Državne obveznice evropskih držav (EEA) v lokalni valuti 

predstavljajo v okviru Solventnosti II netvegani naložbeni razred, ki ne porablja kapitala 

zavarovalnice. Regulatorna anomalija, ki favorizira ta naložbeni razred, lahko pripelje na finančnem 

trgu do učinka izrinjanja. Zavarovalnice bodo s strani regulative še dodatno spodbujene, da 

povečajo izpostavljenost do evropskih držav. Povečano povpraševanje po evropskih državnih 

obveznicah s strani zavarovalnic lahko povzroči padanje njihovih obrestnih mer (donosnost do 

dospetja). Največji učinek na obrestne mere se pričakuje predvsem na dolgoročnem segmentu, saj 

so tu zavarovalnice zaradi strukture svojih obveznosti najbolj aktivne. Učinek Solventnosti II na 

naložbeni razred nefinančnih podjetniških obveznic bo med posameznimi naložbenimi razredi 

med večjimi. Kot pri državnih obveznicah tudi na podjetniškem segmentu zavarovalnice 

predstavljajo enega izmed večjih investitorjev v njihove dolžniške vrednostne papirje. Zahtevani 

kapital (SCR) za držanje podjetniških obveznic je odvisen od trajanja in bonitetne ocene. Vidimo 

lahko (Slika 2), da Solventnost II relativno bolj penalizira dolžniške vrednostne papirje z daljšo 

ročnostjo in slabšo boniteto. Obveznice s slabšo boniteto in daljšo ročnostjo imajo tako podobno 

kapitalsko utež kot delnice. Za zavarovalnice bodo postale podjetniške obveznice bistveno manj 

primerna naložbena oblika, še posebno pa bo to veljalo za dolgoročne podjetniške obveznice s 

slabšo boniteto. Posledica, ki se utegne odraziti na tem segmentu, je zmanjšano povpraševanje po 

dolgoročnih podjetniških obveznicah predvsem izdajateljev s slabšo boniteto, kar bo vplivalo na 

povišanje njihovih dolgoročnih obrestnih mer. Del tega zmanjšanja povpraševanja s strani 

zavarovalnic se bo verjetno preselil v povečano povpraševanje po izdajah krajših ročnostih, del 

povpraševanja pa utegne celo povsem izpasti in pomembno vplivati na zagotavljanje finančnih 

virov za podjetja. Finančne obveznice (monetarne finančne institucije) so z vidika porabe kapitala 

obravnavane enako kot podjetniške in ostale (zunaj EEA držav) državne obveznice. Problem 

investiranja v finančne obveznice s strani zavarovalnic v uvidu Solventnosti II je povezan predvsem 

s trenutno finančno krizo in regulativo, ki naj bi reševala določene posledice in vzroke finančne 

krize. Basel III zahteva od bank več dolgoročnega financiranja (izpolnitev NSFR –  net stable 

funding ratio), po drugi strani pa bo z implementacijo RRD direktive (Recovery and Resolution 

directive) uzakonjeno, da bodo tudi nezavarovani upniki finančnih institucij (imetniki vseh 

nezavarovanih obveznic in ostalih dolžniških instrumentov) ustrezno prispevali svoj delež v 

primeru, če bodo propadli. Implementacija RRD direktive bo v praksi pomenila, da bodo bančne 

obveznice postale bolj tvegane, to pa bo posledično pomenilo padec njihovih bonitetnih ocen. Obe 

regulatorni spremembi bosta posledično vplivali na nižje povpraševanje zavarovalnic po tem 

naložbenem razredu, kar utegne pomembno vplivati na ceno, ki jo bodo morale v prihodnje banke 

plačevati za svoje vire. Kritne obveznice finančnih institucij predstavljajo naložbeni razred, ki ima 

po Solventnosti II zelo nizko kapitalsko utež in utegne v portfeljih zavarovalnic v veliki meri 

nadomestiti nezavarovane finančne obveznice. Gre za nizko tvegan in visoko reguliran naložbeni 

razred, ki ima v primeru stečaja izdajatelja prednostni položaj pri poplačilu iz kritnega premoženja. 
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Dobro definirana regulativa je pripomogla k visokemu ugledu tega naložbenega razreda, ki ga 

odlikujejo visoka likvidnost, visoka bonitetna ocena in cenovna transparentnost.   

 

Solventnost II uvaja pošteno vrednotenje naložb in obveznosti. Po novem bo tako za zavarovalnice 

ključno koordinirano upravljanje z naložbami in obveznostmi hkrati (t. i. ALM). Pomembnejše bo 

postalo spremljanje donosnosti naložb glede na spremembo v obveznostih in ne več le sledenje 

izbranemu indeksu na strani naložb. Neusklajenost trajanja med obveznostmi in naložbami 

(duration gap) bo zahtevala dodatni kapital (SCR), zato bodo zavarovalnice preko svojih naložb to 

neskladje poskušale odpraviti. Zavarovalnice (predvsem življenjske) imajo v primerjavi z ostalimi 

finančnimi posredniki izrazito dolgoročne obveznosti. Za uskladitev trajanja na strani naložb bodo 

zavarovalnice investirale v finančne instrumente, ki porabijo najmanj regulatornega kapitala, to pa 

so državne obveznice EEA držav. Poleg državnih obveznic EEA držav bodo z vidika porabe 

kapitala za ta namen ugodni še obrestni izvedeni finančni instrumenti (IRS), ob predpostavki, da bo 

tveganje nasprotne stranke minimizirano z netiranjem medsebojne izpostavljenosti in zastavo 

ustreznih naložb z ustrezno pravno dokumentacijo (ISDA, CSA) ali pa njihova standardizirana 

uporaba preko terminskih borz. ALM instrumentarij, s katerim bodo zavarovalnice optimirale svoj 

ekonomski in zahtevani kapital, bo povečal uporabo tudi ostalih izvedenih finančnih instrumentov 

(Swaptions, CDS, Caps, Floors itd. ) in drugih visoko strukturiranih finančnih produktov (EDHEC, 

2006). 

 

Upravljanje naložb bo z uvedbo Solventnosti II postalo bistveno bolj kompleksno, kot je bilo do 

zdaj. Pomembno bo postalo optimiranje naložbene alokacije glede na pričakovano donosnost 

naložbenih razredov in njihovo volatilnost, zahtevani kapital (SCR), donosnost kapitala, strukturo 

obveznosti itd. Glede na trenutno makroekonomsko stanje svetovnega gospodarstva (finančna 

kriza), ko smo priča izredno nizkim dolgoročnim obrestnim meram, bi lahko to stanje sčasoma 

povzročilo zavarovalnicam velike težave, saj imajo obveznosti, na katere garantirajo določeno 

minimalno donosnost. Sčasoma bi se lahko zavarovalnice znašle v situaciji, ko bodo zaradi nizkih 

obrestnih mer na strani naložb (reinvestiranje v v. p. z nizko donosnostjo do dospetja) te začele 

najedati kapital zavarovalnice. Kakšen vpliv lahko ima lahko dalj časa trajajoče stanje izredno 

nizkih obrestnih mer v ekonomiji na naložbeno politiko zavarovalnic, je odvisno od razlike med 

pričakovano donosnostjo posamezne naložbe in višino garantirane donosnosti obveznosti 

posamezne zavarovalnice, presežka kapitala nad zahtevanim, zahtevanega kapitala posamezne 

naložbe, apetita po tveganju zavarovalnice itd. Če predpostavimo garantirano donosnost obveznosti 

v višini 3 odstotke letno in jo primerjamo s pričakovanimi donosi posameznih obvezniških razredov 

naložb (pri obveznicah pričakovana donosnost izraža trenutno povprečno tržno donosnost do 

dospetja), lahko iz naslednje tabele hitro razberemo, da trenutna pričakovana donosnost obveznic v 

povprečju ne dosega več rasti obveznosti.  

 

Tabela 4: Pričakovana donosnost obvezniških naložbenih razredov 

 
Naložbeni razredi / obveznice Državne Finančne Podjetniške Kritne Slovenija High yield

Pričakovana letna donosnost / YTM % 1,97 2,12 1,84 1,66 5,75 5,51  
Vir: Bloomberg, 4. 4. 2013. 

 

Zavarovalnice bodo zaradi specifične situacije na finančnih trgih prisiljene iskati naložbe z višjo 

pričakovano donosnostjo, hkrati pa bistveno bolj uporabljati napreden ALM instrumentarij. Naložbe 

z višjo pričakovano donosnostjo, kot so delnice (enako velja za druge tvegane naložbene razrede), 

porabijo v okviru standardnega modela zelo veliko kapitala (SCR) kljub temu, da je mogoče z njimi 

na dolgi rok dosegati višjo donosnost ob relativno nižjem tveganju na dolgi rok (koncept časovne 

diverzifikacije). Statično delniško izpostavljenost, ki je z vidika porabe regulatornega kapitala zelo 

potratna, naj bi zamenjale različne dinamične strategije (CPPI, dinamične core-satellite strategije, 

uporaba put opcij v kombinaciji z delniško izpostavljenostjo itd.). Dinamične delniške strategije bi 

lahko v okviru (delnih) internih modelov imele bistveno nižjo kapitalsko utež, hkrati pa bi 
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zavarovalnicam omogočale, da bi na dolgi rok lahko pobrale del dolgoročne tržne premije za 

tveganja, ki izhajajo iz teh naložb. Bistvena lastnost dinamičnih strategij je, da upoštevajo 

kratkoročne regulatorne omejitve, a hkrati zasledujejo dolgoročni naložbeni horizont, tako da 

dinamično prilagajo izpostavljenost delniškim naložbam. Cilj dinamičnih strategij investiranja je, 

da se na eni strani omeji izguba na način, da je zahteva po regulatornem kapitalu čim manjša, in po 

drugi strani, da je izpostavljenost do delnic in s tem potencial za rast tem večji. EDHEC inštitut je v 

sodelovanju s podjetjem Russell Investments na to temo oblikoval več serij kapitalsko ugodnih 

delniških indeksov (EDHEC, 2012a). 

 

 

5 POSLEDICE SPREMEMB NALOŽBENE POLITIKE ZAVAROVALNIC ZARADI 

UVEDBE SOLVENTNOSTI II 

 

 

Z veliko verjetnostjo lahko pričakujemo, da se bo naložbena politika evropskih zavarovalnic zaradi 

uvedbe Solventnosti II spremenila. Posledice realokacije med dolžniškimi naložbenimi razredi bodo 

negativno občutila predvsem finančna in nefinančna podjetja, v katerih bo prišlo do občutnega 

upada povpraševanja po njihovih obveznicah s strani zavarovalnic. Največje zmanjšanje naložb s 

strani zavarovalnic se utegne zgoditi prav na dolgoročnem segmentu. Za banke bo zmanjševanje 

dolgoročnih virov pomenilo dodatno zmanjševanje kreditne aktivnosti, podražitev teh virov pa bodo 

banke najverjetneje prenesle naprej na kreditojemalce z vsemi negativnimi posledicami za 

gospodarstvo. Študija EDHEC inštituta (EDHEC, 2012b) kaže, da bi lahko podjetja z nižjimi 

bonitetnimi ocenami (BBB in nižje) naletela na resne težave pri pridobivanju dolgoročnih finančnih 

virov. Glede na vlogo, ki jo imajo zavarovalnice pri zagotavljanju dolgoročnih finančnih virov tako 

za finančna kot za nefinančna podjetja, bi to lahko imelo resne posledice za celotno ekonomijo. 

 

Zavarovalnice so kot izrazito dolgoročen investitor manj občutljive na vsakodnevne spremembe cen 

dolžniških instrumentov. Zmožnost zavarovalnice, da krije dolgoročne obveznosti iz svojih 

zavarovalnih polic, praviloma ni odvisna od dnevne volatilnosti dolžniških vrednostih papirjev. 

Zgodovinski podatki tudi kažejo, da so cene obveznic v povprečju bolj volatilne, kot to implicira 

dejanska verjetnost defaultov (Reid et al., 2012). Zaradi specifičnosti Solventnosti II se bodo 

zavarovalnice iz dolgoročnih »buy and hold« investitorjev spremenile v bistveno bolj občutljive 

investitorje, odvisne od dnevnih sprememb na finančnih trgih. Dolgoročna naložbena usmeritev 

zavarovalnic in relativna neobčutljivost na dnevne spremembe cen obveznic v portfeljih 

zavarovalnic je imela pozitivne učinke na finančne trge, saj je predstavljala vir stabilnosti. Prav tako 

so zavarovalnice zaradi specifičnih obveznosti lahko zagotavljale pomemben del financiranja za 

manj likvidne naložbe (posojila, infrastrukturni projekti, nepremičnine). Sprememba v regulativi bo 

morda vplivala na manjše zanimanje zavarovalnic za manj likvidne naložbene razrede, hkrati pa bo 

lahko povečala prociklično obnašanje zavarovalnic zaradi poštenega vrednotenja naložb in 

obveznosti. Zaradi uvedbe Solventnosti II se utegne zgoditi, da si bodo postale naložbene politike 

zavarovalnic bolj podobne. Slednje pa utegne vplivati na povečano koncentracijo določenih 

kapitalsko ugodnih naložbenih razredov (državnih obveznic EEA) in bo lahko negativno vplivalo 

na finančne trge (večja volatilnost) ter povečalo procikličnost v ekonomiji. 

 

Zavarovalnice kot dolgoročni investitor bodo morale zaradi nove regulative z izrazito 

kratkoročnim horizontom spremeniti svojo naložbeno politiko bolj v smeri netveganih naložb. 

Kljub temu da imajo zavarovalnice dolgoročen naložbeni horizont in bi lahko imele v svojih 

portfeljih večji delež dolgoročnih naložbenih razredov, kot so na primer delnice, je strošek v obliki 

dodatno zahtevanega kapitala v večini primerov previsok. Zaradi bolj kratkoročne naložbene 

usmeritve se zavarovalnice odrekajo tržni premiji za tveganje, ki bi jo lahko realizirale na dolgi rok. 

Oportunitetna izguba zavarovalnic zaradi uvedbe teh kratkoročnih regulatornih omejitev bo glede 

na študije visoka. Študija avtorjev Shija in Werkerja celo kaže, da bi lahko na dolgi rok prišlo celo 
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do od 2,5 do 3,8-odstotne oportunitetne izgube premoženja na leto (Shi, Werker, 2012). Posledica 

umika zavarovalnic iz nelikvidnega in dolgoročnega segmenta finančnega trga bi lahko povišala 

posamezne premije za tveganje (pribitki nad netvegano obrestno mero) in pomembno zmanjšala 

ponudbo dolgoročnega kapitala, ki ga potrebuje ekonomija za normalno delovanje.  

 

Uporaba ALM instrumentarija v zavarovalnicah bo povečala uporabo izvedenih finančnih 

instrumentov. Ker se preko terminskih borz trguje le s standardiziranimi izvedenimi finančnimi 

instrumenti, z večino nestandardiziranih instrumentov pa se trguje bilateralno, lahko to privede do 

povečane izpostavljenosti do posameznih finančnih institucij (tveganje nasprotne stranke) in 

potencialno sistemskih težav, če bi nekatere institucije propadle. Dobro upravljanje s tveganji na 

tem področju bo z uvedbo Solventnosti II postalo ključno za zavarovalnice. 

 

Bolj homogena naložbena politika evropskih zavarovalnic, ki bo mnogo bolj odvisna od tega, 

kar se dogaja na strani obveznosti (Liability Driven Investment, LDI), bo lahko v prihodnje 

pomembno vplivala na kapitalski položaj zavarovalnice. Solventnost II uvaja pošteno vrednotenje 

naložb in obveznosti. Pri izračunu poštene vrednosti obveznosti je eden izmed ključnih faktorjev 

netvegana diskontna obrestna mera. Realokacija naložb iz kapitalsko neugodnih (delnice, 

podjetniške obveznice itd.) v kapitalsko ugodnejše EEA državne obveznice bi lahko zaradi 

povečanega povpraševanja vplivala še na dodatno zniževanje dolgoročnih netveganih obrestnih 

mer, kar bi zaradi padca diskontne obrestne mere povzročilo še dodaten dvig na strani obveznosti in 

poslabšanje kapitalske ustreznosti zavarovalnice (BIS, 2011). 

 

 

6 POSLEDICE SPREMEMB NALOŽBENE POLITIKE SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC 

ZA SLOVENIJO 

 

 

Večina nanizanih ugotovitev velja za vse zavarovalnice v EU, tudi za slovenske. Vendar pa 

obstajajo med posameznimi državami znotraj EU, še posebno pa EMU, pomembne razlike, kar 

zadeva potencialne posledice sprememb same naložbene politike. Slovenija je ena izmed takšnih 

držav. 

 

Slovenske zavarovalnice imajo podobno kot evropske med svojimi naložbami velik del dolžniških 

vrednostnih papirjev. 

 

Tabela 5: Struktura naložb kritnega premoženja in kritnih skladov slovenskih zavarovalnic v letih 

2008–2011 (v % na zadnji dan leta) 

 
Vir: Agencija za zavarovalni nadzor (AZN). 

 

Sektorsko gledano so naložbe slovenskega zavarovalnega sektorja v pomembnem obsegu 

usmerjene v bančne dolžniške in lastniške vrednostne papirje in depozite (AZN, 2012). Slovenske 

247



zavarovalnice poleg tega, da financirajo lastno državo preko nakupov državnih dolžniških 

vrednostnih papirjev, predstavljajo dolgoročen in stabilen vir financiranja za slovenske banke. 

Dolžniške naložbe zavarovalnega sektorja so v bistveno manjšem obsegu usmerjene v slovenska 

nefinančna podjetja, razlog pa je predvsem v nerazvitosti finančnega trga vrednostnih papirjev in 

tradicionalnega primata bank na tem področju financiranja. 

 

V naslednji tabeli je prikazan delež naložb slovenskih zavarovalnic v tujini (od celotnih naložb). 

 

Tabela 6: Naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov v tujini za slovenske zavarovalnice, 

2008–2011 (v mio EUR na zadnji dan leta) 

 

 
Vir: AZN. 

 

Kot je jasno videti v tabeli, se delež naložb v tujini glede na celotne naložbe od leta 2009 povečuje 

tako na kritnih skladih kot na kritnem premoženju. V letu 2011 se je najbolj povečal delež tujih 

dolžniških vrednostni papirjev (brez državnih) tako na kritnem premoženju kot na kritnih skladih. 

Delež naložb v tuje državne vrednostne papirje po podatkih AZN znaša že 46,6 odstotka vseh 

naložb slovenskih zavarovalnic v skupini državnih vrednostnih papirjev in se je glede na leto poprej 

povečal za 4,5 odstotne točke. Delež tujih podjetniških vrednostnih papirjev v portfeljih slovenskih 

zavarovalnic se prav tako povečuje, in sicer je znašal konec leta 2011 na kritnih skladih že 77,5 

odstotka vseh dolžniških podjetniških vrednostnih papirjev, na kritnem premoženju pa 67,4 odstotka 

vseh tovrstnih naložb. Zmanjševanje izpostavljenosti slovenskih zavarovalnic do slovenskih 

državnih in podjetniških (predvsem bančnih) dolžniških vrednostnih papirjev je delno pogojeno s 

trenutno neugodno gospodarsko situacijo pri nas, ko zavarovalnice dajejo večji pomen stabilnosti in 

varnosti. Poslabševanje bonitetne ocene države in finančnih podjetij ter povečana negotovost na 

finančnih trgih ta negativni trend le še poslabšujejo. Odliv naložb slovenskih zavarovalnic v tujino 

za Slovenijo pomeni izgubo dragocenih dolgoročnih in stabilnih virov. Kje bodo slovenske banke in 

država našle alternative vire, je težko napovedati. Solventnost II bo s svojimi specifičnimi pravili 

(bonitetna ocena, ročnost itd.) še dodatno vplivala na ta negativen trend zmanjševanja 

izpostavljenosti slovenskih zavarovalnic doma. V naslednji tabeli prikazujem še strukturo dolga 

Slovenije in nekaterih problematičnih držav glede na status rezidentstva investitorjev. 
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Slika 6: Delež nerezidentov v celotnem dolgu posamezne države (v %) 

 

 
Vir: J.P. Morgan, 2013. 

 

Kljub relativno nizkemu stanju javnega dolga Slovenije predstavlja trenutno največji problem naše 

države in njene zadolženosti prav struktura investitorjev. Velik del dolga Slovenije je, kot lahko 

vidimo, v rokah nerezidentov (približno 65 %), kar jo med perifernimi državami uvršča v sam vrh. 

V času negotovosti na finančnih trgi prav ta dejavnik neugodno vpliva na položaj države, ko se ta 

poskuša ponovno zadolžiti na finančnem trgu ali refinancirati svoje obveznosti. Delež rezidentov 

(tudi zavarovalnic) v dolgu države predstavlja vir stabilnosti in povečuje manevrski prostor države, 

ko se v času neugodnih razmer poskuša zadolžiti na finančnem trgu. Po trenutnem predlogu 

Solventnosti II imajo vse obveznice EEA držav ničelno kapitalsko utež, kar je ekonomsko težko 

upravičiti. Sprememba kapitalskih uteži za obveznice EEA držav v smeri izenačitve z metodologijo 

podjetniških obveznic bi pomenila za Slovenijo še dodatne težave, saj bi zaradi nižanja bonitetne 

ocene vedno teže pridobivala vire tudi od slovenskih zavarovalnic. 

 

 

7 ODPRTA VPRAŠANJA 

 

 

Pri EIOPA so s kvantitativnimi študijami ugotovili, da povsem tržno/ekonomsko vrednotenje naložb 

in obveznosti povzroča preveliko volatilnost kapitalske (ne)ustreznosti, zato skušajo zdaj z 

različnimi prijemi to nekoliko zgladiti (Long Term Guarantee Assessment, LTGA). Zamuda pri 

implementaciji Solventnosti II je povezana z dodatnimi kvantitativnimi in kvalitativnimi študijami v 

okviru LTGA. Do največjega potencialnega vpliva na naložbeno politiko zavarovalnic bi lahko 

prišlo prav zaradi uvedbe specifičnih izravnalnih faktorjev, in sicer gre za t. i. »Matching 

Adjustment (MA)« in »Countercyclical Premium (CCP)«. 

 

MA se »kvalificira« pri obveznostih, ki so povsem predvidljive (denarni tokovi tako obveznosti kot 

naložb so fiksni brez opcij odpoklicev in odstopov ...), preko višje diskonte obrestne mere in na 

drugi strani pri naložbah preko nižjega SCR za kreditno tveganje (Spread Risk). Pri takšnih 

obveznostih se lahko določi del portfelja, ki krije te obveznosti. Naložbe v tem portfelju se bodo 

držale do zapadlosti, potreb po prodaji zaradi predvidljivosti obveznosti ne bo. Kapitalska zahteva 

za kreditno tveganje v tem primeru ni več potrebna, je pa potrebna kapitalska zahteva za defaulte, ki 

pa je nižja. Defaulti so se zgodovinsko gledano pokazali za precej manj izrazite, kot jih v določenih 

trenutkih izkazujejo volatilnosti kreditnih pribitkov. Iz naložb, ki krijejo prej omenjene obveznosti, 

se izračuna »odpustek« (Matching Adjustment). Za faktor MA se nato poveča pribitek na diskontno 

krivuljo, s katero se diskontira obveznosti, tako pa dobimo nižje obveznosti in s tem več t. i. 

presežka sredstev nad obveznostmi (basic own funds), ki je osnovni del kapitala. S t. i. 
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Countercyclical Premium (CCP) pa želi EIOPA zgladiti bolj »sistematične« pretrese na finančnih 

trgih, in sicer za tisti del obveznosti, za katere zavarovalnica ne bo ustrezala kriterijem za MA 

odpustek. Po ugotovljenem pretresu naj bi EIOPA naknadno določila odpustek, ki bi se prištel 

krivulji, s katero se diskontira obveznosti. S tem bi tako kot pri MA dobili nižje obveznosti oziroma 

večji razpoložljivi kapital. Obstaja pa tudi možnost, da bi lokalni regulator lahko dovolil uporabo 

CCP tudi samo lokalno. 

 

Če bi bili vpeljani specifični izravnalni faktorji (MA, CCP), bi lahko to pomembno vplivalo na 

naložbeno politiko evropskih zavarovalnic. Podjetniške obveznice bi zaradi tega lahko postale 

bistveno bolj zanimive, kot predvideva trenutni predlog kapitalskih zahtev; pričakovati je celo 

povečano povpraševanje po tem naložbenem segmentu. V uvidu nizkih obrestnih mer zaradi 

finančne krize bi zavarovalnice lahko povečale izpostavljenost do obveznic z nižjo bonitetno oceno 

(high yield), saj bi bila potreba po kapitalu (SCR) zaradi odpustkov (predvsem MA) bistveno nižja, 

kot je po trenutnem predlogu EIOPA. 

 

Analiza učinkov Solventnosti II je temeljila na uporabi standardnega modela, ki ga predlaga 

EIOPA. Raziskave kažejo, da je standardni model sicer bolj enostaven za uporabo, a da ne odraža 

pravilno vseh tveganj, ki so jim posamezne zavarovalnice izpostavljene. Interni modeli omogočajo, 

da zavarovalnice prilagodijo izračun kapitala lastnim specifikam. V okviru modula tržnih tveganj in 

uporabe internega modela prihaja do največjih razlik predvsem pri obravnavi državnih obveznic 

EEA držav. Interni modeli obveznicam EEA države določajo različne kapitalske uteži skladno z 

njihovim dejanskim tržnim tveganjem. Raziskave še kažejo, da standardni model glede na interni 

model podcenjuje tržno tveganje obveznic z nižjo bonitetno oceno in preceni tveganje tistih 

obveznic z višjo bonitetno oceno. Prav tako je po internem modelu skupna SCR kapitalska utež za 

podjetniške obveznice in delnice nižja kot po standardnem modelu, kar pomeni, da bi se 

zavarovalnicam splačalo za tržna tveganja uporabljati delne interne modele (Gatzert, Martin, 2012). 

Enak sklep je razviden tudi iz rezultatov QIS 5 študije (QIS,2011), kjer znaša celotni SCR za 

zavarovalne skupine po internem modelu 80 % tistega po standardnem modelu. Uporaba internih 

modelov bi lahko zavarovalnicam omogočala več manevrskega prostora pri naložbeni politiki, s 

tem pa bi lahko bili zaključki analize deloma drugačni od predstavljenih. 

 

 

8 SKLEP 

 

 

Naložbeni politiki evropskih zavarovalnic se zaradi uvedbe Solventnosti II obetajo korenite 

spremembe. Zaradi specifične metodologije izračuna kapitala bodo favorizirane predvsem državne 

obveznice EEA držav in kratkoročne podjetniške obveznice z visoko bonitetno oceno. Delniške in 

ostale dolgoročne dolžniške naložbe z nižjo bonitetno oceno bodo postale za zavarovalnice bistveno 

manj privlačne. Aktivno upravljanje s tržnimi tveganji bo postalo pomembnejše, saj bo vplivalo na 

zahtevani kapital zavarovalnice. Neusklajenost trajanja naložb in obveznosti bodo zavarovalnice 

odpravljale predvsem z dolgoročnimi državnimi obveznicami EEA držav ali izvedenimi finančnimi 

instrumenti. Zaradi finančne krize in obdobja nizkih obrestnih mer se bodo zavarovalnice 

posluževale različnih dinamičnih delniških strategij, s katerimi bodo poskušale dosegati primerno 

donosnost ob nižjih kapitalskih zahtevah. Kratkoročni regulatorni horizont Solventnosti II bo 

spremenil naložbeno politiko zavarovalnic, tako da bodo pri investiranju tudi te zasledovale bolj 

kratkoročne cilje, s tem pa bodo predvsem banke in druga podjetja pomembno prikrajšale za 

dolgoročne in stabilne vire financiranja. Vloga zavarovalnic kot pomembnega vira stabilnosti na 

finančnih trgih bo zaradi uvedbe Solventnosti II in koncepta tržnega vrednotenja naložb in 

obveznosti bistveno zmanjšana. Za Slovenijo uvedba Solventntosti II prinaša dodatno izgubo 

dolgoročnih in stabilnih virov financiranja s strani zavarovalnic. 
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9 POVZETEK 

 

 

Novo nastajajoča regulativa Solventnost II prinaša za zavarovalnice v EU velike spremembe in 

izzive. Na področju upravljanja naložb zavarovalnic v EU se vpeljuje dinamičen pogled na naložbe, 

kjer bo od tveganja posameznih naložb in njihovih korelacij z različnimi dejavniki tveganja odvisna 

potreba po kapitalu posamezne zavarovalnice. Bonitetne ocene in ročnosti posameznih naložb imajo 

po novi regulativi poleg pričakovane donosnosti pomembno vlogo pri določanju optimalnega 

naložbenega portfelja. Posledica uvedbe nove regulative na področju upravljanja naložb bo, da bodo 

zavarovalnice bistveno manj pripravljene držati v svojih portfeljih slabše likvidne dolgoročne 

nedržavne dolžniške vrednostne papirje slabše bonitete ter druge vrednostne papirje z daljšim 

naložbenim horizontom (delnice), kar bo lahko imelo pomemben vpliv na finančne trge in 

dolgoročno blaginjo posameznih nacionalnih gospodarstev. 

 

 

10 SUMMARY 

 

 

New regulatory framework Solvency II brings major changes and challenges for the insurance 

companies in EU. Market risk of the assets and consequently capital requirements for market risk 

depend on volatility and correlation with risky elements. Besides expected return, credit ratings and 

duration of the assets significantly impact optimal portfolio allocation. Insurance companies are 

expected to have smaller exposure to less liquid non – government bonds with lower rating and 

other long term financial assets (stocks) in their portfolios because of Solvency II rules. This change 

in the portfolio allocation could significantly impact the financial markets as well the overall 

welfare of the economy on the long run. 
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OSREDNJI PREMIKI NA SLOVENSKEM ZAVAROVALNEM TRGU  

IN MOŽNOSTI RAZVOJA V POSTKRIZNEM ČASU 

 

MAIN SHIFTS IN THE SLOVENIAN INSURANCE MARKET AND 

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN THE POST-CRISIS PERIOD 

 

DOC.  DR. MIROSLAV KONČINA
1 

 

 

1 UVOD  

 

 

Statistični podatki kažejo (SZZ, od leta 2009 do 2011, nedokončni podatki za leto 2012),
2
 da 

učinki finančne krize in recesije ter v zadnjem obdobju pri nas tudi politična kriza slovenskih 

zavarovalnic niso intenzivno prizadeli. Zavarovalnice in Pozavarovalnica Sava, d. d. se tudi v 

kriznem obdobju poslovno in kapitalsko celo povezujejo in se strateško usmerjajo na tuje trge. 

Z nekoliko manjšim strukturnim deležem življenjskih zavarovanj v zavarovalnih portfeljih bo 

slovensko zavarovalništvo glede na obseg zbranih bruto premij do 31. 10. 2012 tudi v letu 

2012 poslovalo pozitivno. Naše zavarovalnice kot osrednje nedepozitne finančne institucije 

(Mishkin, F. S., 1994)
3
 v primerjavi z depozitnimi finančnimi posredniki (predvsem z 

bankami) tako ne izkazujejo ne izgub, prav tako pa se ne soočajo s težavami pri vodenju in 

nadzoru ter s strukturnimi oziroma strateškimi problemi, ki bi bili posledica nepripravljenosti 

na globalno finančno krizo in na gospodarsko recesijo, kot se je to, denimo, odrazilo zlasti v 

naših bankah, ki so v državni lasti.  

 

Razloge in utemeljitve za to, da je slovensko zavarovalništvo v primerjavi z drugimi 

finančnimi posredniki na našem finančnem trgu pozitivna izjema, gre iskati tudi v osrednjih 

razvojnih premikih te panoge vse od osamosvojitve Slovenije naprej, nato v uresničevanju 

usmeritev Evropske unije za to finančno področje, v ustreznem vodenju in nadzoru (tako 

notranjem kot zunanjem) ter s tem v uresničevanju vloge Agencije za zavarovalni nadzor RS, 

kar pomeni tudi sistematično obvladovanje finančnih tveganj v zavarovalnicah.  

 

Navedeno predstavlja tudi smernice za razvoj in rast slovenskega zavarovalništva v 

postkriznem obdobju, ob upoštevanju realnih predpostavk (za zdaj jih še ni mogoče zaslediti), 

da bo Slovenija izšla iz finančne in gospodarske krize. Ta kriza namreč postaja vse bolj 

socialna in tudi politična. 

 

Dvaindvajset let po osamosvojitvi Slovenije in dvajset let delovanja Slovenskega 

zavarovalnega združenja kot interesnega in tudi strokovnega povezovalca slovenskega 

zavarovalništva pogojuje izbor naslednjih tem tega prispevka:
 
 

 

- prehod od vzajemnega zavarovalništva v tržni model ponudbe in povpraševanja po 

zavarovanjih po osamosvojitvi Slovenije;  

- širitev in členitev ponudbe ter povpraševanja na razvijajočem se slovenskem 

zavarovalnem trgu in njegovo strukturiranje;  

                                                
1 Sodni izvedenec za poslovne in organizacijske vede – zavarovalništvo.  
2 Statistični podatki o poslovanju Slovenskih zavarovalnic so povzeti iz statističnih zavarovalniških biltenov SZZ, 

in sicer za leta 2009, 2010 in 2011. Za leto 2012 so bili pridobljeni nedokončni podatki SZZ, ki so bili zbrani do 

31. 10. 2012.  
3 Mischkin, F. S.: The Economics of Money, Banking and Finance, London, 1994. 
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- opredelitev osrednjih razvojnih premikov slovenskega zavarovalništva, kot so sprejem 

sistemskih zakonov, vstop Slovenije v EU in uveljavitev evropskih direktiv za 

zavarovalništvo, vpliv finančne krize na slovensko zavarovalništvo, ter primerjava z 

drugimi finančnimi posredniki v obdobju krize;  

- napoved postkriznega položaja slovenskega zavarovalništva, ki bi moralo temeljiti na 

znanih, prepoznavnih ali vsaj pričakovanih razvojnih predpostavkah o gibanju 

evropskih financ in o gospodarski rasti v EU;  

- upoštevanje strukturnih sprememb na slovenskem zavarovalnem trgu ter ocena 

možnih poslovnih usmeritev našega zavarovalništva v postkriznem obdobju.  

 

 

2 OSREDNJI RAZVOJNI PREMIKI V SLOVENSKEM ZAVAROVALNIŠTVU  

 

 

Razvojni premiki v slovenskem zavarovalništvu, ki so razmeroma hitro zahtevali in pozneje 

utrdili strukturno ter pravno urejenost zavarovalne panoge, tržno in finančno uspešnost 

slovenskih zavarovalnic ter doprinesli k ureditvi in izvajanju notranjega in zunanjega nadzora, 

so predvsem naslednji: 

 

- organiziran in postopen prehod slovenskih zavarovalnic od vzajemnega 

zavarovalništva v tržne modele ponudbe po osamosvojitvi Slovenije (zakon SFRJ, 

1990; zakon RS, 1994);
4
 

- širitev in členitev ponudbe zavarovanj na slovenskem zavarovalnem trgu; osmišljanje 

in pospešitev razvoja življenjskih zavarovanj, ki jih prej v strukturi zavarovalnih 

portfeljev slovenskih zavarovalnic skorajda ni bilo mogoče zaslediti; postopno 

strukturiranje in vse več ponudnikov zavarovanj (zavarovalnic in zavarovalne tržne 

mreže); 

- ustanovitev Slovenskega zavarovalnega združenja (leta 1993), sprejem slovenskih 

sistemskih zakonov o zavarovalništvu (leta 2000); uveljavitev evropskih direktiv za 

zavarovalništvo po vstopu Slovenije v EU (po letu 2004), kar je pomenilo 

institucionalno okrepitev nadzorne funkcije Agencije RS za zavarovalni nadzor ter 

prav tako okrepitev notranjega nadzora v zavarovalnicah in sistematično obvladovanje 

zavarovalnih oziroma finančnih tveganj;  

- vodstva v slovenskih zavarovalnicah so se uspešno spoprijela s finančno krizo v svetu 

in v EU, predvsem pa z gospodarsko recesijo v Sloveniji; strateška in operativna 

sposobnost vodilnih v zavarovalnicah in njihovih nadzornih svetov, da so se po letu 

2008 soočili z zahtevnim kriznim poslovnim okoljem. 

 

Navedeni premiki v slovenskem zavarovalništvu predstavljajo tudi izhodišče za oblikovanje 

možnih strateških razvojnih predpostavk in za napoved položaja našega zavarovalništva v 

                                                
4
 Slovenija je prevzela jugoslovanski Zakon o temeljih sistema zavarovanja premoženja in oseb, Ur. l. SFRJ, št. 

17/5, 1990. Leta 1994 pa je bil v Sloveniji sprejet prvi slovenski zakon, in sicer: Zakon o zavarovalnicah, Ur. l. 
RS, št. 64/1994 in 15/1995. Pomemben je bil predvsem postopen in dosleden prehod od jugoslovanskih 

zavarovalnih standardov k evropskim (avstrijsko-nemški zgled), kar je pomenilo povečanje zavarovalnih 

rezervacij in s tem primerljivost bilanc slovenskih zavarovalnic z evropskimi. Vpeljan je bil tudi dosleden 

državni nadzor nad zavarovalnicami. 
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prihodnjih, postkriznih letih. Napoved o prihodnosti našega zavarovalništva pa bi morala 

temeljiti na dovolj verjetnih predpostavkah o prihodnosti evropskih financ ter o gospodarski 

rasti in s tem o rasti kupne moči v EU ter še posebno v Sloveniji. Pričakovana prodaja 

lastniških deležev države v slovenskih zavarovalnicah bo verjetno privedla tudi do novih 

strukturnih sprememb na našem zavarovalnem trgu in do drugačnih mednarodnih strategij 

slovenskega zavarovalništva na notranjem trgu EU in zunaj njega. 

 

 

2.1 Osrednje razvojne usmeritve in nastajanje slovenskega zavarovalnega trga 

 

 

Do sprejetja Zakona o temeljih sistema zavarovanja premoženja in oseb je v Sloveniji 

poslovala le ena zavarovalnica, tj. Vzajemna zavarovalna skupnost Triglav, ki je imela svoj 

sedež v naši republiki. Poleg te zavarovalnice sta bili v Sloveniji navzoči še dve območni 

enoti, in sicer Croatia in Dunav. Prva zavarovalnica je imela svoj sedež na Hrvaškem, druga v 

Srbiji. Omenjeni zakon je po osamosvojitvi Slovenije omogočil zavarovalnici Triglav in 

obema navedenima območnima enotama iz republik nekdanje skupne države, da se oblikujejo 

in registrirajo kot samostojne zavarovalniške delniške družbe s sedežem v Sloveniji. Tako so 

nastale tudi druge nove zavarovalnice, kot so Adriatic, Tilia in Zavarovalnica Maribor, ki so 

bile pred tem temeljne rizične skupnosti Zavarovalnice Triglav. Te zavarovalnice, tj. Triglav, 

Adriatic, Tilia, Zavarovalnica Maribor ter Croatia in Dunav (pozneje Ljubljanska 

zavarovalnica, d. d.), so bile prve zavarovalnice po prevzetem jugoslovanskem zakonu, ki so 

bile registrirane v samostojni Sloveniji. Poslovati so začele na območju Slovenije konec leta 

1990 in v začetku leta 1991. Število zavarovalnic se je nato še povečevalo. 

 

Pri nas je tako na primer 1. januarja 1993 poslovalo že 9 zavarovalnic in ena pozavarovalnica. 

Vse zavarovalnice so bile delniške družbe, tedaj v družbeni ali mešani lastnini, ali mešane 

družbe. Dodati je treba, da je istega leta v Sloveniji poslovalo tudi že več kot 30 organizacij, 

ki so bile v skladu z navedenim zakonom opredeljene kot »druge zavarovalne organizacije«. 

Šlo je za zavarovalne agencije in za svetovalne organizacije na področju zavarovalništva, ki 

so lahko opravljale vse zavarovalne storitve, razen seveda akta zavarovanja.  

 

Osrednje razvojne usmeritve slovenskega zavarovalnega trga v obdobju od leta 1991 do 2000
5
 

so bile pogojene s takratnimi problemi sistemskega, strukturnega in poslovnega prehoda naših 

zavarovalnic od vzajemnih skupnosti v tržna finančno-storitvena podjetja. Težave, ki jih je 

moralo slovensko zavarovalništvo preseči v prvih letih svojega razvoja, so bile predvsem 

naslednje: 
 

- z jugoslovanskim zakonom prevzeti zavarovalni standardi in tarifni sistemi nekdanje skupne 

države, vključno s prenizkimi zavarovalnimi rezervacijami, so pogojili nestvarne bilance 

uspeha zavarovalnic in prikrivanje izgub v našem zavarovalništvu; 

- nestrukturiran trg ponudbe (ponudnikov) in diferencirano povpraševanje po zavarovalnih 
storitvah (zlasti zanemarljiv je bil delež življenjskih zavarovanj, zavarovalne storitve pa so 

bile tudi slabo odzivne na potrebe prebivalstva ter pravnih oseb, ko je šlo za premoženjska 

zavarovanja);  

- odsotnost sistemskih podlag za analize in nadzor poslovanja zavarovalnic, ki so se preobrazile 
v zavarovalne delniške družbe; v slovenski zavarovalni prostor so namreč v devetdesetih letih 

minulega stoletja že vstopale tuje zavarovalnice, ki so imele takrat pred slovenskimi 

                                                
5 Leta 2000 sta bila sprejeta temeljna zakona za področje zavarovalništva: Zakon o zavarovalnicah in Zakon o 

lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, Ur. l. RS, št. 13/2000. Oba zakona sta bila naravnana na vstop 

Slovenije v EU in s tem na vključitev slovenskega zavarovalništva v notranji trg EU. 
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zavarovalnicami pomembno tržno prednost (razvitost zavarovalnega znanja in sposobnost 

trženja ter vodenja finančnih storitvenih podjetij); 

- v naših zavarovalnicah ni bilo ustreznega tržnega znanja in razvojnih strategij, prav 

tako ni bilo dovolj menedžerskega znanja in znanja o načrtnem obvladovanju 

zavarovalnih tveganj ter upravljanju zavarovalnih porfeljev.  

 

Eden od osrednjih razvojnih problemov slovenskega zavarovalnega trga je bil gotovo, kako in 

kdaj proizvesti tržno odzivno novo zavarovalno storitev in strateško prestrukturirati 

zavarovalne porfelje. Zavarovalnice so morale torej najprej ugotoviti in oceniti nove 

objektivne nevarnosti na slovenskem zavarovalnem trgu ter ob tem oceniti subjektivno 

občutenje tveganj v povezavi s temi nevarnosti tako za prebivalstvo kot za gospodarstvo. Šele 

objektivno izmerjene nevarnosti, ki so povezane s subjektivnim občutenjem tveganja pri 

potencialnih zavarovancih, namreč lahko postanejo nove zavarovalne storitve zavarovalnic. 

(Končina, M., 1993)
6
 

 

 

2.2 Rast slovenskega zavarovalništva do obdobja finančne in gospodarske krize 

 

 

Statistični podatki o poslovanju slovenskih zavarovalnic v času samostojne države, vse do 

obdobja finančne krize v svetu in pri nas, kažejo na to, da je slovensko zavarovalništvo v 

skorajda vseh pogledih pomembno napredovalo. Dosežena je bila finančna konsolidacija 

slovenskih zavarovalnic, in sicer na podlagi pozitivnih finančnih rezultatov in 

dokapitalizacije. Finančna trdnost se je kazala v povečanju zavarovalnih rezervacij, naložb 

kritnega premoženja in tudi lastnega kapitala. Zavarovalnice ne bi mogle doseči finančnih 

uspehov, če ne bi dopolnile svoje ponudbe z novimi storitvami in z novimi tržnimi spleti, ki 

so se odzivali na potrebe potencialnih zavarovancev. Prav tako ne bi mogle biti uspešne, brez 

da bi hitro razvijale strokovno znanje in zaposlile številne nove strokovnjake (v 

zavarovalnicah in v zavarovalnih tržnih mrežah). K takšnemu razvoju je pripomogla tudi 

konkurenca med zavarovalnicami, kar potrjuje smiselnost odločitev o ustanovitvi večjega 

števila zavarovalnic že v letu 1991 (Škufca, 2008).
7
  

 

Položaj slovenskega zavarovalništva vse do leta 2008 je izkazoval, da se ta panoga pri nas 

lahko uspešno razvija – tako z gledišča zavarovalne dejavnosti kot z gledišča razvoja 

zavarovalništva – v pomemben finančni dejavnik, ki naj bi imel pomembno vlogo pri razvoju 

Slovenije (razvoju kapitalskega trga) tudi v prihodnje. Stanje in perspektive zavarovalništva v 

Sloveniji do leta 2008 podobno ocenjujeta tudi Franjo Štiblar in Filip Šramel (2008),
8
 ki 

ugotavljata, da je zavarovalništvo v Sloveniji v veliki meri konkurenčno drugim 

zavarovalnicam v Evropski monetarni uniji (EMU) oziroma da položaj zavarovalništva v 

Sloveniji ni zaskrbljujoč in ima ob dolgi tradiciji v zdajšnjem prelomnem obdobju ugodno 

perspektivo (avtorja v omenjenem prispevku še ne predpostavljata eskalacije finančne krize v 

svetu in pri nas). 

 

Slovenske zavarovalnice so si zatem, ko je doma in na svetovni ravni nastopila kriza, 

prizadevale za finančno konsolidacijo sektorja, za krepitev tržnih položajev na domačem 

                                                
6 Končina, M.: Trženje osebnih in premoženjskih zavarovanj na slovenskem zavarovalnem trgu, doktorska 

disertacija, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, 1993. 
7 Smiselno povzeto po Škufca, F.: Zavarovalništvo na Slovenskem od začetkov do danes, SZZ, Ljubljana, 2008. 
8 Štiblar, F., Šramel, F.: Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju, SZZ, Ljubljana, 2008. 

 

256



  

zavarovalnem trgu in tudi na nekaterih tujih, kjer je imelo slovensko zavarovalništvo določene 

komparativne prednosti. Navedeno je torej pomenilo, da je slovensko zavarovalništvo 

pričakalo svetovno in domačo krizo razmeroma pripravljeno in da se je znalo z zaostrenimi 

ukrepi pravočasno odzvati na težave našega finančnega trga, ki so se v Sloveniji med 

gospodarsko krizo poglabljale še bolj kot v drugih državah EU.  

 

 

3 ODZIVNOST SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA NA FINANČNO KRIZO IN 

GOSPODARSKO RECESIJO  

 

 

Poudariti velja, da zavarovalnice kot nedepozitne finančne posrednike, ki zbirajo sredstva z 

zavarovalnimi premijami, kot depozitne finančne posrednike (zlasti banke), ki pridobivajo 

sredstva iz depozitov prebivalstva, kljub navedenim razlikam v poslovanju opredeljujejo tako 

enaka temeljna načela poslovanja, in sicer: varnost, likvidnost ter donosnost. Pri 

zavarovalništvu mora biti donosnost v funkciji prvih dveh načel oziroma predvsem načela 

varnosti za zavarovance. Očitno je, da so slovenske zavarovalnice tem načelom sledile, banke 

in tudi drugi finančni posredniki pri nas pa ne dovolj ali pa sploh ne.  

 

Prihodek zavarovalnic torej izvira iz razlike med vrednostjo nastalih škod in ceno premij za 

zavarovanja, ki so sklenjena za določena časovna obdobja, ter iz obvladovanja stroškov 

izvajanja zavarovanj, torej iz učinkovitega poslovodenja. Slovenske zavarovalnice bi zato 

lahko zašle v poslovne težave predvsem zaradi: 

 

- slabega obvladovanja tveganj;  

- bistvenega poslabšanja naložbenih pogojev na finančnih in kapitalskih trgih ter zaradi 

eskalacije finančne krize; 

- dolgotrajne gospodarske recesije;  

- slabega poslovodenja in neodzivnosti vodstev zavarovalnic na zahtevnejše okolje 

poslovanja, ki ga pogojuje finančna kriza.  

 

V naših zavarovalnicah se ni zgodilo nič od navedenega ali vsaj ne tako intenzivno, da bi 

povzročilo resne poslovne in razvojne težave v panogi ali celo začetek entropije slovenskega 

zavarovalništva.  

 

 

4 PRESOJA MOŽNOSTI SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC V RAZMERAH 

FINANČNE KRIZE IN V POSTKRIZNEM OBDOBJU  

 

 

Podatki zavarovalne dejavnosti za 18 slovenskih zavarovalnic (statistični podatki SZZ, 2011) 

kažejo, da so v slovenskem zavarovalništvu posamezne zavarovalne vrste in skupine v 

obdobju finančne in gospodarske krize sicer rasle počasneje kot pred letom 2008, vendar pa 

gledano v celoti poslovni rezultati slovenskih zavarovalnic niso bili negativni ali bistveno 

slabši kot pred krizo. Zastoj ali manjše znižanje deležev v zavarovalnih porfeljih je mogoče 

ugotoviti pri življenjskih zavarovanjih. A ker slovensko zavarovalništvo zaostaja za razvitim 

delom evropskega zavarovalništva prav, ko gre za obseg oziroma delež življenjskih 

zavarovanj v primerjavi z drugimi zavarovalnimi vrstami, je ta podatek za naše 

zavarovalništvo strateško pomemben. 

 

257



  

Strateške scenarije slovenskih zavarovalnic je treba – kljub krizi – zgraditi na predpostavkah 

postopne in verjetno nekaj let trajajoče konsolidacije svetovnega finančnega in s tem tudi 

zavarovalnega trga. Padec slovenskega BDP do konca leta 2012 in pričakovana negativna rast 

v letu 2013 pogojujeta zastoj, v prihodnjem letu pa tudi upad industrijskih in transportnih 

zavarovanj. Zaradi zmanjšanja kupne moči prebivalstva je mogoče pričakovati še nadaljnjo 

stagnacijo in manjše upadanje življenjskih in drugih osebnih zavarovanj. Na področju osebnih 

zavarovanj bodo morale zato slovenske zavarovalnice izdelati diferencirane portfeljske 

strategije za različne sloje prebivalstva, ki imajo različne življenjske cilje in seveda različne 

finančne zmožnosti. V tržnem pristopu bo treba ponudbo premoženjskih zavarovanj za fizične 

osebe povezati s skupinami osebnih zavarovanj in drugih finančnih storitev. Pri tem bo 

pomembno tudi poslovno in tržno sodelovanje tako z bankami kot s finančnimi skladi. 

(Končina, 2010)
9
 

 

 

4.1 Ravnanje vodstev slovenskih zavarovalnic v krizi  

 

 

Razprave menedžmenta zavarovalnic na Dnevih slovenskega zavarovalništva v Portorožu so 

potrdile, da so morala vodstva slovenskih zavarovalnic v letih 2008 in 2009 vpeljati nekatere 

energične in zaostrene ukrepe, s čimer so bila postavljena tudi izhodišča za poznejše strateške 

pristope:   

 

- vodstva so zagotovila celosten in pregleden nadzor nad dogodki in gibanji v 

zavarovalnicah ter poslovno odzivnost v kriznem okolju;  

- zagotovila so verodostojnost poslovodstev ter zadržala ugled zavarovalnic v odnosu 

do zunanjega okolja (zavarovalni oziroma finančni trg, država, drugi finančni 

posredniki); 

- sistematično so analizirala in nadzirala poslovno dejavnost (gibanje prihodkov in 

odhodkov, gibanje sprememb v portfeljih, stanje likvidnosti);  

- izvedla so nujne organizacijske spremembe, ki so zagotovile vitkejšo in preglednejšo 

organizacijsko strukturo zavarovalnic;  

- informirala, ozavestila in motivirala so zaposlene za izvajanje nalog v kriznih 

razmerah. (Končina, 2009)
10 

 

 

Razvojne strategije zavarovalnic, ki bi temeljile na predhodnih energičnih in zaostrenih 

ukrepih zaradi finančne krize v poslovnem okolju, predstavljajo še nedefinirane poti do novih 

ali spremenjenih razvojnih ciljev v primerjavi s tistimi pred krizo. Strateške cilje in nove poti 

do njih bi bilo treba opredeliti že v času izvajanja energičnih in zaostrenih ukrepov ter pri tem 

upoštevati ugotovljene razvojne slabosti slovenskih zavarovalnic, ki do krize niso bile 

odpravljene, niso pa bile niti zelo moteče. Med temi slabostmi so gotovo nedokončna 

privatizacija Zavarovalnice Triglav in Pozavarovalnice Sava, strateška nepovezanost 

slovenskih zavarovalnic z določenimi tujimi zavarovalnicami, premajhna usmerjenost 

slovenskih zavarovalnic na individualizacijo premij, kar bi pomenilo konkurenčno prednost v 

primerjavi s tujimi zavarovalnicami, slabost pa predstavlja tudi prevelik vpliv države na 

upravljanje zavarovalnic na podlagi neolastninjenega »družbenega kapitala«.  

                                                
9Končina, M.: Aktualne smeri in možnosti razvoja slovenskega zavarovalništva, Bančni vestnik, št. 5/2010, 

Ljubljana. 
10Končina, M.: Možne strategije slovenskih zavarovalnic v razmerah finančne krize, Zbornik ob Dnevih 

slovenskega zavarovalništva, SZZ, Portorož, 2009.  
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5 PROBLEMI OBLIKOVANJA RAZVOJNIH PREDPOSTAVK V KRIZI  

 

 

Ne glede na težave, ki nastajajo pri oblikovanju temeljev za nove razvojne predpostavke, pa je 

zagotovo treba poslovno in kapitalsko povezovanje med zavarovalnicami na slovenskem 

zavarovalnem trgu z drugimi finančnimi posredniki strateško pospeševati zaradi 

konkurenčnosti in tržnega umeščanja naših finančnih posrednikov v evropski finančni tržni 

prostor. Gre torej za strateške usmeritve, ki jih je treba intenzivno pospeševati na podlagi 

komplementarnih tržnih strategij, ne glede na krizo. To bi morala biti naloga menedžmenta 

slovenskih zavarovalnic in tudi naloga države oziroma slovenske vlade.  

 

Razvojne predpostavke v poslovnem okolju zavarovalnic za zdaj ni mogoče točno oziroma 

dovolj verodostojno opredeliti predvsem zaradi naslednjih razlogov:  

 

- nejasne in ne dovolj diferencirane, predvsem pa ne dovolj učinkovite politike na 

področju sanacije financ in še posebno finančnega sektorja;  

- vprašljive sposobnosti politike, da uveljavi nujne socialne in gospodarske reforme, kar 

pomeni varčevanje, in da hkrati sprejme ustrezne ukrepe za pospešitev gospodarske 

rasti;  

- odsotnost prepoznavnih strategij za izhod iz stanja recesije in sposobnosti oživitve 

gospodarske rasti;   

- odsotnost naložbenih virov za oživitev gospodarstva in za zagotavljanje novih 

delovnih mest.  

 

Brez hitre in pospešene gospodarske rasti ter brez večje kupne moči prebivalstva v prihodnje 

namreč ni mogoče pričakovati ne rasti in ne razvoja slovenskega zavarovalništva. 

 

 

6 SKLEP  

 

 

Slovensko zavarovalništvo je po osamosvojitvi naše države doživelo hitro rast (po statističnih 

podatkih zlasti v obdobju od leta 2000 do 2008), ki je presegala rast nacionalnega BDP. Rast 

se ni popolnoma ustavila niti ob nastopu finančne krize in gospodarske recesije, ki se v 

Sloveniji poglablja. Slovenske zavarovalnice kljub temu da poslujejo v neugodnem okolju in 

da izkazujejo nižjo rast obsega letnih bruto premij (delež življenjskih zavarovanj se je 

zmanjšal), še vedno poslujejo z manjšim dobičkom in razmeroma finančno stabilno.  

 

Za zavarovalnice je za razliko od bank v pretežno državni lasti in tudi za razliko od drugih 

depozitnih finančnih institucij značilna pravna urejenost panoge, ustrezen zunanji in notranji 

nadzor (upoštevanje usmeritev EU oziroma evropskega pravnega reda na področju 

zavarovalništva), kakovostno aktuarsko delo, ustrezno vodenje, pravočasno obvladovanje 

tveganj in zadostna odzivnost na dogajanje v poslovnem okolju. Slovenske zavarovalnice 

izkazujejo tudi kapitalsko ustreznost. V obdobju rasti so se zavarovalnice in Pozavarovalnica 

Sava, d. d. poslovno in kapitalsko povezovale. Problem v zavarovalništvu pa še vedno 

predstavlja nedokončano lastninjenje oziroma »odložitev« uresničitve zakona o lastninskem 

preoblikovanju zavarovalnic iz leta 2000.  

 

Ker je socialno in politično okolje v Sloveniji zaradi možnih težav pri uresničevanju socialnih 

reform, zaradi predvsem politične nedorečenosti, kako sanirati banke v pretežni lasti države – 
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s čimer je povezana nejasnost glede smeri razvoja našega finančnega trga – in zaradi vse 

globlje gospodarske recesije vse bolj nemirno, za zdaj za naše zavarovalništvo ni mogoče 

strokovno verodostojno opredeliti razvojnih predpostavk. Razvojni scenariji, vzpostavljeni na 

takih nestrokovnih podlagah, bi bili namreč samo špekulativna ugibanja. Verjetno pa je, da 

bodo slovenske zavarovalnice svoje poslovne in razvojne ukrepe izvajale inkrementalno, ob 

upoštevanju sprememb v svojem poslovnem okolju (tako v Sloveniji kot v EU). V tem smislu 

gre razumeti tudi dokapitalizacijo Pozavarovalnice Sava, d. d. in težnjo, da njene delnice 

kotirajo na finančnih trgih v tujih razvitih državah, ki so intenzivno odzivni na uspešnost 

poslovanja finančnih institucij, četudi te prihajajo iz Slovenije.  

 

 

7 POVZETEK  

 

 

Slovensko zavarovalništvo se je od osamosvojitve naše države, to je od leta 1991, hitro 

razvijalo. Rast je do eskalacije finančne krize v letu 2008 stalno presegala rast bruto 

družbenega produkta Slovenije. V tem obdobju se je razvil slovenski zavarovalni trg, 

slovensko zavarovalništvo pa se je v vseh pogledih uspešno vključilo v notranji trg Evropske 

unije.  

 

Slovensko zavarovalništvo tudi po štirih letih finančne krize in recesije še vedno posluje 

likvidno in z dobičkom, toda z nižjo rastjo v primerjavi s tisto pred finančno krizo. To so 

omogočili učinkovita transformacija iz državnih (javnih) zavarovalnih institucij v tržno 

usmerjena zavarovalniška storitvena podjetja (v obdobju od leta 1991 do 1994), primerna 

nova zakonodaja, učinkovit notranji in zunanji nadzor, sodoben finančni menedžment, novi 

tržno usmerjeni zavarovalni produkti z novimi tržnimi spleti ter racionalna rast zavarovalne 

panoge. Slovenske zavarovalnice usmerjajo svoje poslovanje in kapital k njegovemu 

osredotočenju in integraciji znotraj panoge. Strateški namen je, da bi zavarovalnice v 

postkriznem obdobju dosegle višje stopnje rasti na slovenskih in tudi na evropskih 

zavarovalnih trgih.  

 

 

8 SUMMARY 

 

 

The Slovene insurance industry from independence of Slovenia (from the year 1991) achieved 

quick growth. The rate of growth exceeded level of growth of the gross domestic product 

(GDP) till 2008, when financial crisis escalated. In this period developed Slovene insurance 

market and Slovene insurance industry was successfully integrated into EU internal market.  

 

The Slovene insurance industry after four years of financial crises and recession still making 

business with liquidity and profit, but also with lower growth comparing the dates before the 

financial crisis. The reasons for such situation are: effective transformation from state (public) 

insurance institutions to the market orientated insurance service companies (in the period 

1991–94), appropriate new legislation, effective internal and external control, modern 

financial management, new market orientated insurance products with new marketing mixes 

and rational growth of the insurance industry. Slovene insurance companies – despite 

financial crisis their business and capital resources aim to the concentration and integration 

inside their industry. The strategic purpose is that insurance companies could have in 

postcrisis period higher rates of growth in the Slovene and also in the EU insurance markets.  
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RAZPOLAGANJE S POLICO ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA 

 

DISPOSITION OF A LIFE INSURANCE POLICY 

 

MATEJA KOPRIVEC
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Življenjsko zavarovanje lahko najbolj splošno opredelimo kot pogodbo, s katero se 

zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal premijo, zavarovalnica pa se zavezuje, da 

bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer (smrt in/ali doživetje), izplačala 

zavarovalcu ali osebi, ki jo on določi, določeno vsoto ali rento. Življenjsko zavarovanje spada 

po naravi med t. i. vsotna zavarovanja,
2
 pri katerih se ne ugotavlja višina škode, temveč 

zavarovalnica izplača upravičencu s pogodbo dogovorjeno zavarovalno vsoto, ko so za to 

izpolnjeni pogoji.  

 

Življenjska zavarovanja so lahko različna in od interesa posameznika je odvisno, katero 

nevarnost (riziko) bo zajemalo zavarovanje. Zavarovalni primer, ki je krit z življenjskim 

zavarovanjem, temelji na negotovosti trajanja življenja in lahko predstavlja smrt, doživetje 

določene starosti ali iztek določenega roka, v katerem lahko nastopi smrt ali doživetje.  

 

Razlogi za sklenitev življenjskega zavarovanja so seveda lahko različni, vendar je ponavadi 

končni cilj zagotoviti varnost sebi in svojim bližnjim za primer, ko posameznik zaradi starosti 

ali bolezni ali smrti ne bo mogel pridobivati sredstev za življenje zase ali za svoje bližnje. 

Skratka, gre za skrb za jutri.
3
 Poleg izpolnitve moralne obveznosti do svojih bližnjih lahko 

pomeni življenjsko zavarovanje tudi način varčevanja.  

 

V času recesije se pogosto zgodi, da zavarovalec potrebuje denar in se sooči z dilemo, ali še 

nadaljevati življenjsko zavarovanje ali ga prekiniti oziroma kako premoženje, ki ga 

predstavlja polica življenjskega zavarovanja, unovčiti in tako priti do potrebne vsote. V takšni 

situaciji je v ospredju vprašanje, kakšne možnosti razpolaganja
4
 s polico življenjskega 

zavarovalca ima zavarovalec oziroma kakšne pravice mu daje zakon? 

 

 

2 PRAVICE ZAVAROVALCA PRED NASTANKOM ZAVAROVALNEGA 

PRIMERA 

 

 

Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) med pravicami, ki gredo zavarovalcu iz 

zavarovalne pogodbe že pred nastankom zavarovalnega primera, izrecno določa odkup, 

predujem in zastavo police.
5
  

                                                
1 KD Življenje, d. d. 
2 Pavliha, M. in Simoniti, S.: Zavarovalno pravo (2007), str. 182. 
3 Polajnar Pavčnik, A., v : Plavšak, N. in dr.: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga (2004), str. 891. 
4 Beran, in dr.(1999); Pravni terminološki slovar opredeljuje pojem razpolaganje kot upravičeno uporabljanje, 

izkoriščanje česa. 
5 Kot eno od možnih razpolaganj zavarovalca s polico življenjskih zavarovanja lahko štejemo tudi zmanjšanje 

zavarovalne vsote, saj do nje lahko pride zaradi neizpolnitve oziroma opustitve temeljne obveznosti zavarovalca, 
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2.1 Odkup zavarovanja  

 

 

Zavarovalna pogodba pri življenjskem zavarovanju za vse življenje je trajna, dolgoročna 

pogodba, zato je treba upoštevati, da se s potekom časa lahko spremenijo okoliščine, ki so 

zavarovalca vodile ob sklepanju zavarovalne pogodbe. Po splošnih pravilih obligacijskega 

prava lahko stranki pogodbeno razmerje, katerega trajanje ni določeno, prekineta z odpovedjo 

z določitvijo odpovednega roka ali brez njega. Posebna določba konkretizira ta pravila tudi za 

zavarovalne pogodbe, vendar hkrati izključuje svojo uporabo za življenjsko zavarovanje (peti 

odstavek 946. člena OZ).
6
  

 

Odkup je poseben način prenehanja pogodbe o življenjskem zavarovanju, do katerega pride 

na podlagi izjave volje ene od pogodbenih strank.
7
 V skladu z določbo 978. člena OZ mora 

zavarovalnica zavarovalcu omogočiti odkup police življenjskega zavarovanja pod pogojem, 

da je zavarovalna pogodba sklenjena za vse življenje zavarovane osebe (t. i. doživljenjsko 

zavarovanje) in so bile plačane vsaj tri letne premije. V zavarovalni polici oziroma pogodbi 

morajo biti navedeni pogoji za odkup, ko zavarovalec lahko zahteva izplačilo odkupne 

vrednosti, in način, kako se v skladu z zavarovalnimi pogoji ta vrednost izračunava.  

 

Zavarovalnica lahko v korist zavarovalca v splošnih pogojih zavarovalcu določi odkup police 

življenjskega zavarovanja tudi pri zavarovanjih, ki so sklenjena le za določeno zavarovalno 

dobo, in ne le, ko gre za zavarovalno pogodbo za vse življenje zavarovane osebe. Nekatere 

zavarovalnice dovolijo odkup zavarovanja samo pod določenimi pogoji (npr. izselitev iz 

Republike Slovenije; smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana; 100-% trajna invalidnost 

ali izguba poslovne sposobnosti ali težja bolezen zavarovane osebe; razveza zakonske zveze 

pri vzajemnem zavarovanju zakoncev oziroma izkazano prenehanje zunajzakonske skupnosti; 

nepretrgana daljša brezposelnost zavarovalca, tj. daljša od šest mesecev). Obligacijski zakonik 

namreč v določbi drugega odstavka 924. člena dopušča odmik od določb poglavja o 

zavarovalni pogodbi, če ni prepovedan s tem ali s kakšnim drugim zakonom in če je v 

nedvomnem interesu zavarovanca (zavarovalca).
8
  

 

Pravico zahtevati odkup ima zavarovalec, upravičenec pa lahko zahteva izplačilo odkupne 

vrednosti le, če je njegova določitev za upravičenca nepreklicna (torej, da je na kakršenkoli 

način izjavil, da korist iz zavarovanja sprejema). Načeloma upniki zavarovalca nimajo pravice 

zahtevati odkupa, z izjemo zastavnega upnika, ki mu je bila polica zastavljena in z zastavo 

zavarovana terjatev ob zapadlosti ni bila poravnana. Pravna teorija vidi razloge za tovrstno 

izključitev predvsem v tem, da so pravice iz življenjskega zavarovanja osebne pravice in da bi 

odkup lahko posredno privedel do preklica koristi iz zavarovanja osebi, kateri je namenjena, 

kar pa lahko stori samo zavarovalec. Sam upravičenec nima pravice do spremembe pogodbe, 

sklenjene med zavarovalnico in zavarovalcem, če še ni sprejel koristi iz pogodbe (zavarovalec 

lahko njegovo določitev še prekliče). Če je določitev upravičenca nepreklicna, zavarovalec ne 

                                                                                                                                                   
to je plačila premije, vendar tej pravici zavarovalca  zaradi obsežnosti tematike v tem prispevku ni namenjena 

posebna pozornost.  
6 Polajnar Pavčnik, A., v: Plavšak, N. in dr.: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga (2004), str. 891. 
7 Jankovec, I., v:  Perović, S., Stojanović, D.: Komentar zakona o obligacionim odnosima, II. knjiga (1980), str. 

920. 
8 Menim, da gre pri tej določbi za redakcijsko napako oziroma nedoslednost zakonodajalca in bi odstopanje od 

kogentnih določb OZ moralo biti dopuščeno, če je v nedvomnem interesu zavarovalca, saj je le-ta šibkejša 

stranka pogodbe. Zavarovanec ni nujno vedno zavarovalec.  
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bo mogel uveljavljati odkupa.
9
 Nepreklicni upravičenec in zastavni upnik pa morata pri 

uveljavljanju odkupa izkazati tudi, da so izpolnjeni pogoji za odkup, kot veljajo za 

zavarovalca. 

 

Izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja predstavlja obveznost na strani zavarovalnice, ki 

obstoji takoj, ko se izpolnijo pogoji.
10

 Učinek odkupa je, da pravna razmerja iz zavarovanja 

prenehajo pred iztekom pogodbenega roka, zavarovalnica pa izplača odkupno vrednost. Z 

odkupom se v bistvu pretvori obveznost zavarovalnice iz pogojne v navadno obveznost s 

takojšnjo zapadlostjo.
11

  

 

Pravice in obveznosti iz pogodbe prenehajo s trenutkom prejema zahteve za odkup. V skladu 

s prejemno teorijo namreč izjava učinkuje, ko prispe do zavarovalnice kot naslovljenca, zato 

zavarovalna pogodba preneha v tem trenutku in ne šele s trenutkom izplačila odkupne 

vrednosti.
12

 Če se zavarovalni primer zgodi po vložitvi zahteve za odkup, toda pred 

izplačilom odkupne vrednosti, upravičenec nima pravice do zavarovalne vsote, ampak samo 

do izplačila zneska odkupne vrednosti.  

 

 

2.2 Predujem (akontacija zavarovalne vsote) 

 

 

Predujem ima kreditno funkcijo. Če zavarovalec potrebuje denar, ne želi pa razdreti 

zavarovalne pogodbe, lahko zahteva, da mu zavarovalnica izplača vnaprej del zavarovalne 

vsote do odkupne vrednostni police. Izplačilo predujma je odvisno od volje zavarovalnice. 

Čeprav OZ uvršča predujem med pravice zavarovalca pred nastankom zavarovalnega primera, 

zavarovalec lahko pravico uveljavi le pod pogojem, da zavarovalnica predujem odobri.  

 

V primerjavi z odkupom ima predujem za zavarovalca veliko prednost, saj prejme od 

zavarovalnice določeno vsoto, za kar plača nadomestilo v obliki obresti na ta znesek, medtem 

ko pogodba o zavarovanju teče dalje. Zavarovalec lahko pozneje predujem vrne in zmanjšano 

zavarovalno vsoto ponovno poveča na prvotni znesek. Predujem je omejen z višino odkupne 

vrednosti zavarovanja. Zavarovalnica sama določi višino obrestne stopnje in način plačila 

predujma ter še naprej prejema premijo iz pogodbe o zavarovanju.
13

  

 

Zavarovalnice določijo pogoje za izplačilo predujma s splošnimi pogoji poslovanja. Z razliko 

od odkupa zavarovalnica lahko (ne pa mora) na zahtevo zavarovalca vnaprej izplača del 

zavarovalne vsote. Prav tako pa tudi na strani zavarovalca, ki je prejel predujem, ne obstoji 

obveznost, da vrne predujem zavarovalnici; zavarovalec to lahko stori, če želi. A če 

zavarovalec zamudi z izplačilom zapadlih obresti, se šteje, da je zahteval odkup. Interes 

zavarovalca OZ ščiti s tem, da zahteva, da zavarovalnica navede pogoje za predujem v 

zavarovalni polici, možnost, da se na račun predujma prejeti znesek vrne zavarovalnici, 

obrestno mero in posledice, če ne bi bile plačane zapadle obresti, kot je to določeno v 

zavarovanih pogojih (979. člen OZ).  

 

                                                
9 Šulejić, P. Ž.: Pravo osiguranja (1980), str. 424, cit. po Sicot, L., Margeat, H.: Precis de la loi sur le contrat 

d'assurance, 4. ed.; Paris, 1963, str. 343. 
10 Prav tam. 
11 Prav tam, cit. po Koenig, W. Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern, 1967, str. 415. 
12 Polajnar Pavčnik, A., v: N. Plavšak in dr.: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga (2004), str. 910. 
13 Šulejić, P. Ž.: Pravo osiguranja (1980), str. 424. 
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2.3 Zastava police 

 

 

Zastava police lahko služi zavarovalcu kot sredstvo za pridobitev kredita. Upnik s polico, ki 

jo prejeme v zastavo, pridobi pravico do poplačila iz dolžnikovega zavarovanja. Da bi zastava 

police imela učinek nasproti zavarovalnici, mora biti zavarovalnica pisno obveščena o tem, da 

je polica zastavljena in da je zastavljena določenemu upniku.  

 

Če določitev upravičenca ni nepreklicna, zavarovalec lahko vse do nastopa zavarovalnega 

primera razpolaga s pravicami iz življenjskega zavarovanja. Z zastavo police zavarovalec v 

bistvu določi novega upravičenca, in sicer začasno, dokler ne bo poravnana terjatev, za 

zavarovanje katere je ustanovil zastavno pravico na polici. Če zavarovalec lahko prekliče 

upravičenca, za zastavitev police ne potrebuje soglasja upravičenca. Če je določitev 

upravičenca nepreklicna, je za zastavo potrebno soglasje upravičenca. Ko postane določitev 

upravičenca nepreklicna, lahko slednji zastavi polico, vendar za to potrebuje pisno soglasje 

zavarovalca.
14

  

 

V skladu s 188. členom Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju SPZ) v primeru zastave 

police življenjskega zavarovanja, ki se glasi na ime, nastane zastavna pravica v trenutku, ko 

zavarovalnica od zavarovalca kot zastavitelja prejme obvestilo, da je terjatev iz police 

življenjskega zavarovanja zastavljena. Zavarovalec kot zastavitelj mora izročiti zastavnemu 

upniku morebitno listino in druga dokazila o zastavljeni terjatvi. Zavarovalnica lahko po 

prejemu obvestila o zastavitvi veljavno izpolni samo zastavnemu upniku. Zastavni upnik pa je 

dolžan ukreniti vse potrebno za ohranitev zastavljene terjatve (181. člen SPZ). 

 

Če zavarovana terjatev preneha, mora zastavni upnik obvestiti zavarovalnico, da je njegova 

zastavna pravica prenehala. Zavarovalnica pa lahko po prejemu tega obvestila veljavno 

izpolni samo zastavitelju (zavarovalcu oziroma upravičencu). 

 

Ko zastavljena terjatev zapade v plačilo, jo mora zastavni upnik izterjati. Zavarovalna vsota 

praviloma zapade v plačilo po preteku dogovorjenega roka, ki ne sme biti daljši kot 14 dni od 

dneva, ko je zavarovalnica prejela obvestilo o nastanku zavarovalnega primera (943. člen 

OZ). Če je predmet zastavljene terjatve denar, mora zastavni upnik na zastaviteljevo 

(zavarovalčevo) zahtevo položiti izterjani znesek pri sodišču. 

 

V skladu z določbo 185. člena SPZ sme v primeru, če je predmet zastavljene in zavarovane 

terjatve denar, zastavni upnik obdržati zase toliko, kolikor mu je dolgovano, preostalo pa 

mora izročiti zastavitelju. Če zavarovana terjatev ob zapadlosti zastavljene terjatve še ni 

zapadla v plačilo, mora zastavni upnik zavarovano terjatev zmanjšati za obresti v višini 

bančne eskontne stopnje v kraju izpolnitve zavarovane terjatve od dneva plačila zastavljene 

terjatve do dneva zapadlosti zavarovane terjatve. 

 

Učinek zastave police življenjskega zavarovanja se odraža v tem, da zavarovalnica ne sme 

izplačati zavarovalne vsote, odkupne vrednosti ali predujma, vse dokler terjatev, ki je 

zavarovana z zastavo police življenjskega zavarovanja, ni poravnana. Zavarovalnica, ki je 

vedela, da je polica življenjskega zavarovanja zastavljena, vendar ni spoštovala tega pravila, 

je zastavnemu upniku odškodninsko odgovorna.
15

  

                                                
14 Jankovec, I., v:  Perović, S., Stojanović, D.: Komentar zakona o obligacionim odnosima, II. knjiga (1980), str. 

925–926. 
15 Prav tam, str. 926. 
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Zavarovalnica lahko uveljavlja proti zastavnemu upniku enake ugovore, kot jih pri odstopu 

terjatve dolžnik odstopljene terjatve lahko uveljavlja proti prevzemniku. Gre za ugovore, ki se 

nanašajo na obstoj zastavljene terjatve, ugovore v zvezi z razmerjem, v katerem je terjatev 

nastala, in ugovor pobotanja.  

 

 

3  PRENOS POLICE IN SEKUNDARNI TRG POLIC ŽIVLJENJSKEGA 

ZAVAROVANJA V ZDA  

 

 

Prenos polic življenjskega zavarovanja, kljub temu da je dopusten, pri nas v praksi še ni 

zaživel. Glede na to, da je v slovenski pravni literaturi namenjene prenosu police 

življenjskega zavarovanja le malo pozornosti, v nadaljevanju sledi kratek pregled razvoja 

sekundarnega trga v ZDA, na katerem se je prenos police, ki ima določeno premoženjsko 

vrednost, najprej uveljavil.  

 

 

3.1 Nastanek sekundarnega trga polic življenjskega zavarovanja v ZDA  

 

 

3.1.1 Določitev odkupne vrednosti polic (ang. cash–surrender value) 

 

 

Zavarovalnice so se najprej strogo držale pravila, skladno s katerim niso nikoli kupovale 

lastnih polic. Konec 19. stoletja pa je očetu matematičnih rezervacij in abolicionistu Elizurju 

Wrightu uspelo, da so ameriške države uvedle regulacijo cen in določile t. i. odkupno 

vrednost polic (ang. cash–surrender value) življenjskega zavarovanja, po kateri morajo 

življenjske zavarovalnice odkupiti lastno polico.
16

  

Dejansko je bil s tem ustvarjen monopson trg (monopol na strani kupca), to je situacija, ko 

lahko prodajalec prodaja samo enemu kupcu. Takšen trg bi lahko spravil prodajalca v slabši 

položaj, vendar pa to prepreči Wrightova regulirana cena. Zagotovljen odkup police po 

racionalni, regulirani ceni je za približno stoletje in pol ukinil prosti trg prodaje in nakupa 

polic življenjskega zavarovanja.
17

  

 

 

3.1.2 Sodba Vrhovnega sodišča ZDA v primeru Grigsby vs. Russell (1911) 

 

 

Največjo prelomnico na področju sekundarnega trga življenjskih zavarovanj je pomenila 

odločitev Vrhovnega sodišča ZDA, ki je leta 1911 v primeru Grigsby vs. Russell priznalo 

zavarovalcu (imetniku police) pravico do prenosa zavarovalne police. Sodnik Oliver Wendell 

Holmes je v svojem mnenju zapisal, da ima življenjsko zavarovanje vse običajne značilnosti 

lastnine in zato predstavlja premoženje, ki ga lahko imetnik police prenaša brez omejitev.
18

  

 

 

                                                
16 Sippel, E. W. in Buerger, A. H.: A free market for life insurance. Dostopno na: 

http://www.contingencies.org/marapr02/cover.pdf .  
17 Prav tam. 
18  Sodba Vrhovnega sodišča ZDA, Grigsby v. Russell - 222 U.S. 149 (1911). Dostopno na: 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/222/149/case.html.   

266

http://www.contingencies.org/marapr02/cover.pdf


3.1.3 Epidemija aidsa  

 

 

Sekundarni trg polic življenjskega zavarovanja se je v ZDA ponovno pojavil v devetdesetih 

letih prejšnjega stoletja, ko je epidemija aidsa povzročila, da so številni mladi z zelo skrajšano 

pričakovano življenjsko dobo nenadoma potrebovali denar za plačilo zdravstvenih storitev in 

za dostojanstveno preživetje preostanka življenja. Številni oboleli za aidsom so zato prodali 

svoje police življenjskega zavarovanja.
19

 Skrajšanje pričakovane življenjske dobe je 

povzročilo, da so bili vlagatelji pripravljeni za nakup police ponuditi več od odkupne 

vrednosti. S tem je bil prosti trg ponovno vzpostavljen.
20

 

 

 

3.1.4 Modelni zakon o odplačnem prenosu polic življenjskega zavarovanja 

 

 

Drugi mejnik na področju sekundarnega trga življenjskih zavarovanj je pomenilo leto 2001, 

ko je National Association of Insurance Commissioners (NAIC) naredila ključni korak z 

izdajo Modelnega zakona o odplačnem prenosu polic življenjskega zavarovanja (Viatical 

Settlements Model Act), ki je določal smernice za preprečevanje goljufij in zagotavljanje 

dobrih poslovnih praks.
21

 

 

ZDA nimajo enotne, zvezne zakonodajne ureditve zavarovalnic in zavarovalniških poslov, 

temveč je to prepuščeno posameznim zveznim državam, v katerih je pravna ureditev zato 

različna. Kljub temu se vse zvezne države, ki urejajo sekundarno prodajo polic življenjskega 

zavarovanja, v večji ali manjši meri naslanjajo na izvorni Modelni zakon o odplačnem 

prenosu polic življenjskega zavarovanja in na spremembe, ki so bile naknadno sprejete leta 

2007.  

 

 

3.1.5 Odplačni prenos police življenjskega zavarovanja oziroma zavarovalne vsote (ang. life 

insurance settlement) 

 

 

V ZDA običajno s skupnim izrazom »life insurance settlement« označujejo prodajo 

življenjskega zavarovanja, ki se nanaša na življenje enega ali več posameznikov z »določljivo 

in omejeno« pričakovano življenjsko dobo.
22

 Z izrazom »viatical settlement«
23

 označujejo 

prodajo police življenjskega zavarovanja zavarovanih oseb, ki so smrtno ali kronično bolne,
24

 

                                                
19 V ZDA se trguje predvsem s klasičnimi vseživljenjskimi policami za smrt z varčevalno komponento (ang. 

universal life, whole life) in policami za primer smrti sklenjenimi za določen čas brez varčevalne komponente 

(ang. term life). Medtem ko se v Veliki Britaniji in Nemčiji trguje predvsem s klasičnimi mešanimi policami (za 

primer smrti in doživetja) (ang. endowment life insurance policy, nem. Kapitallebensversicherung, Ab- und 

Erlebensversicherung), ki so običajno sklenjene za daljše časovno obdobje.  

Glej http://www.bvzl.de/index.php?language=en&main_id=15&sub_id=58. 
20 Erich, I., Sippel, W., in Buerger, A. H.: A free market for life insurance. Dostopno na 

http://www.contingencies.org/marapr02/cover.pdf . 
21 Prav tam.  
22 Http://www.lifesettlementguide.org/ (5. 4. 2013).  
23 Angleška beseda »viatical« izvira iz latinske besede »viaticum« in pomeni popotnica.  
24Viatical Settlement Model Act, definira pojem smrtno bolan (ang. terminally ill) kot imeti bolezen, zaradi 

katere se upravičeno pričakuje nastop smrti v roku 24 mesecev ali prej; pojem kronično bolan (ang. chronically 

ill) pa kot: (1) biti nesposoben opravljati vsaj dve vsakodnevni dejavnosti (npr. prehranjevanje, toaleta, 

premeščenje, kopanje, oblačenje ali kontinenca); (2) zahtevati trajen nadzor za zaščito posameznika pred 
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z izrazom »life setllement« pa prodajo police življenjskega zavarovanja zavarovanih oseb, ki 

niso smrtno ali kronično bolni.
25

  

 

Modelni zakon (Viatical Settlement Model Act)
26

 definira pogodbo o odplačnem prenosu 

police življenjskega zavarovanja (ang. Viatical settlement contract) kot pisni sporazum med 

imetnikom police oziroma imetnikom potrdila o sklenjenem kolektivnem življenjskem 

zavarovanju (ang. viator)
27

 in izvajalcem odplačnega prenosa police (ang. viatical settlement 

provider)
28

 ali podružnico izvajalca odplačnega prenosa police, ki določa pogoje, pod 

katerimi je ali bo plačano nadomestilo ali kakršnakoli vrednost, ki je nižja kot pričakovana 

zavarovalna vsota za smrt, v zameno za sedanji ali bodoči odstop, prenos, prodajo, oporočno 

razpolaganje ali volilo zavarovalne vsote za primer smrti ali lastništva na kateremkoli deležu 

police življenjskega zavarovanja ali potrdila o sklenjenem zavarovanju.  

 

Iz zgoraj navedene definicije v modelnem zakonu izhaja, da ni nujno, da je podlaga za prenos 

police prodajna pogodba, ampak se lahko prenos police dogovori tudi z oporočnim 

razpolaganjem (ang. devise) ali volilom (ang. bequest). V virih
29

 izraz »viatical settlement 

contract« kljub temu največkrat označuje prodajno pogodbo, s katero imetnik proda polico 

življenjskega zavarovanja tretji osebi za enkratni znesek, ki predstavlja določen odstotek od 

nominalne vrednosti police in ki je sicer večji od odkupne vrednosti, a manjši kot zavarovalna 

vsota za primer smrti. S pogodbo izvajalec odplačnega prenosa police
30

 postane upravičenec 

iz police življenjskega zavarovanja in je odgovoren za plačilo premije. V primeru smrti 

zavarovane osebe pa je izvajalcu izplačana polna nominalna vrednost police. Za financiranje 

odkupa police si izvajalec prizadeva najti kupce (ang. viatical settlement purchaser) kot 

investitorje, ki zagotavljajo potrebna denarna sredstva za nakup polic življenjskega 

zavarovanja.
31

 

 

Pred sklenitvijo pogodbe o odplačnem prenosu police mora imetnik police razkriti določene 

informacije o polici življenjskega zavarovanja in zdravstvenem stanju zavarovane osebe. 

                                                                                                                                                   
grožnjami za zdravje in varnost zaradi hujšega poslabšanja kognitivnih sposobnosti ali (3) imeti stopnjo 

nezmožnosti, podobno kot je opisana v  odstavku (1), ki jo določi minister za zdravje in socialne službe.  
25Drugi izrazi, ki se v literaturi uporabljajo za poimenovanje odplačnega prenosa police življenjskega 

zavarovanja, so senior settlements, viatical life settlements in life insurance settlements. Izraz »senior 

settlements« označuje odplačen prenos police življenjskega zavarovanja zavarovanih oseb, starejših od 65 let, 
katerih zdravje se je lahko od sklenitve police življenjskega zavarovanja poslabšalo, vendar ne do te mere, da je 

življenje zavarovane osebe ogroženo ali da preprečuje zavarovani osebi opravljanje primarnih dejavnosti 

vsakdanjega življenja (ADL). 
26 Http://www.lisa.org/files/naic_2009_NAIC_Viatical_Settlement_Model_Act_July_2009.pdf. 
27 Po latinsko »Viator« pomeni potnik. Glej http://www.encyclo.co.uk/define/Viator.  

Viatical Settlement Model Act vsebuje naslednjo definicijo pojma »viator«: lastnik police življenjskega 

zavarovanja ali imetnik potrdila o sklenjenem kolektivnem življenjskem zavarovanju, ki je rezident te države in ki 

sklene ali želi skleniti pogodbo o prenosu police življenjskega zavarovanja. 
28Modelni zakon definira »izvajalca odplačnega prenosa polic življenjskega zavarovanja« kot osebo, ki ni 

imetnik police življenjskega zavarovanja in ki sklene ali izvrši pogodbo o prenosu police življenjskega 

zavarovanja. Modelni zakon posebej našteva, kdo se ne šteje za ponudnika. 
29 Glej http://www.lisa.org/content/13/What-is-a-Life-Settlement.aspx  (5. 4. 2013); 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Viatical_settlement; http://www.lifesettlementguide.org/ (5. 4. 2013); 

http://www.state.nj.us/dobi/division_consumers/insurance/viaticalsettlements.htm (5. 4. 2013); 

http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/all_types_of_coverage/9196 (5. 4. 2013). 
30Prodajo oziroma nakup police življenjskega zavarovanja zavarovanih oseb, ki imajo kronično ali neozdravljivo 

smrtonosno bolezen, ureja zavarovalni urad (ang. State Insurance Department) vsake države v ZDA posebej. 

Državni predpisi in zakoni se zelo razlikujejo, vendar pa večina zahteva, da morajo posredniki (ang. broker) pri 

prodaji polic življenjskega zavarovanja in izvajalci prenosa odkupa police (ang. provider) pridobiti licenco.  
31 Http://www.state.nj.us/dobi/division_consumers/insurance/viaticalsettlements.htm. 
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Imetnik police lahko poskuša prodati svojo polico preko posrednika (ang. broker), ki pregleda 

dokumente o življenjskem zavarovanju in zaprosi neodvisnega izvedenca medicinske stroke, 

da oceni zdravstveno stanje in pričakovano življenjsko dobo zavarovane osebe, nato pošlje 

vse informacije do različnih izvajalcev prenosa polic življenjskega zavarovanja oziroma 

potencialnih kupcev, ki se ukvarjajo z nakupom zavarovalnih polic. Vsak izvajalec oceni vse 

informacije in pripravi ponudbo, ki predstavlja odstotek od nominalne vrednosti police. 

Posrednik nato posreduje najboljšo ponudbo imetniku police kot prodajalcu.
32

 Vrednost 

posamezne police življenjskega zavarovanja je odvisna od starosti in zdravstvenega stanja 

prodajalca, bonitetne ocene zavarovalnice, vrste zavarovalne police, višine premije, pogostosti 

vplačil premije in splošnih gospodarskih pogojev.
33

  

 

Če imetnik police sprejme ponudbo, mora podpisati različne pravne dokumente; med drugim 

tudi:  

 sporazum o nakupu in prodaji (ang. purchase and sale agreement); 

 obrazce za spremembo police življenjskega zavarovanja (ang. life insurance policy change 

forms); 

 spremembo (odpoved) upravičenca (ang. beneficiary waivers).
34

 

 

Plačilo je ponavadi izvršeno v nekaj dneh po zaključku prodaje. Če si prodajalec po podpisu 

pogodbe o prodaji police življenjskega zavarovanja premisli, lahko »odstopi« (ang. rescind) 

od pogodbe v roku 15 oziroma v nekaterih državah v roku 30 koledarskih dni od prejema 

plačila.
35

 Podpisani sporazum o prodaji in nakupu police življenjskega zavarovanja 

podrobneje določa postopek odstopa o pogodbe. 

 

 

4 PRENOS POLICE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI 

OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA 

 

 

Čeprav Obligacijski zakonik pravice prenosa police izrecno ne izpostavlja kot pravice 

zavarovalca, pa to možnost dopušča. Polica lahko cirkulira tako, da se prenaša od določene 

osebe na določeno osebo.
36

 V skladu z določbo 2. odstavka 967. člena OZ se polica 

življenjskega zavarovanja lahko glasi na določeno ime ali po odredbi, ne more pa se glasiti na 

prinosnika. Pravna teorija vidi razlog, da se polica življenjskega zavarovanja ne more glasiti 

na prinosnika, predvsem v nevarnosti, da bi prišlo do zlorab oziroma špekulacij z življenjem. 

Isti razlog navaja tudi pri prepovedi indosamenta in blanco. Poleg tega teoretiki menijo, da bi 

v primeru dovolitve prenosa na vsakokratnega imetnika papirja polica lahko s tem pridobila 

tudi plačilno funkcijo, kar pa naravi osebnega zavarovanja ne ustreza, določitev upravičenca 

pa je praktična tudi za primer, če se polica založi ali izgubi glede na dolgo trajanje osebnega 

zavarovanja.
37

 Zavarovalec lahko polico prenese na drugo osebo, če določitev upravičenca ni 

nepreklicna.  

 

 

                                                
32 Http://www.elder-law.lawyers.com/Viatical-Settlements.html?p=1.  
33 Prav tam. 
34 Prav tam. 
35 Prav tam. 
36 S. Cigoj, Komentar obligacijskih razmerij, IV. knjiga (1986), str. 2537. 
37 Prav tam. 
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4.1 Prenos police, ki se glasi na ime 

 

 

Kadar se polica življenjskega zavarovanja glasi na ime, lahko zavarovalec, ki je hkrati tudi 

zavarovana oseba, s cesijo prenese terjatev, ki jo ima na podlagi zavarovalne pogodbe do 

zavarovalnice, na novega upnika. Pogodbo o odstopu terjatve skleneta samo zavarovalec kot 

dosedanji upnik (cedent) in novi upnik (cesionar). Zavarovalnica pri sklenitvi pogodbe o 

prenosu terjatev iz police življenjskega zavarovanja ni udeležena. Namesto dotedanjega 

zavarovalca vstopi v razmerje cesionar (npr. kot kupec police). Vsebina zavarovalne pogodbe 

ostane nespremenjena in zavarovalec ostane še naprej zavarovana oseba. Imenovanje 

upravičenca ne sme biti nepreklicno.  

  

Polica, ki se glasi na ime, sodi med t. i. imenske papirje, za katere je značilno, da se ne morejo 

prenašati po pravilih o vrednostnih papirjih, ampak se prenašajo s cesijo. Imenski papir je 

nepopoln zato, ker se nekaterih funkcij ne more opraviti po pravilih o vrednostnih papirjih. 

Kdor ima pravico do življenjskega zavarovanja, ima tudi pravico do zavarovalne police. Če 

polico življenjskega zavarovanja dobi kdo drug, je ne more uveljaviti nasproti zavarovalnici, 

ker se ne glasi na njegovo ime.
38

 

 

V interesu cesionarja (novega upnika oziroma novega zavarovalca) je, da polico življenjskega 

zavarovanja dobi iz rok cedenta (dosedanjega zavarovalca), ter tako prepreči, da bi le-ta 

polico uveljavljal in pravico izvršil v njegovo škodo. Za odstop terjatve, ki je inkorporirana v 

polici življenjskega zavarovanja, ki se glasi na ime, morajo biti zato izpolnjene določene 

formalnosti. V skladu z določbo 3. odstavka 219. člena OZ se pravica iz vrednostnega papirja 

na ime prenaša z zapisom firme oziroma imena novega imetnika na samem papirju, s 

podpisom prenosnika in z vpisom prenosa v morebitni register vrednostnih papirjev, ki ga 

vodi izdajatelj. Te formalnosti zagotavljajo pravno varnost, saj je zakoniti imetnik police 

življenjskega zavarovanja, ki se glasi na ime, na polici jasno označen, zato police – če se le-ta 

izgubi – tretja oseba ne more izkoristiti. Oblika lahko varuje cedenta pred nepremišljenostjo, 

ker svojo pravico izgublja, prav tako pa je prisoten tudi interes cesionarja, ki s pisno listino 

dokazuje pripadnost pridobljene pravice.
39

  

 

Vpis prenosa pravice se izvrši vedno na sami polici, ki se prenaša. Sporazum o prenosu 

pravic, ki ni zabeležen na polici, pa čeprav je sklenjen pisno, ne povzroči prenosa police.
40

 

Klavzule o prenosu so lahko različne, na primer: »Janez Novak odstopam svoje pravice iz 

življenjskega zavarovanja Francu Kovaču.« Na polici mora biti vpisan novi imetnik police, 

prejšnji imetnik (zavarovalec) pa mora na sami polici podpisati izjavo o prenosu. Da pa bi 

prenos pravic iz police življenjskega zavarovanja učinkoval nasproti zavarovalnici, mora biti 

slednja pisno obveščena (2. odstavek 223. člena OZ). Za prenos terjatve na novega upnika ni 

potrebna privolitev dolžnika (zavarovalnice), vendar ga mora odstopnik (zavarovalec) 

obvestiti o odstopu. Če tega ne stori, sprememba pripadnosti terjatve ni izničena, le cilj cesije, 

ki je v tem, da bi dolžnik (zavarovalnica) obveznost izpolnil novemu upniku, ni dosežen.
41

 

 

                                                
38 S. Cigoj, Teorija obligacij (1989), str. 161. 
39 Juhart, M.: Cesija (1996), str. 78. 
40 Jankovec, I., v:  Perović, S., Stojanović, D.: Komentar zakona o obligacionim odnosima, I. knjiga (1980), str. 

713. 
41 VSL sklep III Cp 1804/2003. 
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Potem ko je odstop terjatve izvršen, lahko novi imetnik police zavarovalnici vrne polico, ki jo  

je prejel od prejšnjega imetnika (zavarovalca), in zahteva, da mu zavarovalnica izda novo 

polico, ki se bo glasila na njegovo ime.  

 

Po navadi sta prodajna pogodba oziroma pogodba, iz katere izvira obveznost odstopa 

(zavezovalni posel), ter pogodba, s katero se terjatev iz police odstopi (razpolagalni pravni 

posel), sklenjeni obenem. Ker pa zakon v tem primeru za odstop terjatve zahteva izpolnitev 

določenih formalnosti, bosta dosedanji zavarovalec oziroma imetnik police kot cedent in 

cesionar predhodno sklenila bodisi prodajno ali darilno ali posojilno pogodbo in šele na 

podlagi tega posla bo izvršen tudi odstop terjatev kot razpolagalni posel.  

 

S pogodbo o prodaji police življenjskega zavarovanja (kot zavezovalnim poslom) se kupec 

(cesionar) in zavarovalec kot prodajalec dogovorita o višini kupnine in morebitnih ostalih 

obveznostih pogodbenih strank.  

 

Če je z zavarovalno pogodbo dogovorjeno, da se premija plača v enkratnem znesku, ki jo je 

cedent že vplačal, potem cesionar (»novi zavarovalec«) nima več obveznosti plačila premije. 

V primeru, da je bilo z zavarovalno pogodbo dogovorjeno obročno plačilo premije, mora 

»novi zavarovalec«, če želi ohraniti pravico do izplačila zavarovalne vsote ob nastanku 

zavarovalnega primera, premijo še naprej plačevati. Če »novi zavarovalec« kljub opominu 

zavarovalnice zapadle premije ne plača v roku, ki ga je zavarovalnica določila v opominu in 

ki ne sme biti krajši od 30 dni, in če premije ne plača kdo drug, ki je za to zainteresiran, 

nastopijo posledice neplačane premije. Zavarovalnica sme, če so ji bile do tedaj plačane vsaj 

tri letne premije, izjaviti »novemu zavarovalcu« (cesionarju), da zmanjšuje zavarovalno vsoto, 

če pa dotlej niso bile plačane vsaj tri letne premije, pa lahko izjavi, da odstopa od pogodbe.  

 

V skladu z določbo 945. člena OZ bo zavarovalnica lahko zoper zahtevke kupca police 

(cesionarja) uveljavljala vse ugovore, ki jih ima v zvezi s pogodbo zoper zavarovalca, s 

katerim je sklenila pogodbo. Po prenosu police življenjskega zavarovanja torej vsi ugovori 

zavarovalnice zoper prejšnjega zavarovalca oziroma cedenta ostanejo v veljavi.  

 

V interesu kupca, na katerega je bila polica življenjskega zavarovanja prenesena, je, da lahko 

prekliče določilo, po katerem naj dobi korist iz zavarovanja določena oseba, ki jo je določil 

prejšnji imetnik police oziroma zavarovalec. Zato mora biti določitev upravičenca preklicna, 

kar pa pomeni, da upravičenec, ki ga je določil cedent (prodajalec), pred odstopom terjatve še 

ni na kakršenkoli način izjavil, da korist iz zavarovanja sprejema.  

 

Poglavitna značilnost zavarovalne pogodbe je aleatornost, kar pomeni, da je obveznost ene 

stranke (zavarovalnice) odvisna od (praviloma) bodočega, negotovega dogodka, to je od 

realizacije rizika. Če se riziko ne uresniči, zavarovalnica ni dolžna plačati ničesar, zavarovalec 

pa ne more zahtevati plačane premije nazaj.
42

  

 

V skladu z zapisanim se zato postavlja vprašanje, ali je prenos police življenjskega 

zavarovanja za primer smrti enako primeren kot prenos police življenjskega zavarovanja za 

primer doživetja oziroma kot prenos police življenjskega zavarovanja za primer doživetja in 

smrti (t. i. mešane police življenjskega zavarovanja). Sama menim, da je za prenos 

najustreznejša klasična polica življenjskega zavarovanja za primer doživetja in smrti, saj je 

edino v tem primeru gotovo, da se bo eden od rizikov uresničil. Tržno zanimiv, a z etičnega in 

                                                
42 Polajnar Pavčnik, A., v : N. Plavšak in dr.: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga (2004), str. 803. 
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pravnega vidika bi bil lahko sporen prenos police življenjskega zavarovanja za primer smrti, 

ki je sklenjena za določen čas, v primeru, da je kupec seznanjen s izredno slabim 

zdravstvenim stanjem prodajalca (imetnika police), ki je hkrati tudi zavarovalec in zavarovana 

oseba.  

 

Ker prenos police dovoljuje že zakon, ni treba, da tudi splošni pogoji zavarovalnice določajo, 

da je prenos možen. Zavarovalnica pa lahko prenos police prepove s klavzulo »pactum de non 

cedendo«. V tem primeru prenos police ni mogoč, saj bi se prenesla terjatev, ki po prenosu ne 

bi bila več ista, ker bi izgubila enega od elementov svoje vsebine, to je svojo neprenosnost. 

Takšen odstop proti zavarovalnici ne bi imel učinkov (2. odstavek 417. člena OZ).  

 

Zakon časovno ne omejuje prenosa police. Nekateri menijo, da je časovna meja dan, ko 

nastane zavarovalni primer,
43

 medtem ko Cigoj zagovarja stališče, da mora zavarovalnica 

vedeti, kdo je njen upnik, kadar mora opraviti svojo dolžniško obveznost. Če je zavarovalnica 

obveščena o vsakokratnem upravičencu, ne more biti omejitev, da se polica prenaša vse do 

trenutka izplačila zavarovalne vsote.
44

 

 

 

4.2 Prenos z indosamentom  

 

 

Prenos police po odredbi se izvrši z indosamentom. Indosament je razpolagalni pravni posel 

za orderske papirje in z njim zavarovalec kot upravičena oseba (indosant), po nalogu katere se 

glasi polica življenjskega zavarovanja, določi drugega upravičenca, po nalogu katerega naj 

zavarovalnica kot zavezanec izpolni obveznost iz police življenjskega zavarovanja.  

 

Za prenos listine in njene terjatve sta potrebna dva akta, in sicer obligacijskopravni prenos 

terjatve z indosamentom in stvarnopravni prenos listine z izročitvijo.
45

 Smisel izročitve je v 

tem, da se stranki izročilnega posla strinjata o prenosu pravic iz papirja, lastninska pravica pa 

preide po pravilih stvarnega prava. Osnova za prenos je zavezovalni pravni posel, s katerim se 

indosant zaveže, da bo prenesel polico življenjskega zavarovanja na indosatarja. Iz tega 

naslova za indosanta izhajata prej opredeljeni obveznosti izvedbe indosamenta kot oblike 

prenosnega posla za pravico iz papirja in izročitve listine po pravilih stvarnega prava. V 

praksi sta obe dejanji ponavadi časovno združeni.
46

 

 

Indosament pomeni izjavo zavarovalca oziroma imetnika police življenjskega zavarovanja po 

odredbi na hrbtu ali na alonži (tj. list, zvezan s polico), da se zavarovalna vsota v primeru 

nastanka zavarovalnega primera ne plača indosantu, temveč indosatarju. Popolni indosament 

vsebuje izjavo o prenosu, firmo ali ime osebe, na katero se pravica iz vrednostnega papirja 

prenaša (indosatar), in podpis prenosnika (indosant), lahko pa vsebuje tudi druge podatke 

(kraj in datum idr.) (2. odstavek 221. člena OZ). Indosament se lahko glasi: »Namesto meni 

plačajte po nalogu indosatarja Franca Kovača.« Indosament lahko vsebuje tudi druge podatke, 

ne sme pa vsebovati pogoja. Pogoj, ki bi bil postavljen, se šteje za nezapisanega. Razen vpisa 

izjave zavarovalca kot indosanta se za indosament ne zahteva nobene formalnosti. Takoj ko 

indosatar prejeme od indosanta polico po odredbi, na kateri je zapisana klavzula z 

                                                
43 Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, IV. knjiga (1986), str. 2538, cit. po Jakaša, Pravo osiguranja, 

Zagreb, 1972, str. 93, 95. 
44 Prav tam.  
45 Cigoj, S.: Teorija obligacij (1989), str. 160. 
46 Polajnar Pavčnik, A., v : N. Plavšak in dr., Obligacijski zakonik s komentarjem, 2. knjiga (2003), str. 134. 
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indosamentom, so nanj prešle vse pravice iz police (pravica do izplačila zavarovalne vsote za 

primer smrti ali za doživetje, kapitalizacija, odkup, predujem in zastava). Da pa bi indosatar 

ohranil svoje pravice iz police življenjskega zavarovanja, mora še naprej plačevati premije.  

 

Indosant mora biti v trenutku prenosa police poslovno sposoben, indosatar pa mora imeti v 

trenutku pridobitve police pravno sposobnost.
47

  

 

Indosant ni le zavarovalec, ki je prvi prenesel polico naprej, ampak tudi vsak indosatar, ki 

polico prenese na drugo osebo. Če se indosament izvrši večkrat, nastane na polici veriga 

indosamentov. Indosant lahko prenese pravico iz police po odredbi istočasno na več oseb. Vsi 

takšni indosatarji se pojavijo kot solidarni upniki. Zavarovalnica pa bo izpolnila obveznost iz 

police samo tistemu upniku, ki bo predložil polico. OZ prepoveduje bianco indosament in za 

veljavnost indosamenta police po odredbi zahteva, da vsebuje ime upravičenca, da je datiran 

in da ga je podpisal indosant. Zavarovalnica pa lahko s splošnimi pogoji prepove prenos 

police po odredbi.  

  

V primeru prodaje police, ki se glasi po odredbi, zavarovana oseba ostane ista, spremeni se 

samo zavarovalec in s tem upravičenec. Indosatar je kupec police oziroma »novi« zavarovalec 

in tisti, ki plača premijo, indosant je »prvi« zavarovalec. 

 

Indosament ima legitimacijsko funkcijo, kar pomeni, da je imetnik police ob nastanku 

zavarovalnega primera upravičen terjati od zavarovalnice izpolnitev obveznosti.  

 

Prenos police z indosamentom ustvarja novo razmerje med indosatarjem in zavarovalnico, ki 

pa ni samostojno, saj ima indosatar obveznosti, ki izhajajo iz razmerja indosant–zavarovalnica 

(1. odstavek 945. člena OZ). Pri tem velja opozoriti, da so civilnopravne posledice različne 

glede na to, kdaj pride do prodaje police. Če se to zgodi, še preden je ustvarjena matematična 

rezerva, potem indosatar ne more pridobiti pravic, ki izhajajo iz nje.  

 

Kadar zavarovalec ni hkrati določen kot upravičenec, indosatar (kot kupec) lahko prekliče 

določilo o določitvi upravičenca vse dotlej, dokler upravičenec na kakršenkoli način ne izjavi, 

da to korist sprejema. Če se življenjsko zavarovanje nanaša na življenje nekoga tretjega 

(zavarovane osebe), je za spremembo upravičenca potrebno njegovo soglasje (2. odstavek 

981. člena OZ). Teorija pa meni, da je soglasje potrebno tudi v drugih primerih spremembe 

pogodbe, torej tudi v primeru prenosa police na drugo osebo.
48

 

 

 

5 SKLEP  

 

 

Polica predstavlja določeno premoženjsko vrednost, s katero zavarovalec lahko razpolaga. Da 

bi s to vrednostjo lahko razpolagal, pa mora poznati možnosti, ki jih ima na podlagi 

sklenjenega zavarovanja. V trenutni situaciji zavarovalci, ki se znajdejo v finančni stiski, 

ponavadi uveljavljajo pravico do odkupa. Če te možnosti nimajo oziroma če pogoji za odkup 

niso izpolnjeni, pa prenehajo plačevati premije, kar privede do odstopa od pogodbe s strani 

zavarovalnice. Čeprav zakonodajalec dopušča cirkulacijo police tako, da se prenaša od 

določene osebe na drugo osebo, pa v praksi ta možnost ni izkoriščena, saj se v Sloveniji 

sekundarni trg s policami življenjskega zavarovanja še ni razvil.  

                                                
47 Prav tam. 
48 Polajnar Pavčnik, A., v : N. Plavšak in dr.: Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga (2004), str. 803. 
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6 POVZETEK  

 

 

Polica življenjskega zavarovanja predstavlja določeno premoženje, s katerim zavarovalec 

lahko razpolaga. Tako lahko imenuje oziroma spremeni upravičenca, polico zastavi, pod 

določenimi pogoji zahteva odkup ali izplačilo predujma ali prenese polico na tretjo osebo. V 

času recesije se zavarovalec pogosto sooči z dilemo, ali še nadaljevati življenjsko zavarovanje 

ali ga prekiniti oziroma kako premoženje, ki ga predstavlja polica življenjskega zavarovanja, 

unovčiti in tako priti do potrebnega denarja. V tujini, predvsem v ZDA, je že dlje časa razvit 

sekundarni trg polic življenjskega zavarovanja, na katerem lahko zavarovalec za višji znesek, 

kot bi ga dobil v primeru odkupa, proda polico življenjskega zavarovanja, ki je iz različnih 

razlogov ne potrebuje več. Kljub temu da naš zakonodajalec dopušča možnost prenosa 

oziroma prodaje police življenjskega zavarovanja, pa pri nas trg z »rabljenimi policami« 

zaenkrat še ni zaživel.  

 

 

7 SUMMARY 

 

 

The life insurance policy represents a certain property which is available to the policyholder, 

therefore he can designate or change a beneficiary, pledge the policy, demand a surrender 

value or an advance payment under certain conditions, or transfer the policy to a third party. 

In times of recession, the policyholder is often faced with the dilemma of whether to continue 

or cancel the life insurance or how to capitalize the assets of the life insurance policy to obtain 

necessary funds. In case of selling the policy due to different reasons, many foreign countries 

(especially U.S.A.), have a well developed secondary market for life insurance policies, where 

a policyholder can obtain a better value as in the case of policy surrender. Despite the fact that 

the possibility of transfer or sale of life insurance policies is allowed by Slovenian legislature, 

the market of »second hand life insurance policies« has not yet come to life. 
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RAZVOJ ZAVAROVALNIH STORITEV V PRIHODNJIH DVAJSETIH LETIH 

 

DEVELOPMENT OF INSURANCE SERVICES IN THE NEXT 20 YEARS 

 

MAG. ALAN MEDVEŠ
1 

 

 

1 UVOD 

 

 

Zavarovalništvo na Slovenskem ima precej daljšo tradicijo, kot si morda predstavljamo. 

Povedano z drugimi besedami, v tem prostoru je v primerjavi z obdobjem, ki je minilo od 

osamosvojitve Slovenije, navzoče veliko več časa. Začetki zavarovalništva na Slovenskem 

segajo v drugo polovico 18. stoletja, kar pomeni, da razvoj zavarovalništva pri nas ni zaostajal 

za razvojem v drugih delih Evrope. Prva zavarovalnica je bila ustanovljena leta 1900 v 

Ljubljani in se je imenovala Vzajemna zavarovalnica. Razvoj zavarovalne stroke po tem letu 

je bil skokovit in v času med prvo in drugo svetovno vojno je na območju današnje Slovenije 

delovalo že več kot dvajset zavarovalnic. Po koncu druge svetovne vojne so bile zaradi 

slabega ali skoraj ničnega razvoja številne zavarovalnice postopno ukinjene in leta 1948 

podržavljene. Stanje je bilo takšno vse do leta 1990, ko se je zavarovalniška zakonodaja 

začela prilagajati ureditvi v razvitih evropskih državah. V dobrih dveh letih, tj. do konca leta 

1992, je bilo na novo ustanovljenih deset zavarovalnic, od katerih jih velika večina deluje še 

danes. Po razpadu Jugoslavije je Slovenija začela svojo pot k vstopu v Evropsko unijo, 

zakonodaja se je začela prilagajati zakonodaji Unije in pojavile so se težnje po drugačnem 

razvoju zavarovalništva.  

 

Zaradi posebnosti zavarovalnega trga, velike konkurence na njem, zaradi uvajanja novih 

storitev in možnosti hitrega posnemanja produktov je konkurenčna prednost le kratkotrajna. 

Prednost bodo ohranile zgolj tiste zavarovalnice, ki jim bo uspelo uvajati nove produkte hitro 

in si bodo s tem zagotovile vsaj trenutno prednost. Projektno vodenje predstavlja ogrodje za 

oblikovanje modela razvoja novih zavarovalnih storitev, ker omogoča pregledno, preprosto in 

hitro izvajanje razvojnih aktivnosti, ki so usklajene tudi s strateškimi cilji zavarovalnice. 

Vpeljava projektnega pristopa pri razvoju zavarovalnic in storitev, ki jih te ponujajo, je nujna, 

če želijo zavarovalnice uresničevati postavljene cilje in obvladovati tveganja, obenem pa 

projektno vodenje predstavlja nov potencial pri učinkovitejšemu razvoju celotnega 

slovenskega zavarovalnega prostora v nadaljnjih dvajsetih letih.  

 

 

2 POSEBNOSTI RAZVOJA ZAVAROVALNIH STORITEV 

 

 

Za zavarovalne storitve je značilna neotipljivost, saj stranke ne morejo vnaprej preveriti 

kakovosti ponujene storitve. Ta posebna lastnost zavarovalnih storitev ima za posledico, da 

lahko konkurenca zelo hitro in enostavno posnema nove storitve (Menhart et al., 2003, 

Easingwood, 1986). Storitve so v celoti na voljo raznovrstnim imitacijam s strani dejanskih in 

potencialnih konkurentov. Lastnosti zavarovalnih storitev so zelo vidne in ranljive, zaradi 

                                                             
1 Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. 
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česar jih je zelo lahko posnemati. V okviru razvoja zavarovalnih storitev se ne izdelujejo 

prototipi, vendar pa v fazi samega razvoja poteka testiranje poslovnega izida in uvajanja nove 

storitve. To testiranje sicer zajema oblikovanje različnih scenarijev s simulacijo škodnih 

rezultatov, vendar pa je mogoče uspešnost posamezne zavarovalne storitve meriti šele, ko se 

jo začne prodajati. Prav zato terjajo začetne faze prodaje veliko pozornosti, da se lahko 

ugotovi in odpravi morebitne pomanjkljivosti. 

Vsaka zavarovalna storitev ima poleg navedenih posebnosti tudi svojo specifično obliko in je 

izdelana na osnovi potreb zavarovancev. Ustrezna komunikacija z zavarovanci zelo vpliva na 

uspešnost prodaje, zato je storitve nujno nenehno posodabljati. To se odraža skozi proces 

razvoja, ki traja neprekinjeno in se nenehno ponavlja: začne se že v fazi oblikovanja strategije 

razvoja in nadaljuje še tudi, ko je zavarovalna storitev ponujena na trgu. Od tedaj naprej 

poteka spremljanje rezultatov. To pomeni, da se proces konča le, ko posamezna zavarovalna 

storitev ni več navzoča na trgu. 

 

Če na hitro povzamemo, mora biti oblikovanje novih storitev osredotočeno na področja, ki 

zagotavljajo konkurenčnost, na kar vpliva uporaba sodobne tehnologije. Zaradi prepletenosti 

vsebinskih in procesnih sestavin so storitve različno inovativne. Temeljni namen razvoja mora 

biti izpeljan skozi ustrezen proces. Vse razvojne dejavnosti so kontinuirane. Za 

zavarovalniško dejavnost velja, da spada v produkcijsko intenzivno skupino organizacij, za 

katere je značilno, da so inovacije vzpodbujene v njih samih. Uspešnost pa se meri s količino 

storitev, ki bodo vodene s strani strank, ker se tako upošteva dejansko povpraševanje. 

Zavarovalne storitve je pred konkurenco težko ščititi, saj jih je zaradi njihove neotipljivosti 

zelo preprosto prevzeti od drugih ponudnikov na trgu. 

 

 

3 POMEMBNOST STRATEGIJ IN STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA 

 

 

Pogosto se zgodi, da pomen pojmov strategija in strateško načrtovanje ni jasno razmejen. 

Posamezne strategije predstavljajo zgolj eno od faz strateškega načrtovanja, ki ga razumemo 

kot proces. Strategije kažejo, kako doseči zastavljene cilje, upoštevajoč okolje, velikost 

podjetja in druge značilnosti. 

 

Oblikovanje strategij pa je pri tem eden od najpomembnejših procesov, ki morajo potekati v 

organizaciji. 

 

Utemeljitelj strateškega načrtovanja Ansoff je načrtovanje opredelil kot oblikovanje želene 

prihodnosti in učinkovitih poti za doseganje prihodnjih ciljev. Poudaril je, da mora biti ta 

proces osredotočen na zunanje probleme in povezanost organizacije z okoljem. 

 

Cilj strateškega načrtovanja je predvidevanje prihodnjih trendov in dogodkov z namenom, da 

se kljub kompleksnosti in negotovosti v okolju organizacije pravočasno oblikujejo in 

uresničijo ustrezne strategije ter cilji organizacije (Duh in Kajzer, 2002). 

 

Pomemben dejavnik pri izbiri ustrezne strategije je povezovanje življenjskega cikla in točke, 

v katerih se storitev nahaja. Še posebno težavno je določiti življenjski cikel zavarovalnih 

storitev, razloge za to pa lahko najdemo v specifičnih karakteristikah povpraševanja. Ti 

življenjski cikli se prepletajo z zunanjimi dejavniki, kot so gostota populacije, število rizikov, 

vpliv zakonodaje ipd. Poleg tega pa stranke večino storitev kupijo v paketu, zato je življenjske 

cikle še toliko teže ugotavljati. V začetni fazi je življenjski cikel zavarovalnih storitev enak 
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standardizirani obliki. To pomeni, da nadaljnjega življenjskega cikla, ko storitev doseže točko 

zrelosti, ni več mogoče napovedati vnaprej. Obseg prodaje, na primer, lahko pade, raste ali 

ostane na enaki ravni. V večini primerov je inovacijska dejavnost v zavarovalništvu 

usmerjena k razvoju novih zavarovalnih storitev, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo obstoječe 

(Menhart, 2003). 

 

 

4 URESNIČEVANJE STRATEGIJ S PROJEKTI 

 

 

Glede na to, kako dinamično in hitro se spreminja okolje, morajo podjetja nenehno prilagajati 

oblikovanje in izvajanje strategij. Uspešna implementacija strategij je vitalnega pomena za 

katerokoli organizacijo. Brez tega je namreč še tako odlična strategija neuporabna (Aaltonen, 

2012). Oblikovane strategije ne uresničujejo snovalci, temveč zaposleni, zato je treba določiti 

njihove zadolžitve, odgovornosti in pristojnosti, skratka organizacijo. Temu nedvomno 

ustrezajo projekti (Sedovnik, 2006). Številni avtorji s področja strateškega in projektnega 

upravljanja podpirajo idejo o projektnem izvajanju strategij in poročajo o pozitivnemu učinku 

le-tega. Nekateri vidijo vlogo projektnega upravljanja predvsem v podpori izvajanja 

konkurenčne strategije, ki prinaša želene rezultate, drugi pa zagovarjajo stališče, da se 

strategije izvajajo s projekti rasti in razvoja organizacije ter letnimi načrti poslovanja. Pri tem 

je mogoče vsako pripravo letnega načrta in nato izvajanje le-tega obravnavati kot projekt. 

Treba je torej povezati strateško upravljanje in  projektno upravljanje v enovit in stalno 

aktiviran proces, preko katerega se strategije pretvarjajo v projekte, ki omogočajo njihovo 

izvedbo. 

 

Udejanjanje strategij s projekti lahko torej opredelimo kot proces projektnega izvajanja 

strategij, s katerim pridobivamo časovno prednost; s krajšanjem procesa projektnega izvajanja 

strategij pa tudi konkurenčno prednost. Projektno izvajanje strategij mora biti organizirano 

kot stalni proces, ki omogoča hitro pretvorbo strategije v projekte. Omenjeno dosežemo z 

oblikovanjem strategij na projektni način ter z aktivno in pravočasno vključenostjo 

projektnega upravljanja že na ravni oblikovanja strategij. Iskati je treba rešitve, ki združujejo 

izvajanje strategij. Gre torej za združevanje strateškega upravljanja s projektnim ter za uvedbo 

faze zagona in uresničevanja strategije. Strateške odločitve morajo biti sprejete v prvih fazah 

izvajanja projekta, ko je to še dopustno. S tem omogočamo hitrejše uresničevanje strategij ter 

prilagajanje strategije in ciljev projekta razmeram nenehnih sprememb. Projekti morajo biti 

izpeljani kakovostno, izvedba mora biti organizacijsko dobro pokrita in stroškovno 

učinkovita. 

 

Skratka, projektno upravljanje se mora vključevati v oblikovanje strategij. Hkrati velja tudi 

obrnjeno, in sicer da se strateško upravljanje vključuje v pripravo zagona projektov in samo 

izvajanje vse do trenutka, ko je še mogoče spreminjati strateške določitve. Vloga projektnega 

upravljanja ni več samo, da se projekt izvede učinkovito, temveč tudi uspešno (Hauc 2007). 

 

S pomočjo izvajanja strategij poskuša torej organizacija na trgu ohraniti svoj položaj in 

konkurenčno prednost. Uporaba primerne strategije temelji na poznavanju življenjskega cikla. 

Projekti morajo biti izpeljani hitro, kakovostno in stroškovno učinkovito. Organizacija 

projektnega upravljanja pa oblikovana tako, da vodi pripravo projekta in izvedbo le-tega. 
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5 PROJEKTNO UPRAVLJANJE IN RAZVOJ ZAVAROVANIŠTVA 

 

 

Za novosti na področju zavarovalništva velja, da imajo izrazito značilnost inkrementalnih 

inovacij, zato so aktivnosti, ki jih je treba izvesti in se pojavijo pri samem procesu razvoja, ad 

hoc narave. Pri tem pa je zavarovalništvo zelo tradicionalno, kar se odraža tudi na področju 

organizacije poslovnih procesov. Ti, ki vsakodnevno omogočajo izvajanje aktivnosti, so še 

vedno organizirani pretežno funkcijsko. Organizacija na osnovi funkcijske specializacije 

onemogoča dobro reševanje ad hoc aktivnosti, kar pravzaprav predstavlja sam razvoj. 

 

Zelo pomembno je, kakšno je v organizaciji projektno upravljanje. Po definiciji je namreč za 

izvajanje ad hoc aktivnosti najprimernejše prav projektno vodenje. Bolj kot je projektno 

upravljanje razvito, boljše rezultate iz zaključenih projektov lahko dosegamo. Govorimo o t. i. 

zrelosti projektnega upravljanja, ki mora biti cilj vsake uspešne organizacije (Crawford, 2007, 

Kwak, 2002). Da bi se projektno upravljanje čim bolje razvijalo, je treba upoštevati naslednja 

področja znanja: integracijo, cilj, čas, ceno, kakovost, človeške vire, komunikacijo, tveganje 

(Crawford, 2007). 

 

Če povzamemo, lahko povemo, da večina avtorjev ugotavlja, da se v praski znanje o 

oblikovanju in izvedbi projektov ne uporablja dosledno. Čeprav zavarovalnice poznajo 

prednosti uporabe znanja s področja projektnega vodenja pri izvedbi procesa razvoja storitev, 

je v praksi projektni pristop nedosleden in ni dobro definiran. Če želimo, da bodo projekti 

učinkoviti in uspešni ter da bodo tako tudi vplivali na konkurenčni položaj zavarovalnic, 

morajo biti ustrezno načrtovani, vodeni in organizirani. Za to mora poskrbeti projektno 

upravljanje. Kot pravi Hauc (2007), je projektno upravljanje pojem, ki povezuje projekt z 

upravljanjem ali obrnjeno: upravljanje s projektom. V literaturi naletimo na veliko različnih 

opredelitev projektnega upravljanja. Projektno upravljanje predstavlja upravljanje, ki skrbi za 

projekt od takrat, ko se začne, pa do konca. Zagon strategij postavlja projektno upravljanje v 

vlogo voditeljstva, ki začne delovati ob oblikovanju strategije, ki bo izpeljana s projekti. 

Deluje pri pripravi zagonov, izvedbi in do tistih točk v procesu eksploatacij, ki so bile 

postavljene kot zaključki projektov. Gre tudi za to, da je projektno upravljanje odgovorno za 

neposredne ali posredne ekonomske učinke posameznega projekta. Za organizacije, ki niso 

projektno usmerjene (to velja tudi za zavarovalnice), velja, da projektno upravljanje ni nekaj, 

kar bi bilo zunaj splošnega vodstva. Takšno gledanje lahko povzroča številne težave in je 

eden od temeljnih razlogov za to, da projektno delo ni dobro izpeljano. Tako redno kot 

projektno delo morata biti v organizaciji opravljena, in to najpogosteje z istimi viri. Gre za 

dvoje zelo povezanih del in za dvoje zelo povezanih vodstev. Projektno upravljanje je tisti del 

splošnega vodstva, ki je zadolženo za izvajanje vhodne projektne strategije, za pripravo 

zagona projekta in vodenje izvajanja projekta, vse dokler se ne konča, hkrati pa je vodstvo 

zadolženo za to, da dosega načrtovane posredne, neposredne ali druge ekonomske učnike. 

Posebna obravnava projektnega dela in s tem projektnega upravljanja glede na redno delo in s 

tem na splošno vodstvo je nesprejemljiva (Hauc, 2007). 

 

Cilj vsake organizacije mora biti doseči visoko projektno kulturo in visoko projektnost kot 

kazalnik uspešnega in hitrega izvajanja projektov. To je mogoče uresničiti ob kakovostnem 

izvajanju nalog projektnega vodenja, ki jih lahko strnemo v programiranje ciljev projekta, 

načrtovanje, organiziranje, izvajanje, zagon, kontrolo, ekonomiko, kakovost, motiviranje idr. 

(Hauc, 2007). 
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Celovitost projektnega upravljanja pomeni, da mora projektno upravljanje poskrbeti za zagon 

projektov, oblikovanje ciljev, koordinacijo aktivnosti in povezovanje naporov, da pride do 

oblikovanja načrtov, koordiniranja izvedbe za analizo in izdelavo poročil o rezultatih, 

kontrole sprememb in odstopanja od načrta, zbiranja, združevanja in organiziranja projektnih 

informacij v projektni informacijski sistem in da se projekt primerno zaključi. Ciljna 

usmerjenost projektnega upravljanja zajema procese, ki so potrebni, da projekti zajamejo vse 

potrebne naloge, vendar le tiste, ki so potrebne, da se projekti končajo uspešno (določanje 

ciljev, retrogradna razčlenitev projekta, poslovne in tehnične zahteve projekta, nadzor in 

sprememba ciljev). 

 

 

6 PREDLOG MODELA RAZVOJA ZAVAROVALNIŠTVA 

 

 

Za zavarovalništvo je bistvenega pomena, da oblikuje strategije (celovite, tj. korporacijske, 

poslovne, funkcijske). Le če so strategije oblikovane in se izvajajo, namreč lahko 

pričakujemo, da bo zavarovalništvo na trgu ohranilo svoj položaj in konkurenčno prednost. 

Tako predstavlja bistveno organizacijsko enoto zavarovalnice razvojni kolegij, katerega 

naloga je oblikovanje strategij. Razvojni kolegij oblikuje strategije na osnovi upoštevanja in 

opazovanja dogajanja v svojem okolju in v zavarovalnici ter preverja konkurenčnost 

zavarovalnice in njenih storitev. Vse omenjeno poimenujemo kot strateške analize, potekajo 

pa nenehno. Na podlagi strateških analiz se oblikujejo nove strategije ali pa se prilagodijo že 

obstoječe. Poleg tega imajo strateške analize tudi funkcijo napovedovanja, kar pomeni, da 

morajo naznanjati spremembe in tem napovedim prilagajati strategije. 

 

Pri oblikovanju strategije je enako pomembno predvidevati tudi njihovo učinkovito in 

uspešno uresničevanje in izvedbo. Zato je strategije primerno uresničevati s pomočjo 

projektov. V strateškem projektnem načrtu se opredeli povezanost in medsebojno odvisnost 

vseh projektov, ki se bodo izvajali ob uresničevanju začrtane strategije. V okviru tega se za 

celoten nabor projektov oblikujejo terminski, stroškovni in kadrovski načrt. 

 

Oblikovane projekte delimo na strateško pomembne in druge projekte. Med seboj se 

razlikujejo glede na kompleksnost vključevanja različnih organizacijskih enot zavarovalnice. 

V celoten proces izvajanja aktivnosti v razvojnem kolegiju je treba vključiti tudi kontroling, 

ki bdi nad izvedenimi aktivnostmi, nad doseganjem zastavljenih strateških ciljev, nad 

usklajenostjo potekajočih projektov z drugimi tedaj aktivnimi procesi, nad finančnim 

vidikom, ugotavlja pa tudi morebitna odstopanja in poroča najvišjemu vodstvu. 

 

Na osnovi strategije razvoja novih zavarovalnih storitev se oblikuje nabor projektov razvoja 

novih storitev. Omenjena strategija lahko zajema oblikovanje povsem nove storitve ali samo 

posodobitev in izboljšavo obstoječe. Od vrste razvoja je odvisno, ali gre za strateški ali 

kakšen drug projekt razvoja. Projekti morajo biti izpeljani učinkovito (hitro, kakovostno, 

stroškovno učinkovito itd.), biti pa morajo tudi uspešni (doseči zastavljene objektne in 

namenske cilje). Bistveno k temu prispevata razvitost in ustrezna organizacija projektnega 

vodenja. 

 

Projektni menedžment mora biti organiziran tako, da omogoča hitro pretvorbo strategij v 

projekte in hitro izvedbo projektov. Vključevati se mora v oblikovanje strategij. Hkrati velja 

tudi obrnjeno, in sicer da se strateški menedžment vključuje v pripravo zagona projektov in 

samo izvajanje vse do trenutka, ko je še mogoče spreminjati strateške odločitve. Vloga 
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projektnega upravljanja ni več samo, da izpelje projekt učinkovito, temveč tudi, da je projekt 

uspešen. Projektno upravljanje je odgovorno za vse projekte, ki se oblikujejo. Posamezni 

projektni vodja lahko vodi več projektov hkrati, pri tem pa je treba v sklopu posameznih 

postaviti jasne prioritete, in sicer glede na to, ali gre za strateške projekte, projekte, ki 

zahtevajo sodelovanje več organizacijskih enot, ali tiste, ki ne zahtevajo vključenosti drugih 

organizacijskih enot. 

 

Za strateške projekte razvoja bi bilo tako smotrno oblikovati posebne pravno-organizacijske 

oblike (čisto projektno organizacijo), znotraj katerih se za čas projekta zaposlijo vsi potrebni 

kadri, ki se ukvarjajo samo z izvedbo strateških projektov. Takšna organizacija omogoča, da 

je projekt izpeljan v najkrajšem možnem času, saj so izvajalci osredotočeni le na 

uresničevanje projektnih nalog. 

 

 

7 SKLEP 

 

 

Potreba po varnosti predstavlja eno od osnovnih potreb. Skozi zgodovino se je pokazalo, da je 

ena izmed možnih oblik zadovoljevanja te potrebe zavarovanje. Danes je zavarovalništvo še 

veliko bolj pomembno kot v preteklosti, saj prinaša občutek varnosti na vseh ravneh življenja. 

Postalo je dejavnost nacionalnega pomena, ki omogoča gospodarsko rast, razvoj in napredek. 

 

Zavarovalništvo se sooča z velikimi izzivi, zato bo razvojna strategija v prihodnje ena od 

najpomembnejših strategij za ohranjanje konkurenčnosti zavarovalne dejavnosti in za njen 

obstoj. Model projektnega razvoja zavarovalništva je univerzalni model, ki ga je mogoče 

uporabiti pri razvoju produktov in drugih storitev ali zgolj pri njihovem spreminjanju. 

Projektno upravljanje ostaja ne glede na vrsto razvoja enako, prilagajata pa se proces razvoja 

in obseg angažiranih virov. Proces in vire se prilagodi glede na kompleksnost razvoja nove 

zavarovalniške storitve oziroma odvisno od vrste razvoja. 

 

Tehnike projektnega vodenja omogočajo, da je razvoj novih storitev učinkovit in uspešen. A 

na tem mestu bi bilo treba opozoriti na dilemo, ki se pojavlja in izvira iz pomanjkljivosti 

obstoječe ekonomske ureditve družbe. Trenutno je najpomembnejše gibalo pri poslovanju 

zavarovalnic dosegati čim večji dobiček. Tak pristop je napačen, saj je temeljni namen 

zavarovalnic nekaj drugega: tj. ustvarjanje sistema ekonomske varnosti. Zavarovalnice zato, 

ker so usmerjene k ustvarjanju dobička, zapadejo v špekulativni položaj. Celoten sistem 

zavarovalništva bo treba korenito spremeniti, in sicer tako z organizacijskega, pravnega kot 

ekonomskega vidika. Do teh sprememb najverjetneje ne bo prišlo le v zavarovalništvu, 

temveč bodo doletele celoten ekonomski sistem. Razvoj zavarovalništva z uporabno tehnik 

projektnega vodenja bo uporaben tudi v prihodnosti. Sam razvoj pa bo bolj ali manj aktualen 

in nujen, če bo zavarovalna dejavnost želela na trgu ohraniti svoj položaj in obstati. 
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8 POVZETEK 

 

 

Osamosvojitev Slovenije je pospremila potreba po novih zavarovalnih storitvah, ki jih je bilo 

treba vpeljati vsled dotedanje zaprtosti trga, omejene konkurence ob ne zelo izraženi potrebi 

po spremembah. Danes se posebnost skriva v majhnosti trga in številčnosti zavarovalnic, kar 

tako ali drugače vpliva na razvoj slovenskega zavarovalništva v primerjavi s tujino. Seveda ne 

gre samo za velikost trga, temveč tudi za smiselnost z ekonomskega vidika. Spregledati pa ne 

smemo niti tega, da je mogoče zavarovalne storitve razmeroma preprosto prevzeti od 

konkurenčnih ponudnikov na trgu. 

Konkurenčna prednost, ki si jo izbori posamezna zavarovalnica, traja le kratek čas. Prednost 

pa bo imela tista zavarovalnica, ki ji bo uspelo ponuditi nove storitve v najkrajšem možnem 

času. To ji bo omogočalo ohraniti prednost za dlje časa, po drugi strani pa to predstavlja tudi 

slabost, ker omogoča konkurentom hitrejše prevzemanje novosti. 

Uspešnost v prihodnjih dvajsetih letih si bomo morali zagotoviti s strategijo hitrega in 

učinkovitega razvoja storitev, ki omogočajo osvajati nove tržne segmente, večje zadovoljstvo 

strank, širjenje ekonomske varnosti, večjo skladnost delovanja in učinkovito izvajanje 

procesov zavarovalnice. Ta strategija je tako pomembna, da mora biti določena kot 

prednostna. Pri tem pa ne smemo pozabiti na zaostanek za tujimi konkurenti, ob čemer 

moramo hkrati razmišljati o novostih, s katerimi lahko presenetimo prav tujo konkurenco. 

Razvoj novih storitev mora tako postati bolj učinkovit, to pa pomeni, da bodo morali procesi 

razvoja potekati hitreje, ob nižjih stroških, oblikovane bodo morale biti kakovostne storitve, 

kar bo omogočalo doseganje strateških ciljev in ohranjanje konkurenčnosti. Prilagoditi je 

treba proces razvoja, ki mora biti voden, organiziran in podprt z ustreznimi viri, da ga bo ob 

vpeljevanju inovacij zavarovalniških storitev, ki spadajo v produkcijsko intenzivno skupino 

storitev, mogoče udejanjati uspešno in učinkovito. Ker lahko zavarovalniške storitve 

umestimo k t. i. ad hoc razvojnim aktivnostim, pri katerih je najprimerneje uporabiti projektno 

vodenje, s katerim lahko izboljšamo proces razvoja, je treba za izvajanje aktivnosti razvoja 

vire organizirati tako, da je omogočena sinergija znanja in izkušenj z različnih področji. Te 

sinergije pa ni mogoče udejanjiti brez povezovanja in sodelovanja, kar lahko dosežemo z 

oblikovanjem alternativnih skupin in s projektnim načinom dela. Projektni pristop predstavlja 

ogrodje za oblikovanje sodobnega modela razvoja novih zavarovalnih storitev za prihodnost. 

 

 

9 SUMMARY 

 

 

At independence, the need has arisen for new insurance services, the introduction of which 

was the result of foreclosure, limited competition, low need for change. Today, specialty lies 

in the small size of the market and the abundance of insurance companies, and as such has a 

different effect in the development of the home compared to abroad. Of course, not only in 

the size of the market, but also the relevance of economic considerations. Neglected, it is not 

well marked and characterized by ease of copying services. 

 

The competitive advantage that you select individual insurance is only for a short time. 

Priority will be given to those insurance companies, which will be able to offer new services 

in the shortest possible time. This will allow preserving the benefits of long-term, on the other 

hand, the disadvantage to competitors because it allows faster copying innovations. 
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Performance we need in the next two years to ensure the rapid and effective strategy 

development services to conquer new market segments, higher customer satisfaction, and the 

spread of economic security, greater consistency of processes and effective implementation of 

insurance. This strategy is so important that it must be pledged as primary. In so doing, we 

must not forget the gap against foreign competitors and at the same time think about the news 

that you can also surprise the foreign competition. Development of new services must also 

become more efficient, which means that the processes of development work faster and at a 

lower cost, quality services will be developed, which will enable the achievement of strategic 

objectives and remain competitive. Necessary to adjust the development process, which must 

be managed, organized and supported by appropriate resources to implement effective and 

efficient to implement innovation insurance services that fall within the production-intensive 

services group. Since the latter can be divided into so-called ad hoc development activities, 

which is the most appropriate use of project management, which can improve the 

development process, the implementation of development activities necessary to organize 

resources so that the possible synergy of knowledge and experience in different fields. This 

synergy is not possible without integration and cooperation that can be achieved by designing 

alternative groups and the design mode. The project approach is a framework for creating a 

modern model development of new insurance products for the future. 
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VLOGA MENTORSTVA DANES IN JUTRI 

 

THE ROLE OF MENTORING TODAY AND TOMORROW 
 

TEA PANZA-FRECE
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Ko se je Odisej odpravil v trojansko vojno, je svojega modrega in zvestega prijatelja 

Mentorja prosil, naj medtem, ko ga ne bo, skrbi za njegov dom in družino. V dvajsetih letih 

Odisejeve odsotnosti je Mentor poučeval, vzgajal in vodil njegovega sina Telemaha, da je 

zrasel v človeka, dostojnega svojega očeta. Mentor, ki je bil v resnici preoblečena boginja 

Atena, uteleša preudarnost in modrost, pa tudi samozavest, upor, tveganje, vzgojnost in 

zaščito (http://en.wikipedia.org/wiki/Mentor).  

Do konca 20. stoletja je bilo mentorstvo bolj neformalno. Najpogosteje je potekalo tako, da 

so starejši menedžerji postali zaščitniki mlajših v želji, da bi jih vzgojili in oblikovali v enako 

misleče in delujoče, ne glede na to, kakšni že sta bili strategija in vizija podjetja ali kako 

nadarjen je bil mentoriranec. Nekatera podjetja nadaljujejo s takšnim pristopom, ki je 

značilen predvsem za ameriško tradicionalno in pokroviteljsko obliko mentorstva, še danes, 

čeprav se v Evropi vedno bolj uveljavlja razvojno usmerjeno mentorstvo po angleškem 

zgledu.  

Danes pomeni naziv mentor sinonim za nekoga, ki mu zaupaš, s katerim tesno sodeluješ in ki 

ti kot bolj izkušen pomaga pri razvoju.  

Mentorstvo je proces, v katerem nam oseba z več izkušnjami namenja pozornost in nam 

pomaga z nasveti ter s svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami. Omenjeno po eni strani 

zahteva od mentorja veliko dodatnega dela, truda in angažiranosti, po drugi strani pa ga 

bogati, saj tudi sam pridobiva nove izkušnje, krepi svoje vodstvene in komunikacijske 

sposobnosti. Izpostavljen je tudi novim idejam, preko povratnih informacij pa mu mentorstvo 

prinaša tudi notranje zadovoljstvo in ugled, če je njegov mentoritanec uspešen.  

V podjetjih se pogosto dogaja, da mentorja izbere vodstvo, a ga ob tem ne seznani z 

odgovornostmi, ki jih ta vloga prinaša, niti mu ne omogoči ustreznega strokovnega 

usposabljanja.  

Mentorstva ne smemo zamenjevati s svetovanjem in coachingom, ki prav tako pripomoreta k 

razvoju ljudi. Klasen in Clutterbuck (2003, str. 13) opredeljujeta svetovanje kot proces, ki 

pomaga posamezniku spoznati problem, ga analizirati ter poiskati in vpeljati pravo rešitev. 

Namen svetovanja je torej opozoriti zaposlenega, če dela slabo ali ne dosega zastavljenih 

ciljev. Coaching (Čeč, 2006, str. 7) je spodbujanje posameznika k uporabi lastnih 

sposobnosti, strokovnega znanja, izkušenj in lastnega potenciala, da doseže točno določen 

poslovni cilj. Podjetniški coaching je zato zelo podoben treningu, kakršen je značilen za 

šport.  

Mentorstvo je za razliko od svetovanja in coachinga »pomoč ene osebe drugi, da le-ta 

napreduje v znanju, kakovostneje opravlja svoje delo in spremeni mišljenje« (Klasen in 

Clutterbuck, 2003, str. 8). Z mentorstvom razvijamo celotno osebnost in sposobnost stalnega 

samostojnega učenja. Rekli bi lahko, da mentorstvo združuje vse prijeme razvojnih pristopov 

in jih udejanja glede na potrebe posameznega mentoriranca.  

 

                                                
1
 Samostojna predavateljica. 
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2 VLOGA IN NALOGE
2
 MENTORJA V DELOVNEM OKOLJU 

 

 

Zavarovalnice se nenehno spoprijemajo z novimi izzivi, saj če želijo biti uspešne, ne morejo 

le ostati na trenutni stopnji razvoja. Globalno zavarovalniško okolje najpomembneje 

oblikujemo ljudje in tako bo ostalo tudi v prihodnje.  

Vloga mentorja izhaja iz dveh temeljnih funkcij, ki jih mentor ima: v okviru karierne 

funkcije mentor predvsem spodbuja karierni razvoj mentoriranca, preko psihosocialne 

funkcije pa povečuje poklicno identiteto mentoriranca in občutek njegove lastne vrednosti in 

učinkovitosti na praktičnem izobraževanju ter tako ohranja in povečuje intelektualni kapital 

podjetja.  

 

Slika 1: Vloga mentorja 

 
Vir: Artič, 2012, str. 67. 

 

Mentor se v delovnem okolju srečuje z mentoriranci, ki prihajajo k njemu s poprejšnjim 

znanjem in izkušnjami. Mentor mora slednje prepoznati pri vsakem mentorirancu 

individualno in jih vključiti v mentorski program. Znanje hitro zastareva, zato zgolj po 

spričevalih težko presojamo, kakšno je predznanje odraslih. Slednji se zelo razlikujejo tudi po 

tem, kakšne delovne izkušnje imajo. Zgodi se, da so mnogi kljub svoji starosti brez vsakršnih 

delovnih izkušenj.  

Mentorstvo v zavarovalništvu je še preveč omejeno na uvajanje pripravnikov in 

novozaposelnih sodelavcev, čeprav le-tem omogoča, da so hitreje pripravljeni samostojno 

opravljati svoje delo in da prej razvijejo svoje sposobnosti. Vsak posameznik, ki se želi 

                                                
2 Florence Stone (2004, str. 1) je v svoji knjigi opredelila glavne naloge mentorja, izhajajoč iz posameznih črk 

izraza mentor: 

Model – biti vzor in zgled mentorirancu; 
Encouragement – zmožnost spodbujanja, kar je nujna značilnost mentorja; 

Nurture – vzgajati enkratne sposobnosti in razvijati talent mentoriranca; 

Teacher – učitelj, tudi coach, saj je odgovoren za konstruktivne povratne informacije in usmeritve; 

Organization – organizacija, v katero mora vpeljati mentoriranca; 

Reality – dejansko stanje: ena od najpomembnejših vlog mentorja je usmerjanje mentoriranca, da razume način 

delovanja organizacije, ki ni zapisan v poslovnih načrtih in poročilih. 

IZOBRAŽEVA-
LEC 

STROKOVNJAK 

VODJA 

ORGANIZATOR 

MOTIVATOR 

POKROVITELJ 

SVETOVALEC 
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uveljaviti v poslovnem svetu, potrebuje nekoga, ki mu bo svetoval in ga usmerjal. Za uspeh v 

zavarovalni stroki ni dovolj le strokovno znanje, temveč so potrebne tudi kompetence in 

sposobnost neprestanega iskanja novega znanja.  

Če je mentor vzornik, motivator in svetovalec, se njegova vloga kaže v spodbujanju 

strokovnega razvoja in kritičnega mišljenja mentoriranca, komunikacijskih sposobnosti, 

odgovornosti, prilagodljivosti in timskega dela. Mentor daje mentorirancu konstruktivne 

povratne informacije o njegovih močnih in šibkih točkah, ga spodbuja in podpira. Pomaga 

mu razumeti kulturo podjetja in vzpostaviti mrežo poslovnih stikov.  

 

Preglednica 1: Veščine in značajske lastnosti mentorja 

 

Veščine Značajske lastnosti 

 vodstvene 

 organizacijske 

 sposobnost poslušanja 

 komunikacijske 

 delegiranje nalog 

 skrb za ustrezno delovno okolje 

 strokovnost področja 

 organizacija dela in časa 

 podajanje znanja 

 svetovanje 

 usmerjanje razvoja mentoriranca 

 ocenjevanje 

 zavzetost za vseživljenjsko učenje 

 reševanje problemov 

 odprtost za inovacije 

 potrpežljivost 

 strpnost 

 usmerjenost v prihodnost 

 empatija 

 motiviranost 

 zaupljivost 

 pravičnost 

 navdušenje 

 občutljivost 

 zavezanost 

 dovzetnost 

 sposobnost dela v skupini 

 samozavest 

 ekstrovertiranost 

Vir: Artič, 2012, str. 67. 

 

Vodstvene veščine ponavadi pripisujemo vodjem, vendar je vodenje v podjetju dejavnost 

tistih zaposlenih, ki niso neposredni oziroma ključni izvajalci delovnih nalog, kar ni nujno 

značilno za mentorstvo. Tako kot svetovanje in coaching je tudi vodenje vplivanje na 

obnašanje in delovanje posameznika ali skupine v podjetju in s tem usmerjanje njihovega 

delovanja k ciljem podjetja. 

Za vlogo mentorja je bistveno predvsem to, da zna v delovnem okolju mentorirancem 

učinkovito prenašati znanje in spretnosti, da je sposoben vzpostaviti odlične medsebojne 

odnose, učinkovito in prepričljivo komunicirati ter prepoznati, razumeti in ustvarjalno 

razreševati konflikte.  

Delovno okolje mora ustrezati tehničnim predpisom ter predpisom s področja varstva in 

zdravja pri delu.  

 

 

3 POMEN RAZVOJA USTREZNIH KOMPETENC PRI MENTORIRANCU 

 

 

Kompetence razumemo kot sposobnost, zmožnost opravljati določeno delo. Frangier 

(Frangier v Muršak, 1999, str. 36–37) pravi, da kompetence sestavlja »individualna in, lahko 

bi rekli, subjektivna sposobnost uporabe svoje kvalifikacije, praktičnega in teoretičnega 

znanja za izpolnitev določene naloge ali dela. Dejansko ni 'objektivne' kompetence, ki bi jo 
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lahko definirali neodvisno od posameznikov, v katerem je utelešena. Ni kompetence po sebi 

in za sebe, so le kompetentni posamezniki«.  

Če se je mentorstvo včasih začelo in končalo s pripravništvom, pa danes uspešna podjetja 

identificirajo mentorirance kot ključne za menedžment in druga področja dela. Tako v 

mentorski program vključujejo potencialne naslednike vodstvenih položajev, nadarjene 

zaposlene, zapostavljene skupine zaposlenih (ženske, pripadnike drugih etničnih skupin ipd.).  

Uresničevanje mentorstva je v zavarovalništvu dobrodošlo predvsem za novozaposlene 

delavce. Mentorstvo se ponavadi začne z uvodnim seminarjem, na katerem mentoriranec dobi 

osnovne informacije o zavarovalnici, poteku dela in pričakovanjih. Mentorstvo poteka v 

pisarni in na terenu, če to zahteva narava dela, za katero se usposablja mentoriranec. 

Običajno se mentorstvo konča, ko mentoriranec doseže zahtevano raven znanja. Formalna 

evalvacija mentorskega programa in posameznega mentorja se ponavadi ne izvaja, 

zavarovalnice le preverjajo usposobljenost mentoriranca z internimi testi in ob delovnih 

dosežkih.  

Nekatere zavarovalno-zastopniške agencije uvajajo stalne oblike mentorstva. Vsakemu 

novemu sodelavcu je dodeljen mentor, ki se za svojo vlogo usposobi na internih 

izobraževanjih. Mentorski program poteka v pisarni in na terenu, uspeh se preverja ob 

rezultatih, ki jih dosega mentoriranec, saj je zaslužek mentorja odvisen tudi od zaslužka 

njegovih mentorirancev. Tudi po končanem usposabljanju se mentorski odnos ohranja, kar pa 

v praksi pomeni, da je mentor pogosto preobremenjen, ker skrbi za preveč mentorirancev.  

Ključne prednosti udeležbe v programu za mentoriranca so (Kitel, 2007, str. 19): 

 spoznavanje kulturnih in strukturnih lastnosti podjetja, 

 pridobivanje razvojnih sposobnosti, 

 povratne informacije o delu, 

 motivacija in zadovoljstvo, 

 večje karierne možnosti, 

 natančna določitev ciljev.  

 

Da je mentorski program uspešen, je pomembno, da mentoriranec usvoji čim več kompetenc 

in ustreznih vedenjskih vzorcev (Klasen et al., 2003, str. 163): 

 

Preglednica 2: Kompetence, osebnostne in vedenjske lastnosti mentoriranca 

 

Kompetence in osebnostne lastnosti Vedenjske lastnosti 

 samonadzor 

 pozitiven pristop k mentorstvu in razvoju 

na splošno 

 odprtost za povratne informacije in 

mentorjeve ideje 

 zaupanje v odnos 

 spoštovanje do drugih 

 aktivno sodelovanje v odnosih 

 jasno opredeli potrebe in določi razvojne 

cilje 

 aktivno išče mentorjev vložek 

 kaže svojo zavzetost z rednim 

udeleževanjem na srečanjih, 

konstruktivnimi pripombami, 

razpolaganjem časa 

 ohranja zaupnost 

 aktivno spoznava odnos v procesu (vloge, 

pričakovanja in omejitve) 

Vir: Klasen in Clutterbuck, 2003, str. 164.  
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Uspeh mentorskega programa je ključno povezan tudi s proaktivnim vedenjem mentoriranca 

in vzajemnostjo vedenja med mentorjem in mentorirancem. 

Ker so zavarovalne storitve povezane z veliko stopnjo tveganja in negotovosti, je zanje 

značilna zaupana odgovornost; še posebno je pomembno zaupanje v zaposlene, ki prihajajo v 

stik s strankami. To velja tako za delavce zavarovalnice kot tudi za delavce v zavarovalno-

zastopniških agencijah, ki so z zavarovalnico povezane. Mentorski program mora 

vzpostavljati tudi pripadnost zavarovalnici in zaupanje v njene zavarovalne storitve. 

 

  

4 MENTORSKI PROGRAMI DANES IN JUTRI 

 

 

V današnji informacijski družbi imajo ljudje zelo malo časa od takrat, ko se pojavi potreba po 

znanju, do takrat, ko to znanje uporabijo. V podjetjih se povečuje osebna konkurenčnost, ker 

nova družba potrebuje unikatnega človeka, zato je mentorstvo vedno pogostejša oblika 

individualnega izobraževanja (Kranjc, http://www.slovenska-univerza3.si/docs). Vsakdo 

potrebuje mentorja, mentorski odnos pa je lahko različen. Govorimo o formalnem 

mentorskem odnosu oziroma programu, kadar je mentor posamezniku dodeljen, in o 

neformalnem mentorstvu, kadar si mentoriranec mentorja izbere sam. Danes uspešne 

zavarovalnice razvijajo predvsem formalne mentorske programe, za doseganje 

konkurenčnosti pa jih bo treba v prihodnje kombinirati tudi s stalnimi neformalnimi 

mentorskimi odnosi.  

 

 

4.1 Mentorski programi danes 

 

 

Če podjetje vzpostavi formalen program mentorstva, so cilji bolj transparentni in jih je laže 

dosegati, vendar pa zahteva tak program veliko razmišljanja, priprave in odločnosti. S 

formalnim programom se podjetje tudi izogne temu, da bi izključilo tiste, ki se teže 

vključujejo v medsodelavske odnose. Ustrezna podpora vodstva zagotavlja potrebna finančna 

sredstva in zavzetost za program. 

Mentorski program je primeren za različna področja, od katerih ima vsako drugačne 

zaposlitvene zahteve in kot tako predstavlja drugačne skupine mentorirancev. Možni razlogi 

za vzpostavitev mentorskega programa so nanizani v nadaljevanju. 

Spremembe v organizaciji 

Do organizacijskih sprememb pride zaradi povezovanja in združevanja z drugimi podjetji, 

spremembe prodajnega trga, prodaje podjetja ali njegovega dela, zamenjave vodstva, kulturne 

ali strateške spremembe ipd. Zaposleni spremembe najpogosteje sprejemajo s strahom, 

odporom, spremlja jih tudi stres. Pravilno načrtovan in izpeljan mentorski program pomaga 

zaposlenim premagovati stres in negativen odnos do sprememb, spodbuja sodelovanje in s 

tem oblikovanje novih vlog in ciljev ter pospešuje proces sprememb in usmerja k želenim 

rezultatom.  

Neenakost v podjetju 

Zaposleni so v današnjem času pripadniki različnih narodnosti, etničnih in starostnih skupin. 

Pomen obvladovanja neenakosti v podjetju pa prav tako povečujejo tudi spremembe 

zakonodaje na področju človekovih pravic in razširjenost globalizacije. Mentorski program 

pripomore k oblikovanju profesionalnih kompetenc, kredibilnosti in samozavesti 

mentoriranca, prav tako pa ga zaščiti pred žalitvami in nekonstruktivnimi kritikami. V 
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podjetjih, ki imajo več hčerinskih družb v drugih državah, pomaga zgraditi prepoznavno in 

poenoteno kulturo podjetja in pripadnost.  

Uvajanje pripravnikov, novozaposlenih ali prerazporejenih delavcev 

Mentorstvo je v podjetjih najpogosteje vpeljano za pripravnike, novozaposleni ali 

prerazporejeni delavci, ki niso pripravniki, pa se morajo z zaposlitvenimi zadolžitvami 

večinoma spoprijeti sami. Zaradi tega so velikokrat zmedeni in nezadovoljni, pogosto tudi 

neproduktivni. Mentorstvo predstavlja učinkovito orodje za hitrejše uvajanje v delo, omogoča 

časovno učinkovit razvoj sposobnosti zaposlenih in pomoč pri sprejemanju vloge in položaja 

v podjetju, hkrati pa omogoča tudi pridobivanje posameznikov z visokim zaposlitvenim 

potencialom. 

Ključni kadri 

Za podjetje je pomembno, da ključni kadri ne odidejo h konkurenci. Ob mentorstvu so 

zaposleni  motivirani s strokovnimi izzivi in skrbjo za njihovo strokovno rast. Če gre za 

zaposlene z visokim vodstvenim potencialom, s pomočjo mentorja laže obvladujejo stres in 

razvijejo kompetence v skladu s pričakovanji drugih. Kadar gre za mednarodne naloge, 

spoznavanje drugih kultur, delo v večnacionalnem okolju, podjetja dostikrat vključijo svoje 

menedžerje v mednarodne programe mentorstva. Cilj teh programov je razvijanje globalne 

miselnosti mentorirancev, da dosežejo mednarodno konkurenčnost in uspešno poslujejo na 

globalnih trgih.  

 

 

4.2 Mentorstvo jutri – neformalno mentorstvo 

 

 

Tudi za zavarovalništvo velja, da se morata delodajalec in zaposleni prilagajati 

nepričakovanim spremembam, zato je pomembna individualizacija učenja, ki jo ponuja 

neformalno mentorstvo. Neformalni mentorji so lahko sodelavci, prijatelji in posamezniki, s 

katerimi se mentoriranci bolj zbližajo. Gre za načelo »znaš, nauči drugega«, ki se pri nas 

uveljavlja tudi kot gibanje, kako priti do znanja brez za to potrebnih sredstev. Zavarovalnice, 

v katerih obstaja širok spekter različnega znanja, se ga bodo morale v prihodnje nujno 

posluževati, če bodo želele obstati.  
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Preglednica 3: Formalno in neformalno mentorstvo 

 

Značilnost Formalno mentorstvo Neformalno mentorstvo 

 mentoriranec sam izbira 

mentorja 

 ne  da 

 mentor sam izbira 

mentoriranca 

 običajno ne  da 

 odnos in vloga mentorja  formalen, usmerjen k 

določenim ciljem 

 prijateljski, usmerjen v 

osebnostni razvoj 

mentoriranca 

 trajanje mentorstva  določeno  nedoločeno 

 vsebina mentorskega 

programa 

 določena  nedoločena 

 pričakovanja mentoriranca  dosegati cilje podjetja  želja po samostojnem delu, 

uspehu in novem znanju 

 ocenjevanje mentoriranca 

in mentorja 

 da ali ne  ne 

 osebni interesi in možne 

zlorabe 

 da, mentor lahko 

onemogoči 

mentoriranca 

 ne 

Vir: Povzeto po Kranjc, 2006.  

 

 

5 METODE IN TEHNIKE MENTORSTVA 

 

 

Metode in tehnike naj mentor prilagodi mentorirancu. Kadar en mentor skrbi za več 

mentorirancev, lahko dela z vsemi mentoriranci hkrati, vendar pa mora upoštevati 

individualne razlike, predvsem pa se mora zavedati, da mu počasnejši ne bodo zmogli zmeraj 

v celoti slediti.  

Organizirano delo v dvojicah spodbuja medsebojno pomoč in sodelovanje. Še posebno je 

primerno v dejavnostih, kjer sta prisotna ponudnik in povpraševalec, saj lahko metoriranca ob 

mentorjevi demonstraciji vneseta svoje pobude in ideje.  

Najpomembnejši tehniki mentoriranja sta poslušanje in spraševanje. Mentor mora znati 

aktivno poslušati, prisluhniti idejam mentoriranca, ob tem postavljati vprašanja in oblikovati 

predloge. Mentoriranec mora dobiti tudi povratne informacije – tako pozitivne kot negativne 

– o svoji trenutni usposobljenosti in razumevanju potrebnih aktivnosti. 

Najpogostejše metode, ki jih uporablja mentor v mentorskem programu, so (Artič, 2012, str. 

79): 

 monološka metoda je metoda ustne razlage (razlaga lahko mentor, mentoriranec, 

strokovnjak v podjetju ipd.); 

 dialoška metoda ali metoda pogovora; 
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 metoda demonstracije (prikazovanje predmetov, modelov, slik, filmov, zvočnih 

zapisov, gibov ipd.); 

 tekstovna metoda ali metoda dela s pisnimi viri (uporaba strokovne literature, 

priročnikov, internega časopisa, letnega poročila, zavarovalnih pogojev, cenikov in 

drugega pisnega gradiva ipd.); 

 delovna metoda (praktično delo mentoriranca); 

 metoda reševanja problemov (problem je lahko delovna naloga); 

 metoda ekskurzije (ogled podjetja, hčerinskih družb, poslovnih enot, sejmov, 

prireditev ipd.); 

 metoda proučevanja primerov (primer je lahko izmišljen ali resničen, proučevanju 

vedno sledi razprava); 

 metoda igranja vlog (metoda je primerna za razvijanje spretnosti komuniciranja z 

ljudmi); 

 kombinirana metoda.  

Pomembno je, da mentor ne določa tehnik za reševanje problemov in odločitev. Mentoriranec 

naj dosega svoje cilje samostojno s pomočjo pridobljenih izkušenj in ob usmerjanju mentorja.  

 

 

6 VRSTE MENTORJEV GLEDE NA NAČIN KOMUNICIRANJA 

 

 

Mentoriranec si zmeraj zapomni medsebojne odnose in svoj odnos z mentorjem. Učiti se je 

pripravljen le tedaj, ko je med njim in mentorjem vzpostavljen odnos, ki temelji na dvosmerni 

komunikaciji, odprtosti, zavedanju vzajemne odvisnosti in omogoča razvoj lastne kreativnosti 

in individualnosti.  

Glede na način komuniciranja ločimo več vrst mentorjev (prirejeno po Brajša v Govekar in 

Kranjčec, http://www.slovenska-univerza3.si): 

 Dorečeni mentorji so konkretni, preverjajo svoje domneve in so redkeje napačno 

razumljeni. Z njimi je laže sodelovati, ker imajo dorečena sporočila. 

 Jaz-mentorji povedo svoje mnenje, opažanja in razlage jasno in neposredno. 

Govorijo iz sebe, s svojo osebnostjo se obrnejo k osebnosti mentoriranca, saj imajo 

lahko le tako pravi osebni stik z ljudmi. Po tem se razlikujejo od ti-mentorjev, ki 

največkrat kritizirajo, opozarjajo, zapovedujejo in zahtevajo. Nekje vmes so mi-

mentorji, ki uporabljajo mi-sporočila. V komunikaciji so slednji pogosto le navidezno 

iskreni, radi uporabljajo t. i. treba je sporočila, ki so brezosebna, neobvezujoča in zato 

brez učinka. 

 Razumljivi mentorji govorijo preprosto, pregledno, strnjeno in zanimivo. Z malo 

besed podajo bistvo in nimajo problema z vodenjem. 

 Objektivni mentorji ne vpletajo svojih opažanj, mnenj in čustev, zato je njihova 

komunikacija z mentoriranci objektivna in pravična. 

 Nepošteni in neiskreni mentorji ter mentorji, ki nervirajo, so mentorji, ki so v 

odnosu do mentorirancev ironični, zanikajo dogovore in soodgovornost, so pretirano 

natančni ali ponavljajo eno in isto stvar.  

Mentor lahko izboljša svojo komunikacijo v mentorskem odnosu z analizo samega sebe. 

Najlaže je sodelovati z dorečenim mentorjem, ki uporablja jaz-sporočila, govori preprosto, 

razumljivo in zanimivo, je objektiven in pravičen ter ima jasno začrtane cilje. 
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7 POSEBNE OBLIKE MENTORSKIH PROGRAMOV 

 

 

Mentorstvo na daljavo 

Danes si komunikacije brez informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ne moremo več 

predstavljati. V mentorski program mentor vključi baze podatkov, dostopne prek spleta in 

intraneta, elektronsko pošto, klepetalnice in forume. Mentor, ki v sklopu svojega programa 

uporablja IKT tehnologijo, mora biti odziven in samodiscipliniran, dober pisec, prav tako pa 

mora poznati uporabo računalniške tehnologije. Pri takšni obliki mentorstva je manj osebnih  

stikov, kar pa je mogoče deloma nadomestiti z videokonferenčno povezavo, avdioposnetki, 

multimedijo in aplikacijami.  

Mentorstvo v skupini 

Skupino sestavlja več mentorjev in več mentorirancev, priporočljivo pa je, da v programu ni 

več kot dvanajst oseb. Prednost skupinskega mentorstva je, da omogoča različne poglede, 

izmenjavo izkušenj in obravnavo različnih interpretacij posameznega problema, slabost pa 

predstavlja manjša možnost za vzpostavitev zaupnega mentorskega odnosa.  

Navzkrižno mentorstvo 

Clutterbuck (http://www.davidclutterbuckpartnership.com) za povezane družbe predlaga 

navzkrižno mentorstvo oziroma zamenjavo mentorjev iz povezanih družb. Podjetja tako 

aktivno vzpostavljajo odnose s povezanimi družbami. Mogoča je tudi kombinacija dveh 

mentorjev, tako da prvi prihaja iz dotičnega podjetja, drugi iz podjetja v skupini. Večina 

mentorirancev ugotavlja, da največ pridobijo od mentorjev, ki prihajajo v njihovo 

organizacijo od zunaj. Pomanjkljivost takšne oblike mentorstva je, povezana z 

organizacijskimi težavami in usklajevanjem, možen pa je tudi odliv talentiranih kadrov v 

povezano družbo. 

Najem mentorja 

Podjetje težko najde ustreznega mentorja predvsem za zaposlene na vodstvenih položajih. 

Mentor zunaj podjetja je lahko oseba, ki ima ali je imel podoben položaj, saj lahko ponudi 

strokovno in neodvisno svetovanje in pomoč. Podjetje se lahko odloči tudi, da bo mentorja 

najelo. V tujini takšne organizacije, ki ponujajo mentorje za različna strokovna področja, že 

obstajajo.  

 

 

8 PRIMER MENTORSKEGA PROGRAMA 

 

 

V podjetjih se najpogosteje srečujemo s formalnimi mentorskimi programi, pri katerih so 

vnaprej načrtovani tako cilji, obseg, vsebina in trajanje mentorskega programa. Podjetje 

izbere tako mentorja kot mentorirance in pri tem upošteva spričevala o formalni izobrazbi, 

delovne izkušnje, znanje in pogoje, ki jih zahteva delovno mesto. Težave se lahko pojavijo, 

kadar se mentor in mentoriranec ne ujameta zaradi značajskih razlik, nezaupanja ali kakšnega 

drugega razloga.  

Mentorski program za zavarovalnega zastopnika in zavarovalnega posrednika traja eno leto. 

Če se mentor in mentoriranec ne ujemata, se lahko zgodi, da slednji iz programa tudi izstopi. 

To pa je škoda, saj je organizacija vanj vložila čas, znanje in sredstva. Organizacija, ki se tega 

zaveda, lahko mentorski program vzpostavi s poskusnim mentorjem in omogoča, da si 

mentoriranec izbere drugega mentorja.  

 

 

 

292

http://www.davidclutterbuckpartnership.com/


Izdelava mentorskega programa poteka po naslednjih stopnjah: 

a) izdelava okvirnega terminskega načrta, 

b) opredelitev posameznih poslovnih področij usposabljanja, 

c) načini preverjanja napredovanja mentoriranca.  

 

Slika 2: Primer mentorskega programa za zavarovalnega zastopnika 

5

4

3

pomen pravilnega določanja največje verjetne škode 

literaturo za samostojnega zavarovalnega zastopnika

pravila etike in morale do poslovnega partnerja

kalkulacijo zavarovalne premije in pomen tehničnega rezultata

postopek reševanja škod in potrebno dokumentacijo

vsebino strokovne pomoči  v zvezi z zavarovalnim primerom

regresne terjatve in regresne zavezance

pravilno določanje zavarovalne vsote, podzavarovanje in 

nadzavarovanje

temeljne pozavarovalne pojme in načine pozavarovalnega kritja

pogajalske tehnike in reševanje ugovorov ter konfliktnih situacij

zavarovalne produkte za individualne in poslovne stranke, 

zavarovalne pogoje, klavzule in cenike

prodajni razgovor, komunikacijo, argumentacijo in prodajne poti

organiziranje lastnega dela in časa, nagrajevanje in motivacijo za 

delo

oddelke v zavarovalnici, njihovo povezanost in soodvisnost

interne predpise o poslovnih skrivnostih, varovanju podatkov in 

varstvu pri delu ter osnovno informacijsko tehnologijo

vizijo, poslovno idejo in kulturo zavarovalnice

2

1

Mentoriranec usvoji in spozna:Faze mentorskega programa

 

Vir: Lastni. 

 

Posamezna poslovna področja mentor natančno razdela tako, da je iz načrta mogoče razbrati: 

 kdo bo usposabljal (mentor, strokovnjak, vodja oddelka, sodelavec …), 

 cilje usposabljanja, 

 vsebino usposabljanja, 

 metodo usposabljanja, 

 trajanje usposabljanja in 

 gradivo, ki je potrebno za usposabljanje. 

 

 

9 POVZETEK 

 

 

Povezava teorije s prakso mentorirancu omogoča, da se vključi v delovni proces, izpopolni 

svoje znanje in pridobi izkušnje, potrebne za nadaljnje delovne aktivnosti. Vloga mentorstva 

se v zavarovalništvu ne kaže samo kot nujno zakonsko zlo, da morata imeti tako zavarovalni 

zastopnik kot zavarovalni posrednik v času pridobivanja enoletnih zavarovalnih izkušenj 

mentorja, pač pa postaja mentorstvo eden izmed ključnih pristopov pri razvoju ljudi.  
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O kakovostnem mentorstvu govorimo takrat, kadar mentor sprejme mentorstvo kot strokovni 

izziv, se za to delo ustrezno usposobi in pripravi. Za usposabljanje mentorjev skrbijo številni 

ponudniki implementacije mehkega znanja, dostopno pa je tudi brezplačno usposabljanje 

mentorjev praktičnega izobraževanja oziroma usposabljanja z delom, ki ga financirata 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Pri tem ni 

nepomembno, ali se mentor za mentorstvo odloči prostovoljno ali mu je ta vloga dodeljena.  

Za zavarovalniške organizacije je pomembno, da natančno definirajo svoja pričakovanja, si 

zadajo konkretne cilje mentorskega programa in časovne roke za izvedbo. Večina 

zavarovalnic danes izvaja formalne izobraževalne programe v obliki seminarjev, mentorji so 

neposredni vodje ali uspešni sodelavci v času uvajanja, neformalno mentorstvo pa je izraženo 

predvsem kot pomoč med sodelavci in kot izmenjava izkušenj. Zavarovalno-zastopniške 

agencije imajo pogosto oblikovane stalnejše mentorske okvire z neposrednim učinkom: 

plačilo mentorja je odvisno tudi od tega, kako uspešen je njegov mentoriranec.  

V prihodnje bodo zavarovalnice formalne mentorske programe kombinirale z več vrstami 

mentorstva, vzpostavitev mentorskega programa pa prilagajale posameznemu mentorirancu. 

Mentorski programi bodo vzpostavljeni tudi med oddelki in ne samo za mentorirance, temveč 

tudi za mentorje. Njihovo delo bo evidentirano z evalvacijskimi poročili in ustrezno 

nagrajeno.  

Globalno zavarovalniško okolje najpomembneje oblikujemo ljudje in tako bo ostalo tudi v 

prihodnje.  

 

 

10 SUMMARY 

 

 

In relation between theory and practice in Insurance industry there is a common approach 

relating mentees. Insurance industry training enables mentee to be a full part of the business 

process, improves skills and gains experience for the future business activities. Every 

insurance agent (or broker) needs a mentor during the one-year insurance training. Mentoring 

is more and more becoming one of the key approaches in developing human recourses.  

Proper mentoring is when a mentor accepts mentorship as a professional challenge and when 

one is highly trained and prepared. Training of mentors is carried out by a number of 

authorised training centers, even often free of charge funded by the Ministry of Education, 

Science, Culture and Sport and the European Social Fund. Mostly it doesn’t make difference 

whether the mentor chooses role voluntarily or it’s a part of one’s daily professional 

employment.  

It is very important for insurance companies to precisely define expectations and specify 

goals in which they have to include schedules for implementing mentoring programs. Most 

insurers organise formal mentoring programs as seminars and workshops. In such cases 

mentors are mostly direct tutors to successful associates. In case of informal training, 

mentoring is usually provided as an aid between colleagues in exchange of experiences. 

Insurance agencies have often provided mentoring by permanent professional schemes and 

the direct result was usually much better success of the mentees.  

It is to be expected in the future formal mentoring programs are going to be combined with 

several types of mentoring individually adapted for the each mentee. Mentoring programs 

will be put in place between departments. Not just for mentees, but also for mentors should 

be implemented evaluations in form of reports and also proper rewards.  

People are and will remain the most important designers of the global insurance environment. 
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KAKO SE ZAVAROVALNICE PRILAGAJAJO SPREMENJENIM 

NAKUPNIM NAVADAM POTROŠNIKA? 

 

HOW ARE INSURANCE COMPANIES ADAPTING TO CHANGING  

CONSUMER PURCHASING HABITS? 

 

IGOR PAULETIČ
1
 

SIMON RUČIGAJ
2
 

 

 

1 UVOD 

 

 

V prispevku je predstavljeno stanje na področju trženja preko spleta in mobilnih naprav, 

povzete pa so tudi napovedi usmeritev pomembnejših slovenskih zavarovalnic na področju 

Slovenije. Kot izhodišče je obravnavana raziskava družbe Google o ničelnem trenutku resnice 

za področje zavarovalniške dejavnosti (ZMOT), analiza stanja pri nas pa pojasnjuje, koliko in 

kako sledijo ugotovljenim trendom slovenske zavarovalnice.  

 

 

2 NIČELNI TRENUTEK RESNICE NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠKE 

DEJAVNOSTI – GOOGLE ZMOT 

 

Družba Google je marca leta 2011 na razvitem trgu ZDA v okviru projekta Zero Moment of 

Truth (ZMOT) raziskala, kako splet in možnosti, ki jih slednji ponuja, vplivajo na vedenje 

potrošnikov pri iskanju informacij o produktih, še preden pridejo v stik z zavarovalnim 

agentom ali prodajalcem, ki jim zavarovalno polico proda.  

 

Ugotovili so naslednje: 

● Obdobje informiranja pred sklenitvijo zavarovalne police je sorazmerno dolgo. Velika 

večina zavarovalcev si za odločanje vzame mesec ali več časa. 

● Zavarovalci se sicer informirajo marsikje, vendar je med viri ZMOT, predvsem 

informiranje na spletu, dominanten. Pred sklenitvijo police se 75 odstotkov 

zavarovalcev informira preko spleta. Iskanje, primerjanje in zbiranje informacij 

prednjačijo pred prvim stikom z agentom preko telefona ali v živo (First Moment of 

Truth, FMOT oziroma prvi trenutek resnice).  

● Zavarovalci so povedali, da je stik z zastopnikom še vedno najbolj vpliven vir 

informacij, vendar pa na izbiro zastopnika močno vpliva ZMOT.  

● Zavarovalci še vedno najprej zaznavajo blagovne znamke v različnih oglasih in 

kampanjah, v virih ZMOT pa takoj zatem učinkovito pridobijo konkretne informacije. 

 

Kar 94 odstotkov anketiranih je povedalo, da najbolj zaupajo informacijam, ki jih najdejo na 

spletu, le 79 pa jih je izrazilo zaupanje v zavarovalnega zastopnika.  

 

 

  

                                                   
1 FrodX, neodvisna svetovalna družba, d .o. o. 
2 FrodX, neodvisna svetovalna družba, d .o. o. 
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2.1 ZMOT poglaviten pri informiranju 

 

 

Zavarovalci so pred sklenitvijo v povprečju uporabili 11,7 različnega vira informacij. V 

povprečju je vsakega od virov uporabilo 26 odstotkov zavarovalcev. Graf prikazuje pogostost 

rabe virov informacij – tistih, ki jih uporabi več od 26 odstotkov uporabnikov. Anketno 

vprašanje raziskave Google ZMOT se je glasilo: »Ko ste razmišljali o [produkt], kako ste 

iskali informacije, da ste se po tem laže odločili? 

 

Graf 1: Pogostost rabe virov informacij 

 

 
 

 

2.2 Priporočila WoM marketinga (Word of Mouth) 

 

 

Po sklenitvi zavarovanja je 61 odstotkov vprašanih to omenilo prijateljem ali sorodnikom, 24 

odstotkov je o tem povedalo sodelavcem, 20 odstotkov vseh zavarovalcev je po elektronski 

poti nekomu posredovalo informacijo o poslu. 

Zavarovalci, stari od 18 do 34 let, so v povprečju uporabljali več virov informacij kot starejši, 

bolj pogosto so svoje ugotovitve o poslu objavili in se pogosteje informirali na svojih 

družabnih omrežjih. Na internetne dražljaje in vabila pa so se najpogosteje odzivali 

zavarovalci, starejši od 50 let.  
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3 ZMOT – NIČELNI TRENUTEK RESNICE 

 

 

Pojem in koncept interakcije s strankami ZMOT je sicer v knjigi Zero Moment of Truth 

temeljito opisal in analiziral Jim Lecinski, direktor prodaje storitev družbe Google za 

področje ZDA. Gre za pomemben nov moment, ki preoblikuje obstoječe poslovne modele in s 

pomočjo katerega lahko podjetja učinkovito dostopajo do potrošnikov – če se le prilagodijo 

novim razmeram na trgu in ponudijo prave informacije na pravem mestu. ZMOT je tisti 

trenutek, ko potrošnik začuti potrebo po izdelku ali storitvi in najprej poseže po spletnih ali 

mobilnih orodjih, da bi tam poiskal ustrezne informacije. ZMOT sledi trenutku, ko potrošnik 

zazna stimulacijo s strani določene blagovne znamke in je umeščen pred »trenutek prve 

resnice« (FMOT), ko je kupec v prvem stiku z agentom oziroma prodajalcem.  

Lecinski navaja naslednje temeljne lastnosti trenutkov resnice (Moment of Truth, MOT): 

● Nakupna pot se je spremenila. ZMOT je pomembna nova točka v klasičnem procesu 

zaznave, nakupa in občutenja produkta. 

● Nekdanje sporočilo je zdaj postalo dvosmerna komunikacija, pogovor. Kupci 

iščejo in si izmenjujejo informacije o izdelkih na različne načine in v svojem prostem 

času.  

● Ustni prenos informacij je bolj pomemben kot kdaj koli prej. Prvič v zgodovini je 

ustno izročilo postalo digitalno arhiviran medij.  

● Noben trenutek resnice ni nepomemben. Če bodo uporabniki na spletu raziskovali 

informacije o bivališčih in zdravstveni oskrbi, bodo iskali tudi informacije o 

drobnjarijah, kot so samolepilni obliži ali kemični svinčniki. 

● Trenutki resnice se stikajo. Naše mobilne naprave so strojčki za spoznavanje resnice. 

Ko se pogostost uporabe mobilnih naprav veča, konvergirajo ničelni, prvi in drugi 

trenutek resnice.  

● Drugi trenutek resnice (torej spoznanje ob uporabi) se preko družbene interakcije 

pretvori v ničelni trenutek resnice (torej spoznanje nekoga, ki se šele podaja na pot 

informiranja o določenem produktu). 

 

3.1 Namen raziskave 

 

 

Ugotoviti smo želeli, koliko in kako so slovenske zavarovalnice v dveh letih od izvedbe 

raziskave Google ZMOT za zavarovalniško dejavnost izkoristile nakazane trende v procesu 

prodaje zavarovalnih produktov. Zanimalo nas je, s kakšnimi orodji postrežejo ustrezne 

informacije prihodnjemu kupcu zavarovanja, ko se ta znajde na ničelni točki resnice (ZMOT), 

na podlagi katere se bo odločil, katera od zavarovalnic mu bo v prodajnem procesu prodala 

zavarovalno polico in kakšna bo ta polica. Ugotavljali smo, kakšen je ta spletni proces, kaj ga 

določa in v kakšni meri so pri tem izkoriščene možnosti za čim boljšo prilagoditev ponudbe 

izdelkov, še pred tem pa tudi informacij posameznemu potencialnemu kupcu, ter ali 

zavarovalnice izkoristijo potencial izmenjave informacij med samimi kupci zavarovalnih 

polic v družbenih omrežjih. 

 

 

3.2 Predmet raziskave 

 

 

Analizirali smo digitalne informacijske in prodajne poti, ki jih zavarovalnice uporabljajo za 

komunikacijo in sporočanje potencialnim in obstoječim kupcem. Pri tem smo se osredotočili 
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na postopek informiranja in obdelovanja prodajnega lijaka ter trženja produktov preko 

spletnih in mobilnih tehnologij, po prodaji pa tudi na poprodajne aktivnosti, ki lahko 

izboljšajo zadovoljstvo kupca ter posredno povečajo prodajno uspešnost zavarovalnice.  

V raziskavo smo vključili naslednje zavarovalnice (razvrščene so po abecedi): 

● ADRIATIC SLOVENICA d. d. 

www.adriatic-slovenica.si, www.wiz.si, m.aspolica.si 

● GENERALI zavarovalnica d. d. Ljubljana 

www.generali.si, g24.si 

● Modra zavarovalnica, d. d. 

www.modra-zavarovalnica.si 

● TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 

www.zdravstvena.net, http://www.zdravstvena.net/?mobile=1  

● Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 

www.vzajemna.si, www.vzajemna.si/mobile/  

● Zavarovalnica Maribor d. d. 

www.zav-mb.si 

● Zavarovalnica Tilia, d. d. 

www.zav-tilia.si, www.e-tilia.si  

● Zavarovalnica Triglav, d. d. 

www.triglav.si, https://www.triglav.si/iTriglav/profil/prijava 

 

 

3.3 Metodologija 

 

 

Pri metodi raziskave smo se omejili na osem zavarovalnic, ki v Sloveniji poberejo največ 

premije. Raziskavo smo omejili na informacije o petih skupinah produktov v segmentih avto, 

dom, nezgoda, življenje/pokojnina in zdravje. 

Po enotnih merilih smo pregledali in ocenili spletni nastop osmih zavarovalnic, nato smo (z 

nekaterimi) navezali stik in z intervjuji potrdili zbrane podatke. 

Ugotavljali smo, katera zavarovanja v izbranih segmentih zavarovalnice tržijo preko spleta. V 

okviru aktivnosti smo na področju trženje zavarovanj: 

● preverili predstavitev in izobraževanje obiskovalcev spletne strani o produktu z 

aktivnimi vsebinami (blogi, pogosta vprašanja, pojasnjevanje kritij skozi posamezne 

škodne primere itd.),  

● ocenili orodja oziroma funkcionalnost spremljanja aktivnosti posameznega 

obiskovalca z orodji za sledenje,  

● iskali možnost dinamične personalizacije vsebin spletnega mesta posameznemu 

povratnemu obiskovalcu,  

● pridobili informacije o negovanju prodajnega stika in (ne)obstoju avtomatizirane 

marketinške aktivnosti,  

● ugotavljali možnost svetovanja v živo preko spletne strani,  

● pridobili informacijo o spremljanju aktivnosti uporabnika na spletnem mestu v 

realnem času; 

● preverili smo možnosti informativnih izračunov in oddaje povpraševanj preko spleta 

ter, ali je polico mogoče skleniti preko spleta, mobilne naprave, sporočila SMS ali s 

telefonskim klicem, 

● zanimal nas je tudi konkreten delež povpraševanj glede na pobrane premije, ki izvirajo 

s spleta; zavarovalnice so tukaj izkazale zelo različno stopnjo pripravljenosti na 

sodelovanje.  
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Poprodajne aktivnosti smo vrednotili glede na: 

● obstoj sistema priporočanja in kuponov ugodnosti za realizirana priporočila in uspešne 

priporočitelje, 

● obstoj družabnih spletnih točk na omrežjih Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo ali kje 

drugje, 

● možnosti za upravljanje zavarovanj na spletni strani – ali lahko zavarovanci preko 

spleta prijavijo škode in vodijo celoten škodni postopek, pregledajo aktivne police in 

skadence, plačila in upravljajo direktne bremenitve. 

Od zavarovalnic smo želeli pridobiti statistični pregled obiska: 

● število edinstvenih obiskovalcev mesečno, 

● delež povratnih obiskovalcev, 

● informacijo o najbolj branih vsebinah ali kategorijah vsebin, 

● vrednosti povprečne premije, sklenjene preko spleta,  

● višino vložkov v spletno oglaševanje,  

● analizirali smo tudi, ali zavarovalnice oglašujejo na spletu.  

Med tehnične dejavnike smo zabeležili: 

● ali spletna mesta omogočajo pregledno rabo na mobilnih napravah,  

● ali so oblikovana tako, da se odzivajo na velikost zaslona in  

● kako sistem uporabnikom posreduje informacije o t. i. podatkovnih piškotkih. 

 

Poročilo predstavlja našo interpretacijo spletnega nastopa zavarovalnic. 

 

 

3.4 Ključne ugotovitve 

 

 

Kot zavarovalne produkte, ki imajo potencial za spletno trženje, zavarovalnice opredeljujejo 

predvsem tiste, ki so enostavno dojemljivi strankam. To so zavarovanja, ki so zakonsko 

opredeljena ali drugače standardizirana – avtomobilska zavarovanja, dopolnilna zdravstvena 

zavarovanja, nezgodna zavarovanja samo za otroke in storitve asistence zdravstvenega 

zavarovanja v tujini. 

Zavarovalnice v Sloveniji preko spleta najbolj uspešno tržijo zdravstvena zavarovanja – tako 

prodajo tri odstotke skupne premije, ki je na novo sklenjena na osnovi zahtevkov za 

zavarovalno pogodbo preko spleta.  

Izmed osmih zavarovalnic, ki smo jih vključili v raziskavo, na področju trženja zavarovanj 

preko spleta po kakovosti uporabniške izkušnje izstopata dve. Prednjači zavarovalnica 

Adriatic Slovenica z zavarovanjem Wiz, ki ga je mogoče skleniti samo preko spleta (ne pa 

tudi pri zavarovalnem zastopniku). Ima dodelano uporabniško izkušnjo in uporabnike tudi 

aktivno izobražuje z dodatnimi spletnimi vsebinami. Na spletu ima bistveno bolj razumljivo 

in enostavno predstavljene zavarovalne pogoje za zavarovalce, kar je pospremljeno z 

agresivnim spletnim oglaševanjem. Spletne vsebine tudi konstantno dopolnjujejo. Omeniti 

velja tudi ponudbo Adriatic Slovenica za dopolnilno zdravstveno ali nezgodno zavarovanje in 

t. i. last minute zavarovanje asistence v tujini z asistenco Coris, ki ga je mogoče skleniti preko 

dostopa do spletne strani AS POLICA s pomočjo kode QR ali s kratkim sporočilom SMS. 

Sledi zavarovalnica Generali s ponudbo avtomobilskih zavarovanj G24. Z usmeritvijo v 

poprodajni podpori in s spletnim vpogledom v osebni račun izstopata Zavarovalnica Triglav 

in Zavarovalnica Tilia. Z vidika sklepanja zavarovanj preko spleta sta slednji bolj 

konservativni, splet kot prodajni kanal vidita bolj kot priložnost za spletno podaljševanje 

zavarovalnih polic. Njuna usmeritev na področju e-poslovanja gre bolj v smeri razvoja 

podpornih spletnih funkcij (vpogled v zavarovalne pogodbe, plačila premij, škode …).  
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Legenda: AS – Adriatic Slovenica, GZ – Generali zavarovalnica, MZ – Modra zavarovalnica, 

TZZ – Triglav zdravstvena zavarovalnica, VZ – Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, ZM – 

Zavarovalnica Maribor, ZT – Zavarovalnica Tilia, ZTR – Zavarovalnica Triglav. 

 

 

3.5 Informativni izračuni 

 

 

Pred sklenitvijo zavarovanj si lahko zavarovalci na spletnih mestih vseh analiziranih 

zavarovalnic izračunajo ceno zavarovanja. Kjer ni mogoče skleniti zavarovanja preko spleta, 

je mogoče naročiti stik z zastopnikom zavarovalnice. Pri Zavarovalnici Triglav izstopajo po 

možnosti izračunavanja cen zavarovanj. Vse druge zavarovalnice imajo pri tem več omejitev 

in v svojih izračunih podpirajo manj možnosti. Celovite izračune ponuja Adriatic Slovenica 

(le za življenjsko/pokojninsko zavarovanje priporočajo obisk svetovalca), izpostaviti pa velja 

interaktivnega vodnika za izračunavanje cene zavarovanja Wiz. Generali omogoča izračun za 

avtomobilsko zavarovanje, Modra zavarovalnica izrazi oceno redne pokojnine v obliki deleža 

plače (iz izračuna je razvidno, kakšna polica je smiselna), informativni izračun Triglav, 

Zdravstvene zavarovalnice pa hkrati omogoča tudi sklepanje police, enako velja tudi za 

Vzajemno. Zavarovalnica Maribor omogoča interaktivni svetovalni izračun samo za 

življenjska zavarovanja, ne pa tudi za avtomobilska, nezgodna in za zavarovanje domov, Tilia 

pa za vsa zavarovanja razen za zavarovanje domov. Poudariti velja, da so določena orodja za 

izračunavanje, najpogosteje za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, z vidika uporabniške 

izkušnje toga in zamudna, v procesu je preveč korakov, preden pride uporabnik do končne 

ocene zavarovalne police. V tem oziru pozitivno izpostavimo G24 in Wiz.  

V prihodnje pričakujemo več interaktivnih vodnikov, kakršnega uporablja Wiz, tudi pri drugih 

zavarovalnicah – to se zdi kot korak v smeri transparentnosti poslovanja na spletu, kar je 

nujna komponenta kakovostne izkušnje ZMOT za uporabnika.  
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3.6 Izobraževanje kupcev 

 

 

Trenda, da bi zavarovalnice že poskušale izobraževati kupce z dinamičnimi vsebinami, s 

tolmačenjem kritij cen, z različnimi škodnimi primeri in podobno, nismo zaznali. 

Zavarovalnice se še vedno osredotočajo na tekstovne vsebine, lahko pa bi se posluževale 

vizualnih interpretacij, videovsebin itd. Ugotavljamo, da obstaja z vsebinskega stališča še 

precej priložnosti, da bi potencialni zavarovalci razumeli razlike med produkti različnih 

zavarovalnic. To je tudi pogoj za izpolnitev pričakovanj zavarovalnic, da bi preko spleta 

sklenile več zavarovalnih polic. Poudariti velja, da zavarovalno polico preko spleta sklenejo 

samo tisti zavarovalci, ki se počutijo dovolj varno – da povsem razumejo, kaj sklepajo, in 

znajo pojasniti, zakaj so se za sklenitev odločili prav pri dotični zavarovalnici. Promocija 

sklepanja polic preko spleta nujno zahteva izobraževanje strank.  

Vse zavarovalnice ponujajo neke vrste statične vsebine, namenjene lažjemu razumevanju 

produktov, in večinoma še pogosta vprašanja in odgovore. Med posebnostmi omenimo blog 

pri zavarovanju Wiz in kampanji AS-pomlad.si zavarovalnice Adriatic Slovenica, bogate 

izobraževalne vsebine Modre zavarovalnice, Triglavovo sponzorsko moderiranje foruma o 

prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju na portalu med.over.net, aktivne bloge 

Zavarovalnice Maribor, ki tako tudi sproti odgovarja na vprašanja uporabnikov, in vsebinsko 

spletno korespondenco s strankami zavarovalnice Tilia.  

 

 

3.7 Mobilne naprave: Adriatic Slovenica najbolj opazna z zavarovanjem »last minute« 

na poti v tujino 

 

 

Zavarovalnice še vedno predvidevajo, da potrošniki njihova spletna mesta obiskujejo samo s 

pomočjo osebnih računalnikov, zanemarjajo pa ugotovitve raziskave Google ZMOT za 

zavarovalniško dejavnost o pomenu pametnih telefonov in tablic. Posebnost je Adriatic 

Slovenica, ki omogoča sklepanje dopolnilnega zdravstvenega ali nezgodnega zavarovanja in 

zdravstvene asistence v tujini preko mobilne naprave in zgledno urejenega mobilnega 

spletnega mesta, ki ga lahko sprožimo tudi preko QR kode, omogočajo pa celo zavarovanje 

preko SMS. Pozitivno izstopata tudi Triglav zdravstvena zavarovalnica in Vzajemna, ki imata 

spletno mesto, prirejeno za mobilne naprave, le da Vzajemna mobilne naprave ne prepozna 

samodejno.  

Zavarovalnica Triglav in Zavarovalnica Tilia sta svoje »mobilne« namere usmerili v razvoj 

mobilnih aplikacij – kot podporo zavarovancem za spremljanje pogodbenega razmerja in 

koriščenje podpornih storitev. 
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3.8 Spremljanje strank v spletnih aktivnosti 

 

 

Nobena od zavarovalnic ne spremlja posameznih strank skozi njihove aktivnosti na spletnem 

mestu in socialnih omrežjih. To je dober indikator, da nimajo vzpostavljenega 

avtomatiziranega sistema trženja (Marketing Automation).   

Po prisotnosti na družabnem omrežju Facebook prednjači zavarovalnica Generali s približno 

19.500 »lajki« oziroma člani njihove strani, sledita ji Zavarovalnica Maribor z več kot 15.000 

»lajki« in Adriatic Slovenica s skoraj 11.000. Pri tem je opazno, da Generali in Zavarovalnica 

Maribor svojo prisotnost gradita tako, da uporabljata tudi vsakdanje »zabavne« vsebine iz 

nelastnih bolj ali manj zabavljaških virov, Adriatic Slovenica pa vsebine črpa predvsem iz 

lastnih akcij in vsebin in se ne trudi nekritično, za vsako ceno ugajati najširšim množicam, 

izstopa pa tudi z uporabo razpoložljivih raznolikih možnosti, ki jih ponuja sam Facebook. 

Precej v ozadju sledita še ločena produktna stran zavarovalnice Adriatic Slovenica Wiz 

(3.200) in Triglava, Zdravstvene zavarovalnice (2.600), ki tudi komunicirata profesionalno, 

prav tako Vzajemna (900). Omenjene zavarovalnice povečini aktivno komunicirajo 

spodbudne, pozitivne in k zdravemu ter varnemu načinu življenja usmerjene vsebine in 

poročila z dogajanja na terenu, v katera vključujejo svoje odjemalce. Zavarovalnice na 

Facebooku ne dosegajo polnega potenciala, ne nastopajo z lastnimi aplikacijami ali akcijami, 

ki bi bile zasnovane za okolje Facebook. Med komunikacijskimi akcijami velja izpostaviti 

akcijo Očistimo naše gore skupine Triglav Group – dosegli so več kot 20.000 privržencev 

ločene projektne strani na FB, že dve leti zapored pa so zanjo prejeli tudi mednarodno 

nagrado EMErald na področju komuniciranja v kategoriji družbeni mediji.  

Prisotnost zavarovalnic na Twitterju je dokaj skromna – do nedavno niso komunicirale veliko, 

razen ene izjeme, medija pa niso izkoriščale namensko, za mediju prikrojene akcije. Najbolj 

kakovostno tu komunicira Zavarovalnica Triglav, izjemno komunikativna pa je Zavarovalnica 

Maribor, ki je tudi najdlje prisotna, a pri komunikaciji marsikdaj uporablja zelo populističen 

pristop z vsebinami, ki niso zelo povezane z zavarovalništvom. 

V celoti je mogoče reči, da je opazno, da se slovenske zavarovalnice nastopu na družabnih 

omrežjih šele privajajo in da je prostora za izboljšave še veliko – tako v smeri aktivnega 

pridobivanja novih strank kot na področju poprodajnih aktivnosti in v smislu učinkovitega 

izkoriščanja danosti posameznega medija.  
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3.9 Avtomatizirano trženje 

 

 

Zavarovalnice praviloma ne izkoriščajo dinamičnega prilagajanja spletne strani interesom 

posameznega obiskovalca, prav tako pa ne uporabljajo sistemov za avtomatizirano trženje, s 

katerimi bi negovale odnose s potencialnimi strankami preko avtomatiziranih e-poštnih 

kampanj. Od rešitev za spremljanje uporabnikov v živo omenimo Generali, ki preko rešitve 

WhosOn spremlja prisotnost uporabnikov in jim lahko v primeru težav tudi ponudi 

interaktivno pomoč, ter Tilio, ki zagotavlja podporo uporabnikom preko zelo preproste 

klepetalnice.  

 

 

3.10 Z novimi pravili glede upravljanja spletnih podatkovnih piškotkov zavarovalnice 

taktizirajo do zadnjega  

 

 

Od vseh zavarovalnic je imela le Zavarovalnica Maribor že urejeno možnost opt-in za spletne 

podatkovne piškotke, čeprav piškotke uporabljajo vse zavarovalnice. Spremenjeni Zakon o 

elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, nalaga, da 

morajo biti obiskovalci spletnih mest o uporabi piškotkov ustrezno obveščeni in jim mora biti 

ponujena možnost, da uporabo piškotkov odklonijo oziroma jo izrecno sprejmejo (opomba: 

podatke smo nazadnje preverjali 8. aprila 2013). 

 

 

3.11 Spletni obisk, deleži in sredstva za oglaševanje 

 

 

Razen redkih izjem zavarovalnice niso želele objaviti informacij o deležu prodane premije 

preko spleta. Prav tako niso želele razkriti, koliko sredstev vlagajo v spletno oglaševanje, 

koliko obiskovalcev obišče njihove spletne strani ali katere vsebine so najbolj brane. Na 

podlagi prejetih podatkov smo ugotovili, da ni mogoče identificirati vzorcev glede na 

produkte. Obisk je odvisen predvsem od posameznih oglaševalskih akcij – to je tudi edini 

vzorec, ki smo ga lahko potrdili.  
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Ugotovili smo, da so nam zavarovalnice, ki so razkrile, koliko vlagajo v spletno oglaševanje, 

posredovale višje številke, kot jih poznamo iz poročil o medijskem oglaševalskem zakupu. 

Pojasnile so nam, da oglaševanje na Googlu in Facebooku zakupijo same, neposredno, ti 

zneski pa se v poročilih o zakupu oglasnega prostora v medijih ne odražajo.  

Zneski, ki jih zavarovalnice vlagajo v oglaševanje v spletu, že presegajo obseg oglaševanja v 

radijskem oddajanju in predstavljajo več kot pet odstotkov celotne vsote, namenjene 

oglaševanju v medijih.  

Nobena od zavarovalnic še nima vzpostavljenega sistema priporočil, s pomočjo katerega bi 

lahko zavarovalci priporočali produkt prijateljem in sorodnikom ter bili tako deležni 

ugodnosti (tako njihovi prijatelji kot tudi priporočitelji uspešnih priporočil). Obstajajo sicer 

programi za spodbujanje lojalnosti kupcev, vendar tam princip priporočil ni zaživel 

(premajhna stimulacija, preveč posredno). 

  

 

4 ZAVAROVALNIŠTVO V PRIHODNJIH DVEH LETIH 

 

 

Pri načrtovanju izboljšav in krepitvi marketinških aktivnosti velja upoštevati dejstvo, da 

vrednost splošne premije v celoti pada, izjema je le vrednost zdravstvenih zavarovanj, kjer 

vrednost premije raste zaradi podražitev zavarovanja.  

 

 

4.1 Prihaja avtomatizirano trženje, prilagojeno potencialom kupcev 

 

 

Na podlagi intervjujev s predstavniki posameznih zavarovalnic napovedujemo, da bodo 

slovenske zavarovalnice v bližnji prihodnosti v svoj spletni nastop in marketinške aktivnosti v 

tem kanalu predvidoma vlagale veliko. Pričakovati je, da bodo ob uporabniški izkušnji 

spletnega nastopa premislile tudi, kako naj si zagotovijo učinkovito spletno marketinško 

orodje in avtomatizirajo svoje elektronske marketinške aktivnosti. 

Trend je podoben tistemu izpred nekaj let, ko so se zavarovalnice v Sloveniji osredotočale na 

to, kako naj si zagotovijo učinkovit operativni sistem CRM za upravljanje priložnosti in 

primerov ter analitični CRM za segmentiranje kampanj, oblikovanje paketov, prilagojenih 

posameznim ciljnim skupinam kupcev. Uvajati se bodo začele tudi rešitve za ponujanje 

najboljših ponudb kupcem na podlagi podatkov o potencialu posamezne stranke, ki bo v 

sistemu navedena kot prodajna priložnost. Zavarovalnice torej razmišljajo, kako naj svoj 

spletni nastop in nastop v spletnih omrežjih povežejo v avtomatizirano marketinško aktivnost 

in vpeljejo sistem za celostni pregled nad stranko ali potencialno stranko, ki vključuje tudi 

digitalne sledi stranke na spletnem mestu zavarovalnice in interakcijo v družabnih omrežjih.  

 

 

4.2 Kupci kot promotorji produktov 

 

 

Prav tako zavarovalnice še ne izkoriščajo možnosti iskanja najbolj zadovoljnih strank – 

promotorjev, ki bi jih nagovarjale k priporočanju v njihovih družabnih krogih. Ko bodo 

zavarovalnice nadgrajevale svoj spletni nastop in ga dopolnjevale z avtomatiziranim 

marketingom, bodo imele vse bolj neposreden dostop do potrošnikov, s tem pa bodo lahko 

kupcem ponujale več neposrednih priložnosti za izboljšanje posla, denimo preko sistema 
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nagrajevanja z bonusi za uspešne priporočitelje. Tako se bo okrepil pomen ustnih priporočil 

na trgu. 

 

 

4.3 Splet spreminja prodajne prijeme, a tudi produkte 

 

 

Pričakujemo tudi, da bo še več zavarovalnic pristopilo k spletu kot orodju za povečevanje 

prodaje, zato bo ponudba širša, akcije za pridobivanje kupcev zavarovalnih polic pa 

agresivnejše in obsežnejše. Hkrati se bodo prilagajali tudi drugi prodajni kanali – zavarovalni 

zastopniki se bodo lahko osredotočali na zahtevnejše zavarovalne produkte, ki jih ne bo 

mogoče tržiti online, ter na paketna zavarovanja po principu »vse na enem mestu« (one stop 

shop), kar trenutno že uspešno komunicira Zavarovalnica Triglav.  

Pripravljajo se že nove oblike zavarovanj – ena od zanimivih možnosti je zavarovanje preko 

mobilne naprave, ki ga lahko sklenemo za krajši čas oziroma ga lahko po potrebi aktiviramo 

ali deaktiviramo. 

Tudi zaradi konkurence, predvsem pa zaradi vse večjega tržnega potenciala in uvajanja 

zmogljivejših orodij za trženje se bo obseg oglaševanja na spletu povečeval. Splet bo edini 

segment medijev, kjer bodo zavarovalnice obseg oglaševanja povečevale. Pri tem 

pričakujemo, da se bo obseg oglaševanja na spletu v naslednjih dveh do treh letih podvojil. 

 

 

5 SKLEP 

 

 

Čeprav se mestoma morda zdi, da je poročilo zelo kritično do nastopa zavarovalnic na spletu, 

želimo sporočiti, da so zavarovalnice – glede na gospodarske razmere v Sloveniji in 

primerjalno denimo z bankami – v preteklem obdobju vseeno naredile velik korak naprej. 

Dejstvo je, da je bilo zavarovalništvo še pred dobrima dvema letoma bolj ali manj izključno 

»offline« posel, zdaj pa več kot očitno kaže online in mobilno razvojno iniciativo. Kaže, da 

zavarovalnice počasi posvajajo ugotovitve raziskave ZMOT, a kot pri vsem se tudi na tem 

področju razvoj dogaja z nekaj zamika glede na ZDA in kontinentalno Evropo. Če bodo 

vodilne, razvojno usmerjene zavarovalnice zadržale trenutni tempo »digitalnega« razvoja, bo 

prav zavarovalništvo v prihodnjih letih med vsemi panogami finančne industrije doživelo 

največ sprememb v odnosu s svojimi kupci. Tega se kot potrošniki seveda zelo veselimo in 

podpiramo nadaljevanje »digitalne« iniciative. 
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1 UVOD 

 

 

Številne znanstvene raziskave (npr. Lee et al., 2009)
3
 kažejo, da nenadne spremembe in 

krizne razmere, v katerih se znajdejo organizacije s svojimi zaposlenimi, za organizacijo ne 

predstavljajo le nevarnosti, marveč tudi novo priložnost.
4
 To drži zlasti za tista podjetja, ki so 

vlagala v razvoj t. i. fleksibilnih sposobnosti in virov, temelječih na odnosih. Omenjeni vidik 

izhaja iz t. i. teorije virov podjetja (angl. Resource-based theory of the firm) in izpostavlja 

strateško upravljanje odnosov z zaposlenimi in zunanjimi partnerji (kupci, odjemalci, 

dobavitelji itn.) kot ključno konkurenčno sposobnost podjetja, ki omogoča razvoj in 

ohranjanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti podjetij, s katerimi le-ta tekmujejo na trgu
5
 

(Prahalad in Hamel, 1990).  

Raziskovalci že vrsto let ugotavljajo vpliv zavzetosti zaposlenih (angl. employee engagement) 

na produktivnost neke organizacije. V Sloveniji poteka na tem področju od leta 2007 

raziskovalni projekt Zlata nit, ki na osnovi obsežne raziskave z vključenimi finančnimi 

kazalci izbere najboljšega zaposlovalca med organizacijami v Sloveniji. Zavarovalnica 

Maribor sodeluje v tej raziskavi sodeluje že od začetka, torej od leta 2007, lani in letos pa se 

je uvrstila med finaliste najboljših zaposlovalcev Zlata nit. V omenjeni organizaciji 

spremljajo, analizirajo in na osnovi rezultatov ter ugotovitev implementirajo ukrepe za 

izboljšanje izsledkov raziskave. 

 

 

2 RAZLIČNI METODOLOŠKI PRISTOPI K RAZISKOVANJU ZAVZETOSTI 

ZAPOSLENIH 

 

 

Zavzetost zaposlenih se izračunava po različnih modelih, za potrebe analizirane organizacije 

smo uporabili t. i. PeopleMetrics model (Slika 1). 

 

  

                                                        
1
 Zavarovalnica Maribor, d. d. 

2 Poslovno svetovanje. 
3Lee, S. H., Beamish, P. W., Lee, H. U. & Park, J. H. (2009): Strategic choice during economic crisis – Domestic 

market position, organizational capabilities and export flexibility, Journal of World Business, Vol. 44, str. 1–15. 
4 Raškovič, M.: Komunikacija, osebni razvoj ter okrepljeni medosebni odosi so ključni za uspešnost podjetja in 

premagovanje krize. V: Pri nas zmleto, maj 2011.  
5 Prahalad, C. K. & Hamel, G. (1990): The core competence of the corporation, Harvard Business Review, Vol. 

68, No. 3, str. 79–91. 
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Slika 1: Diagram rezultatov in učinkov zavzetosti 

 

 
Vir: Prilagojeno po PeopleMetrics (2011, str. 7). 

 

Iz poročila PeopleMetrics (2011) izhaja, da obstaja razlika med zavzetostjo zaposlenih med 

vsemi podjetji in da se stopnja zavzetosti zaposlenih v organizacijah, ki so usmerjene vase, 

bistevno razlikuje od tiste v organizacijah, ki so usmerjene k strankam/h kupcem. Na Sliki 2 

je prikazana stopnja zavzetosti zaposlenih – primerjava med letoma 2007 in 2011 (aktivno 

nezavzeti, »mejni«, zavzeti, polno zavzeti).  

 

Slika 2: Segmenti zavzetosti zaposlenih – primerjava let 2007 in 2011 (v odstotkih) 

 

 
Vir: PeopleMetrics (2011, str. 6). 
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Na Sliki 3 je prikazana različna stopnja zavzetosti v podjetjih, ki so usmerjena v organizacijo 

samo, in podjetjih, ki so usmerjena h kupcem (kategorije zavzetih zaposlenih ostajajo iste). 

 

Slika 3: Zavzetost zaposlenih – primerjava med organizacijami, usmerjeni k strankam, in 

organizacijami, usmerjenimi v lastno delovanje 

 
Vir: PeopleMetrics (2011, str. 16). 

 

Zavzetost je povezana z donosnostjo delnic, ker napoveduje kratkoročnejše rezultate (angl. 

shorter term outcomes), zbir teh pa vpliva na donosnost delnic (in produktivnost). To je 

pokazala raziskava iz leta 2009 (Harter in drugi 2009), ki je bila izpeljana v 32.395 

organizacijskih enotah. Statistično značilno je bila dokazana negativna povezava med 

zavzetostjo zaposlenih in absentizmom, nezgodami na delu ter tudi pozitivna korelacija med 

zavzetostjo zaposlenih in lojalnostjo strank/zavzetostjo strank, produktivnostjo in 

dobičkonosnostjo.  

Visoko zavzete organizacije so tiste, ki imajo kritično maso visoko zavzetih poslovnih enot, 

posledično večjo verjetnost za pozitivne rezultate (manj bolniškega staleža, manj poškodb na 

delovnem mestu, manj tatvin, nižjo stopnjo škarta, višjo percepcijo blagovne znamke, višjo 

produktivnost in večjo dobičkonosnost). Smiselno je domnevati, da vsi ti rezultati (angl. 

outcomes) vplivajo na višjo donosnost na delnico, hkrati pa ščitijo organizacije pred 

negativnimi makroekonomskimi dogajanji in vplivi v gospodarstvu (Harter, J. in drugi; 2009, 

str. 19–20). 

 

Izsledke poročila PeopleMetrics potrjujejo tudi globalni rezultati raziskave, ki jo izvaja 

Blessingwhite (stopnja zavzetosti po regiji, Slika 4). 
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Slika 4: Učinek praks organizacij, usmerjenim h kupcem, na zavzetost zaposlenih po regijah v 

svetu (v odstotkih) 

 
Vir: Blessingwhite (2013, str. 6). 

 

Omenjena raziskava je bila izpeljana na vseh celinah, skupine zaposlenih pa so bile 

razporejene v pet kategorij: od nezavzetih do zavzetih.  

 

 

2.1 O metodologiji raziskave Zlata nit 

 

 

Zlata nit najboljšega zaposlovalca ne opredeljuje le po odnosu med zaposlenim in 

organizacijo, temveč upošteva kot merilo tudi uspeh podjetja. Na temelju koncepta 

deležnikov zajema Zlata nit v oceno zaposlovalca tudi njegovo umestitev v lokalni skupnosti. 

Na uvrstitev podjetja na lestvico v največji meri vpliva ugotovljena kakovost odnosa med 

zaposlenim in organizacijo, ki se ugotavlja z anketiranjem zaposlenih. Prvo fazo in osrednji 

vsebinski del izbora pokriva merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki 

se, kot rečeno, ugotavlja z anketiranjem zaposlenih. Vprašalnik, ki upošteva koncepte 

motivacije, notranje menjave in oblikovanja v delu Hackmana in Oldhama ter izhaja iz 

spoznanj obsežne Gallupove raziskave o upravljanju talentov ter področja čustvene 

pripadnosti, obsega 45 vprašanj, urejenih v sedem tematskih sklopov:
6
  

 

 temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, 

 vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, 

 značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, 

 podjetnost in inovativnost, 

 kakovost delovnega okolja, 

 osebna rast in razvoj ter  

 čustvena pripadnost podjetju (ta dimenzija je bila dodana leta 2012). 

 

                                                        
6 Vir: Rezultati raziskave Zlata nit 2012 za Zavarovalnico Maribor, d. d. 
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Preostali del ocene predstavlja ugotavljanje uspešnosti, ki skupaj z vprašalnikom med 

zaposlenimi vpliva na razvrstitev podjetij na lestvici najboljših zaposlovalcev in uvrstitev med 

finaliste oziroma zmagovalce izbora. Pri merjenju uspešnosti podjetja Zlata nit ne upošteva le 

finančnih kazalcev, temveč na podlagi sistema uravnoteženih kazalnikov (balanced 

scorecard, BSC) z vprašalnikom in razpoložljivimi finančnimi kazalniki preverja uspešnost 

na štirih področjih: finančnem, trženjskem, inovacijskem in na področju uspešnosti 

upravljanja s človeškimi viri. 

 

Oceno uspešnosti dopolnjujejo kazalci donosnosti kapitala, rasti poslovanja in dodane 

vrednosti na zaposlenega, razpoložljivi v letnih poročilih in specializiranih bazah finančnih 

podatkov. Pri finančnih kazalnikih so bili v izboru upoštevani bilančni podatki GVIN, 

dodatno tudi letna poročila in statistični zavarovalniški bilten Slovenskega zavarovalnega 

združenja. Za potrebe vrednotenja so bile za zavarovalnice in banke opravljene ustrezne 

prilagoditve. Končna ocena, ki vpliva na uvrstitev na lestvici 101 najboljšega zaposlovalca, je 

izračunana kot tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi, BSC vprašalnika 

in finančnih kazalnikov. 

 

Koraki v izboru so torej: 

 ugotavljanje uspešnosti podjetja po metodi uravnoteženih kazalnikov,  

 anketiranje naključnega vzorca zaposlenih v podjetju po vprašalniku, razvitem posebej 

za izbor zaposlovalca leta (na osnovi 45 vprašanj po Likertovi lestvici, katerih 

vrednosti se ocenjujejo na lestvici od 1 do 5), 

 analiza prvih rezultatov in objava abecednega seznama 101 najboljšega zaposlovalca 

in 21 finalistov izbora,  

 intervjuji z vodstvi podjetij finalistov izbora, 

 glasovanje bralcev za finaliste, 

 ocena članov strokovnega sveta in ocena članov izborne komisije, 

 javna razglasitev najboljših zaposlovalcev in podelitev priznanj.
7
 

 

  

                                                        
7 Vir: Http://zlatanit.dnevnik.si/sl/O+projektu/Postopek+izbora. 
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Dnevnikov model ali pentagram (Slika 5) izbora zaposlovalca leta tako obsega pet 

razsežnosti.
8
  

 

Slika 5: Model kriterijev izbora Zlata nit 

 

 
 

Največjo stopnjo povezanosti med izbranimi šestimi dimenzijami kakovosti odnosa med 

zaposlenim in podjetjem je mogoče zaslediti pri stopnji zvestobe oziroma deležu zadržanih 

kupcev v zadnjih treh letih. Iz omenjenega sledi, da so predvsem (1) vloga in kakovost dela 

posameznika v podjetju, (2) organizacijska kultura, klima in medsebojni odnosi ter (3) osebna 

rast in razvoj pozitivno povezani z višjimi stopnjami zvestobe oziroma z višjim deležem 

zadržanih kupcev (Rašković, M., Brenčič Makovec, M., Pfajfar, G., 2008, str. 19–44).  

 

 

2.2 Metodološki pristop, izsledki in ugotovitve v analizirani organizaciji 

 

 

Anketiranje v okviru Zlate niti je v analizirani organizaciji, tj. v Zavarovalnici Maribor, 

potekalo kombinirano – elektronsko in pisno. V raziskavo so bili vključeni vsi zaposleni. V 

Tabeli 1 so predstavljeni podatki o številu oseb, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik v 

obdobju od leta 2007 do 2012. 

 

  

                                                        
8 Vir: Poglobljeno poročilo ZM za leto 2007. 
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Tabela 1: Vzorec v analizirani organizaciji od 2007 do 2012 

 

2012 

N=212 

2011 

N=149 

2010 

N=169 

2009 

N=115 

2008 

N=143 

 2007 

N=261  

Vir podatkov: Raziskava Zlata nit ZM 2007–2012. 

  

Trditve (Tabela 2) iz raziskave Zlata nit smo po modelu PeopleMetrics za analizirano 

organizacijo prekodirali v sklope, kot sledijo v nadaljevanju (trdnost dimenzij je statistično 

preverjena). 

 

Tabela 2: Trditve iz raziskave Zlata nit 

 

DEJAVNIK 

PRIPADNOSTI IN 

VPLETENOSTI 

SMISEL DELA IN 

SOODLOČANJE 

Delo v podjetju mi daje več kot le denarno 

plačilo. 

V podjetju štejejo pobude, ideje in predlogi. 

MOTIVATORJI ZAUPANJE PODJETJU IN 

VODSTVU 

Ponosen/-a sem, da sem član našega podjetja. 

V podjetju napredujejo pravi ljudje. 

RAZVOJ IN VARNOST 

ZAPOSLENIH 

V podjetju se počutim varno/-ega. 

V delovnem okolju je oseba, ki spodbuja moj 

razvoj. 

POVEZANOST S 

SODELAVCI IN 

SODELOVANJE 

Pri delu v tem podjetju uživam. 

Pri delu vladajo kolegialni odnosi. 

ODLIČNOST DELA IN 

UGLED PODJETJA 

Pri delu je zelo malo po nepotrebnem 

izgubljenega časa, energije ali denarja. 

PRIZNANJE IN CENJENJE 

ZAPOSLENIH 

V zadnjem mesecu sem od nadrejenega 

dobil/-a priznanje ali pohvalo za dobro delo. 

Moje delo mi nudi občutek uspeha. 

HIGIENIKI POTREBNA SREDSTVA Jasno mi je, kaj se od mene pričakuje pri 

delu. 

Za doseganje zastavljenih ciljev imam 

ustrezna sredstva. 

NAGRAJEVANJE Moj prispevek k uspehu podjetja je ustrezno 

nagrajen. 

 

Glede na dejavnike modela smo zaposlene razdelili v tri skupine, in sicer po naslednjem 

ključu: 

 

 zavzeti (angl. engaged): srednja ocena pri higienikih je višja ali enaka 4, srednja ocena 

pri motivatorjih je višja ali enaka 4 in srednja ocena pri dejavniku pripadnosti in 

vpletenosti je višja ali enaka 4; 

 nezavzeti (angl. disengaged): srednja ocena pri higienikih je višja ali enaka 3 ter 

srednja ocena pri motivatorjih je višja ali enaka 3; 

 aktivno nezavzeti (angl. actively disengaged): vsi preostali. 
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Tabela 3: Kategorije in sklopi, izračunani po modelu PeopleMetrics 

 

Iz Tabele 3 so razvidne posamezne kategorije in sklopi, izračunani po modelu PeopleMetrics.  

 

 

2.3 Vpliv na finančne rezultate v analizirani organizaciji 

  

 

V nadaljevanju predstavljamo izsledke o vplivu pripadnosti in vpletenosti zaposlenih na 

absentizem v analizirani organizaciji (regresijska analiza). Analiza je pokazala, da skupina 

aktivno nezavzeti pojasni 53 odstotkov variance absentizma na letni ravni. To pomeni, da se je 

leta 2012 na račun zmanjšanja števila zaposlenih iz skupine aktivno nezavzeti zmanjšal tudi 

absenzitem, in sicer za 343 bolniških dni (53 % od 647 bolniških dni, kot znaša razlika med 

številom bolniških dni med letoma 2011 in 2012), kar za podjetje predstavlja 94.921,37 evra 

 

Kazalnik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1.1. PRIPADNOST IN 

VPLETENOST ZAPOSLENIH % Engaged 20,5 28,0 15,7 18,9 25,2 26,4 

 

% Not 

engaged 46,8 46,2 44,3 52,1 42,9 50,0 

 

% 

Disengaged 32,7 25,9 40,0 29,0 32,0 23,6 

 

Net 

Engagement 

Score -12,2 2,1 

-

24,3 

-

10,1 -6,8 2,8 

1.1.0. Preprečevanje kriz in 

zmanjševanje posledic 

Sprememba 

NES n/a 14,3 

-

26,4 14,2 3,3 9,6 

EMOCIONALNI 

DEJAVNIKI 

       MOTIVATORJI 

       1.1.1. Priznanje in cenjenje 

zaposlenih M 3,20 3,35 3,08 3,26 3,26 3,51 

1.1.2. Odličnost dela in ugled 

podjetja M 3,27 3,35 3,19 3,19 3,29 3,44 

1.1.3. Povezanost s sodelavci in 

sodelovanje M 3,63 3,86 3,57 3,75 3,76 3,94 

1.1.4. Razvoj in varnost 

zaposlenih M 3,50 3,77 3,30 3,66 3,41 3,57 

1.1.5. Zaupanje podjetju in 

vodstvu M 3,38 3,54 3,32 3,49 3,40 3,56 

DEJAVNIKI PRIPADNOSTI 

IN VPLETENOSTI 

       1.1.6. Smisel dela in soodločanje M 3,44 3,68 3,36 3,59 3,57 3,72 

Drugi dejavniki: 

       FUNKCIONALNI 

DEJAVNIKI 

       1.1.7 Nagrajevanje M 3,04 3,31 2,70 2,94 3,05 3,34 

1.1.8 Potrebna sredstva M 4,19 4,20 4,07 4,20 4,28 4,36 
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privarčevanih sredstev.
9
 Sprememba skupine aktivno nezavzeti za eno odstotno točko tako 

vpliva v povprečju na približno 33 dni bolniške odsotnosti. 

 

Hkrati smo na osnovi regresijske analize izračunali tudi vpliv skupin nezavzeti (angl. 

notengaged) in aktivno nezavzeti na stopnjo rasti produktivnosti, ki znaša 50,3 odstotka – 

Tabela 4.  

 

Izvedli smo dve regresijski analizi, saj smo hoteli ugotoviti, kateri dejavniki/trditve vplivajo 

na: a) absentizem – bolniške odsotnosti (linearna regresijska analiza) in b) na rast 

produktivnosti (multivariantna regresijska analiza). 

 

Tabela 4: Stopnja pojasnjenosti konstant nezavzeti in aktivno nezavzeti na rast produktivnosti 

in bolniške odsotnosti (absentizem) 

 

  Stopnja 

pojasnjenosti  

2007–

2012 

nezavzeti in aktivno 

nezavzeti (not engaged 

+disengaged) – rast 

produktivnosti 

50,3 % 

2007–

2012 

aktivno nezavzeti 

(disengaged) – 

bolniške odsotnosti 

53,0 % 

 

Posamezni izračuni so prikazani v nadaljevanju. 

 

 

2.3.1 Vpliv kategorije aktivno nezavzeti na spremenljivko bolniške odsotnosti 

 

 

Računalniški izračun linearnega regresijskega modela je prikazan v tabelah 5, 6, 7, 8 in 9.  

Formula 1 kaže oceno enačbe regresijske premice, ko imamo podatke za odvisno in 

neodvisno spremenljivko le za vzorec: 

bolniške odsotnosti = a+b*aktivno nezavzeti (1). 

  

                                                        
9 647 bolniških dni * dnevni strošek zaposlenega v letu 2011 – 146,71 EUR (30.949.857 strošek plač v letu 2011 

/ 12 mesecev /20 delovnih dni). 
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Tabela 5: Vnesene/izključene spremenljivke(Variables Entered/Removed) za analizo 

odvisnosti med bolniškimi odsotnostmi (absentizmom) (odvisna spremenljivka) in aktivno 

nezavzetimi (neodvisna spremenljivka) 

 

b. odvisna spremenljivka: bolniške odsotnosti 

  

Model 

Vnesene 

spremenljivke 

Odstranjene 

spremenljivke Metoda  

1 
kat1 aktivno 

nezavzeti 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-

to-enter <= ,050, Probability-of-F-to-

remove >= ,100). 

a. odvisna spremenljivka: bolniške odsotnosti 

 

Tabela 6: Regresijski model (Model Summary) za analizo odvisnosti aktivno nezavzeti in  

bolniške odsotnosti  

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 0,763
a
 0,582 0,530 335,86842 

a. Predictors: (Konstanta) kat1 aktivno nezavzeti 

b. odvisna spremenljivka: bolniške odsotnosti 

 

 

Tabela 7: Stopnja značilnosti (ANOVA) za analizo odvisnosti med konstanto aktivno 

nezavzeti in spremenljivko bolniške odsotnosti 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1256473,618 1 1256473,618 11,138 0,010
a
 

Residual 902460,782 8 112807,598   

Total 2158934,400 9    

a. Predictors: (Konstanta), kat1 aktivno nezavzeti    
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Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene naslednjih regresijskih koeficientov: 

a = 8020,934 

b= 78,217 

 

Ocena enačbe regresijske premice se torej glasi:  

bolniške odsotnosti = 8020,934+78,217*aktivno nezavzeti 

 

Regresijska konstanta a pomeni, da v analizirani organizaciji brez prisotnosti aktivno 

nezavzetih zaposlenih dosegajo bolniške odsotnosti v višini 8020,934 točke. Na podlagi 

vzorca ocenjujemo, da se bolniške odsotnosti v analizirani organizaciji v povprečju povečajo 

za 78,217 točke, če se delež aktivno nezavzetih zaposlenih v organizaciji poveča za eno 

odstotno točko. 

 

 

  

Tabela 8: Prikaz spremenljivk, ki imajo statističen vpliv na bolniške odsotnosti 

    

Koeficienti
a
 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standar

dni 

koeficie

nt 
Nestand

ardni 

koeficie

nti 

Stopnja 

značiln

osti Beta 

Standardna 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 8020,934 667,540  12,016 0,000 

kat1 Aktivno 

nezavzeti 
78,217 23,437 0,763 3,337 0,010 

a. odvisna spremenljivka: bolniške odsotnosti (absentizem)    

 

Tabela 9: Izključene spremenljivke (Variables Excluded) za analizo odvisnosti med 

stopnjo absentizma – bolniške odsotnosti (odvisna spremenljivka) in stopnjo aktivno 

nezavzetih (neodvisna spremenljivka) 

 

Izključene kategorije
b
 

Model Beta In T Sig. 

Partial 

Correlat

ion 

Collin

earity 

Statist

ics 

Tolera

nce 

1 kat2 Nezavzeti -0,078
a
 -0,293 0,778 -0,110 0,828 

kat3 Zavzeti 0,162
a
 0,298 0,775 0,112 0,198 

a. Predictors in the Model: (Kontstanta), kat1 aktivno nezavzeti   

b. odvisna spremenljivka: bolniške odsotnosti    
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2.3.2 Vpliv kategorij nezavzeti in aktivno nezavzeti na rast produktivnosti 

 

 

Računalniški izračun multivariantnega regresijskega modela je prikazan v tabelah 10, 11, 12 

in 13. 

 

Formula 2 kaže oceno enačbe regresijske hiperravnine – vzorčni podatki: 

rast produktivnosti = a+b1*nezavzeti+b2*aktivno nezavzeti (2) 

 

Tabela 10: Vnesene spremenljivke (Variables Entered) za analizo odvisnosti med stopnjo 

rasti produktivnosti (odvisna spremenljivka) in stopnjo nezavzetih in aktivno nezavzetih 

(konstanta) 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 nezavzeti 

aktivno 

nezavzeti
a
 

. Enter 

a. Tolerance = ,000 limits reached  

b. odvisna spremenljivka: rast produktivnosti 

 

Tabela 11: Prikaz pojasnjenosti modela 

 

Model Summary 

Prikaz 

vključe

vanja v 

model 

(r) 

Korelacijs

ki 

koeficient 

(R
2
) 

Determinac

ijski 

koeficient 

Popravljeni (R
2
) 

determinacijski 

koeficient 

Ocena 

standardne 

napake 

1 0,749
a
 0,561 0,503 2,00028 

a. Predictors: (Constant), nezavzeti, aktivno nezavzeti 

 

Tabela 12: Stopnja značilnosti (ANOVA) za analizo odvisnosti med konstantama nezavzeti in 

aktivno nezavzeti ter spremenljivko rast produktivnosti 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F 

Stopnja 

značilnosti 

1 Regression 76,824 2 38,412 9,600 0,002
a
 

Residual 60,017 15 4,001   

Total 136,840 17    

a. Predictors: (konstanta), nezavzeti, aktivno nezavzeti  

b. odvisna spremenljivka: rast produktivnosti   
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Tabela 13: Prikaz spremenljivk, ki imajo statistični (negativen) vpliv na rast produktivnosti 

 

Koeficienti
a
 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficient 

t 

Stopnja 

značilnosti Beta 

Standardna 

napaka Beta 

Konstanta 143,575 10,767  13,335 0,000 

Nezavzeti  -0,767 0,181 -0,878 -4,230 0,001 

Aktivno nezavzeti -0,158 0,108 -0,303 -1,458 0,165 

a. odvisna spremenljivka: rast produktivnosti    

 

Na osnovi vzorčnih podatkov smo izračunali ocene naslednjih regresijskih koeficientov: 

a = 143,575 

b1= -0,767 

b2= -0,158 

 

Ocena enačbe regresijske hiperravnine se torej glasi:  

rast produktivnosti = 143,575-0,767*nezavzeti-0,158*aktivno nezavzeti 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se rast produktivnosti zaposlenih v povprečju 

zmanjša za 0,767 odstotne točke, če se število nezavzetih zaposlenih v analizirani organizaciji 

poveča za eno odstotno točko (v absolutnem smislu). Na podlagi vzorčnih podatkov 

ocenjujemo tudi, da se rast produktivnosti zaposlenih v povprečju zmanjša za 0,158 odstotne 

točke, če se število aktivno nezavzetih zaposlenih v analizirani organizaciji poveča za eno 

odstotno točko. 

 

 

3 SKLEP 

 

 

Mednarodne raziskave in tudi izsledki analize v omenjeni organizaciji so pokazali močno 

povezavo med zavzetostjo zaposlenih in poslovnimi rezultati: podjetja z visoko stopnjo 

zavzetih zaposlenih si povišajo dobičke,
10

 zavzeti zaposleni so bolj pripadni in vložijo več 

truda in prizadevanja v delo, ki ga opravljajo,
11

 nezavzetost pa je stroškovno gledano drag 

problem in ga je težko urediti.
12

  

 

  

                                                        
10 Towers Perrin, Towers Perrin study finds career development opportunities, leadership, and 

work/life balance are key to attract, retain and engage Hong Kong workforce, Hong Kong, 

2007. 
11 Staff of the Corporate Executive Board, The Role of Employee Engagement in the Return to 

Growth, Bloomberg Business Week [webpage] (2010) < http://www.businessweek.com/managing/ 
content/aug2010/ca20100813_586946.htm/>. 
12 Gallup, Gallup Study: Engaged Employees Inspire Company Innovation, Gallup Management 

Journal [webpage] (2006) <http://gmj.gallup.com/content/24880/Gallup-Study-Engaged- 

Employees-Inspire-Company.aspx/>. 
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Rašković (2011) ugotavlja, da je pomen zaupanja in dolgoročnosti odnosov s podjetjem v 

očeh kupcev več kot dvakrat večji in pomembnejši v podjetjih, kjer vodstvo odkrito in 

pogosto komunicira s svojimi zaposlenimi. To se kaže tudi v višjem deležu zvestobe kupcev 

ter statistično značilnih razlikah na področju zaznav sprememb pri ravnanju s človeškimi viri, 

boljšem temeljnem odnosu med podjetjem in zaposlenimi ter večji možnosti za rast in osebni 

razvoj zaposlenih. Vse to pa se odraža tudi v višji dodani vrednosti na zaposlenega in splošni 

poslovni uspešnosti podjetja (v: Raškovič, Zmleto 2011). Iz omenjenega torej sledi, da je 

komunikacija zlasti v razmerah, ki zahtevajo velike spremembe procesov, ključno orodje za 

vzdrževanje kakovosti odnosa z zaposlenimi navznoter (kot notranjimi kupci) kot tudi 

pomemben gradnik odnosov s kupci na trgu. 

  

Izbrane kategorije so v analizirani organizaciji pokazale vpliv na poslovne cilje: 

- Skupina aktivno nezavzetih statistično značilno vpliva na absentizem – število 

bolniških dni (še posebno velik vpliv ima dejavnik smisel dela
13

 (angl. purpose – 

trditev iz raziskave: Delo v podjetju mi daje več kot le denarno plačilo.), pa tudi 

dejavniki zaupanje podjetju in vodstvu (angl. trust – trditev iz raziskave: Ponosna sem, 

da sem član analizirane organizacije.), varnost zaposlenih (angl. security – trditev iz 

raziskave: V podjetju se počutim varno.) ter povezanost in sodelovanje (angl. 

connection – trditev iz raziskave: Pri delu v tem podjetju uživam.). 

- Skupini aktivno nezavzeti in nezavzeti statistično značilno negativno vplivata na rast 

produktivnosti na zaposlenega. 

 

Izhajajoč iz ugotovitev priporočamo naslednje: 

- organizacije naj namenjajo veliko pozornosti spodbujanju pripadnosti zaposlenih k 

organizaciji; 

- znotraj organizacije naj bodo oblikovani modeli – vzorci »zmagovalcev zavzetosti«; 

- ljudje morajo imeti ustrezno znanje in orodje, da bodo lahko razumeli in gradili lastno 

zavzetost in zavzetost svojih sodelavcev (razumevanje, orodje, načini komuniciranja, 

delovanja …); 

- prakse delovanja znotraj organizacije naj bodo povezane in usklajene; 

- napredek, ki ga z aktivnostmi dosega organizacija, mora biti merjen; to pomeni, da 

morajo biti zastavljeni povsem merljivi cilji; 

- na osnovi izsledkov, rezultatov in zastavljenih ciljev naj organizacija pripravi in 

izvede aktivnosti, ki bodo doprinesle k višji stopnji aktivno zavzetih zaposlenih in s 

tem k poslovnim ciljem (najsi bodo to višja produktivnost ali drugi). 

 

Ugotovitve te raziskave so pripomogle, da je bil v Zavarovalnici Maribor kot analizirani 

organizaciji izdelan konkreten razvojni načrt na področju komuniciranja in deloma 

motiviranja, relevantne pa bodo tudi za druga področja dela in druge storitvene organizacije, 

saj odpirajo novo polje in usmerjajo k drugačnemu izhodišču pri opredeljevanju prednostnih 

razvojnih ciljev.  

 

 

  

                                                        
13 Za razlago modela glej 2.2. 
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4 POVZETEK 

 

 

V času recesije, megatrendov, globalnih klimatskih in gospodarskih sprememb bodo 

zmagovalna tista podjetja, ki bodo znala vzpostaviti, vzdrževati in »zapeljati« z zaupanjem, 

zaupanje zgraditi z odnosi, kolikor je to v sodobnem svetu neomejenih možnosti dostopa in t. 

i. točk dotika sploh mogoče. Toliko pomembneje torej postane, da za organizacijo delajo 

pravi ljudje (Postružnik, 2009). 

V prispevku smo zato namenili pozornost vplivu zavzetosti zaposlenih na produktivnost in 

bolniške odsotnosti v analizirani organizaciji v obdobju od leta 2007 do 2012 ter to 

znanstveno utemeljili. Na osnovi t. i. PeopleMetrics Employee engagement modela smo 

trditve in rezultate iz raziskave prekodirali v naslednje sklope: dejavniki vključenosti (angl. 

purpose & empowerment, trust & confidence), motivatorji (angl. growth & security; 

connection & affiliation, excellence & reputation; recognition & value), higieniki (angl. 

resources & rewards) ter statistično značilno dokazali vpliv zavzetosti na rast produktivnost 

in absentizem.  

 

Na osnovi izsledkov smo pripravili priporočila, s katerimi bi v analizirani organizaciji lahko 

vzpostavili še višjo stopnjo zavzetosti zaposlenih ter posledično višjo stopnjo rasti 

produktivnosti in nižji obseg absentizma.  

 

 

5 SUMMARY 

 

 

In a time of recession, megatrends, global climate and economic change, the only successful 

companies will be those that are able to build and maintain trust. Employing the right type of 

people therefore becomes even more important for an organization (Postružnik 2009).  

In the article, we focus on determining the influence of employee engagement on productivity 

growth and absenteeism in the selected organization in the period between 2007 and 2012. On 

the basis of PeopleMetrics’ Employee Engagement model, the survey data was organized as 

follows: inclusiveness factors (purpose & empowerment, trust & confidence), motivating 

factors (growth & security, connection & affiliation, excellence & reputation, recognition & 

value), and extrinsic factors (resources & rewards). We established that employee 

engagement has a statistically significant effect on productivity growth and the absenteeism. 

We then make recommendations that would ensure even greater employee engagement – and 

consequently higher productivity growth and reductions in absenteeism level – in the selected 

organization. 
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7 PRILOGA 

 

 

Trditve vprašalnika Zlata nit 2012 

  

 

Temeljni odnos med 

podjetjem in 

zaposlenim 

Jasno mi je, kaj se od mene pričakuje pri delu. 

Za doseganje zastavljenih ciljev imam ustrezna sredstva. 

Moj prispevek k uspehu podjetja je ustrezno nagrajen. 

V podjetju se počutim varno/-ega. 

Delo v podjetju mi daje več kot le denarno plačilo. 

Vloga in kakovost dela 

posameznika v 

podjetju 

Pri delu, ki ga opravljam, pridejo do izraza samo nekatere moje 

sposobnosti. * 

Naloge, ki so mi zaupane, so zame prezahtevne. * 

Zavedam se vpliva mojega dela na delo sodelavcev. 

Vseeno mi je, kako se dela v podjetju. * 

V zadnjem mesecu sem od nadrejenega dobil/-a priznanje ali pohvalo za 

dobro delo. 

Za nadrejene ali sodelavce nisem samo številka. 

Pri delu je zelo malo po nepotrebnem izgubljenega časa, energije ali 

denarja. 

Pri delu v tem podjetju uživam. 

Moje delo mi nudi občutek uspeha. 

Nekatere značilnosti 

organizacijske kulture 

in klime ter 

medsebojnih odnosov 

Ponosen/-a sem, da sem član našega podjetja. 

Vodstvo s svojimi dejanji zaposlenim daje dober zgled. 

Komuniciranje vodstva z zaposlenimi je odkrito. 

Vesel-a sem, ko sodelavcu/-cem nekaj uspe. 

Komunikacija vodstva izkazuje spoštovanje do zaposlenega. 

Pri delu vladajo kolegialni odnosi. 

V podjetju napredujejo pravi ljudje. 

V podjetju vlada razumevanje za zasebno življenje. 

Podjetnost in 

inovativnost 

Svoje delo samostojno načrtujem. 

Samostojno izbiram načine in sredstva za doseganje delovnih ciljev. 

Pri svojem delu lahko prispevam k izboljšavam in novim pristopom. 

V podjetju štejejo pobude, ideje in predlogi. 

V podjetju se na splošno izogibamo tveganim projektom. * 

V podjetju je razumevanje za učenje na napakah. 

Učenje je v našem podjetju vrednota. 

Kakovost delovnega 

okolja 

Razporeditev delovnega časa mi ustreza. 

Delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa. * 

Moj delovni čas je predolg. * 

Za doseganje delovnih ciljev imam postavljene prekratke roke. * 

Tempo dela, ki ga od mene pričakujejo, je previsok. * 

Z diskriminacijo pri delu imam osebno izkušnjo v tem podjetju. * 
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Vrednosti izražajo povprečno stopnjo (ne)strinjanja s trditvami 1 - 

sploh ne drži ... 5 - povsem drži.  

*Boljše so nižje vrednosti. 

 

 

 

 

Osebna rast in razvoj V zadnjem letu sem imel/-a v podjetju pogovor o mojem napredku. 

V zadnjem letu sem se imel/-a pri delu priložnost veliko naučiti. 

Zaposlitev v tem podjetju mi dviguje možnosti, da se zaposlim tudi 

drugje. 

V delovnem okolju je oseba, ki spodbuja moj razvoj. 

 Z veseljem bi preživel preostanek svoje kariere v tem podjetju. 

Čustvena pripadnost 

podjetju 

Rad razpravljam o podjetju, kjer trenutno delam, z ljudmi izven 

podjetja. 

 Probleme tega podjetja občutim tudi kot svoje probleme. 

 Menim, da bi se zlahka navezal na neko drugo podjetje, tako kot sem se 

na to podjetje.* 

 V podjetju, kjer trenutno delam, se ne počutim kot »član družine«.* 

 Ne počutim se »čustveno navezanega« na to podjetje.* 

 To podjetje mi osebno veliko pomeni. 

 Nimam močnega občutka pripadnosti do podjetja, kjer trenutno delam.* 
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PRIHODNOST REŠEVANJA SPOROV V ZAVAROVALNIŠTVU 

 

SETTLING INSURANCE DISPUTES IN THE FUTURE 

 

DR. ZORAN RADOVIĆ
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Institut arbitraže je alternativni način reševanja sporov zunaj rednih institucionalnih sodišč. 

Reševanje sporov z arbitražo obstaja že zelo dolgo, saj so se tako lotevali družinskih, 

plemenskih, trgovskih ali podobnih primerov že v starem Rimu. Sistem arbitražnega postopka 

reševanja sporov je star.  

 

Stranke izberejo arbitražno sodišče prostovoljno, odločbe izbranih sodišč temeljijo na 

avtoriteti same arbitraže in ne na avtoriteti države. Arbitraže rešujejo spore bolj fleksibilno, 

kar je posledica sestave arbitražnega sodišča in vrste spora. Arbitri so praviloma strokovne 

osebe, ki poznajo poslovne običaje. Spori se rešujejo hitro, pravila postopka se tolmačijo 

širše, arbitražna odločba je zavezujoča in dokončna za obe strani, udeleženi v sporu. 

 

Arbitri uporabljajo pravo, kot ga določajo pogodba, trgovski običaji in primerjalno pravo. 

Prednost arbitraže je pravica do izbire materialnega prava. V praksi se je pokazalo, da imajo 

stranke večje zaupanje v reševanje sporov s pomočjo arbitraže, predvsem ko gre za 

mednarodne trgovinske spore. Arbitražni spori niso javni; dokazi strank v postopku so znani 

samo arbitrom in strankam v sporu. 

 

Stranke v arbitražnem postopku sporov ne rešujejo na agresiven način, spori se rešujejo v 

duhu dobronamernosti. Pri svojem odločanju so arbitri povsem neodvisni. Spor rešujejo na 

podlagi pogodbenega prava ali na osnovi pravičnosti (ex aeguo et bono). Spori v zavarovanju 

ali pozavarovanju se rešujejo z arbitražo le pod pogojem, če je v pogodbi bila predvidena 

arbitražna klavzula. Vsaka država to, ali je spor arbitralen ali ne, določa z zakonom. 

  

 

2 VIRI PRAVA 

 

 

Vire prava v zavarovalništvu lahko uvrstimo v dve skupini, in sicer v vire statusnega in vire 

obligacijskega prava. V tem delu bomo namenili pozornost tistim virom, ki so pomembni za 

arbitražno prakso. To so: 

 

- Konvencija o priznavanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb (Združeni narodi, New 

York, 1958) 

- Evropska konvencija o mednarodni gospodarski arbitraži (1961) 

 

                                                
1Doktor pravnih znanosti, urednik časopisa o zavarovalniški teoriji in praksi »Tokovi osiguiranja«, Dunav 

osiguranje, Beograd, e-pošta: zoran-radovic@hotmail.com.   
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- pravila UNCITRAL o arbitraži (revizija 2010), ki jih je sprejela Komisija Združenih 

narodov za mednarodno gospodarsko pravo (pravila se nanašajo na arbitražni postopek, 

namenjen ad hoc arbitraži in institucionalnim arbitražam) 

- pravila o arbitraži in pravila o spravi UNCITRAL pomenijo prispevek k unifikaciji pravil 

o mednarodni gospodarski arbitraži; vsebujejo model arbitražne klavzule 

- arbitraža mednarodne gospodarske zbornice v Parizu (ICC) je ustanovila arbitražo za 

mednarodno trgovino; ima svoja arbitražna pravila  

- Direktiva o zavarovanju pravne zaščite, št. 87/334/EEZ potrjuje način reševanja 

zavarovalniških sporov pri arbitraži 

- Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 

gospodarskih zadevah (Bruseljska konvencija) 

- Direktiva o mediaciji, št. 2002/92/ES Evropskega parlamenta in sveta 

- Zakon o arbitraži (Uradni list RS, št. 45/2008) 

- Splošni pogoji zavarovanja 

Splošni pogoji zavarovanja so najpomembnejši izvor prava v zavarovalništvu. Vse 

zavarovalnice poslujejo po tipiziranih splošnih pogojih in upoštevanje le-teh zavezuje 

pogodbene stranke. Za reševanje sporov je predvidena arbitraža. Splošni pogoji 

zavarovanja imajo glede na to, da zavarovalnica ne dovoljuje nobenih pogodbenih 

sprememb, značilnosti adhezijskih pogodb. 

- Arbitražna praksa 

Pravne norme se ustvarjajo v sodni in arbitražni praksi. Načelo, po katerem imajo stranke 

v sporu pravico izbrati pravo določene države za reševanje spora, je sprejelo največ 

arbitraž in tako je nastala internacionalizacija delovanja arbitraž. Terminologijo, ki jo 

uporabljajo zavarovalnice, najdemo v arbitražnih odločbah.  

- Pravna teorija 

Pravna teorija ima kot v vseh virih prava pomembno vlogo tudi v zavarovalništvu. Ob 

tem je treba dodati, da moramo razlikovati t. i. kvazi vire, ki izvirajo iz resolucij 

mednarodnih organizacij (»soft law«). 

 

 

3 REŠEVANJE SPOROV PRI ARBITRAŽI 

 

 

Dogovor pogodbenih strank, da bodo spor o nekem pravnem odnosu reševale s pomočjo 

nekih drugih izbranih pravnih oseb namesto na sodišču, pomeni globok poseg v jurisdikcijo 

sodišča. Dogovor onemogoča, da bi v konkretnem primeru posredovalo sodišče (derogatio 

fori), namesto tega se spor rešuje, kot ustreza strankam. Gospodarske arbitraže omogočajo 

reševanje sporov na podlagi dogovora obeh strank v sporu. Z arbitražnim dogovorom se 

stranke obvezujejo, da bo arbitražna odločba zavezujoča. Odločba arbitraže se lahko izvede le 

na podlagi avtoritete države. 

 

Pravna sredstva, ki se lahko uporabijo za izpodbijanje arbitražnih odločb, in nasprotja pri 

tolmačenju teh pravnih sredstev izražajo protislovnost arbitražnega načina reševanja sporov, 

tj. svobode dispozicije strank na eni strani in nadzora države na drugi. 

 

Institucionalne arbitraže v Parizu, Zürichu, Londonu in na Dunaju ravnajo po svojih 

arbitražnih pravilih. Pravila o arbitražnem postopku niso enotna. Trdimo lahko celo, da si 

arbitražna sodišča med seboj konkurirajo. 
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Arbitražna sodišča niso naklonjena temu, da bi nacionalna sodišča izpodbijala njihove 

odločitve. Drugo je vprašanje pripravljenosti nacionalnih sodišč, da izpodbijejo izdano 

odločbo arbitraže v svoji državi. Pravila so v posameznih državah različna in poraja se 

vprašanje, ali je mogoče arbitražno odločbo ovreči le zaradi napačno ugotovljenega 

dejanskega stanja ali nepravilne uporabe pravnih norm ali zaradi enega in drugega. 

 

Najpogosteje pride do sporov, če zavarovalnica zavrne odškodninski zahtevek zavarovanca. 

Številne pogodbe o pozavarovanju vsebujejo arbitražno klavzulo. Spore med zavarovalnico in 

pozavarovalnico tradicionalno rešujejo arbitraže, tudi na področju zavarovanja odgovornosti 

se spori rešujejo v mednarodnih arbitražah. V Estoniji so ustanovili arbitražo za zavarovanje 

(Insurance Court of Arbitration). 

 

Pravica strank do uporabe merodajnega prava 

 

Pravila pariške arbitraže (ICC) omogočajo, da stranke v sporu izberejo merodajno pravo.  

Pravila arbitraže v Zürichu ne vsebujejo določb, ki jih ima arbitraža v Parizu. V uporabi so 

švicarski zakonski predpisi, ki strankam omogočajo izbiro merodajnega prava.  

V pravilih arbitraže angleškega združenja za trgovanje z žitom (The grain and feed trade 

association, GAFTA) vprašanje izbire merodajnega ni dorečeno.  

 

Pravica do izbire arbitrov 

 

S pravili pariške arbitraže je določeno, da: 

- ne obstaja seznam arbitrov, s katerega bi stranke izbirale arbitre, 

- imajo stranke pravico izbrati enega ali tri arbitre,  

- če se stranke v sporu ne dogovorijo o izbiri enega ali treh arbitrov, bo v tem primeru 

odločalo arbitražno sodišče. 

 

Arbitraža v Zürichu določa: 

- če stranke niso pravočasno imenovale svojih arbitrov (tj. enega ali treh arbitrov z 

obstoječega seznama arbitrov), jih določi predsednik trgovske zbornice v Zürichu. 

 

GAFTA določa: 

- arbitri se imenujejo s seznama arbitrov, 

- arbitri se izbirajo s seznama arbitrov. 

 

 

3.1 Arbitražna klavzula v zavarovalništvu 

 

 

Namen arbitražne klavzule je, da zavarovalnici zmanjša stroške postopka spora, ki bi sicer 

potekal pri rednem sodišču. Arbitražna klavzula se pogosto imenuje tudi kompromisna 

klavzula. Stranke v sporu se s to klavzulo zavezujejo, da bodo svoje morebitne spore zaupale 

v reševanje arbitraži. Določila arbitražne klavzule morajo biti natančna in vsebinska, da 

zajemajo vse elemente, ki bodo omogočili uporabo arbitražne klavzule. Ne smejo vsebovati 

določil, ki bi škodovala reševanju spora v arbitraži. Da bi arbitražna klavzula bila pravno 

dejstvo, morajo pogodbene stranke soglašati o njenih bistvenih elementih. Bistveni elementi 

arbitražne klavzule so konstituiranje arbitraže in opis spora ali sporov, za katere se določa 

pristojnost arbitraže. Arbitražna klavzula poleg navedenih elementov pogosto vsebuje tudi 

druge, ki, čeprav niso nujni, prispevajo k popolnosti in natančnosti klavzule.  
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Standardna arbitražna klavzula ICC: »Vsi spori, nastali po tej pogodbi, bodo dokončno rešeni 

skladno s pravili arbitraže Mednarodne gospodarske zbornice, z imenovanjem enega ali več 

arbitrov, v skladu s temi pravili ...«.  

 

Swiss Committee on Arbitration se ravna po svoji klavzuli, ki predvideva, da bo v 

arbitražnem postopku dokončno rešen vsak spor, ki se nanaša na zadevno pogodbo ali je v 

zvezi z njo (zlasti v pogledu na njen obstoj, veljavnost, tolmačenje, izvršitev ali neizvršitev), 

ki je nastal pred iztekom veljavnosti pogodbe ali po njem. V odvisnosti od predmeta spora se 

vnaša v klavzulo tudi druge potrebne podatke.  

 

Londonski The Chartered Institute of Arbitrators priporoča naslednjo klavzulo: »Vsak nastali 

spor ali nesoglasje po tej pogodbi bo dokončno rešil arbiter, ki ga bosta soglasno imenovali 

obe pogodbeni stranki. V primeru nesoglasja bo ena od pogodbenih strank v roku štirinajstih 

dni pisno pooblastila predsednika ali podpredsednika Chartered Institute of Arbitrators, da 

imenuje arbitra.«  

 

Pravilnik o zunanjetrgovinski arbitraži pri gospodarski zbornici Republike Srbije priporoča 

naslednji model klavzule: »Stranke soglašajo, da bo vsak spor v zvezi s to pogodbo dokončno 

rešen v zunanjetrgovinski arbitraži pri gospodarski zbornici Srbije, po njenem pravilniku.«  

 

Avtonomija arbitražne klavzule je neodvisna od osnovne pogodbe. Zvezno švicarsko sodišče 

meni, da je arbitražna klavzula neodvisen procesni instrument. Sporazuma o arbitraži ni 

mogoče izpodbijati sklicujoč se na okoliščino, da je osnovna pogodba neveljavna ali da se 

arbitražni sporazum nanaša na spor, ki se ni niti začel. Veljavna arbitražna klavzula 

onemogoča eni pogodbeni stranki na sodišču reševati pravice iz pogodbe. Arbitražno klavzulo 

je mogoče izpodbijati in postane neveljavna v primeru, ko je imenovan arbiter, ki se mu 

pripisuje pristranskost. Evropsko sodišče (European Court of Justice) je razsodbo angleškega 

vrhovnega sodišča izpodbilo s pojasnilom, da je pogodba o arbitraži neveljavna. Vrhovno 

sodišče Anglije (House of Lords) je predložilo sodišču nižje stopnje v vnaprejšnje odločanje 

vprašanje, ali so odredbe, s katerimi sodišča prepovedo strankam, da začnejo ali nadaljujejo 

pravdni postopek (anti-suit-injunction), ki je namenjen izvajanju arbitražnega dogovora, 

združljive z Uredbo Sveta (ES), št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvršitvi sodnih 

odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Po mnenju vrhovnega sodišča so za rešitev tega 

vprašanja pristojna prav arbitražno sodišče in nacionalna sodišča, ki so na sedežu arbitraže in 

ki podpirajo njihovo dejavnost. 

 

 

3.2 Merodajno pravo 

 

 

Določiti merodajno pravo je svojevrstno pravno področje, vsebuje posebne pravne norme, s 

specifičnimi lastnostmi. To so t. i. kolizijske norme, izraz pa je bil sprejet v teoriji 

mednarodnega zasebnega prava. 

 

V največ državah lahko stranke po svoji volji izberejo merodajno pravo, ki bo odločujoče za 

njihovo pogodbeno razmerje. Pravica do opredelitve o merodajnem pravu (avtonomija strank) 

je potrjena z zakonskimi predpisi. V sklopu slovenskega zakona o arbitraži se uporablja 

model o mednarodni gospodarski arbitraži in spoštovanje pravil UNCITRAL. srbski zakon op 

pomorski in notranji plovbi določa, da se v pogodbi o pomorskem zavarovanju uporabi 
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»pravo, ki so ga stranke izbrale«. Zakon izhaja iz dveh načel: uporabe prava države, v kateri 

je sedež zavarovalnice, ali uporabe prava po načelu avtonomnosti volje strank. Izbira prava 

države, sedeža arbitraže je sprejemljiva, vendar se prava tuje države ne more uporabiti v 

primeru pogodbe o zavarovanju, ki bi bila v nasprotju s pravnim sistemom države, v kateri se 

izreka arbitražna odločba. Izbira merodajnega prava ni dovoljena v nobenem pravnem 

sistemu, če ne gre za odnos z mednarodnim obeležjem. 

 

Kadar govorimo o mednarodnem procesnem pravu, se pri sporih pred institucionalnimi 

arbitražami uporabljajo pravila teh arbitraž. Dovoljeno je, da se izključi uporaba procesnega 

prava (denimo v Švici) v primerih, ko institucionalna arbitraža strankam dovoli svobodo v 

dokaznem postopku.  

 

V Angliji določa merodajno pravo sodišče, kadar se stranke ne morejo dogovoriti, arbitražna 

klavzula pa ga ni predvidela. Tako angleško sodišče določa merila, po katerih bo potekal 

postopek. Primer: Dve polici zavarovanja sta pokrivali izgradnjo hidrocentrale v Braziliji. 

Zavarovalnica je zavrnila zahtevo za nadomestilo škode. Polici sta vsebovali določila, da bo 

polica tolmačena z uporabo brazilskega prava in da se bodo vsi spori reševali pod jurisdikcijo 

Brazilije (klavzula št. 7) ter da bo spor posredovan arbitraži z uporabo ARIAS pravil, če se 

zavarovalnica in zavarovanec ne dogovorita o višini odškodnine po polici s posredovanjem 

mediacije (klavzula št. 12). Kot sedež arbitraže je bil določen London. Zavarovalnica je 

začela arbitražni postopek v Londonu s trditvijo, da ni odgovorna za škodo, a zavarovanec je 

zastavil sodni spor v Braziliji (po klavzuli št. 7). Zavarovalnica je od angleškega sodišča 

zahtevala odločbo o prepovedi sodnega postopka v Braziliji (injunction). Sodišče druge 

stopnje je sklenilo, da merodajno pravo iz arbitražne klavzule v okviru komercialne pogodbe 

ne more biti isto, kot ga predvideva osnovna pogodba. Zavzelo je stališče, da se mora 

merodajno pravo ugotoviti v treh fazah, in sicer glede na to: a) ali je merodajno pravo izrecno 

navedeno, b) ali je merodajno pravo molče uveljavljeno in c) kateri pravni sistem je najbližji 

postopku za odločanje na arbitraži. Sodišče je razsodilo, da je za pogodbo o zavarovanju 

merodajno angleško pravo, ne glede na dejstvo, da sta se polici posebej sklicevali na uporabo 

brazilskega prava. Pri presoji je odločilo dvoje: (1) izbira Londona kot sedeža arbitraže se 

razume kot pristanek, da bo arbitražni postopek voden soglasno z angleškim zakonom o 

arbitraži iz leta l996; (2) možnost da obstaja določilo brazilskega zakona, po katerem bi lahko 

arbitražni sporazum izpodbijali. Razumeti je, da stranki nista želeli uporabiti prava Brazilije. 

Kraj arbitražnega postopka je pomemben zaradi določitve pripadnosti arbitražne odločbe, 

priznanja postopka in izvršitve odločbe. 

 

 

3.3 Arbitražno sodišče 

 

 

Institucionalne arbitraže se praviloma ustanovijo na osnovi nacionalnih predpisov, na primer 

skladno z določili stalnega gospodarskega sodišča pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Njihova glavna naloga je reševanje domačih in mednarodnih sporov, tudi kot pomoč strankam 

pri sestavljanju arbitražne klavzule. Arbitražno sodišče za zavarovanje v Estoniji je neodvisna 

institucija; rešuje spore s področja zavarovalništva. Evropsko arbitražno sodišče (European 

Arbitration Court) je ustanovljeno za reševanje komercialnih investicijskih sporov.  

 

Institucionalne arbitraže delujejo po svojih pravilih. Pravila zajemajo niz pomembnih 

vprašanj, ki omogočajo uspešno delovanje arbitraže, in sicer od izbire arbitrov, poteka 

postopka in stroškov do izvršitve arbitražne odločbe.  
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Mednarodna gospodarska arbitraža (ICC) je svoje delo uredila z lastnimi pravili za reševanje 

sporov z mednarodnimi razsežnostmi, tudi za reševanje sporov s področja zavarovalništva. 

 

Arbitražno sodišče odloča o svoji pristojnosti in veljavnosti arbitražnega sporazuma. 

 

 

3.4 Arbitražna odločba 

 

 

Z arbitražno odločbo se rešuje arbitražni spor. Arbitražna odločba ima lastnosti sodne 

razsodbe za povrnitev nastale škode, ki jo je povzročila odgovorna oseba. Arbitražno sodišče 

ima pravico: 

- da določi nadomestilo škode v gotovini, 

- da odloča o kateremkoli delu postopka. 

 

Največkrat je arbitražno sodišče pooblaščeno, da: 

- za eno od pogodbenih strani določi neki ukrep,  

- eni od pogodbenih strani prepove določeni ukrep, 

- spremeni ali ukine veljavnost določenega dokumenta. 

 

Države podpisnice newyorške konvencije ne bodo spoštovale arbitražne odločbe, če se ob 

ostalem dokaže naslednje: 

- da ena od pogodbenih strank v arbitražnem sporu na osnovi merodajnega prava nima 

aktivne/pasivne legitimacije za vodenje spora, 

- da arbitražni sporazum ni veljaven po normativih merodajnega prava, 

- da eni od pogodbenih strank v sporu ni izročeno predpisano obvestilo o imenovanju 

arbitra ali o arbitražnem postopku. 

 

Načelno se uporablja izbrano pravo, kadar gre za nezakonitost pogodbe in nemožnost njene 

izvršitve. Po pravni literaturi se za nemožnost izpolnitve pogodbe uporablja zakon države, v 

kateri se pogodba izvrši. Po eni izmed teorij sodišče vsako normo ali pravno institucijo 

razlaga kot izključno vprašanje internega prava. Stališče je zasnovano na enostavnosti in 

gotovosti. Razlaga se s prepričanjem, da za postopek prisilne izvršitve arbitražne odločbe 

odloča edino lex fori. 

 

Z nacionalnimi pravnimi normami so urejeni primeri, ko se lahko arbitražno odločbo 

izpodbija. Angleški zakon, denimo, predvideva za izpodbijanje arbitražne odločbe tri statusne 

mehanizme: a) da arbitražno sodišče ni pristojno, b) da je pri izreku arbitražne odločbe prišlo 

do resne neregularnosti in c) da je arbitražno sodišče razsodilo po napačnih pravnih normah. 

V enem od primerov angleško sodišče ni odobrilo tožbe brazilske pozavarovalne družbe, ki je 

izpodbijala arbitražno odločbo iz Londona, misleč, da je arbitražno sodišče napačno tolmačilo 

pravo.  

Arbitražne odločbe se lahko razveljavijo v primerih kršitve javnega reda. Evropska 

konvencija tega ne omenja kot razlog za razveljavitev arbitražne odločbe.  
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4 UNIFIKACIJA PRAVA 

 

 

Cilj uvedbe arbitražnih pravil UNCITRAL leta 1966 sta bili harmonizacija in unifikacija 

prava mednarodne trgovine. Če pravo ne bi bilo harmonizirano, ne bi bilo mogoče uspešno 

trgovati. To velja zlasti za zavarovalništvo, saj uspešno delovanje temelji na zaupanju. 

Primerjalno pravo nam omogoča, da se seznanimo z drugimi pravnimi sistemi na področju 

mednarodnega prava in zavarovanja.  

 

Način reševanja sporov v primerih zavarovanja in pozavarovanja je dobro znan in poteka 

uspešno. Arbitri, imenovani za vodenje arbitražnega postopka in izrek odločbe, so izbrani 

strokovnjaki s področja zavarovalništva. Arbitražna klavzula iz pogodbe o zavarovanju ali 

pozavarovanju ne obvezuje arbitrov k doslednemu spoštovanju pravnih norm. Pri svojem 

ravnanju sledijo ustaljeni praksi in priznanim običajem iz zavarovalništva. Pomemben 

prispevek za industrijo zavarovanja so arbitražne odločbe, ki jih pogodbene stranke 

upoštevajo pri svojem prihodnjem poslovanju. 

 

Arbitražne odločbe v nobenem pravnem sistemu niso precedenti v smislu angleškega prava, 

vendar so pomembne za zavarovalnice, ki jih pri svojem delu upoštevajo. Nepravilno 

arbitražno odločbo se lahko ukine le s sodno razsodbo. V pogodbi o pozavarovanju je 

pozavarovalec želel kriti izgubo, nastalo v dogodku, s klavzulo »posamezna in vsaka izguba«. 

Arbitri klavzule niso razumeli (»izguba« ne pomeni »vzrok«), sodišče je napako arbitrov 

popravilo. 

 

Če za to ne obstajajo tehtni razlogi, sodišče arbitražne odločbe ne ukinja. Vendar pa pri 

arbitraži posreduje (na primer, ko je angleško sodišče ugotovilo, da sedež sodišča določa 

merodajno pravo). Evropsko sodišče je potrdilo razsodbo angleškega vrhovnega sodišča, ki je 

razsodilo pravno veljavnost arbitražne pogodbe. 

 

Evropska konvencija in newyorška konvencija, ki sta bili sprejeti v velikem časovnem 

razmaku, sta normativni celoti, ki temeljita na enakih načelih in podobnih pravnih rešitvah. 

 

 

5 SKLEP 

 

 

Za to, da mora biti na nacionalni ravni nujno ustanovljeno arbitražno sodišče za 

zavarovalništvo, ki bi delovalo pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije ali Slovenskega 

zavarovalniškega združenja ter bi reševalo spore med zavarovalnicami in zavarovanci, obstaja 

več razlogov: 

- za reševanje sporov bi bili imenovani strokovnjaki iz zavarovalništva, 

- arbitražne odločbe bi bile zasnovane na osnovi pravil in običajev zavarovalniške 

stroke, 

- arbitri ne bi bili strogo vezani na zakonske predpise, 

- stroški arbitražnega postopka bi bili v primerjavi s sodnim postopkom nižji, 

- odločba bi bila izdana v krajšem času, 

- nadomestila bi bila pravičnejša (če je sodniku znano, da bo odškodnino plačalo 

zavarovanje, je ta pogosto večja), 

- povečalo bi se zaupanje med zavarovalnicami in zavarovanci. 
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V pravno-tehničnem pogledu bo treba poskrbeti za naslednje: 

 

1. Sestaviti in sprejeti arbitražna pravila (pravilnik o delu arbitražnega sodišča in poslovnik o 

delu arbitražnega sodišča),    

- določiti sestavo arbitražnega sodišča, 

- sestaviti seznam arbitrov, 

- sestaviti navodila, skladno s katerimi bo zavarovanec lahko izbral svojega arbitra, ki ne bodo 

na uradnem seznamu arbitrov.  

 

Vzorec arbitražne klavzule: 

Vsak spor, ki morebiti izhaja iz zavarovalne pogodbe ali je v zvezi z njo, vključno predvsem 

spor v zvezi z obstojem, veljavnostjo, sklepanjem, tolmačenjem, izpolnitvijo, spremembo, 

kršitvijo pogodbe, prekinitvijo ali drugim načinom prekinitve pogodbe, bo dokončno rešen 

izključno na arbitražnem sodišču pri Gospodarski zbornici Slovenije ali pri Slovenskem 

zavarovalniškem združenju z uporabo prava Republike Slovenije. 

 

2. Razširiti reševanje sporov pri arbitraži za pogodbene odnose med zavarovalnicami in 

pozavarovalnicami. 

 

 

6 SUMMARY 

 

 

Settling insurance disputes by intitutional arbitrations is indisputable today. Tribunals should 

be constituted either in national chambers of commerce or in pofessional insurance 

associations emboding incurance companies of the particular country. 

 

The benefits of such solution will be many: 

 

- disputes will be resolved by insurance experts of established reputation; 

- arbitration awards will be within the framework of practice and customs recognized in 

insurance industry; 

- arbitrators will not be strictly bound by legal provisions; 

- arbitration costs and expenses will be lower in comparision with costs and expenses of 

commercial courts; 

- arbitration awards will be brough quicker; 

- reimbursements to which assured are entitled will be more justifiable. 

 

It is also important to stress that trust between insurers and assured will increase. Afterall, 

insurance is based upon trust. 
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RAZVOJ SLOVENIJE – POMEMBNA OSNOVA ZA ZAVAROVALNIŠTVO 

 

SLOVENIA‘S DEVELOPMENT – AN IMPORTANT BASIS FOR INSURANCE 

 

PROF. DR. LOJZE SOČAN
1
  

 

 

1 UVOD 

 

 

Kazalci o razvoju zavarovalništva
2
 potrjujejo tesno povezavo med stopnjo gospodarske 

razvitosti, merjeno z bruto družbenim proizvodom na prebivalca, in obsegom zavarovalnih 

premij, še posebno za življenjsko zavarovanje. Podobna razmerja lahko pričakujemo tudi v 

prihodnjem dolgoročnem obdobju, zato v nadaljevanju prispevka v povezavi s tem 

obravnavam tri teme.  

Najprej namenjamo pozornost vzvodom sodobnega razvoja na globalni ravni, kjer sta 

izpostavljeni zelo različna politična pripravljenost in sposobnost držav za uspešno 

nadgrajevanje neoliberalne globalizacije z visoko stopnjo socialnega razslojevanja narodov v 

razvojno učinkovitejše družbe s približevanjem trajnostnemu razvoju. Te družbe, t. i. družbe 

konsenza, kot so skandinavske države in v zadnjem času Nemčija, Avstrija, Švica, Kanada in 

nekaj drugih, so v zadnjem desetletju ne le najbolj globalno konkurenčne, temveč tudi 

razvojno napredne in varne. Razvojni koncept Slovenije v preteklih 20 letih ni sledil temu 

trendu, zato je sedanja kriza v naši državi globlja.  

V nadaljevanju obravnavamo vzvode 27 članic Evropske unije in 9 članic Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za izhod iz sedanje razvojne krize ter ob tem 

ocenjujemo, da dozdajšnja prizadevanja preteklih vlad naše države niso bila zadovoljiva.  

V zadnjem delu prispevka poudarjamo visoko stopnjo povezanosti med razvojnimi vzvodi, 

politikami in ukrepi za čimprejšnjo finančno konsolidacijo Slovenije, za prehod v ponovno 

gospodarsko rast in uspešen razvoj v prihodnjem dolgoročnem obdobju. 

 

 

  

                                                             
1
 Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. 

2
 CEA, EUROSTAT, Statistični zavarovalniški bilten, UMAR. 
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2 SISTEMSKE SPREMEMBE IN RAZVOJ 

 

 

2.1 Razvojne in plenilske elite 

 

 

Grafikon 1: Evolucija razvojnih sistemov 

 

 
 

Sodobno globalno in evropsko razvojno okolje odločilno zaznamujeta dva procesa. Prvi 

zajema uveljavljeno odprtost in konkurenčnost globalizacije na temelju neoliberalizma z 

ekološkim, tržno-potrošniškim in finančnim fundamentalizmom. Ta proces organiziranja 

globalne rasti, ki ima za cilj neomejeno rast dobička ob vse večjem bogatenju lastnikov 

kapitala in siromašenjem večine prebivalstva, je navzoč tako v razvitem svetu kot v državah v 

razvoju; uspešno pa globalizacijo nadgrajujejo skandinavske in druge družbe konsenza, ki so 

kot družbe znanja zaradi svoje vrhunske razvojne konkurenčnosti postale globalni razvojni 

liderji (Grafikon 1). Njihov koncept razvoja temelji na stalni krepitvi znanja lastnega naroda, 

neprestani tehnološko-inovacijski prenovi gospodarstev in družbe, visoki ravni socialne 

kohezije ter konsenzu vseh družbenih partnerjev pri sprejemanju in izvajanju razvojnih 

odločitev ter delitvi doseženih rezultatov (Sočan, 2008).  

Drugi proces zajema izoblikovanje vladajočih elit, ki odločilno vplivajo na vodenje države in 

gospodarstva (Acemoglu in Robinson, 2012). Med te elite sodijo predvsem politične in 

bančno-finančne strukture, pogosto so vključeni lastniki in politično povezani del 

menedžmenta in stroke, posebno pravne in ekonomske (Chomsky, 2012). Chomsky, denimo, 

ugotavlja, da pride v ZDA na enega kongresnika pet lobistov. Med razvojno usmerjene elite 

spadajo tiste, ki si prizadevajo za trajno varčevanje in krepitev finančne moči ter za vlaganje 

kapitala v znanje svojih narodov, v tehnološki razvoj in inovacije, v materialno infrastrukturo, 

okolje in socialno kohezijo (Stiglitz, 1997). Med plenilske elite sodijo tiste naveze, ki si s 
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formalno pridobljeno oblastjo podrejajo večino gospodarstva in javnega sektorja svoje države. 

Predvsem pravne, politične in vsiljene družbene norme v državah z uveljavljenim 

neoliberalizmom omogočajo vladajočim elitam, da njihovih zgrešenih naložb in prisvajanj ne 

pokrivajo banke in lastniki kapitala, ampak davkoplačevalci oziroma zaposleni z ustrezno 

nižjimi plačami in prihodki. 

Neoliberalizem je razvojno najbolj prizadel ZDA in tudi velik del Evropske unije, razen 

omenjenih družb konsenza. Tako v ZDA plače zaposlenih že skoraj 40 let ne rastejo glede na 

produktivnost, po letu 1975 so visoke pozitivne obrestne mere, ki jih je uvedel Paul Volcker, 

takratni predsednik Ameriške centralne banke (U.S. Federal Reserve System, FED), prinašale 

izjemne dobičke kapitalu, in to ob hkratnem izjemnem znižanju davkov najbogatejšim 

lastnikom in prebivalcem ZDA, ob borznih in drugih finančnih špekulacijah, ki so za 

približno 50-krat presegale svetovni BDP. Slednje je v prvi vrsti omogočil dolgoletni 

predsednik FED Alan Greenspan s politiko popolne svobode kapitala in trga. Tako je kapital 

dosegal neprimerno večji dobiček, kot bi ga z vlaganjem v znanje, socialno varnost (do zdaj je 

bilo nezavarovanih približno 35 milijonov Američanov), raziskave in razvoj ter tehnološki 

napredek. Med zadnjo krizo je skoraj 8 milijonov Američanov zgubilo svoje nepremičnine, 

ZDA zaradi zadolženosti v zadnjem desetletju pospešeno prodajajo svoja podjetja in 

nepremičnine tujcem in danes so pred finančnim razsulom (Harvey, 2005, 2012; LEAP/E 

2020 Press Review). Ekonomijo ZDA rešujejo predvsem njihov izredno učinkoviti inovacijski 

sistem, ki pa ga špekulativne finance siromašijo, ter multinacionalke, ki pa vse več investirajo 

v Aziji, utajujejo davke in skupaj z bogataši usmerjajo dobiček v davčne oaze.  

Po zadnjih ocenah Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) imajo bogataši, 

utajevalci davkov in nosilci pranja korupcijskega denarja v davčnih oazah od 21.000 do 

32.000 milijard ameriških dolarjev, kar je letna realizacija ameriške in japonske ekonomije 

oziroma tisočkratna realizacija slovenske ekonomije. Ob tem omenjeno podpirajo tudi 

nekatere zelo ugledne banke, na primer UBS. V takih pogojih tudi Evropska trojka pri sicer 

neuspešni sanaciji Grčije in Portugalske skuša iztisniti večino sredstev iz sociale in zdravstva 

ter na račun socialne kohezije teh narodov, medtem ko veliki kapital teh držav beži na varno v 

oaze. Nedotaknjeni pa ostajata korupcija in visoka stopnja sive ekonomije. Tudi dozdajšnji 

slovenski »varčevalni program«, ki se ga je lotila prejšnja vlada, je podoben. 

EU je nadvse raznolika: severni in osrednji del Evrope, kjer tudi prevladujejo vrednote 

protestantske etike, ima v zadnjem desetletju med prvimi desetimi razvojno najbolj uspešnimi 

gospodarstvi na svetu vsaj polovico svojih članic, od Skandinavije do vključno Avstrije, 

Nemčije in Švice. Bruselj je še vedno trdnjava neoliberalizma, ki ne upošteva sodobnega 

razvojnega koncepta družb znanja v svojih severnih članicah, obenem pa je dopuščal v 

južnoevropskih državah in večini novih članic veliko potratnost v nasprotju z vitko državo, 

lokalno upravo in podjetji (lean state, regions and companies) ter neustrezno razvojno 

sposobnost (governmental capability) večine vlad na jugu Evrope in novih članic, vključno z 

dopuščanjem prezadolžitve bank, podjetij in prebivalstva večine teh članic (tudi Slovenije) v 

drugi polovici prejšnjega desetletja. To je privedlo do popolne razvojne ločitve na globalno 

uspešen severni in osrednji del EU ter na razvojno neuspešen in močno skorumpiran južni in v 

večini tudi vzhodni del EU. Uspešni del EU išče izhod iz krize v krepitvi znanja, v stalni 

tehnološko-inovacijski prenovi gospodarstva in v socialni koheziji, medtem ko Bruselj nad 

razvojno nesposobnim delom EU s ciljem povečanja racionalnosti države izvaja 

neoliberalistični pogrom varčevanja s siromašenjem socialne države, zdravstva, šolstva, 

univerze in tehnološkega razvoja, kar znižuje domače povpraševanje, gospodarsko rast in 

zavira razvoj. Z zdajšnjo finančno pomočjo tem državam sicer delno lajša posledice in 

omogoča dolgoročnejše odplačevanje dolgov razvitemu delu EU, ne rešuje pa njihovih 

razvojnih problemov. Celo povečuje jih. Grčija postaja socialno kritično razslojena z 

razpadanjem socialne države, zdravstvenega in šolskega sistema ter z izredno dinamičnim 
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uveljavljanjem nacionalističnih in asocialnih vrednot, ki so značilne za neurejeni tretji svet. 

Portugalska je po začasnem znižanju ponovno zelo povečala proračunski primanjkljaj na več 

kot 6 odstotkov BDP. To ogroža tudi evro in prav tako samo integriteto in obstoj EU. 

Slovenijo so njeni vladajoči v zadnjih dveh desetletjih pripeljali v razvojno ogroženi del EU. 

 

 

2.2 Plenilske elite v Sloveniji 

 

 

Grafikon 2: Zadolženost Slovenije v milijardah evrov 

 

 
 

Ne glede na stalna svarila ozkega kroga strokovnjakov, ki smo si zaman prizadevali za razvoj, 

ki bi temeljil na vrednotah, strategiji in politiki severnoevropskih držav, so šle strankarske 

elite na osnovi politične oblasti svojo pot. Pomemben temelj za njihovo oblikovanje je 

predstavljalo že takojšnje uničenje večine globalno uspešnih strateških podjetij, t. i. 

socialističnih dinozavrov, kot so Metalna, Litostroj, TAM, razgraditev Ljubljanske banke, vse 

do ukinitve Službe družbenega knjigovodstva (SDK) kot najboljše agencije za spremljanje 

likvidnosti v Evropi. V nasprotju s tem je denimo (EGS) štiri desetletja gradila evropske in 

globalne korporacije. Odprava carin je v šestdesetih letih minulega stoletja prispevala ne le k 

povečevanju vzajemne trgovine, temveč tudi k skupnim naložbam in združevanju podjetij z 

namenom krepitve njihove tehnološke moči in inovacijskega potenciala. Tako so nacionalni 

šampioni preraščali v evropske in globalne korporacije. Taki strateški strukturi gospodarstva 

je ustrezalo spodbujanje malih in srednjih podjetij zaradi naraščanja zaposlovanja in 

inovativnosti. Prevzem samo politike spodbujanja malih in srednjih podjetij pri nas je 

praviloma omogočal Sloveniji le vlogo poddobaviteljev. Izjema je nekaj deset srednjih in 

velikih podjetij, ki so praviloma zrasla brez pomoči države in s svojim vrhunskim 

menedžmentom uveljavila partnerski položaj v globalnem gospodarstvu. Proces privatizacije 

337



 

 

in spodbujanja malih in srednjih podjetij je pri nas nastajal ob tezi in podpori nastajanju 

»domačih kapitalistov« v devetdesetih letih. Temeljil je na bogatenju finančnikov z notranjimi 

preprodajami obveznic, certifikatov in delnic ter pozneje na izčrpavanju množice delovno 

intenzivnih podjetij in celih panog, še posebno tekstilne, obutvene, lesne in kovinsko-

predelovalne. To plenjenje je sredi prejšnjega desetletja (od leta 2004 do 2008) skupaj z 

dostopom do poceni evrskih kreditov ustvarilo pogoje za izredno zadolžitev bank in podjetij 

Slovenije (Grafikon 2) za omogočanje kreditov praviloma s politiko povezanim vodilnim 

menedžerskim strukturam in Cerkvi, še posebno za tajkunske prevzeme tudi velikih podjetij s 

pretežno prodajo na domačem trgu. Nesposobnost odplačevanja teh kreditov v krizi je grozila 

uničenju večine domačega bančništva, zato se je morala po letu 2009 za dokapitalizacije 

neodgovornega bančništva kot operativnega jedra plenilskih elit v Sloveniji zadolževati 

država. V tem kontekstu je aktualni predlog slabe banke sprejemljiv samo v pogojih popolne 

transparentnosti. Predvideno oblikovanje slovenskega holdinga za upravljanje s kapitalom v 

lastništvu države pa je tudi pri nas lahko učinkovito le pod pogojem profesionalnega vodenja, 

kakršno je značilno v visoko razvitem in poslovno učinkovitem svetu. Do zdaj vladajoče 

stranke v Sloveniji so tako s sistemsko korupcijo »ustvarile okolje, v katerem načrtno in 

sistematično izkoriščajo institucionalne, organizacijske, kadrovske ali druge mehanizme moči 

za uresničevanje koruptivnih, nezakonitih, neetičnih, kriminalnih ter drugih podobnih 

namenov in ciljev. Zato so v njenem srcu zlorabe na področju javnih naročil in upravljanja z 

državnim premoženjem …« (Klemenčič, 2011, http://www.siol.net/). V takem razvojnem 

okolju so se razrasle v Sloveniji skoraj vse druge oblike korupcije. 

 

 

2.3 Pogled v prihodnost 

 

 

Ponovno izpostavljam, da predstavlja temeljno zdravo razvojno jedro za izhod Slovenije iz 

zdajšnje krize vrednot, politike in gospodarstva ter za njeno priključitev uspešnemu delu EU, 

prav ta manjša polovica globalno konkurenčnega in razvojno uspešnega gospodarstva v naši 

državi, ki se je predvsem zaradi svojega vrhunskega menedžmenta rešilo iz krempljev 

političnih strank in pomeni osnovo za integriteto naše države in njen razvoj. Doma in na ravni 

EU je treba upoštevati, da je Slovenija prav zaradi uspešnosti manjše polovice gospodarstva 

danes svetovna velesila glede na doseženi izvoz na prebivalca. Na tem področju s približno 

15.000 ameriških dolarjev na letni ravni le malo zaostajamo za Avstrijo in Nemčijo, smo pred 

Finsko, dvakrat presegamo Italijo, štirikrat Španijo in Portugalsko ter za več kot sedemkrat 

Grčijo in Ciper. Slovenija spada po tem kriteriju med prvo četrtino najbolj uspešnih držav na 

svetu. Z napačnim konceptom dosedanjega razvoja in ukrepi države se pogoji za vitalni del 

našega gospodarstva neprestano slabšajo, še posebno zaradi nelikvidnosti, neustreznega in vse 

dražjega financiranja ter slabe podpore tehnološkemu razvoju; odhaja tudi kakovosten kader, 

dajatve pa se povečujejo. Med prvimi nalogami naše države je zato krepitev finančne 

podpore, moči in vpliva vitalnega in izvozno usmerjenega dela slovenskega gospodarstva, ki 

je s strateškimi partnerstvi tudi osnova za tehnološko-inovacijsko prenovo zdravih jeder 

preostalega gospodarstva ob hkratnem čiščenju in revitalizaciji bančnega sistema. Med te 

pogoje spadajo hitro uveljavljanje pravne države, učinkovitejše delo državne uprave in 

administracije ter tudi sprejem razvojno učinkovitih gospodarskih ukrepov.  

Če je že vlada v času od leta 2004 do 2008 po zgledu špekulativnega dela razvitega sveta v 

veliki meri pahnila Slovenijo v krizo, je bil kljub mnogim opozorilom stroke za izhod iz krize 

napačen tudi pristop obeh prejšnjih vlad. Zanemarjene so bile možnosti za bistveno znižanje 

korupcije v javnih naročilih, za racionalnejšo izgradnjo velikih projektov, kot so bile 

avtoceste, termoelektrarna TEŠ6, za preprečevanje bankrotov razmeroma zdravih podjetij z 
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velikimi potenciali v kadrih in opremi, za racionalizacijo posameznih sektorjev v pretežnem 

lastništvu države, za vsaj prepolovitev sive ekonomije in ob delnem znižanju plač v javnem 

sektorju. Slovenija danes potrebuje sredstva za odpravo kreditnega in lastninskega krča, 

vključno s hitrimi razlastitvami lakomnih in nesposobnih lastnikov v obetavnih podjetjih ter 

za tehnološko-inovacijsko prenovo in izvoz vse večjega dela gospodarstva (npr. izrazito 

uspešno dela na tem področju banka SID), ob upoštevanju menedžerskih in razvojnih 

potencialov najuspešnejših domačih in tujih strateških partnerjev, vključno s stimulativnim 

privabljanjem dela varčevanja domačega prebivalstva, tudi za projekte, kot so izolacija 

stanovanj, varčevanje z energijo, krepitev samozadostnosti na področju prehrane, uporaba lesa 

itd. Z gornjim pristopom bi bilo mogoče zbrati bistveno več sredstev za stabilizacijo javnih 

financ Slovenije kot z zdajšnjim nehumanim neoliberalističnim varčevanjem na področju 

socialnega in zdravstvenega varstva naroda. Takšno početje ogroža socialno skladnost naroda, 

omejevanje sredstev za delovanje šolstva, univerze in za tehnološki razvoj pa ogroža še 

strateški razvoj naše države. 

 

 

3  SLOVENIJA – URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC IN IZHOD IZ RAZVOJNE 

KRIZE 

 

 

Dosedanje varčevanje, namenjeno izhodu iz krize, je v Sloveniji in drugih državah članicah 

EU z območja Južne Evrope kratkoročno in razvojno neučinkovito; še najmanj to velja za 

delno znižanje plač v javnem sektorju. Pehanje večine naroda v revščino je bistvena 

značilnost kratkoročno in dobičkonosno usmerjene globalizacije, medtem ko globalna 

konkurenčnost skandinavskih in drugih družb konsenza temelji predvsem na racionalnosti 

države, polovico manjši porabi energije na enoto BDP in trajnem povečevanju vlaganja v 

znanje in razvoj ter s tem na krepitvi zaposljivosti večine prebivalstva za obvladovanje 

programov, ki temeljijo na sodobnih tehnologijah in zahtevnem znanju, kar zagotavlja visoko 

dodano vrednost na zaposlenega in hkrati rast dobička in plač. Tako buren odziv sindikatov, 

večine strokovne javnosti in civilne družbe tudi v Sloveniji je bil zato utemeljen. V tem 

okviru prikazujem značilna področja ukrepov za izhod iz sedanje razvojne krize v članicah 

EU in OECD, ob čemer se tudi za Slovenijo kaže več učinkovitejših in razvojno bolj 

utemeljenih ukrepov, s katerimi bi uravnotežili javne finance in izšli iz krize (EU in OECD, 

2012).  

Celostno prizadevanje uspešnejših držav za premagovanje sedanje globalne krize lahko 

delimo v dve temeljni skupini: prva zajema množico ukrepov, ki so namenjeni povečevanju 

racionalnosti in učinkovitosti v gospodarstvu, javnem sektorju in upravi; drugo področje pa 

zajema predvsem prizadevanja vlad in parlamentov za krepitev svoje strateške in razvojne 

sposobnosti za zagotavljanje uspešnega razvoja gospodarstva in družbe (governmental 

capability). 

 

 

3.1 Povečevanje racionalnosti države  

 

 

Takojšnje zmanjšanje umiranja podjetij 

 

Med izjemno pomembna skupna prizadevanja vlad in menedžmenta v gospodarstvu spada 

preprečevanje umiranja podjetij, saj se tako zmanjšujejo prilivi v proračun in povečujejo 

odlivi v obliki socialnih in drugih transferjev. Tako je denimo za angloameriško območje v 

339



 

 

kriznem obdobju značilno izredno povečanje likvidnosti gospodarstva, države BRIK s tem 

ciljem spodbujajo izvoz na meji podcenjenosti svojih valut, Švica je z nastopom krize takoj 

dala v promet za 63 milijard švicarskih frankov svežega kapitala za zvišanje likvidnosti 

podjetij ipd. Edino ECB je šele po hudem zastoju v evrskem območju februarja leta 2012 

občutno zvišala likvidnost centralnih bank območja. V Sloveniji je bilo leta 2012 približno 

600 stečajev, januarja letos že 60! Za Primorje, denimo, ni bilo na voljo 20 milijonov 

sredstev, zato je s plenjenjem opreme in razpustitvijo strokovnih kadrov nastala več kot 

stomilijonska škoda.  

Finci, na primer, so v dobri polovici desetletja prek razvojnih grozdov prenovili večino 

ekonomije, ki je delala za tedanjo Sovjetsko zvezo. Direktor Kolektorja je že leta 2006 

predlagal »strateška partnerstva«, s katerimi bi lahko rešili večino podobnih problemov. 

Bistvo takih prizadevanj je naslednje: država mora imeti znanje, zagotavljati mora 

transparentne pogoje, etiko in pravne norme poslovanja, da lahko banke in drugi financerji 

zagotovijo nosilcu grozda skupine ali nosilnemu strateškemu partnerju, ki se obveže vrniti 

posojena sredstva, kredit pod ugodnimi pogoji. Omenjeni dobijo vse pristojnosti za finančno, 

menedžersko, tehnološko-inovacijsko, programsko, kadrovsko, celotno razvojno in seveda 

ustrezno lastninsko preoblikovanje podjetij v težavah. SID banka je pri nas v zadnjem 

obdobju najbliže podpiranju izvoza in tehnološko-inovacijske prenove podjetij. 

 

Rast prilivov in zmanjševanje odlivov iz proračuna 

 

To področje je zelo široko, saj zajema večino aktivnosti t. i. vitke države, lokalne uprave in 

podjetij (lean state, regions, and companies). Še posebno za Južno Evropo, in tudi Slovenijo, 

je značilen visok delež sive ekonomije v BDP. Po neformalnih podatkih je italijanska vlada 

Maria Montija v pol leta zagotovila 30 milijard dajatev samo s tega področja. To bi v primeru 

Slovenije pomenilo dodatne prilive v proračun v višini nekaj sto milijonov evrov. Avstrijska 

in nemška vlada si uspešno prizadevata za približno polovično vrnitev obresti od kapitala 

svojih rezidentov v švicarskih bankah v korist proračunov obeh držav. Aktualno razkritje 

prebeglega kapitala v svetovnih davčnih oazah bo tako delo še dodatno olajšalo. To bo tudi 

ena od nalog naše vlade. Iz Grčije pa so v času, ko so članice EU zagotavljale več kot 110 

milijard evrov veliko posojilo za to državo, domači bogataši odpeljali kar 62 milijard evrov! 

Ta problem je pomemben za EU in tudi za Slovenijo. 

Vse temeljne reforme so dolgoročne. Danska je na primer vlagala v rast zaposljivosti svojega 

prebivalstva za tehnološko in inovacijsko zahtevne programe več kot eno desetletje, da je 

lahko uvedla t. i. prožno varnost (flexicurity).« Tako ima Danska svoj trg dela vsaj tako 

prožen kot Velika Britanija in enako varen kot Švedska. Vse družbe konsenza vlagajo v 

celostno znanje (izobraževanje, usposabljanje, raziskovalno-razvojno dejavnost, 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo) več kot 20 odstotkov BDP (Slovenija blizu 15 %). 

Seveda je enako pomembna struktura in racionalnost vlaganja v različne oblike znanja. Še 

večji napor pa bo potreben, da Slovenija ne bo več med tistimi državami (predvsem Južna 

Evropa in večina novih članic ter vse manj Rusija in Afrika), od koder znanje še vedno odteka 

v razvojno obetavnejši svet (brain drain). Iz Slovenije se je v letu 2012 izselilo približno 

5.000 mladih, tj. več kot v obdobju od leta 2008 do 2011. Omenjeni problem postaja kritičen. 
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3.2 Krepitev razvojne sposobnosti države  

 

 

Kapitalsko draga materialna infrastruktura in javni razpisi 

 

Praktično vse sedanje najbolj konkurenčne in razvojno uspešne države so ob prehodu v 

inovacijsko konkurenčnost pomembno vključevale v izgradnjo svoje materialne infrastrukture 

neposredne tuje naložbe. Finska je bila tu še največja izjema. A kako naj pride tuji kapital v 

projekte, kot je TEŠ6, če stane termoelektrarna take velikosti, kot je omenjena, v Avstriji, 

Nemčiji in drugod približno 600 milijonov evrov, pri nas pa se ta znesek giblje okrog 1,400 

milijona evrov. Strokovne službe ugotavljajo, da je bil avtocestni križ Slovenije preplačan 

vsaj za dve milijardi evrov. V obdobju manj kot ene generacije bo Slovenija vložila v promet, 

energetiko in drugo infrastrukturo vsaj približno 25 milijard evrov. Brez poslovne etike in 

preglednosti, odprave korupcije in močnega deleža neposrednih tujih naložb lahko naša 

država pozabi na tehnološko-inovacijsko prenovo gospodarstva, okolja in usposabljanje 

svojega prebivalstva ter prehod v visoko razvitost. To so večinoma izdatki proračuna in tu je 

še vedno prisotna sistemska korupcija. 

Največja vsota denarja v okviru proračuna Slovenije tiči v javnih razpisih. Dobri poznavalci 

ocenjujejo, da je v tem ogromnem znesku vsaj 20 odstotkov korupcije. Dodajmo že 

omenjenim primerom denimo operacijske mize in množico podobnih projektov, še posebno 

na področju informacijske tehnologije, pa lahko ugotovimo, da bi z odpravo korupcije lahko 

izpeljali bistveno več projektov z nižjimi sredstvi. Samo odprava večine korupcije in 

neracionalnosti pri javnih razpisih bi zagotovila dodatnih nekaj sto milijonov evrov. Seveda 

bodo taki posegi zelo zahtevni, saj jih ne more uresničevati skorumpirana oblast, ne more pa 

jih tudi konceptualno, vsebinsko, finančno in operativno voditi in izvajati tudi slabo plačano 

vodstvo pretežno strankarske birokracije brez odgovornosti in na osnovi preregulirane ter tako 

neučinkovite zakonodaje. 

 

 

3.3 Razvoj, temelječ na znanju, tehnologiji in inovacijah 

 

 

Vzpostavitev sodobnega in učinkovitega inovacijskega sistema v Sloveniji 

 

Trenutno smo na dnu razvojne krize, ki že ogroža suverenost naše države. V Sloveniji mora 

biti zato brez političnega sprenevedanja prihodnji razvoj zasnovan na vse večji vlogi znanja 

celotnega naroda. To naj ima v primerjavi z dosedanjim, pogosto koruptivnim, lastninskim 

kapitalizmom absolutno prednost. Skandinavske in druge družbe konsenza so se na pot takega 

razvoja podale v devetdesetih letih preteklega stoletja, večina razvitega sveta v enakem 

obdobju ali malo pozneje, države BRIK, ob sicer bistveno preveliki ravni korupcije, to vse 

bolj počnejo danes. Kitajska, denimo, prehiteva EU pri vlaganju deleža BDP v raziskave in 

razvoj, Indija, Koreja, Kitajska in Avstralija, del arabskega sveta in Pacifika predstavljajo ob 

družbah konsenza vse večji magnet za vračanje in privabljanje usposobljenih kadrov, ki so ob 

ustreznem razvojnem konceptu osnova uspešne gospodarske rasti. 

V Sloveniji je zato treba prednostno izoblikovati in vzpostaviti učinkovito vizijo razvoja, ki 

bo temeljila na krepitvi celostnega znanja naroda, na podpiranju tehnološkega razvoja in 

spodbujanju inovativnosti v gospodarstvu, javnem sektorju in upravi. Sprejetje take vizije 

razvoja je ob sodelovanju relevantne stroke in na osnovi konsenza vseh družbenih partnerjev 

temeljna in prednostna naloga slovenskega Državnega zbora. Na tej osnovi so vlada in njena 

ministrstva, kar daleč presega le ministrstvo za šolstvo in znanost, dolžni sprejeti ustrezne 

341



 

 

politike za podporo taki viziji in strateškim ciljem prehoda med razvite družbe, jih podpreti s 

prednostnimi finančnimi viri ter zagotoviti ustrezne institucije na ravni države, regij, 

gospodarstva, znanosti in univerze, do različnih javnih institucij (npr. mreže znanja ipd.). 

Tako bo tudi v Sloveniji prišlo do povezovanja in prepletanja znanja in tehnoloških ekspertiz 

med podjetji, univerzo, inštituti in širšo družbo, kar lahko že v nekaj letih omogoči na tisoče 

raziskovalnih in razvojnih projektov v podjetjih za njihovo tehnološko-inovacijsko prenovo in 

povečanje globalne konkurenčnosti, pripelje do pospešenega nastajanja množice 

visokotehnoloških podjetij v gospodarstvu, na univerzah in inštitutih, do pomembnih 

tehnoloških prebojev v posameznih dejavnostih, še posebno v sodelovanju z vodilnimi 

inštituti in nekaterimi uspešnimi centri odličnosti. Trajno podpiranje višje razvojne 

usposobljenosti večine prebivalstva in obvladovanje programov z zahtevnejšimi 

tehnologijami, pri čemer še vedno vodi Danska, prinaša tako višji življenjski standard naroda 

kot tudi večji dobiček lastnikom kapitala; to je hkrati osnovni cilj in dosežek učinkovite 

reforme trga dela tudi pri nas. 

 

 

4  POVEZANOST PROGRAMOV FINANČNE KONSOLIDACIJE, ZAGONA 

GOSPODARSTVA IN USPEŠNEGA RAZVOJA SLOVENIJE NA OSNOVI 

KVALITATIVNE PRENOVE GOSPODARSTVA IN DRUŽBE 

 

 

Program finančne konsolidacije, zagona gospodarstva in uspešnega razvoja na osnovi 

kvalitativne prenove gospodarstva in družbe temelji na dveh osnovnih vzvodih zdravega 

razvoja, ki zagotavljata globalno konkurenčnost in razvojno sposobnost sodobnega 

gospodarstva in družbe. Na teh dveh vzvodih je v zadnjih dveh desetletjih dosegla visoko 

stopnjo razvitosti dobra tretjina zdaj najbolj razvitih članic EU, od skandinavskih držav do 

Nemčije, Avstrije, tudi Švice, ki se danes uvrščajo med sodobne globalne razvojne liderje. 

Prvi vzvod vključuje trajno prizadevanje za vitko državo, regije in lokalno upravo ter podjetja 

z ustreznimi reformami in politikami. Drugi pa zajema krepitev razvojne sposobnosti države, 

ki vse bolj temeljijo na zdravem poslovnem okolju, za globalno konkurenčnost izvoza in 

razvoj gospodarstva ter na strateškem razvojnem okolju, ki omogoča razvoj na znanju in 

usposobljenosti narodov, trajni tehnološko-inovacijski prenovi gospodarstva in krepitvi 

socialne kohezije in konsenza vseh družbenih partnerjev pri sprejemanju in izvajanju 

razvojnih odločitev ter optimalni delitvi doseženih rezultatov. Jedro teh prizadevanj 

predstavlja učinkovit inovacijski sistem. 

Z vitko državo razumemo predvsem celovit sistem norm notranjega trga EU. Z visoko 

zadolženostjo razvitega Zahoda pa prihajata v ospredje predvsem celotna zadolženost države, 

in še posebno proračunski primanjkljaj. Ta je ob relativno nizki skupni zadolžitvi Slovenije 

tudi jedro kratkoročnih prizadevanj naše države in zahtev EU oziroma trojke za ureditev 

države. T. i. varčevalni progam prejšnje vlade je ob znižanju plač v javnem sektorju temeljil 

predvsem na zniževanju odhodkov proračuna za socialo, zdravstvo, šolstvo, univerzo in 

razvoj. Program nove vlade mora biti tudi na kratkoročnem področju proračunske vzdržnosti 

učinkovitejši in bolj human.  

 

 

4.1 Finančna konsolidacija (vzdržnost javnih financ) 

 

 

Upoštevajoč izkušnje prizadevanj 27 članic EU in 9 članic OECD, predvsem pa še izkušnje 

razvojno uspešnejših članic, je mogoče program postaviti bistveno bolj učinkovito: 
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ob še delnem znižanju plač v javnem sektorju in ob delnem olajšanju pritiska sedanjih 

ukrepov, ki ogrožajo socialni položaj in zdravstveno varstvo večine prebivalstva, je 

prvenstvena naloga takojšnje temeljito zmanjšanje bankrotov podjetij (600 v 2012 in 60 v 

januarju 2013), načrtno in temeljito odpravljanje korupcije pri javnih naročilih, pri velikih 

projektih, v izpostavljenih sektorjih javne uprave, ter pregon gospodarskega kriminala. 

Bistveno je treba zmanjšati sivo ekonomijo, bolj obdavčiti premoženje bogatih in le v skrajni 

nuji zvišati davek na dodano vrednost. 

 

 

4.2 Krepitev razvojne sposobnosti Slovenije (izboljšanje srednjeročnega poslovnega 

okolja) 

 

 

Program lahko smiselno temelji na nekaterih dosedanjih in na večini novih ukrepov za 

vzpostavitev zdravega poslovnega okolja za uspešen zagon gospodarstva (pregled ukrepov 

GZS, 2012) je razmeroma celovit. 

Tu gre za nadaljevanje in poglabljanje reform, za zniževanje sive ekonomije in nadaljevanje 

pregona korupcije na vseh ravneh, do intenzivne in hkratne sanacije obetavnih podjetij in 

dosledno transparentne sanacije bank v okviru slabe banke. Nadalje gre za spodbujanje 

naložb, izvoza, strateških partnerstev, neposrednih tujih naložb, nastajanja novih podjetij na 

osnovi visokih tehnologij, do podpore že domišljenih projektov izolacije stavb, razvoja na 

osnovi lesa, zmanjšanja porabe energije, bio kmetijstva in povečanja samooskrbe, 

najemniških stanovanj za mlade, drugega tir v pristanišču Koper itd. Slovenski holding naj ne 

bo osnova za razprodajo dobrih podjetij in družbenih sistemov, ampak najprej osnova za 

učinkovito (ne pa strankarsko) vodenje. 

Po grobih ocenah bi ta prizadevanja, vključno z vzdržnostjo javnih financ in ugodnejšo ceno 

kapitala, tudi v težkih mednarodnih poslovnih pogojih omogočala Sloveniji hiter zagon 

gospodarske rasti. 

 

4.3 Krepitev razvojne sposobnosti Slovenije (izboljšanje strateškega razvojnega okolja) 

 

 

Grafikon 3: Kvalitativna prenova držav članic EU v smeri gospodarstva in družbe znanja 
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Slovenska politika (vlada, parlament) kljub prizadevanju dela stroke ni nikoli zmogla dovolj 

razumevanja, volje in politične moči za podobna strateška prizadevanja, kot so jih v zadnjih 

dveh desetletjih zmogle evropske in druge družbe konsenza, ki so danes ne le najbolj 

konkurenčna gospodarstva, temveč tudi razvojno najbolj zdrava in obetavna, tudi s trajnim 

pritokom vrhunskih kadrov, medtem ko jih Slovenija, države Južne Evrope in večina novih 

članic pospešeno izgubljajo. Med temeljne vzvode za uspešnejši strateški razvoj Slovenije na 

njeni sedanji stopnji razvitosti sodijo predvsem naslednje naloge: 

- Slovenija mora končno začeti in pospešeno nadaljevati s tehnološko-inovacijsko 

prenovo večje polovice svojega gospodarstva (Grafikon 3). V primerjavi z 

gospodarstvi članic EU je Slovenija v tistem območju neobhodne intenzivne 

strukturne prenove, ki jo zelo priporoča tudi OECD. Ker je Slovenija vsaj za eno 

desetletje zamudila z intenzivno organizacijo grozdov, je mogoče ta proces 

menedžerske, finančne, tehnološke, inovacijske, programske, tržne, izvozne, 

lastninske in druge prenove, ki povečuje konkurenčnost in dodano vrednost na 

zaposlenega, v današnjem času izvajati predvsem z domačimi in tujimi uspešnimi 

strateškimi partnerji, ob ustrezni finančni podpori bank in razvojni podpori države. 

- Vse družbe konsenza vlagajo v celostno znanje – to je izobraževanje, usposabljanje, 

razvoj in raziskovanje ter informacijsko-komunikacijska tehnologija – več kot 20 

odstotkov BDP, medtem ko se Slovenija približuje 15 odstotkom. To je osnova za 

trajno tehnološko-inovacijsko prenovo gospodarstva in kvalitativno prenovo družbe s 

podvojitvijo dodane vrednosti na zaposlenega ter razvoj na rastoči stopnji konsenza 

vseh družbenih partnerjev. Med temeljnimi strateškimi nalogami bo krepitev 

zaposljivosti prebivalstva za zahtevnejše programe sodobnih tehnologij in vrhunskega 

znanja z visoko dodano vrednostjo, kar vodi v že omenjeno prožno varnost (Danska in 

Kanada sta v 90. letih preteklega stoletja vlagali samo v usposabljanje zaposlenih in 

brezposelnih okrog 8 % BDP letno; podobno tudi druge družbe konsenza) 

- Kvalitativna prenova vrednot in politike od dosedanjih, ki praviloma podpirajo 

neoliberalistični razvoj na temelju kapitala s ciljem povečevanja dobička in 

razslojevanja naroda, v governance, kjer bo razvoj ob nevtralni vlogi kapitala temeljil 

predvsem na znanju, tehnološkem razvoju in inovacijah, kar prinaša višjo 

konkurenčnost, višji standard ljudi, pa tudi večje dobičke kapitalu (primeri družb 

konsenza). 

- Glavni vzvod za strateške in strukturne spremembe je učinkovit inovacijski sistem 

države, nad katerim bdi parlament, vlade skrbijo za oblikovanje ustreznih politik, 

finančnih spodbud in institucij, ki povezujejo znanje in tehnološke sposobnosti 

podjetij, univerze in inštitutov, kar taki družbi prinaša trajno tehnološko-inovacijsko 

prenovo podjetij, množično nastajanje podjetij visokih tehnologij v gospodarstvu in na 

univerzi, do temeljnega znanja in tehnoloških prebojev. To predstavlja bistvo vzvodov 

za kvalitativno prenovo gospodarstva in družbe.  

- Sloveniji bo pot do takega razvoja odprta, ko se bo znebila strankarskih plenilskih elit 

v navezah dela politike, kapitala ter s tem povezanih lastništva, menedžmenta in 

stroke. 

 

 

  

344



 

 

5 SUMMARY 

 

 

Taking into account the long-term development trends, we firmly assume that during the next 

two decades the economic growth and the level of economic development will decisively 

influence growth and structural changes in the insurance activities. In this context the paper 

discusses three main issues: 

- The upgrading of globalization by development which has been progressively based 

on knowledge, technology, innovation, and consensus, on the one hand, decisively 

created the most competitive and advanced global development leaders – the 

consensus societies. On the other hand, typically profit oriented and speculative 

neoliberalistic economies are progressively suffering financial and structural troubles. 

- During the last two decades Slovenia has experienced both the globalization and 

typically extracting elites (networks of political, banking, ownership, management, 

and professional lobbies), which pushed Slovenia among the non-prosperous south 

European and a few of new EU members. The ground for a sound future development 

of Slovenia lies in the smaller half of its excellently managed, highly export oriented, 

and globally competitive economy which escaped from the influence of the state's 

elites. 

- Therefore, the revitalization of Slovenian economy will be based on the concept 

experienced in consensus societies, as well as on the synergy among the efforts to 

achieve financial consolidation, renewed economic growth, and long-term sound 

development. 
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PRAVNI VIDIKI POGODBE  

O DOPOLNILNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

 

LEGAL ASPECTS  

OF THE SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE CONTRACT 

 

MAG. DEJAN SRŠE
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Na trgu je sklenjenih daleč največ zavarovalnih pogodb, ki se nanašajo na dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje, obenem pa so prav te pogodbe med vsemi zavarovalnimi 

pogodbami najmanj zavarovalne. Pri tej zavarovalni vrsti so zaradi izpostavljenega 

javnega interesa s posebnim zakonom določena zelo striktna pravila, ki pomembno 

omejujejo zavarovalnico tako pri sklepanju kot tudi pri izvajanju tovrstnega 

zavarovanja. V prispevku se osredotočamo na trenutno veljavno pravno ureditev 

pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in puščamo ob strani siceršnjo 

problematiko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja per se. V besedilu so tako na 

enem mestu pregledno predstavljena vsa pravila, ki trenutno veljajo za vsako 

posamično pogodbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pri tem pa so poudarjeni 

pravni vidiki obveznosti zavarovalnice, ki iz takšnih pogodb izhaja.  

 

 

2 SPLOŠNO O DOPOLNILNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

 

 

2.1 Namen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

 

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: DZZ)  skupaj z obveznim 

zdravstvenim zavarovanjem (v nadaljevanju: OZZ) omogoča zavarovancem polno 

pokrivanje stroškov zdravstvenih storitev.
2
  Gre za prostovoljno zavarovanje, ki se 

izvaja kot gospodarska dejavnost zavarovalništva na trgu.  

 

DZZ je povezano z uresničevanjem pravic iz OZZ, ki ga Ustava RS opredeljuje kot del 

pravice do socialne varnosti.
3
 Slednja v širšem smislu obsega vse socialne pravice, ki 

posamezniku zagotavljajo možnost preživetja in dostojnega življenja takrat, ko si tega 

zaradi nastopa socialnih rizikov (npr. bolezni, starosti, brezposelnosti) ne more 

zagotavljati sam. Bolj konkretizirana, vendar z omenjeno pravico do socialne varnosti 

tesno povezana, pa je pravica do zdravstvenega varstva,
4
 iz katere za državo izhaja 

                                                
1
 Direktor zavarovalno pravne službe, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. 

2 DZZ kot dopolnilno zavarovanje skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZVZZ) le dopolnjuje pravice zavarovanih oseb, ki jih imajo slednje na podlagi ZZVZZ iz 

naslova OZZ in ne prinaša kakršnih koli novih pravic – DZZ namreč le dopolnjuje plačilo iz OZZ v 
takšni višini, da je zdravstvena storitev za zavarovanca, katere plačilo je (delno) zagotovljeno iz OZZ, 

na koncu plačana v celoti. 
3 2. odst. 50. člena Ustave RS. 
4 1. odst. 51. člena Ustave RS. 
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obveznost, da vzpostavi sistem, ki omogoča materialno dostopnost zdravstvenih 

storitev vsem, ki jih potrebujejo, ter da zagotovi delovanje zdravstvene službe, ki je 

sposobna nuditi potrebne zdravstvene storitve. Ustava ne določa, kakšne ukrepe naj 

država v ta namen izbere, zato lahko slednja na področju zdravstvenega zavarovanja, 

poleg OZZ, uvede še druga zavarovanja ali kombinacije različnih sistemov zavarovanj, 

ki bodo posameznikom zagotavljali z ustavo določene pravice na področju 

zdravstvenega varstva.
5
 DZZ skupaj z OZZ omogoča zavarovancem polno pokrivanje 

stroškov zdravstvenih storitev, ki se (delno) financirajo iz OZZ. Zakonodajalec zato po 

mnenju Ustavnega sodišča celo mora predpisati ureditev, ki je potrebna za zagotovitev 

navedene pravice tudi za tisti del zdravstvenih zavarovanj, ki so prostovoljna in se 

izvajajo kot gospodarska dejavnost zavarovalništva na trgu. V tem okviru sme določiti 

posebne pogoje za izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo tako na zavarovalnice kot na 

zavarovance in zavarovalce. Glede na navedeno je zakonodajalec določil pogoje za 

vsebino in izvajanje DZZ, s čimer po mnenju Ustavnega sodišča niso bila presežena 

ustavna pooblastila zakonodajalca, temveč je bil na tem področju zgolj urejen način 

izvrševanja pravice do svobodne gospodarske pobude.
6
  

 

DZZ je po eni strani zasebno zavarovanje, ki je prostovoljno in ki se izvaja kot 

gospodarska dejavnost zavarovalništva na trgu, vendar pa po drugi strani hkrati služi 

tudi kot podporni steber OZZ in zato skupaj z njim sestavlja celovit sistem socialne 

varnosti, ki ga mora zagotavljati država kot eno od ustavno zagotovljenih človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin. Prav zaradi navedenega lahko DZZ opredelimo tudi kot 

»slovenskega Hirona«,
7
 v ureditev in izvajanje katerega je naša država s svojimi 

predpisi zelo posegla in je imela zaradi tega (ter ima še vedno) velike težave tudi z 

vidika pravil notranjega trga EU.
8
 

 

 

2.2 Javni interes pri pogodbi za DZZ 

 

 

Na podlagi prej omenjenega je institut DZZ zakonsko definiran tudi kot javni interes – 

tako v Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar), kjer je določeno, da dopolnilna zdravstvena 

zavarovanja predstavljajo javni interes Republike Slovenije in se izvajajo po načelu 

medgeneracijske vzajemnosti,
9
 kot tudi v Zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), kjer je dikcija zakona skoraj identična, a v 

nadaljevanju tudi podrobneje pojasnjuje, kako se ta javni interes na področju DZZ 

uresničuje.
10

 

 

                                                
5 Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-277/05. 
6 Ibidem. 
7 V grški mitologiji je bil Hiron kralj kentavrov, bitij s prsmi, rokami in glavo človeka in telesom 

konja, ki je bil med drugim velik zdravnik in poznavalec skrivnosti zeli in zelišč. Pol človek in pol konj 

je Hiron simbol dvojnosti, združene v Enem; prispodoba povzeta po Zbačnik, J: Dopolnilno 

zdravsveno zavarovanje pred roko pravice v Luksemburgu, Pravna praksa,  št. 10, GV Ljubljana 2011, 

str. 22. 
8 Več o teh težavah – glej Žagar, I.: Pravne posledice obsodbe Slovenije zaradi ureditve doplačil 

zdravstvenih storitev, Delavci in delodajalci, letnik 12, št. 2–3, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, Ljubljana 2012, str. 459 ter Zbačnik, J: Dopolnilno zdravsveno zavarovanje pred roko 

pravice v Luksemburgu, Pravna praksa,  št. 10, GV Ljubljana 2011, str. 22. 
9 12. odst. 14. člena ZZavar. 
10 62. člen ZZVZZ. 
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Kot je razvidno iz nadaljevanja vseh zakonskih določb, v katerih je DZZ opredeljen 

kot javni interes, je očitno namen takšnega opredeljevanja tudi deklarativno 

opravičevanje (sicer grobega) zakonskega poseganja v siceršnja pravila obligacijskega 

prava in zavarovalniške stroke. Nadaljevanje teh določb je namreč namenjeno prav 

temu.  

 

Javni interes torej opravičuje zakonsko poseganje v vsebino in izvajanje DZZ v 

smislu, kot to konkretno opredeljuje in taksativno našteva 2. odstavek 62. člena 

ZZVZZ, in sicer: 1) enaka obravnava zavarovancev; 2) izravnalne sheme; 3) ločeni 

računovodski izkazi; 4) namenska poraba sredstev skupaj s polovico dobička; 5) 

izračun minimalnega kapitala zavarovalnice in 6) dolžnost poslovnega sodelovanja 

med izvajalci zdravstvenih storitev in zavarovalnicami DZZ.
11

 Ne glede na navedeno 

pa ob upoštevanju teh posebnih pravil, ki so posledica v tem kontekstu izpostavljenega 

javnega interesa, pogodba za DZZ predstavlja zavarovalno pogodbo zasebnega prava, 

ki jo zavarovalci sklepajo prostovoljno in za katero se takrat, ko je enkrat pogodba za 

DZZ sklenjena, še vedno upoštevajo obligacijskopravni okviri sk lenjenega pravnega 

posla.  

 

 

2.3 Pravni viri ureditve pogodbe za DZZ 

 

 

Najpomembnejši pravni viri ureditve pogodbe za DZZ so:  

 

 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
12

 

 

ZZVZZ je najpomembnejši pravni vir ureditve pogodbe za DZZ, saj prinaša posebno 

ureditev za tovrstno zavarovalno pogodbo (lex specialis), ki pomembno posega v 

splošna pravila ureditve zavarovalne pogodbe. Gre za prisilno pravno ureditev tako 

izvajanja DZZ kot tudi same vsebine pogodbenega razmerja pri DZZ ( ius cogens), kar 

pomeni, da stranki zavarovalnega razmerja praviloma ne moreta urediti drugače, kot 

določa zakon. 

 

V skladu z ZZVZZ se za prostovoljna zdravstvena zavarovanja
13

 subsidiarno uporablja 

tudi zakon, ki ureja zavarovalništvo, za pogodbena razmerja pa zakon, ki ureja 

obligacijska razmerja. 

 

 

  

                                                
11 Razlogi za takšno poseganje so omenjeni v prejšnji točki prispevka.  
12 Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 - Odl. US, 6/1999, 56/1999 - 

ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/2002 - ZDR, 126/2003, 62/2005 - Odl. US, 76/2005, 100/2005 - Odl. US, 
38/2006, 114/2006 - ZUTPG, 91/2007, 71/2008 - Skl. US, 76/2008, 62/2010 - ZUPJS, 87/2011, 

40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF. 
13 Poleg DZZ so skladno z ZZVZZ prostovoljna zdravstvena zavarovanja še: nadomestno, dodatno in 

vzporedno zdravstveno zavarovanje (61. člen). 
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 Obligacijski zakonik (OZ)
14

 

 

 

OZ kot splošna zakonska ureditev zavarovalne pogodbe v osnovi velja tudi za pogodbo 

za DZZ, vendar le v delih, ki niso drugače urejeni z ZZVZZ.
15

 OZ prav tako ureja 

zavarovalno pogodbo s prisilnimi določbami (ius cogens), in sicer kot tvegano 

(aleatorno) pogodbo v členih od 921 do 989, pri čemer se za zdravstvena zavarovanja 

ne uporabljajo splošne določbe OZ glede posledic neplačila premije (937. člen), 

obveznosti obvestitve o nastanku zavarovalnega primera (941. člen) ter trajanja 

zavarovanja (946. člen).  

 

 

 Splošni zavarovalni pogoji zavarovalnic
16

 

 

 

Splošni zavarovalni pogoji zavarovalnice kot sestavni del pogodbe za DZZ v praksi 

podrobneje urejajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank, venda r pa mora biti ta 

ureditev v skladu s prisilnimi predpisi – tako z ZZVZZ kot tudi z OZ. 

 

 

3 POSEBNOSTI UREDITVE POGODBE ZA DZZ 

 

 

DZZ je po svoji naravi premoženjsko zavarovanje,
17

 saj je s pogodbo zavarovan 

premoženjski interes zavarovanca, natančneje interes, da ne nastane zavarovalni 

primer, ker bi zavarovancu sicer nastala premoženjska izguba s tem, ko bi moral 

stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravil i in z medicinsko-

tehničnimi pripomočki (predmet zavarovanja) doplačevati iz svojega žepa v primeru, 

če bi pri izvajalcu uveljavljal zdravstvene storitve (zavarovana nevarnost).  

 

Kot je bilo že navedeno, se za pogodbo za DZZ v osnovi uporabljajo pravila 

obligacijskega prava (splošna in posebna ureditev premoženjskih zavarovanj po OZ), v 

katera pa zaradi razlogov, omenjenih v prejšnjih razdelkih prispevka, pomembno 

posegajo posamezne določbe ZZVZZ. 

 

V nadaljevanju so izpostavljeni posamezni sklopi teh posebnosti pri ureditvi pogodbe 

za DZZ, zaradi katerih se ta pogodba precej razlikuje od drugih zavarovalnih pogodb.  

 

 

  

                                                
14 Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 - Odl. US, 40/2007. 
15 4. odst. 61. člena ZZVZZ. 
16 Npr. Splošni pogoji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Adriatica Slovenice d.d. z oznako 01-
PZZ-A01-08/13. 
17 Takšna je umestitev tudi po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar) – kot prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje, ki se uvršča v zavarovalno vrsto zdravstvenih zavarovanj ter v zavarovalno sku pino 

premoženjskih zavarovanj, glej 2. člen ZZavar. 
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3.1 Določitev vloge zavarovanca 

 

 

Iz splošne zakonske definicije zavarovalne pogodbe sta razvidni osrednji pogodbeni 

stranki zavarovalne pogodbe, ki sta zavarovalec in zavarovalnica.
18

 Oseba, ki se poleg 

samih pogodbenih strank pojavlja pri zavarovalni pogodbi oziroma ima iz nje določene 

pravice in koristi, je zavarovanec. To je oseba, katere interes je z zavarovalno pogodbo 

zavarovan in je posledično praviloma tudi upravičena do koristi, ki izhaja iz 

zavarovalne pogodbe. Zavarovanec in zavarovalec je največkrat ista oseba – denimo 

ko zavarovalec sklene zavarovalno pogodbo v svojo korist in se tako sam pojavlja v 

obeh vlogah, možno pa je tudi, da zavarovalec sklene pogodbo v korist tretjega, ki s 

tem postane zavarovanec. 

 

Tretji takrat nastopa kot beneficiar, obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene zavarovalne 

pogodbe (npr. plačilo premije), pa ima tisti, ki je pogodbo sklenil – zavarovalec. 

Zavarovalec kot sklenitelj zavarovalne pogodbe je z obligacijskopravnega vidika tudi 

tisti, ki odloča o nadaljnji usodi sklenjenega pogodbenega razmerja.  

 

Pri pravilih glede pogodbe za DZZ pa je vloga zavarovanca s pogodbenega vidika 

»močnejša« in se v posameznih delih celo prekriva z vlogo zavarovalca. ZZVZZ 

namreč vsebuje posamezne določbe za zavarovanca, ki jih splošna določila za 

premoženjska zavarovanja po OZ zanj ne predvidevajo (predvidevajo jih le za 

zavarovalca): na primer obvezen podpis police ob sklenitvi pogodbe za DZZ (po 

zadnjem stavku 5. odst. 61. člena ZZVZZ); možnost odpovedi pogodbe za DZZ (po 

zadnjem stavku 4. odst. 62.c. člena ZZVZZ); obveščanje ob neplačilu premije (po 2. 

odst. 62.c člena ZZVZZ). 

 

Z vidika pogodbe za DZZ je zavarovanec lahko samo tisti, ki bi, če ne bi bil imel tega 

zavarovanja, moral plačati doplačilo sam – gre torej lahko le za osebo, ki ima skladno 

z ZZVZZ status zavarovane osebe v OZZ in je hkrati tudi zavezanec za doplačila.  

 

 

3.2 Ocena nevarnosti in višina premije 

 

 

Ob sklenitvi pogodbe za DZZ zavarovalnica praktično nima nikakršne možnosti, da bi 

ocenila nevarnost in temu ustrezno določila višino premije, za katero je pripravljena 

posamezni riziko sprejeti v zavarovanje, kot je to sicer značilno (in z vidika 

zavarovalnice tudi nujno potrebno) pred sklenitvijo vsake druge zavarovalne pogodbe. 

Pri sklenitvi pogodbe za DZZ mora namreč zavarovalnica vse zavarovance obravnavati 

enako, ne glede na njihovo starost, spol in zdravstveno stanje .
19

 

 

Predpisana enaka obravnava zavarovancev ima za posledico tudi pravilo o višini 

premije, ki mora biti pri isti zavarovalnici za vse zavarovance enaka (enotna premija). 

Odstopanja od enotne premije so mogoča izključno v naslednjih primerih:  

 

                                                
18 Obligacijski zakonik (OZ), 921. člen. 
19 Morda prav zaradi dejstva, ker gre za veliko odstopanje od temeljnih pravil zavarovalnega prava, 

ZZVZZ to pravilo omenja kar na treh mestih – v 1.tč. 2. odst. 62.  člena ter v 1. in 2. tk 1.odst 62b. 

člena ZZVZZ. 
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- nižja premija pri posameznih zavarovancih , če ima zavarovalnica pri sklepanju in 

izvajanju zavarovanj v posameznih primerih nižje administrativne stroške (npr. 

skupinsko sklepanje zavarovanj ali drugi primeri);
20

 

 

- višja premija pri posameznih zavarovancih , če je bila pogodba za DZZ za 

posameznega zavarovanca sklenjena šele več kot eno leto po tem, ko bi tak 

zavarovanec lahko imel to zavarovanje sklenjeno (torej po tem, ko je zavarovanec že 

postal zavezanec za doplačila), oziroma če je pogodba za DZZ ponovno sklenjena po 

preteku enega leta, odkar je prej sklenjena pogodba za DZZ prenehala.
21

 To določilo 

na nek način postavlja korektiv v korist zavarovalnice zaradi njene nezmožnosti 

prilagajanja premije glede na višino rizika – premija je namreč višja glede na vsako 

leto nezavarovanosti zavarovanca. Po eni strani je s tem penaliziran zavarovanec, ki se 

prej ni zavaroval oziroma je bil nekaj časa nezavarovan in zato zavarovalnicam ni 

plačeval »svojega prispevka« k DZZ, po drugi strani pa lahko sklenitev zavarovanja po 

več letih nezavarovanosti predstavlja  tudi povečan riziko z vidika, da se bo zavaroval 

le (do tedaj nezavarovan) zavarovanec, ki ve, da bo takšno zavarovalno kritje 

potreboval.  

 

Dodatni korektiv, ki je določen v korist zavarovalnice zaradi njene nezmožnosti, da bi 

ocenila nevarnost, in posledično nezmožnosti, da bi ustrezno zavarovalno obravnavala 

posameznega zavarovanca, pa predstavlja tudi določitev t. i. čakalne dobe. Čakalna 

doba je čas po sklenitvi pogodbe za DZZ, v katerem zavarovanec (še) nima 

zavarovalnega kritja, obveznost plačevanja  premije pa kljub temu obstaja (formalno 

trajanje zavarovanja obstaja, ne obstaja pa tudi materialno trajanje zavarovanja
22

). 

Čakalna doba se prav tako določi v primeru nezavarovanosti zavarovanca, ki bi sicer 

lahko bil zavarovan, vendar več kot en mesec ni  imel sklenjene pogodbe za DZZ. 

Skladno z ZZVZZ znaša čakalna doba za takšne zavarovance tri mesece od sklenitve 

pogodbe za DZZ.
23

  

 

 

3.3 Obseg zavarovalnega kritja  

 

 

Pri pogodbi za DZZ zavarovalnica nima možnosti samostojno določati obsega 

zavarovalnega kritja (kaj je in kaj na podlagi izključitev ni zajeto v zavarovalno 

kritje), saj je obseg določen z ZZVZZ, in sicer kot  kritje razlike med vrednostjo 

zdravstvenih storitev v skladu s 23. členom ZZVZZ in deležem te vrednosti, ki ga v 

skladu ZZVZZ krije OZZ, oziroma del te razlike, ko se doplačilo nanaša na pravico do 

zdravil z določeno najvišjo priznano vrednostjo in medicinskih pripomočkov.
24

 Gre za 

kogentno določitev, zato kakršno koli omejevanje obsega tega kritja v pogodbi za DZZ 

ni mogoče. 

 

                                                
20

 Znižanje enotne premije za 3 % po 5. tč. 1.odst 62.b člena ZZVZZ.  
21 Povišanje enotne premije za 3 % za vsako leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006, vendar povišanje 

skupaj ne sme znašati več kot 80 % siceršnje enotne premije pri zavarovalnici – 5. tč. 1.odst. 62.b 

člena.  
22 Glej Srše, D.: Neplačilo premije kot kršitev zavarovalne pogodbe, Zavarovalniški horizonti, Letnik 

6, številka 3–4, Slovensko zavarovalno združenje GIZ, Ljubljana 2010, str. 41–60. 
23 5. tč. 1.odst. 62.b člena ZZVZZ. 
24 4.tč. 1.odst. 62.b člena ZZVZZ. 
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Posebnost z vidika siceršnje ureditve v zavarovalnem pravu je pri ureditvi pogodbe za 

DZZ tudi ta, da je zavarovalnici onemogočeno omejevanje zavarovalnega kritja in s 

tem njene obveznosti tudi po višini. Pogodba za DZZ namreč ne more vsebovati 

določila o zavarovalni vsoti kot pogodbeno določenem limitu, do katerega 

zavarovalnica po sklenjeni zavarovalni pogodbi izplačuje zavarovalnine, kar je sicer 

običajno pravilo pri vseh drugih zavarovalnih pogodbah.  

 

 

3.4 Prisilnost nastanka in vzdrževanja pogodbenega razmerja  

 

 

Praviloma zavarovalnica tako kot drugi udeleženci obligacijskih razmerij svobodno 

izbira, ali bo z določeno osebo zavarovalno pogodbo sklenila ali ne. Vendar pa je za 

zavarovalnico v nekaterih primerih z zakonom določeno, da mora skleniti zavarovalno 

pogodbo določene vrste (kontrahirna dolžnost). Gre za izjemo od temeljnih načela 

obligacijskega prava (načela prostega urejanja obligacijskih razmerij in načela 

dispozitivnosti) zaradi splošnega interesa.
25

  

 

Tak primer predstavlja tudi pogodba za DZZ, saj mora v skladu z ZZVZZ namreč 

zavarovalnica skleniti pogodbo za DZZ za vsakega zavarovanca, ki je obvezno 

zdravstveno zavarovan in ki se želi pri določeni zavarovalnici zavarovati.
26

  

 

Ko je pogodba za DZZ enkrat sklenjena, pa mora slednja skladno z ZZVZZ trajati 

najmanj eno leto. Izjemo predstavlja le primer, ko ima zavarovanec časovno omejen 

status zavarovane osebe v OZZ.
27

  

 

Za razliko od zavarovalca, ki lahko odpove pogodbo za DZZ po poteku enega leta s 

trimesečnim odpovednim rokom, pa zavarovalnica te pogodbe sploh nima možnosti 

odpovedati, razen v primeru neplačila premije.
28

  

 

Za primer neplačila premije pri pogodbi za DZZ so z ZZVZZ določena posebna 

pravila, ki so podobna tistim, ki so na splošno določena z OZ za premoženjska 

zavarovanja. Zavarovalnica ima namreč prav tako dve možnosti: bodisi lahko zaradi 

neplačevanja premije doseže pravno posledico kot mirovanje zavarovalnega kritja (po 

2. odst. 62.c člena ZZVZZ) bodisi kot razdor pogodbe za DZZ (po 3. odst. 62.c člena 

ZZVZZ).
29

 

 

V primerjavi s splošnimi pravili za premoženjska zavarovanja so razlike predvsem 

naslednje: 1) daljši rok za naknadno (oz. zadnjo) možnost plačila premije po vročitvi 

obvestila (tj. 60 dni), 2) priporočeno pismo se vroča po pravilih Zakona o upravnem 

postopku (ZUP), kot so določena za t. i. osebno vročanje in 3) prejemnik priporočene 

pošiljke mora biti poleg zavarovalca tudi zavarovanec (če ne gre za isto osebo).
30

 

                                                
25

 Npr. obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu 

(ZOZP). 
26 1. tč. 1. odst. 62.b člena ZZVZZ. 
27 3. tč. 1. odst. 62.b člena ZZVZZ. 
28 62.c člen ZZVZZ. 
29 Srše, D.: Neplačilo premije kot kršitev zavarovalne pogodbe, Zavarovalniški horizonti, Letnik 6, 

številka 3–4, Slovensko zavarovalno združenje GIZ, Ljubljana 2010, str. 41–60. 
30 Ibidem. 

352



 

4 OBVEZNOST ZAVAROVALNICE PRI POGODBI ZA DZZ  

 

 

4.1 Zavarovalni primer 

 

 

Obligacijski zakonik opredeljuje zavarovalno pogodbo kot pogodbo, s katero se 

zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, 

zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zava rovalni 

primer, izplačala zavarovancu ali nekomu drugemu zavarovalnino ali odškodnino ali 

storila kaj drugega.
31

 

 

Iz zgornjega zakonskega določila izhaja, da je pri zavarovalni pogodbi obveznost 

zavarovalnice pogojna. Ob sklenitvi se zavarovalnica zaveže k svoji obveznosti 

(dajatvi kot zavarovalnini ali odškodnini oz. storitvi česa drugega) pod odložnim 

pogojem – samo če nastane zavarovalni primer.  

 

Nevarnost ali riziko pri premoženjskih zavarovanjih predstavlja možnost nastanka 

gospodarske škode. Če se ta nevarnost oziroma riziko uresniči, nastane nevarnostni ali 

stihijski dogodek.
32

   

 

Uresničenje zavarovanega rizika je zavarovalni primer in s tem dogodek, zaradi 

katerega nastane izpolnitvena dolžnost zavarovalnice.
33

 

 

Pri pogodbi za DZZ bi lahko zavarovano nevarnost opredelili kot možnost nastanka 

obveznosti zavarovanca za plačilo doplačila pri koriščenju storitev pri izvajalcu 

zdravstvenih storitev. Z vidika sklenjene pogodbe za DZZ bo torej zavarovalni primer 

nastal v trenutku, ko bi sicer zavarovanec, ki zavarovalnega kritja ne bi imel, moral 

plačati doplačilo izvajalcu zdravstvene storitve.  

 

Obveznost zavarovalnice na podlagi sklenjene pogodbe za DZZ nastane torej z 

nastankom zavarovalnega primera, in sicer, da plača zavarovalnino (v višini razlike, ki 

za zavarovanca ob nastanku zavarovalnega primera ni krita iz naslova OZZ) in s tem 

doplačilo izvajalcu zdravstvene storitve namesto svojega zavarovanca.  

 

 

4.2 Višina obveznosti zavarovalnice 

 

 

Pravna podlaga za nastanek obveznosti zavarovalnice je pogodbene narave in izhaja iz 

pogodbe za DZZ, ki jo zavarovalnica sklene z zavarovalcem. S to pogodbo se 

zavarovalnica zaveže, da bo, če bo nastal zavarovalni primer, namesto zavarovanca 

poravnavala obveznosti doplačevanja storitev (oziroma medicinskih pripomočkov a li 

zdravil), ki bi jih sicer (ob neobstoju DZZ zavarovanja) moral skladno s 23. členom 

ZZVZZ ob koriščenju storitve poravnavati zavarovanec sam iz lastnega žepa. Iz 

navedenega torej sledi, da je obveznost zavarovalnice po višini v vsakem primeru 

                                                
31 OZ, 921. člen. 
32 Boncelj, J.: Zavarovalna tehnika Del 1., Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1965, str. 101.  
33 Cigoj, S.: Komentar obligacijskih razmerij, IV. Knjiga, ČZ Uradni list SR Slovenije, Ljubljana 1986, 

str. 2400. 

353



 

lahko le takšna, kot bi sicer bila obveznost zavarovanca, ki pogodbe za DZZ ne bi imel 

sklenjene. 

 

Višina obveznosti zavarovanca za doplačevanje po 23. členu ZZVZZ je določena v 

trenutku, ko nastane obveznost doplačila (to je v trenutku koriščenja storitve oziroma 

takoj po opravljeni storitvi) in se za nazaj za zavarovanca ne more spreminjati. Ker se 

ne more spremeniti za zavarovanca, velja enako tudi za zavarovalnico: z zavarovalno 

pogodbo so namreč zavarovani le interesi zavarovanca in ne tudi kogar koli drugega 

(npr. izvajalca zdravstvene storitve, ki je le tretja oseba, ki zavarovancu zagotovi 

storitev). Nenazadnje navedeno dejstvo izhaja tudi iz 4. točke 1. odstavka 62.b člena 

ZZVZZ, ki določa, da mora zavarovalnica v času trajanja zavarovanja kriti razliko v 

ceni iz 23. člena vsakemu zavarovancu. 

 

Višina zavarovalnine, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe za DZZ mora plačati 

zavarovalnica,  znaša torej lahko le toliko, kolikor znaša višina obveznosti 

zavarovanca za doplačilo v trenutku, ko bi zavarovanec sicer moral to doplačilo plačati 

izvajalcu zdravstvene storitve. 

 

 

4.3 Način izpolnjevanja obveznosti s strani zavarovalnice 

 

 

Posebnost pri pogodbi za DZZ predstavlja tudi način izpolnjevanja obveznosti 

zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera. Pri DZZ zavarovalnica namreč 

praviloma ne izpolnjuje svoje obveznosti in ne plačuje zavarovalnine neposredno 

zavarovancu, temveč svojo obveznost za plačilo zavarovalnine izvršuje neposredno 

osebi (izvajalcu zdravstvene storitve), pri kateri zavarovanec uveljavlja storitev in pri 

kateri bi moral zavarovanec plačati doplačilo, če zavarovanja ne bi imel.  

 

Navedeni način izpolnjevanja obveznosti plačila doplačila s strani zavarovalnice 

predvideva tudi določba v 6. točki 2. odstavka 62. člena ZZVZZ, ki izvajalcem 

zdravstvenih storitev prepoveduje zahtevati doplačilo za opravljene storitve od tistih 

zavarovancev, ki se izkažejo z veljavnim DZZ. V praksi se veljavno DZZ pri izvajalcih 

zdravstvenih storitev izkazuje s pomočjo elektronske kartice zdravstvenega 

zavarovanja (KZZ). 

 

V zvezi s prej navedenim tako pri pogodbi o DZZ obstajata dva povsem različna 

instituta, ki ju je treba razlikovati, in sicer: 

 

- Kritje
34

 kot materialna veljavnost zavarovalne pogodbe, ki predstavlja zavezo 

zavarovalnice zavarovancu, da mu bo ob nastanku zavarovalnega primera izpolnila 

svoje obveznosti, ki so določene v pogodbi DZZ. Zavarovalni primer in posledično 

obveznost zavarovalnice lahko namreč nastane le v času kritja. Kritje je institut iz 

pravnega razmerja med zavarovalnico in zavarovancem in izhaja iz sklenjene pogodbe 

za DZZ. 

 

- Jamstvo
35

 pa je zaveza (»garancija«) zavarovalnice izvaja lcu, da mu bo iz naslova 

posamezne veljavne pogodbe za DZZ namesto zavarovanca plačala stroške 

                                                
34 Nem. Deckung. 
35 Nem. Haftung. 
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zdravstvenih storitev v deležu, kot bi mu jih sicer moral plačati zavarovanec (doplačilo 

k plačanim storitvam za zavarovanca iz OZZ). Jamstvo je institut iz pravnega razmerja 

med zavarovalnico in posameznim izvajalcem zdravstvene storitve, ki nastane na 

podlagi posebne pogodbe, ki jo zavarovalnica vnaprej sklene z vsakim posameznim 

izvajalcem. Jamstvo se pri izvajalcu izkazuje z elektronsko kartico zdravstvenega 

zavarovanja (KZZ), ki izvajalcu omogoča dostop tudi do podatkov o obstoju 

veljavnega DZZ za posameznega zavarovanca. S KZZ lahko zavarovanec uveljavlja 

svoje pravice iz pogodbe za DZZ neposredno pri izvajalcu, ki posledično zaradi 

obstoja jamstva skladno s 6. točko 2. odstavka 62. člena ZZVZZ doplačila ne zahteva 

od zavarovanca. 

 

Pogodba za DZZ, ki je sklenjena na podlagi in v skladu z ZZVZZ, pa lahko poleg 

navedenega načina izpolnjevanja nastale obveznosti zavarovalnice (plačilo 

zavarovalnine za zavarovanca neposredno izvajalcu, ki izvaja zdravstveno storitev za 

zavarovanca) predvideva tudi način, ki je pri drugih zavarovalnih pogodbah sicer 

najpogostejši:
36

 kot neposredno plačilo zavarovalnine zavarovancu po tem, ko je 

doplačilo za stroške izvajalcu zdravstvene storitve plačal sam.  

 

ZZVZZ s svojimi kogentnimi pravili namreč ne posega tudi v določitev samega 

modusa uveljavljanja pravic zavarovanca iz pogodbe za DZZ, zato lahko tudi pri DZZ 

(poleg sicer v praksi najpogostejšega uveljavljanja pravic s pomočjo KZZ pri 

izvajalcu) zavarovanec uveljavlja svoje pravice tudi tako kot pri vsaki drugi 

zavarovalni pogodbi, tj. z zahtevkom neposredno na zavarovalnico (s predložitvijo 

dokazil, da je ob nastanku zavarovalnega primera doplačilo pri izvajalcu zdravstvene 

storitve plačal sam). 

 

V pogodbi za DZZ je lahko tudi določeno, da se način uveljavljanja pravic 

zavarovanca med trajanjem pogodbe lahko spremeni – na primer zaradi neplačevanja 

premije in posledičnega prenehanja jamstva pride do spremembe tega načina – iz 

izpolnjevanja obveznosti iz nastalega zavarovalnega primera neposredno izvajalcu na 

izpolnjevanje te obveznosti neposredno zavarovancu.  

 

S prenehanjem jamstva ob neplačevanju premije pa ne preneha istočasno tudi 

zavarovalno kritje. Prenehanje jamstva pri DZZ v smislu dogovora iz zavarovalne 

pogodbe lahko pomeni le to, da v primeru neplačevanja zavarovalnica spremeni način 

uveljavljanja pravic iz zavarovalne pogodbe (in s tem način izpolnjevanja svojih 

obveznosti iz pogodbe za DZZ), in sicer tako, da zavarovaln ica začne izpolnjevati 

svoje obveznosti neposredno zavarovancu, kot je to sicer običajno pri vseh drugih 

zavarovalnih pogodbah: tj. zavarovancem izplačuje zavarovalnino neposredno na 

podlagi predloženih dokazil, da je nastal zavarovalni primer (pri pogodbi  za DZZ – da 

so stroške zdravstvenih storitev pri izvajalcu plačali sami).  

 

Takšen način prenehanja jamstva tudi ni v nasprotju s kogentnimi določili ZZVZZ, saj 

slednja urejajo le vprašanje prenehanja kritja v primeru neplačevanja premije (kritje 

kot tako pa seveda tudi pri neplačevanih pogodbah za DZZ ostaja še naprej) vse do 

izvedbe opominjevalnega postopka, skladno z že omenjenimi določili ZZVZZ. Zaradi 

neplačila premije je tako le spremenjen način uveljavljanja pravic zavarovanca iz DZZ, 

pravne posledice, ki vplivajo na sam obstoj obveznosti zavarovalnice (prenehanje 

                                                
36 Razen npr. pri zavarovanjih odgovornosti, kjer zavarovalnica na podlagi direktnega zahtevka po 

965. členu OZ izplačuje odškodnino neposredno oškodovancem. 
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kritja / razdor pogodbe za DZZ) pa nastanejo šele z izvedbo opominjevalnega postopka 

skladno z ZZVZZ. 

 

 

5 POVZETEK 

 

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje služi kot podporni steber obveznemu 

zdravstvenemu zavarovanju in skupaj z njim sestavlja celovit sistem socialne varnosti, 

ki ga zagotavlja država po nareku ustave. Slednje in pa posledično izpostavljani javni 

interes, predstavlja opravičilo za precejšnje zakonsko poseganje v temeljna pravila in  

postulate obligacijskega prava in zavarovalniške stroke tako glede same vsebine kot 

tudi načina izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s strani zavarovalnic kot 

samostojnih gospodarskih subjektov, ki na trgu opravljajo dejavnost zavarovalništva.  

Ne glede na navedeno pa je z vidika trenutne pravne ureditve pogodba o dopolnilnem 

zdravstvenem zavarovanju še vedno zavarovalna pogodba zasebnega prava, ki je kot 

taka prostovoljno sklenjena med zavarovalcem in zavarovalnico in s katero so ščiteni 

premoženjski interesi zavarovanca, tj. da ne plača doplačila, ki bi ga zaradi omejenega 

kritja stroškov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pri uveljavljanju 

zdravstvenih storitev moral plačati sam. Za sklenitev pogodbe za dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje se torej odloči vsak zavarovalec sam, in sicer tisti, ki želi 

takšen riziko s sklenitvijo zavarovalne pogodbe in proti plačilu premije prenesti na 

zavarovalnico. 

 

 

6 SUMMARY 

 

 

Supplementary health insurance serves as a supporting pillar of the compulsory health 

insurance and along with it represents a comprehensive social security system which is 

provided by the state as dictated by the Constitution. And the latter together with the 

statutory referred "public interest" justify the substantial statutory interference with 

the fundamental legal rules and postulates of the law of obligations and the insurance 

law in terms of actual content as well the means of execution of the supplementary 

health insurance by the insurance companies as independent economic entities that 

perform insurance activity on the market. Notwithstanding the said, from the current 

legal regime aspect, the supplementary health insurance remains an insurance contract 

under private law, and thus is voluntarily concluded between the policyholder and an 

insurer. A Supplementary health insurance defends the interests of the insured - not to 

pay the charge, which could result from limited coverage of costs arising from the 

compulsory health insurance. To conclude or not to conclude a contract for 

supplementary health insurance is to be decided by every single policyholder, namely 

one who wants to transfer this risk to the insurer by concluding such insurance 

contract. 
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1 ZGODOVINA UPRAVLJANJA TVEGANJ 

 

 

Upravljanje tveganj je staro toliko, kolikor je staro človeštvo. Človek se že od nekdaj srečuje s 

tveganji, ki so bila sprva povezana z golim preživetjem. Od tedaj je potekala dolga pot razvo-

ja, ki mu je botrovala človeška iznajdljivost, mnogokrat povezana z upravljanjem tveganj. Z 

nenehnim napredkom se je razvijal tudi spekter tveganj, s katerimi se soočamo danes. 

 

Prve tehnike upravljanja tveganj, ki jih najdemo v literaturi, so povezane predvsem z ladij-

skimi prevozi. Tako so na Kitajskem uporabljali tehniko porazdelitve tveganja že okoli leta 

3000 pred našim štetjem, ko so rečni prevozniki razdelili tovor na več ladij in tako morebitno 

škodo prenesli na več udeležencev (Vaughan in Vaughan, 2001, str. 90). Prvi začetki zavaro-

valne dejavnosti kot sistematičnega upravljanja tveganj segajo že v čas zakonodaje kralja 

Hamurabija iz približno leta 2000 pr. n. št. V Hamurabijevem zakoniku so zapisana določila o 

delitvi nevarnosti zaradi roparskega napada na karavane, zakonik pa je vseboval tudi finančni 

dogovor, ko v primeru ladijske nesreče ni bilo treba poravnati škode tistemu, ki je pot financi-

ral (Bernstein, 1996, str. 929). Feničani so uredbe dopolnili in jih razširili po Sredozemlju, 

kjer so nato nastale različne oblike združevanja posameznikov. Okoli leta 470 pr. n. št. so na 

otoku Rodos razvili institut skupne havarije, s katerim so vsi udeleženci pri ladijskem prevozu 

utrpeli sorazmerno škodo, če je bil ladjar med potovanjem prisiljen vreči del tovora v morje. 

Od Grkov so prevzeli tehnike tudi Rimljani. Pozneje je bil institut pravno izoblikovan in se še 

danes ponekod pojavlja v pomorskem pravu (Juričev, 2003). Zavarovanje prevozov (zračne-

ga, pomorskega in cestnega transporta) danes predstavlja le približno 4 odstotke kosmate 

premije premoženjskih zavarovanj evropskih zavarovalnic, kar pa znese krepkih 17,5 milijard 

evrov (CEA, 2013). 

 

Najstarejša zavarovalna pogodba izvira iz Genove v Italiji, ko sta 13. februarja »gospodove-

ga« leta 1343 Amigueto Pinello in Tomaso Grillo sklenila dogovor glede škode, ki bi prizade-

jala deset bal volne na poti iz Pise na Sicilijo. Pogodba je bila vredna 680 zlatih forintov (Nel-

li, 1972). V začetku 15. stoletja so se začeli v Nemčiji združevati v t. i. požarna združenja 

(fire guilds). Leta 1567 je bila v Münchnu ustanovljena prva zdravstvena blagajna, predhod-

nica današnjega zdravstvenega zavarovanja. Dne 3. decembra 1591 je več kot 100 lastnikov 

pivovarn sklenilo »prvo hamburško pogodbo o nudenju medsebojne pomoči v primeru požar-

ne nevarnosti«, s čimer je bilo ustanovljeno hamburško požarno zavarovanje. Vsak sodelujoči 

se je zavezal, da bo v primeru požara prispeval lastniku uničene hiše 1 odstotek vrednosti. 

Formalno je bila prva požarna zavarovalnica ustanovljena leta 1676 (Hamburger Feuerkasse), 

                                                
1 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 
2 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 
3 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. 
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ki deluje še danes in velja za najstarejšo zavarovalnico na svetu. Prva zavarovalnica naj bi bila 

sicer ustanovljena v Parizu leta 1668, vendar je kmalu po ustanovitvi tudi propadla. Leta 1680 

je v Londonu odprla vrata prva angleška požarna zavarovalnica, ki je bila osnovana po požaru 

iz leta 1666, ki je zajel več kot 13.200 hiš. Leta 1700 je bila ustanovljena znamenita london-

ska zavarovalnica Lloyd, ki je dobila ime po kavarni Edvarda Lloyda v Londonu, kjer so se 

zbirali trgovci in sklepali pogodbe o pomorskem zavarovanju. Zavarovalnica je združenje 

posameznikov, ki so v primeru nastanka škodnega dogodka prek institucije Lloyd zavezani 

poravnati del škode (Ivanjko, 1999). 

 

Dandanes prehajamo iz obdobja upravljanja priložnosti v novo obdobje upravljanja tveganj. 

Priložnosti so zaželene negotovosti, medtem ko se tveganje nanaša tako na grožnje kot na 

priložnosti. Namesto tradicionalnega upravljanja tveganj, ki vključuje le upravljanje tveganj 

posameznih dogodkov, njegovo mesto počasi zavzema strateško upravljanje tveganj (angl. 

strategic risk management), katerega cilj je najti primeren način upravljanja negotovosti v 

smeri obvladovanja celega spektra možnih rezultatov in razviti sposobnost odzivanja na 

neugodne razmere. Strateško upravljanje tveganj se ukvarja tako s priložnostmi kot z 

grožnjami, osrednji cilj pa je ekonomska učinkovitost. Ni omejeno na odpravljanje posledic 

posameznega dogodka, temveč je usmerjeno v rast podjetja, lahko pa tudi dodano vrednost 

deležnikov ali delničarjev. Upravljanje sprememb je v primerjavi z negativnim vidikom 

tradicionalnega upravljanja tveganj povsem pozitivno. Podjetje obravnava kot živ subjekt, ki 

se stalno spreminja, zato mora tudi upravljanje tveganj potekati dinamično (Condamin et al., 

2006, str. 24–25).  

 

 

1.1 Odkritja, ki so postavila temelje 

 

 

Čeprav segajo korenine upravljanja tveganj v sam začetek zgodovine človeštva, pa je prišlo 

do ključnih odkritij, ki so postavila temelje današnjemu upravljanju tveganja, v obdobju rene-

sanse. Obdobje, ki obsega 15. in 16. stoletje, je poskrbelo za vsesplošni razcvet, za upravljan-

je tveganj pa so pomembni predvsem dosežki, ki so spremljali razvoj matematike in statistike. 

V omenjenem obdobju je Galileo Galilei (1564–1642) spremenil pojmovanje filozofije iz opi-

sne v matematično vedo, v kateri je eksperimentiranje postalo priznana metoda za odkrivanje 

dejstev narave. Vztrajal je, da je »knjiga narave« napisana v jeziku matematike in da je 

potemtakem mogoče vse matematično obdelati (Encyclopedia Britannica). Galileo je tlakoval 

pot mnogim matematičnim odkritjem, ki se danes uporabljajo pri upravjanju tveganj.  

 

S teorijo verjetnosti sta Blais Pascal (1623–1662) in Pierre de Fermat (1601–1665) na pobudo 

francoskega plemiča Chevalierja de Méra rešila Paciolijevo
4
 enigmo o tem, kako razdeliti 

stavo na tekmo, ki je bila prekinjena, medtem ko je eden izmed tekmovalcev zmagoval. Nji-

hov drzen, intelektualen korak je omogočil človeštvu, da je lahko prvič opravljalo napovedi in 

sprejemalo odločitve s pomočjo številk (Bernstein, 1996, str. 3). Zakon velikih števil je zas-

noval Jakob Bernoulli (1654–1705), potem ko ga je Gottfried Wilhelm Leibniz izzval z bese-

dami: »Narava je oblikovala ustaljene vzorce, ki se odražajo v povrnitvi dogodkov, vendar le 

v večjem delu.«
5
  

 

Leta 1733 je Abraham de Moivre (1667–1754) predlagal sestavo normalne porazdelitve in 

nato odkril koncept standardnega odklona, kar je bila osnova sodobne premoženjske teorije. 

                                                
4 Luca Pacioli, italijanski matematik,1445–1514. 
5 Bernstein, 1996, str. 4. 
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Približno trideset let pozneje je Anglež Thomas Bayes (1701–1761) predstavil formulo o 

pogojni verjetnosti, ki omogoča posodobitev verjetnosti dogodka na podlagi novih informacij 

kasnejših dogodkov (Bernstein, 1996, str. 5). Bayesova formula je podlaga za Bayesovo stati-

stiko, ki je v primerjavi s klasično (frekventistično) statistiko bolj subjektivne narave. Z 

Bayesovim izrekom lahko na podlagi podatkov, ki jih imamo na razpolago, sklepamo o 

neznanih spremenljivkah oziroma parametrih. To pomeni, da se na podlagi novih informacij 

(podatkov) verjetnostna porazdelitev parametrov (aposteriorna porazdelitev) ustrezno poso-

dobi. Bayesova statistika je še zlasti primerno orodje za napovedovanje in modeliranje v eko-

nometriji in tudi pri upravljanju tveganj. Prav z uporabo Bayesovega izreka je Alan Turing 

(1912–1954) pripomogel k dešifriranju Enigme,
6
 kar je odločilno pripomoglo k hitrejšemu 

koncu 2. svetovne vojne.  

 

 

1.2 Razvoj v modernem času 

 

 

Zametki sodobnega sistema upravljanja tveganj so se začeli pojavljati v Združenih državah 

Amerike v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Leta 1956 je Russel B. Gallagher objavil članek 

z naslovom »Upravljanje tveganj: Nova faza nadzora stroškov«. Naslednji pomembnejši 

korak pri razvoju upravljanja tveganj se je zgodil deset let pozneje, ko je Kanadčan Douglas 

Barlow
7
 vpeljal idejo o stroških tveganja kot orodje za merjenje uspešnosti. Barlow je defini-

ral stroške tveganja kot vsoto zavarovalnih premij, lastnih stroškov zavarovanja, stroškov za 

obvladovanje tveganj in administrativnih stroškov. Sistem upravljanja tveganja je bil tako v 

začetku omejen na različne oblike zavarovanj pred morebitno škodo, ki bi lahko prizadela 

poslovanje (povzeto po Kloman, 1992, str. 300–301).  

Sodobna premoženjska teorija, ki jo je predstavil Harry Max Markowitz (1952), opisuje 

optimalno vlaganje v vrednostne papirje v razmerah tveganja in negotovosti. Ključni dejavnik 

pri oblikovanju naložbe v vrednostne papirje je poleg pričakovane donosnosti tudi tveganje, 

saj pri dveh naložbah z enako pričakovano donosnostjo investitor raje izbere tisto z manjšim 

tveganjem donosa, kadar pa izbira med različnima premoženjema z enakim tveganjem 

donosnosti, mu je ljubše premoženje z višjo pričakovano donosnostjo. Glavna novost sodobne 

premoženjske teorije je merjenje tveganja premoženja prek skupne multivariantne 

porazdelitve donosov vseh naložb v sestavljenemu premoženju, pri čemer je Markowitz 

predlagal merjenje tveganja posamezne naložbe z varianco njene donosnosti. Pri tem je 

stopnjo tveganja sestavljenega premoženja izračunal s kovariančnimi koefcienti med vsemi 

pari naložb v premoženju (Stanič, 2012, str. 13). Standardni odklon je postal najširše 

uporabljena mera tveganja. 

  

Sistem upravljanja tveganj se je začel v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja oddaljevati od zava-

rovalništva tudi po zaslugi sodobne premoženjske teorije in postajati bolj celovita znanstvena 

disciplina. Temelje procesa upravljanja tveganj, kakršnega poznamo danes, je postavil Gustav 

Hamilton
8
 leta 1974. Izpeljal je krožni proces upravljanja tveganj in predstavil povezavo vseh 

elementov v procesu upravljanja tveganj, in sicer ocenjevanje, nadzor, financiranje tveganja 

in komuniciranja (Fraser in Simkins, 2010). Leta 1976 je Orio Giarini z Univerze v Ženevi 

predstavil delo z makroekonomskim pogledom na sistem upravljanja tveganj. V njem je zatr-

dil, da se bo moralo upravljanje tveganj v postindustrijski družbi ukvarjati s povečano ranlji-

                                                
6 Z napravo Enigma je nemška vojska med drugo svetovno vojno šifrirala sporočila. 
7 Upravljavec tveganj pri kanadskem podjetju Massey-Ferguson, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije. 
8 Gustav Hamilton je bil zaposlen pri švedskemu podjetju Statsföretag AB, ki je bilo ustanovljeno 1970 z name-

nom upravljanja podjetij v državni lasti. Leta 1985 se je preoblikovalo in preimenovalo v Procordio AB.  
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vostjo gospodarskih sistemov in problemi, ki izhajajo iz pretirane specializacije. Leto pozneje 

je Matthias Haller definiral tveganje kot možnost, da pozitivna pričakovanja ciljno usmerje-

nega sistema ne bodo uresničena in da je sistem upravljanja tveganj disciplina, ki bo zagotovi-

la vsaki organizaciji notranjo varnost, zunanjo varnost in varnost proti drugim. Leta 1980 je 

Neil Crockford poudaril, da je upravljanje tveganj multidisciplinarno področje in da mora biti 

tveganje obravnavano v vseh njegovih oblikah, saj naj bi vsak specialist videl upravljanje 

tveganj v kontekstu svojih interesov. Upravljanje tveganj tako postane povezovalna funkcija, 

ki koordinira različna področja in strokovno znanje, da bi se lahko soočili s stalnim in spre-

menljivim tveganjem (povzeto po Kloman, 1992, str. 300–301). 

Na prelomu iz 80. v 90. leta dvajsetega stoletja so banke čedalje več trgovale s kompleksnimi 

produkti, izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so bili občutljivi na številne spremembe cen 

na finančnem trgu. Kompleksni finančni produkti so postajali čedalje pomembnejši, mened-

žerji pa so za vodenje in odločanje potrebovali orodje, s katerim bi lahko enostavno in hitro 

izračunali izpostavljenost premoženja tveganjem. Tako je J.P. Morgan že leta 1989 razvil 

variančni model RiskMetrics zaradi potrebe po merjenju in razlagi tveganj v podjetju, nato pa 

ga leta 1992 predstavil na trgu kot prvo metodologijo za upravljanje tveganj, s čimer se je 

začela nova doba upravljanja tveganj. Za številna tveganja sprememb cen so finančniki takrat 

pogosto uporabljali t. i. Grke (angl. Greeks), ki so za izračun matematično precej zahtevni (na 

primer ∆, Θ, ρ …). Poročilo skupine Group of Thirty (1993) je zato pomenilo prelomni 

dokument za upravljanje tveganj, saj je na novo vpeljana mera tveganja, tvegana vrednost 

(angl. Value at Risk, v nadaljevanju VaR), predstavljala le eno številko, ki jo je preprosto 

razumeti. Le štiri leta pozneje so morala podjetja v Združenih državah Amerike prvič razkriti 

količinske informacije o poslovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti in večina bank je v 

finančnih poročilih uporabila prav izračune VaR. Dokončno je VaR postala benchmark med 

merami tveganja v finančnem sektorju z razvojem in implementacijo bančne direktive Basel 

II, mera pa je tudi osrednji element razvoja Solventnosti II (Stanič, 2012, str. 7).  

 

 

1.3 Standardi upravljanja tveganj 

 

 

Razvoj prvih standardov upravljanja tveganj sega v 90. leta prejšnjega stoletja. Eden najzgod-

nejših modelov, ki je ta čas verjetno najbolj razširjen model za ocenjevanje notranjega nadzo-

ra, je leta 1992 predstavila organizacija Committee of Sponsoring of the Treadway Commis-

sion (v nadaljevanju COSO) skupaj s svojimi članicami pod vodstvom revizijske in svetoval-

ne družbe PriceWatehouseCoopers, dve leti pozneje pa ga je dopolnila. Razvili so model 

obvladovanja tveganj v podjetjih, COSO ERM, kot ogrodje za vzpostavitev in presojanje not-

ranjega nadzornega sistema.  

 

Enronov škandal je bil povod, da so leta 2002 v ZDA sprejeli t. i. The Sarbanes Oxley Act (v 

nadaljevanju SOX), katerega namen je bil povečati vlogo upravljanja tveganj v podjetjih in 

povrniti izgubljeno zaupanje investitorjev zaradi številnih škandalov v priznanih ameriških 

podjetjih, ki so nastali zaradi računovodskih prevar. SOX je postavil nove standarde računo-

vodskega poročanja, s poudarkom na poročanju o notranjih kontrolah in učinkovitosti le-teh. 

Ker so COSO ERM pred tem prevzeli številni revizijski standardi, je model leta 2004 doživel 

še drugo nadgradnjo, ko je bil prenovljen okvir notranjih nadzorov in je bilo dodano področje 

tveganj, da je bilo zadoščeno novim zakonskim zahtevam (Stanič et al., 2012).  

 

Skoraj vzporedno z nastankom COSO ERM so v Avstraliji in Novi Zelandiji predstavili sku-

pni standard AS/NZS 4360:1995 – Upravljanje tveganj, katerega korenine segajo v sredino 
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80. let dvajsetega stoletja. Generična napotila so kmalu sprejeli tudi v ameriški in evropski 

praksi, v strokovni javnosti pa so standardi povzročili nemalo razprav o uvajanju globalnega 

projekta procesa upravljanja tveganj v poslovno prakso. Standard je bil še dvakrat prenovljen, 

in sicer leta 1999 in 2004 (Bugarija, 2005, str. 55). 

 

V obdobju od leta 2000 do 2004 so nastali številni modeli upravljanja tveganj tako na nacio-

nalni in mednarodni ravni kot tudi po posameznih poslovnih področjih. Pregled in primerjavo 

teh standardov sta pripravila Raz in Hillson (2005). Konec leta 2009 je izšel standard ISO 

31000:2009 z naslovom Upravljanje tveganj – Načela in usmeritve (angl. Risk Management – 

Principles and guidelines), ki je bil leta 2011 prenovljen. Dokument je plod več kot dvajsetle-

tnega razvoja in izkušenj strokovnjakov in svetovalcev na področju upravljanja tveganj. Prip-

ravila ga je skupina svetovalcev iz več kot 20 držav, ki so na šestih srečanjih pregledali in 

nadgradili avstalsko-novozelandski standard upravljanja tveganj AS/NZS 4360:2004. ISO 

31000 čedalje bolj pridobiva na veljavi, ker so definicije v njem jasne in razumljive. 

 

 

2 UPRAVLJANJE TVEGANJ V SLOVENSKIH ZAVAROVALNICAH 

 

 

Upravljanje tveganj v Sloveniji je bilo v preteklosti domena oddelkov za finance oziroma 

finančnih direktorjev posameznih podjetij. Funkcija je bila izrazito zavarovalna, saj se je tve-

ganja večinoma upravljalo tako, da se je pred škodo zavarovalo z ustreznimi (tudi finančnimi) 

pogodbami.  

 

V Sloveniji je bil prvi predpis o kapitalu in kapitalski ustreznosti izdan leta 1991, po sprejetju 

Zakona o bankah in hranilnicah (Ur. l. RS, št. 1/1991). Takratni Sklep o podrobnejši opredeli-

tvi oblik in obsega jamstvenega kapitala banke (Ur. l. RS, št. 27/1991) je bil prvi poskus prib-

liževanja slovenske bonitetne kapitalske regulative mednarodnim standardom. Vse bistvene 

elemente Baselskega kapitalskega sporazuma pa so se v bancno prakso prenesle s Sklepom o 

nacinu izracuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 55/1993), v skladu s 

katerim so slovenske banke prvic izracunale kapital in kapitalsko ustreznost po stanju za 

konec leta 1993 (Sušnik, 2006, str. 1). Baselski komite je zaradi slabosti kapitalskega spora-

zuma (Basel I) junija 1999 izdal prvi dokument za razpravo glede nove sheme za merjenje 

kapitalske ustreznosti, imenovane Basel II (A New Capital Adequacy Framework), ki je z 

letom 2007 nadomestila do takrat veljavni sporazum iz leta 1988.  

 

Koncept obvladovanja tveganj je v slovensko zavarovalništvo prinesel Zakon o zavarovalniš-

tvu (Ur. l. RS, št. 13/2000, v nadaljevanju ZZavar), s katerim so se v slovenski pravni red pre-

našale zavarovalniške direktive Evropske unije. Obvladovanju tveganj je namenjeno celo peto 

poglavje, medtem ko Zakon o zavarovalnicah (ZZav, Ur. l. RS 64/1994, z dne 14.10.1994), ki 

je veljal do uveljavitve ZZavar, ni vseboval nikakršnih določil glede upravljanja tveganj. Z 

novo zakonodajo, ki jo vpeljuje direktiva 2009/138/ES (Ur. l. EU, št. L335/2009, v nadaljeva-

nju Solventnost II), se izrazito spreminja vidik obravnave tveganj v zavarovalništvu, saj tve-

ganja postajajo čedalje bolj pomembna in so osnova za izračun kapitalskih zahtev. Nova 

zakonodaja vpeljuje nove količinske zahteve (steber I), nove kakovostne zahteve (steber II) 

ter nove zahteve glede poročanja (steber III). 

 

V nadaljevanju podajamo nekaj ugotovitev, povezanih z razvojem upravljanja tveganj v slo-

venskih zavarovalnicah, ki smo jih pridobili s pregledom javno objavljenih letnih poročil (od 

leta 2009 naprej) naslednjih slovenskih (po)zavarovalnic: Zavarovalnica Triglav, KD Življen-
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je, Merkur Zavarovalnica, Triglav, zdravstvena zavarovalnica, Adriatic Slovenica, Zavaroval-

nica Maribor, ERGO zavarovalnica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, NLB Vita, Zava-

rovalnica Tilia in Pozavarovalnica Sava.  

 

 

2.1 Priprave na direktivo Solventnost II 
 

 

Direktiva Solventnost II je bila sprejeta konec leta 2009. Vpeljuje nov zavarovalniški sistem, 

ki je usklajen na ravni EU in bo implementiran v vseh državah članicah EU. V zavarovalniš-

tvu razvija zavedanje o tveganjih, prinaša strožje kapitalske zahteve, izračunane na podlagi 

izpostavljenosti tveganjem pri poslovanju, ter poudarja celovit in učinkovit sistem upravljanja 

tveganj.  

 

Implementacija direktive je bila sprva predvidena za leto 2012, a je bil datum premaknjen v 

prihodnost zaradi različnih pogledov na končno obliko sistema, dolgotrajnega usklajevanja in 

počasnih zakonodajnih postopkov za dokončanje podrobnosti okvira ter zamude pri sprejetju 

direktive Omnibus II, ki ureja določene dele Solventnosti II. Zdaj je formalno potrjen datum 

implementacije Solventnosti II 1. januar 2014, čeprav je neformalno že prestavljen v leto 

2016. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je zaradi negotovosti 

glede datuma implementacije poslal na Evropsko komisijo zahtevo o jasnem časovnem razpo-

redu za implementacijo ter predlog o začasnih ukrepih (EIOPA, 2012), s katerimi bi v prip-

ravljalni fazi omogočili konsistenten in usklajen pristop v povezavi s pripravo na Solventnost 

II. Tako bodo ključni elementi iz drugega in tretjega stebra vpeljani v nadzorne postopke še 

pred uradnim začetkom veljave direktive v t. i. vmesnem obdobju. EIOPA je v aprilu 2013 

izdal osnutek smernic (EIOPA, 2013), ki naj bi stopile v veljavo z januarjem 2014 in zajemajo 

naslednja področja: področje sistema upravljanja (vključno s sistemom upravljanja tveganj in 

oceno lastnih tveganj), nadzorni postopek odobritve internih modelov in poročanja nadzorni-

ku. V sredini leta 2013 naj bi izšla končna različica smernic, naslovljena na nacionalne nad-

zorne organe, ki bodo morali z letom 2014 zadostiti smernicam po načelu »upoštevaj ali poja-

sni« (angl. comply or explain). 

 

Večina zavarovalnic je v letnih poročilih izpostavila potrebo po pripravljenosti na novosti 

novega režima Solventnost II, ki v zavarovalništvo prinaša večje zavedanje o tveganjih, stro-

žje kapitalske zahteve in od zavarovalnic zahteva celovit sistem upravljanja tveganj. Ker je 

nov sistem obsežen zalogaj za zavarovalnice, se nanj aktivno pripravljajo zadnjih nekaj let.  

 

 

2.1.1 Steber I 

 

 

V okviru Solventnosti II so se nekatere slovenske zavarovalnice začele že leta 2007 priprav-

ljati na nove izračune kapitalskih zahtev v okviru kvantitativnih študij učinka (angl. 

Quantitative Impact Study, v nadaljevanju QIS) in testov izjemnih situacij (angl. Stress test), 

ki jih je pripravil Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (angl. The European 

Insurance and Occupational Pensions Authority, v nadaljevanju EIOPA) po naročilu Evropske 

komisije, z namenom raziskave količinskega vpliva ključnih sprememb, ki jih bo prinesla 

nova ureditev Solventnost II. Prva študija QIS 1 je potekala leta 2005, QIS 2 leta 2006, QIS 3 

2007 in QIS 4 leta 2008. Največji delež zavarovalnic je sodeloval prav v zadnji študiji QIS 5, 

ki je potekala leta 2010. Z udeležbo pri kvantitativnih študijah učinka so zavarovalnice preve-
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rile ustreznost svojih kapitalskih zahtev in ocenile količino dela in obsežnost zahtevanih poda-

tkov za izračun kapitalskih zahtev. 

 

  

2.1.2 Steber II 

 

 

Kakovostne zahteve iz drugega stebra pri pripravah zaostajajo za stebrom I. Glavne zahteve 

drugega stebra se nanašajo na kakovost podatkov in čiščenje podatkov, učinkovit sistem upra-

vljanja z vključenim sistemom upravljanja tveganj ter lastno oceno tveganj in solventnosti 

(ORSA). Vzpostavitev celovitega sistema upravljanja tveganj zahteva pripravo politike, stra-

tegije in pravilnika upravljanja tveganj, ki je v slovenskih (po)zavarovalnicah večinoma pote-

kalo od leta 2009 dalje (npr. Adriatic, Merkur Zavarovalnica, Vzajemna, Tilia). Namen uprav-

ljanja tveganj je stabilno poslovanje in zmanjšanje izpostavljenosti posameznim tveganjem – 

optimizacija kapitalskih zahtev in razpoložljivega kapitala. Zavarovalnice se zavedajo, da bo 

treba izboljšati, prenoviti ali vzpostaviti postopke za upravljanje s tveganji. Poleg tega je za 

uspešno vzpostavitev sistema upravljanja tveganj pomembna tudi visoka zavest poslovodstva 

in zaposlenih o pomenu upravljanja tveganj. Poslovodstvo mora promovirati in podpirati sis-

tem upravljanja tveganj pri vseh zaposlenih v zavarovalnici, organizacijska enota, odgovorna 

za upravljanje tveganj, pa mora poskrbeti za ustrezno kulturo glede tveganj v zavarovalnici. 

 

Solventnost II od zavarovalnic zahteva, da v sistem upravljanja poleg aktuarske funkcije in 

notranje revizije vključijo še dve funkciji z vidnejšima vlogama v sistemu upravljanja tveganj, 

in sicer funkcijo upravljanja tveganj in funkcijo skladnosti. Solventnost II opredeli vse štiri 

funkcije kot ključne (Stanič et al., 2012, str. 2). Tako se spreminjajo tudi potrebe po organiza-

ciji funkcije upravljanja tveganj, ki je v zavarovalnicah sprva potekala decentralizirano. Neka-

tere zavarovalnice vidijo uspešno in učinkovito upravljanje tveganj kot sistem treh obrambnih 

linij: 

 Prvo obrambno linijo sestavljajo posamezne organizacijske enote, ki so odgovorne za 

vzpostavitev in učinkovito delovanje notranjih kontrol in ukrepov. 

 Drugo obrambno linijo predstavlja organizacijska enota in/ali odbor za upravljanje 

tveganj. 

 Tretja obrambna linija je funkcija notranje revizije, ki med drugim preverja tudi sistem 

upravljanja tveganj. 

 

Pregled letnih poročil kaže, da so imele slovenske zavarovalnice do pred nekaj let vzpostav-

ljene samostojne organizacijske enote za dve »že poznani« ključni funkciji, medtem ko je 

imela samo Zavarovalnica Triglav samostojno organizacijsko enoto za upravljanje tveganj že 

leta 2007. Druge zavarovalnice so nekaj let pozneje postopoma (npr. Pozavarovalnica Sava 

leta 2009 ter Merkur Zavarovalnica, KD Življenje in NLB Vita leta 2010) odpirale samostoj-

ne organizacijske enote za upravljanje tveganj z neposredno odgovornostjo upravi, katerih 

glavne naloge so vzpostavitev sistema upravljanja tveganj skupaj s pripravo postopkov za 

identifikacijo, merjenje, spremljanje, upravljanje in poročanje tveganj v podjetju, priprava 

predlogov upravi glede upravljanja tveganj in vplivov na kapitalske zahteve pri strateških 

odločitvah, izobraževanje zaposlenih in širjenje kulture o tveganjih, koordiniranje in nadzor 

organizacijskih enot pri izvajanju ukrepov in pri vzpostavitvi notranjih kontrol ter priprave na 

Solventnost II. Skoraj vse zavarovalnice, zajete v analizo, so oblikovale tudi skupine ali odbo-

re za upravljanje tveganj, katerih naloge so nadzor nad delovanjem celovitega sistema uprav-

ljanja tveganj, ocenjevanje učinkovitosti upravljanja tveganj in komunikacija ter usklajeno 

delovanje organizacijskih enot. Med vsemi ključnimi funkcijami je največ nejasnosti pri fun-
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kciji skladnosti, ki ima tudi najbolj ohlapno opredeljene odgovornosti. Na tem področju lahko 

v prihodnje pričakujemo največji preskok glede samega razvoja funkcije. Nekatere zavaroval-

nice imajo funkcijo že vzpostavljeno (npr. Zavarovalnica Triglav), večinoma pa je funkcija 

šele v začetnih povojih v domeni pravnih oddelkov. 

 

 

2.1.3 Orsa  

 

 

Ena od pomembnejših aktivnosti, ki je v domeni funkcije upravljanja tveganj in jo bodo mora-

le zavarovalnice v prihodnje redno izvajati, je lastna ocena tveganj in solventnosti (angl. Own 

risk and solvency assessment, v nadaljevanju ORSA), v okviru katere bo treba načrtovati tudi 

kapitalsko ustreznost zavarovalnice na dolgi rok in prepoznati kratkoročna in dolgoročna tve-

ganja zavarovalnice. ORSA je del stebra II in je pomemben element pri izboljšavi upravljanja 

tveganj tako na ravni posamezne zavarovalnice kot na ravni celotnega zavarovalniškega sis-

tema v EU, saj omogoča boljše razumevanje solventnostnih potreb ter razumevanje medse-

bojne povezanosti med prisotnimi tveganji in upravljanjem kapitala zavarovalnice. Je posto-

pek notranjega ocenjevanja tveganj v podjetju, ki bo moral biti stalno vključen v strateške 

odločitve podjetja. Zavarovalnice bodo morale redno in brez odlašanja izvesti ORSA po vsaki 

spremembi profila tveganja zavarovalnice, najmanj pa enkrat letno, in o rezultatih poročati 

nadzornemu organu.  

 

V slovenskih zavarovalnicah bo v naslednjih letih igrala osrednjo vlogo priprava na ORSA, ki 

je ključni element kakovostnih zahtev Solventnosti II in je tudi zajeta v osnutkih smernic 

EIOPA. Glede na raziskavo KPMG (2012) je v prejšnjih letih večina zavarovalnic odlašala s 

pripravo na ORSA zaradi nepopolne dokumentacije in premalo informacij.  

 

 

2.1.4 Steber III 

 

 

Nove zahteve glede poročanja iz stebra III se nanašajo predvsem na aktivno upravljanje tve-

ganj in kapitala. V okviru poročanja se je velika večina slovenskih zavarovalnic odločila, da 

aktivnosti glede poročanja usmeri k vzpostavitvi informacijske podpore, ki bi omogočila 

avtomatizacijo izračuna kapitalskih zahtev in poročanja. Tu so v prednosti zavarovalnice, ki 

imajo zelo dobro razvito podatkovno skladišče, zavarovalnice, ki pa so podružnice tujih zava-

rovalnic, se bodo pri izbiri informacijske podpore prav gotovo oprle na izbiro matične zava-

rovalnice. 

 

Zavarovalnice so izpostavile pomembnost sodelovanja z Agencijo za zavarovalni nadzor na 

področju Solventnosti II ter vključenost pri pripravi novega zakona o zavarovalništvu, ki bo 

usklajen z direktivo Solventnost II, saj bo spremenjena ureditev močno vplivala na poslovanje 

in poročanje zavarovalnic. V zadnjih nekaj letih se že povečujejo stroški, povezani predvsem 

s prilagajanjem in zagotavljanjem podatkov v skladu z novo zakonodajo, z odločitvijo o 

nakupu informacijske podpore, ki omogoča izračune kapitalskih zahtev po standardni formuli 

in vzpostavitev poročanja nadzornikom po Solventnosti II, ter tudi stroški za izobraževanje. 

 

V prihajajočem letu se bodo slovenske zavarovalnice osredotočile predvsem na pripravo 

podatkov za poročanje ter vzpostavitev informacijske podpore za avtomatizirani izračun kapi-

talskih zahtev in za poročanje nadzornikom.  
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3 UPRAVLJANJE TVEGANJ PO SVETU 

 

 

KPMG (2012) je izpeljal raziskavo, kako so zavarovalnice v osrednji in vzhodni Evropi prip-

ravljene na Solventnost II. Pokazalo se je, da sta najpogostejši težavi pomanjkanje resursov in 

preobremenjenost zaposlenih, ki ob svojem rednem delu sodelujejo pri projektu implementa-

cije Solventnosti II. Veliko administrativno breme predstavljajo tudi dokumentacijske zahteve 

Solventnosti II, na vseh ravneh zakonodaje pa je veliko nedokončnih besedil. Zamuda pri 

sprejetju direktive vnaša na zavarovalniške trge negotovost ter zamude in dodatne stroške pri 

pripravah na nov režim. Nekatere zavarovalnice si želijo še več aktivnega sodelovanja z regu-

latorji pri pojasnjevanju zahtev Solventnosti II. Več kot polovica v raziskavi udeleženih zava-

rovalnic je že ustanovila funkcijo upravljanja tveganj v skladu z zahtevami Solventnosti II. Po 

drugi strani pa kar 60 odstotkov t. i. malih zavarovalnic še ni vzpostavilo takšne funkcije. 

Poleg tega večina zavarovalnic še ni začela s pripravo na ORSA.  

 

Pojavlja se težnja po poenotenju okvira upravljanja tveganj v zavarovalnicah in po enakovre-

dnih zavarovalnih ureditvah (npr. da ne bi prihajalo do konkurenčnih prednosti zaradi izraču-

na zahtevanega solventnostnega kapitala). Nadaljnje mednarodno zbliževanje se spodbuja z 

združljivostjo novega sistema solventnosti z delom Mednarodne organizacije zavarovalnih 

nadzornikov (International Association of Insurance Supervisors, v nadaljevanju IAIS). IAIS 

je oktobra 2011 izdala revidiran sklop 26 temeljnih načel (za pomoč zavarovalnim nadzorni-

kom). Temeljna načela med drugim pokrivajo področje upravljanja tveganj v podjetju (ICP 

8), področje upravljanja tveganj v podjetju za namene solventnosti (ICP 16), kapitalsko ustre-

znost (ICP 17) ter javno razkritje (ICP 20). Med IAIS temeljnimi načeli in Solventnostjo II 

potekajo vzporednice in povezave, predvsem pri načelih, ki se nanašajo na solventnost in uva-

jajo bistveno spremenjeno metodologijo za določanje zakonodajnih kapitalskih zahtev in 

poročanja. 

 

Solventnost II ni zakonodajni okvir, ki vpliva le na evropska podjetja. Učinke in posledice 

Solventnosti II je in bo mogoče čutiti po vsem svetu, saj bodo zahteve po zunanjih razkritjih 

kapitalskih zahtev in okrepljenih razkritjih finančnih tveganj vedno pogostejše. Solventnost II 

vključuje tudi določbe o presoji režimov solventnosti in sistemov nadzora skupine iz držav 

zunaj EU (t. i. tretje države). Namen presoje je določiti, ali so režimi in sistemi v teh državah 

enakovredni primerljivim določbam Solventnosti II (EIOPA, 2010). Če so enakovredni, 

potem je »tretja država« obravnavana podobno, kot bi bila članica EU. To prinaša prednosti 

predvsem pozavarovalnicam kot tudi zavarovalniškim skupinam, ki so prisotne v tretji državi. 

Status enakovrednosti v posamezni državi vpliva predvsem na izračun kapitalskih zahtev, ki 

lahko vplivajo na oblikovanje cen nekaterih zavarovalnih produktov. V prvi fazi bodo status 

enakovrednosti poskušale zagotoviti Bermuda, Švica in Japonska, v drugi fazi pa države, kot 

so Avstralija, Singapur, Hong Kong in Južna Afrika, ki morajo svoje solventnostne režime še 

dokončno uskladiti z uredbo Solventnost II.  

 

Nacionalna zveza zavarovalniških komisarjev (angl. The National Association of Insurance 

Commissioners, v nadaljevanju NAIC) izvaja vzporedno s Solventnostjo II reformo ameriš-

kega zakonodajnega sistema, imenovano program modernizacije solventnosti, ki se je začela 

sredi leta 2008 in s katero namerava izboljšati okvir solventnosti v ZDA (KPMG, 2011; 

Ernst&Young, 2011). V okviru reforme bo opravljen pregled mednarodnega napredka v 

povezavi z zavarovalnim in bančnim nadzorom, mednarodnimi računovodskimi standardi ter 

možnosti za njihovo uporabo v zavarovalniški zakonodaji v ZDA. NAIC je ustanovila delov-

no skupino, ki bo priporočala področja za izboljšavo okvira solventnosti v ZDA (npr. solvent-
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nost skupine, ORSA, korporativno upravljanje, upravljanje tveganj, finančno poročanje, raču-

novodski standardi, pozavarovanje). Pri reformi upoštevajo načela IAIS iz leta 2011. ZDA še 

ni formalno pridružena skupini držav, ki bodo skušale zagotoviti status enakovrednosti kot 

zgoraj omenjene države, je pa njena morebitna vključitev v prihodnje ključnega pomena za 

mnoge zavarovalnice v Veliki Britaniji, saj predstavljajo ZDA zanje velik in pomemben trg. 

 

Tudi Kitajska se pripravlja na prenovo zavarovalnega režima v skladu s temeljnimi načeli 

IAIS 2011. Pristop je tristebern in je zelo podoben pristopu Solventnosti II. Uskladitev z 

mednarodnimi standardi in enakovrednost z režimom Solventnost II je eden od ključnih ciljev 

prenove sistema. Kitajska zavarovalniška zakonodajna komisija je leta 2010 objavila smernice 

o upravljanju tveganj za življenjske in zdravstvene zavarovalnice, s katerimi je predpisala 

uvedbo funkcije upravljanja tveganj in odbora za upravljanje tveganj, ki sta odgovorna za 

poročanje upravi (Benari, 2012). 

 

 

4 POVZETEK 

 

 

Prve študije o tveganjih segajo v čas renesanse, ko so se ljudje osvobodili vezi in začeli 

odkrito zavračati prepričanja, ki so takrat veljala za sveta. Prvi resni zapiski o tveganjih segajo 

v 17. stoletje, ko sta Pascal in Framat postavila temelje teoriji verjetnosti. Korenine celovitega 

upravljanja tveganj so pognale v sedemdesetih letih 20. stoletja, ko je Gustav Hamilton 

predstavil krožni proces upravljanja tveganj, s katerim je opisal vzajemno delovanje vseh 

ključnih elementov v procesu obvladovanja tveganj (ocenjevanje, nadzor, financiranje 

tveganja in komuniciranje).  

 

Najprej so funkcijo upravljanja tveganj v svoje poslovanje vpeljale banke, počasi pa jim 

sledijo tudi zavarovalnice. V to jih priganja predvsem direktiva Solventnost II, ki med ključne 

funkcije v zavarovalnici uvršča tudi funkcijo upravljanja tveganj. Upravljanje tveganj v 

zavarovalnicah je sprva potekalo decentralizirano, na vsakem področju posebej, vodstvo 

zavarovalnic pa ni imelo celotne slike o tveganjih in dejanske skupne izpostavljenosti. 

Upravljanje tveganj je bilo skoncentrirano predvsem na zavarovalna in deloma tržna tveganja, 

bistveno manj pa tudi na kreditna in operativna tveganja in tveganje upravljanja kapitala. 

Celovito upravljanje tveganj se v slovenskih zavarovalnicah pojavlja približno zadnjih pet let. 

Organizacijska struktura in vloga funkcije upravljanja tveganj v zavarovalnicah sta prilagojeni 

glede na velikost zavarovalnice in naravo tveganj, s katerimi se zavarovalnica sooča. 

Večinoma so v začetku ključno vlogo pri upravljanju tveganj prevzeli finančni oddelki, 

čedalje bolj pa se kaže trend oblikovanja samostojnih organizacijskih enot, ki skrbijo za 

združevanje tveganj vseh poslovnih področij, svetovanje upravi glede vplivov na kapitalske 

zahteve pri strateških odločitvah, svetovanje direktorjem t. i. prvih obrambnih linij pri 

vzpostavitvi notranjih kontrol in ukrepov za upravljanje tveganj in na splošno skrbijo za 

celoten sistem upravljanja tveganj v zavarovalnici. 

 

Solventnost II v zavarovalništvo vpeljuje stroge zahteve glede kakovosti upravljanja 

zavarovalnic, še posebno na področju upravljanja tveganj. Razvoj zavarovalniškega sistema 

gre v smeri čim večjega zavedanja o prisotnosti tveganj in njihovem skrbnem upravljanju. 

Ena izmed aktivnosti, ki jih bo morala zavarovalnica v prihodnje redno izvajati, je tudi lastna 

ocena tveganj in solventnosti (ORSA), v okviru katere bo treba načrtovati tudi kapitalsko 

ustreznost zavarovalnice na dolgi rok.  
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5 SUMMARY 

 

  

The first serious study of risk began during the Renaissance, when people broke loose from 

the constraints of the past and openly challenge long-held beliefs. The first serious notes about 

the risks are from the 17th century, when Pascal and Framat laid the foundations of the 

probability theory. As the years passed, the probability theory was transformed into powerful 

instrument and quantitative techniques of risk management soon emerged. The concept of a 

holistic approach of risk management traces its roots to the early 1970s when Gustav 

Hamilton proposed the risk management circle to describe the interaction of all elements in 

the risk management process (assessment, control, financing and communication). In the 20th 

century the concept of risk management became associated with financial risk management 

with the use of derivative financial products. 

 

The risk management function was introduced by banking sector and the insurance sector 

slowly followed. The main reason is European Solvency II Directive, new regulatory frame 

for insurance sector, which requires companies to implement the risk management function as 

one of the key functions in the company. The risk management was at first decentralized 

among separate organizations or departments and the senior management did not have a full 

picture of risk exposures. In Slovenian insurance companies in the last 5 years the risk 

management has evolved significantly. Organization structures for risk management and the 

role of risk management function vary from company to company, depending on the size of 

the company and the nature of the risks. There is an increasing trend in insurance companies 

of establishing a single, independent an centralized organizational unit responsible for risk 

management which reports exposures and changes to senior management, it is responsible for 

risks across the organization and is actively included in company’s strategic decision-making 

processes. The role of such unit is also promotion and development of a more risk-aware 

culture across the business, advising the first line of defense about establishing internal 

controls and risk management measures and responsibility of the entire risk management 

system in the company.  

 

Solvency II imposes strict requirements on EU headquartered (re)insurers for quality 

governance of insurance companies, particularly in the area of risk management. The aim is to 

improve risk awareness and prudent management of the risks. One of the most important 

activities for the insurance companies is its Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), 

which plays an integral role in governance, management and decision making processes. The 

capital adequacy of the company in the long run will have to be determined and calculated on 

regularly basis. 
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1 NARAVNE KATASTROFE V ZADNJEM OBDOBJU: POTREBA PO UKREPANJU 

 

 

Podatki o škodi zaradi velikih naravnih katastrof po letu 1950 – tj. v obdobju, ko je postalo 

mogoče prevzeti popolno globalno kritje za take nesreče – kažejo, da se je število 

katastrofalnih škod v zadnjih nekaj desetletjih dramatično povečalo. Še zlasti sezona orkanov 

v letih 2004 in 2005, ko je pustošil orkan Katrina, je že nakazala škodni potencial naravnih 

katastrof. Katrina je pokazala tudi, kakšne so lahko posledice naravnih katastrof na svetovni 

ravni, saj so se pomembno zmanjšale zmogljivosti proizvodnje nafte in naftnih rafinerij ter 

posledično skokovito zvišale cene nafte na svetovnem trgu. Potres v južni Aziji in cunami leta 

2004 sta prizadela manj razvite regije in zahtevala ogromno število žrtev na obalah Indijskega 

oceana. Take izkušnje so se ponovile z nizom potresov v letih 2010 in 2011. Začelo se je s 

potresom na Haitiju januarja 2010, sledili so potres na območju Maule v Čilu februarja istega 

leta, niz potresov v Canterburyju na Novi Zelandiji v letih 2010 in 2011 ter potres v regiji 

Tohoku na Japonskem marca 2011. Poplave na Tajskem od oktobra do decembra leta 2011 so 

pokazale, kako ranljivi so sodobni industrijski parki, kjer je na zelo majhnem območju 

skoncentriranih na desetine milijard ameriških dolarjev. Nedavno se je mesto New York, 

svetovno finančno središče, soočilo s hudimi nevihtnimi poplavami, ki so spremljale izjemno 

obsežen nevihtni sistem, nastal iz orkana Sandy, ki je prizadel 15 zveznih držav na 

severovzhodu ZDA. Škoda, ki se meri z dvomestnimi števili v milijardah dolarjev, je postala 

realnost tudi zunaj vodilnih industrializiranih držav in danes je zavarovan veliko večji delež 

teh škod kot v preteklosti. Pred potresom na območju Maule leta 2010 je Santiago nazadnje 

prizadel potres v Valparaisu z magnitudo M8. Če je bila leta 1985 gospodarska škoda 

približno 25-krat večja kot leta 2010, pa se je zavarovana škoda povečala za 100-krat. Tudi če 

primerjamo potresa leta 1995 v regiji Kobe in leta 2011 v regiji Tohoku, statistika potresne 

škode pokaže 3-kratno povečanje gospodarske škode in 13-kratno povečanje zavarovane 

škode.  

 

Omenjene zadnje katastrofe so zahtevale in tudi dejansko sprožile ponoven razmislek o 

mnogih vidikih obvladovanja tveganja, povezanega z naravnimi nesrečami, ki pa še ni 

prinesel dokončnih zaključkov. Potresi v letih 2010 in 2011 so ne le zatresli tla, temveč 

zamajali tudi tisto, čemur bi lahko rekli lažen občutek varnosti ali samozadovoljstvo glede 

ocenjevanja in obvladovanja tveganja, ki izvira iz naravnih nesreč. 

 

                                                   
1 Prispevek je preveden iz angleškega jezika. 
2 Munich RE. 
3 Munich RE. 
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V naslednjem razdelku so opisane glavne značilnosti dveh potresnih katastrof, in sicer niza 

potresov v Christchurchu na Novi Zelandiji in v italijanski deželi Emilija-Romanja, in sicer 

zato, ker bi podoben dogodek hipotetično lahko prizadel Slovenijo. 

Prikazane so tudi značilnosti holističnega pristopa k obvladovanju tveganja, povezanega z 

naravnimi katastrofami. Ta pristop obsega naslednje korake: prepoznavanje, oceno, 

obvladovanje in financiranje tveganja. Poseben poudarek je na vlogi zavarovalnic in 

pozavarovalnic.  

V razdelku zatem je orisano, kako so se ta okvir oziroma njegovi deli izkazali ob nedavnih 

katastrofah in še zlasti, kateri so konkretni izzivi, na katere se je treba odzvati, da se bo 

tveganje zmanjšalo. V zadnjih dveh delih besedila so predstavljeni ekstremni dogodki in 

sklepi. 

 

 

2 NIZ POTRESOV V CANTERBURYJU (CHRISTCHURCH, NOVA ZELANDIJA) 

 

 

Nihče ni pričakoval, da bo potres z magnitudo 7,1 stopnje in epicentrom na prej neznani 

prelomnici Greendale, ki se je zgodil 4. septembra 2010 v Darfieldu, tj. 40 kilometrov 

zahodno od novozelandskega mesta Christchurch, zaznamoval začetek niza potresov. Ta je 

dosegel svoj vrhunec 22. februarja 2011 s potresom magnitude 6,2 in z epicentrom v 

Lyttteltonu, ki je uničil mestno središče Christchurcha, potresov pa še ni konec. Niz potresov 

v Canterburyju, in še zlasti v Lytteltonu, je sprožil številna vprašanja in postavil na hudo 

preizkušnjo najstarejšo javno shemo potresnega zavarovanja na svetu, novozelandsko 

potresno komisijo, pa tudi celoten zavarovalni trg. Potres je aktiviral staro geološko strukturo, 

ki je bila verjetno nazadnje aktivna pred vsaj 5.000 leti (Villamor et al., 2011). Premiki tal 

zaradi sunka 22. februarja so tehnične normative, ki jih predpisuje gradbena zakonodaja, 

presegli do trikrat. Ogromni premiki so povzročili obsežne deformacije tal, še zlasti 

utekočinjenje, in to v obsegu, ki ga ne pomnijo. Podobno je bila tudi stopnja uničenja v 

osrednji poslovni četrti Christchurcha brez primere v državi s tako napredno potresno odporno 

gradbeno prakso. S strogo inženirskega vidika je bil cilj gradbenih predpisov dosežen, o 

čemer priča majhno število žrtev (umrlo je 185 ljudi, večina od teh v dveh zgradbah, ki sta se 

zrušili). Višina skupne gmotne škode za mesto take velikosti pa je bila pretresljiva: skupaj do 

zdaj znaša 24 milijard ameriških dolarjev, pretežno je bila zavarovana. 

 

O vprašanju, kolikšno je za družbo še sprejemljivo tveganje, bo treba v luči izkušenj iz 

Christchurcha verjetno ponovno razmisliti, in sicer še zlasti v regijah z nizko in zmerno 

seizmičnostjo. ZDA so že pred potresom naredile korake v tej smeri in v gradbeni zakonodaji 

predvidele manjšo stopnjo verjetnosti v manj seizmičnih regijah vzhodno od gorovja Rocky 

Mountains. Pogosto slišani argument, da bi tak postopek nesprejemljivo zvišal stroške 

gradnje, še ni dokazan. Obstajajo že gradbene tehnike, ki omogočajo doseganje višjih 

tehničnih normativov, obenem pa tudi uvajanje elementov za nadzorovanje škode in 

zmanjšanje negradbenih škod (Pampanin, 2011). Pričakujemo lahko, da bo Christchurch 

postal naravni laboratorij za načrtovanje in izgradnjo varnejšega mesta, ki bo bolj odporno na 

prihodnje naravne dogodke. 

 

Prizadevanja za obnovo v Christchurchu je ovirala dolga in nenehna popotresna aktivnost, ki 

je vrhunce dosegla s sunki 22. februarja, 13. junija in 23. decembra 2012. Nizi potresov 

prinašajo številne posebne izzive, vendar pa do zdaj niso bili v središču sodobnega 

obvladovanja katastrof in načrtovanja obnove. Obstajajo trdni argumenti, ki nakazujejo, da 

lahko dlje trajajoče potresno dogajanje povzroči neki regiji ali mestu več škode kot en sam, 

močnejši glavni sunek. 
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To vsekakor velja za zavarovalnice. Te so imele – in jih v času pisanja tega prispevka še 

vedno imajo – nadvse velike težave s poravnavanjem več sto tisoč zahtevkov na podlagi 

različnih dogodkov, in sicer zaradi zahtevnosti ocenjevanja tako velikega števila škod in 

njihovega pripisovanja konkretnim dogodkom, pa tudi zaradi zapletenega osnovnega 

državnega kritja za stanovanjske zgradbe. Ugled panoge je zaradi teh problemov utrpel resno 

škodo. 

 

 

3 NIZ POTRESOV MAJA 2012 V REGIJI EMILIJA-ROMANJA (ITALIJA) 

 

 

Zadnji večji uničujoč potres v regiji Emilija-Romanja so zabeležili leta 1570 (potres v 

Ferrari), čeprav se je epicenter takrat nahajal nekoliko vzhodneje od območja, ki je bilo 

prizadeto leta 2012. Zadnji niz potresov se je začel 19. maja lani z vrsto sunkov z magnitudo 

4,1 in se je stopnjeval v potresa 20. maja (M=5,9) in 29. maja (M=5,8). Skupaj so od 20. maja 

do 20. julija 2012 zabeležili v regiji sedem potresov z magnitudo 5, epicentri pa so se 

pomikali od vzhoda proti zahodu. Največja intenziteta vzdolž približno 50 kilometrov dolgega 

epicentričnega območja je dosegla od VII. do VIII. stopnje po Evropski potresni lestvici.  

 

Tisto, kar je bilo za ta potres relativno majhne magnitude še posebno presenetljivo in zelo 

nenavadno, so bili dolgotrajni hitrostni sunki. Pripisati jih je mogoče zahodni usmerjenosti 

prelomnega procesa v kombinaciji z izredno nepravilno topografijo podlage pod mlajšimi 

usedlinami v Padski nižini. Če primerjamo izmerjene spektre pospeškov s projektnim 

spektrom po veljavni italijanski zakonodaji o potresno odporni gradnji, vidimo, da imajo 

izmerjene vrednosti povratno dobo približno 1.000 let. Vrednost za obdobja nihanja, ki znaša 

več kot 1,5 sekunde, je verjetno bliže 2.500 letom. Običajno so zgradbe projektirane tako, da 

zdržijo dogodke s povratno dobo 475 let. 

 

V Italiji obstajajo smernice glede potresno odporne gradnje že več desetletij, vendar pa so se 

njihov obseg in zahteve z leti bistveno zmanjševali.  

 

Pred letom 2003 in po njem so območja s posebnimi potresnimi predpisi precej razširili. 

Zanimivo pa je, da pokrajina Emilija-Romanja, kjer so se potresi zgodili, pred letom 2003 ni 

bila opredeljena kot potresno aktivno območje. 

 

Po podatkih, ki jih je objavilo italijansko ministrstvo za civilno zaščito, znaša skupna škoda 

13 milijard evrov, od tega je približno 5 milijard evrov škode na zgradbah, od katerih jih je 

bilo 25 odstotkov zavarovanih. V svetovnem merilu je nastala škoda na zgradbah v Italiji 

visoka zaradi edinstvenega fonda zgodovinskih objektov, ki so nadvse dovzetni za potresne 

poškodbe. 

 

Ocenjeni stroški potresov v Emiliji-Romanji so znašali 1,3 milijarde evrov (po podatkih iz 

decembra 2012), kar predstavlja najvišjo zavarovano potresno škodo v zgodovini Italije. To 

nekoliko preseneča, saj so bila večja mesta, kot so Modena, Bologna, Ferrara in Mantova, le 

malo prizadeta. A čeprav je območje, kjer je nastala največja škoda, pretežno podeželsko, 

imajo vse večje skupnosti tudi industrijske cone, tako da se tu skupaj nahaja več tisoč 

industrijskih zgradb. Glavne dejavnosti so proizvodnja sira, med drugim parmezana Grana 

Padano, živilsko-predelovalna industrija in medicinska tehnologija.  

 

Poravnava zahtevkov je po nekoliko počasnejšem začetku pozneje dobro stekla. Podobno kot 

pri drugih novejših potresih, zlasti tistem v Christchurchu na Novi Zelandiji, so se za ključne 

374



dejavnike izkazali ustrezno zavarovanje na nadomestitveno vrednost in določbe o 

podzavarovanju, strog nadzor nad kopičenjem in geokodiranje tveganja ter načrti za izredne 

dogodke oziroma za poravnavo zahtevkov po večjih dogodkih. Ena glavnih težav je ocena 

obnovitvene vrednosti zgodovinskih objektov.  

 

Niz potresov v pokrajini Emilija-Romanja je pokazal, da lahko tudi zmerni potresi povzročijo 

ogromno škodo. Podobno bi se v Italiji lahko zgodilo tudi v industrijskem koridorju med 

Torinom in Benetkami, prav tako pa tudi zunaj meja Italije, na področju Srednje Evrope 

obstajajo še druga območja s podobno potresno aktivnostjo in primerljivimi gradbenimi 

predpisi; eno od njih je tudi Slovenija. 

 

 

4 OBVLADOVANJE TVEGANJ: IZKUŠNJE IZ NOVEJŠIH KATASTROF 

 

 

Kaj so nas naučile novejše katastrofe? Nekatere aktualne teme so nanizane spodaj, pri čemer 

seznam seveda ni popoln: 

- dogodki po najhujšem scenariju in vprašanje še sprejemljivega tveganja,  

- prehodne spremembe nevarnosti,  

- roji dogodkov – časovno odvisne nevarnosti in napovedovanje potresov – vloga 

sekundarnih učinkov (utekočinjenje in resonanca, nastali zaradi lokalnih pogojev tal), 

- povezani dogodki ali verige dogodkov, dogodki »na-teh« (kombinacija naravnih in 

tehnoloških katastrof), 

- življenjska ogroženost v primerjavi z gmotno škodo, 

- obvladovanje gmotne škode,  

- obnova v nevarnih okoljih,  

- družbenopolitična razsežnost nevarnosti katastrof, 

- človeška napaka,  

- globalizacija nevarnosti katastrof, 

- javno-zasebna partnerstva za financiranje in zmanjšanje tveganj. 

 

O nekaterih od zgornjih tem bomo govorili v nadaljevanju, pri čemer bomo sledili 

posameznim korakom v verigi obvladovanja tveganja. 

 

 

4.1 Prepoznavanje tveganj 

 

 

Zemljevidi, kot je svetovni zemljevid naravnih nevarnosti pozavarovalnice Munich Re, 

predstavljajo dobro predlogo za beleženje nevarnosti, a se ponavadi osredotočajo na glavne 

nevarnosti, kot sta tresenje tal pri potresih ali hitrost vetra pri viharjih. Nedavni dogodki pa 

jasno kažejo, kako pomembni so spremljajoči učinki, kot so deformacija tal, utekočinjenje in 

cunami pri potresih (ta seznam bi lahko dopolnili še s plazovi in požari po potresih) ali 

nevihtne poplave pri viharjih. Če želimo v celoti razumeti tveganje, je treba poznati vse tri 

njegove elemente. Potres v Managui leta 1972 in ciklon Tracy leta 1974 sta bila v času, ko sta 

se zgodila, veliko presenečenje, saj sta povzročila nesorazmerno veliko škodo na območjih z 

nizko ogroženostjo. Ugotavljanje ogroženosti se v dobi satelitskih sistemov za opazovanje 

Zemlje morda zdi banalno lahka naloga, vendar pa škoda, ki je nastala med poplavami na 

Tajskem ali v nizu potresov v Canterburyju v letih 2010–2011, ni presenetila nič manj kot 

tista v Managui in Darwinu v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Industrijski parki, ki 
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predstavljajo žarišča ogroženosti, so se v mnogih delih sveta razvijali bolj ali manj neopazno 

in so jih šele zdaj začeli intenzivno proučevati in zbirati podatke o njih. Poleg ogroženosti tudi 

ranljivost ni stabilen pojem. Potres v pokrajini Maule je v Santiagu in na obali prizadel 

zgradbe, katerih značilnosti so bile povsem drugačne v primerjavi s tistimi, ki jih je leta 1985 

prizadel prejšnji potres z magnitudo 8 in katerih ranljivost se je izkazala za primerjalno višjo 

kot pri zgradbah iz leta 1985. To je tipična situacija v vseh hitro rastočih regijah po svetu. 

 

 

4.2 Vrednotenje tveganj 

 

 

Sekundarni učinki: Pomen sekundarnih učinkov smo že omenili in nedvomno je treba v 

njihovo obravnavo v verjetnostih modelih tveganja vložiti več truda. Res pa je, da se z večjim 

številom vključenih učinkov povečuje tudi negotovost rezultatov. To negotovost bi bilo 

priporočljivo zmanjšati tako, da bi v modeliranje – vsaj za dogodke na repu porazdelitve – 

vpeljali več fizikalno podprtih metod. Tako na primer direktno modeliranje širjenja 

potresnega vala že postaja uporabno in lahko pomembno zmanjša negotovost pri modeliranju 

gibanja tal (Guidotti et al. 2012). Poleg tega že razvijajo tehnike za uvajanje seizmično-

tektonskih vidikov v modeliranje izvora (Sokolov & Ismail-Zadeh, 2012). 

Glavni izziv, ki ga nedavni dogodki predstavljajo za modeliranje tveganj, je, kako ločiti 

splošno veljavne značilnosti od številnih posebnosti vsakega dogodka. Stopnja utekočinjanja, 

ki so jo zaznali na območju Christchurcha, je bila resnično izjemno visoka, kar prav tako velja 

za vlogo, ki so jo imele nevihtne poplave pri orkanu Sandy. Vprašanje, ki si ga morajo 

postaviti avtorji modelov, je: »Koliko to velja za gosto poseljeno območje drugod po svetu?«  

 

Časovno spreminjanje potresne nevarnosti: Tu je treba razlikovati med dvema učinkoma, ki 

se pokažeta v različnih časovnih obdobjih. Prvi je dolgoročna časovna odvisnost zaradi 

potresnih ciklusov, drugi pa kratkoročna prehodna sprememba nevarnosti zaradi prenosa 

obremenitve, posledično sprožene seizmičnosti in popotresnih sunkov. Medtem ko je 

upoštevanje časovne odvisnosti na območjih, kjer so na voljo dovolj zanesljivi podatki 

(Kalifornija, Mehika, Turčija, Japonska), postalo običajna praksa, pa so prehodne spremembe 

nevarnosti pri modeliranju nevarnosti in tveganja do zdaj zanemarjali. Pri klasičnem pristopu 

iz katalogov potresov odstranijo povezane dogodke, preden kataloge statistično obdelajo. To 

so opravičevala tudi pretekla opažanja, ki niso nakazovala bistvenega povečanja verjetnosti 

gibanja tal in posledično škode zaradi popotresne aktivnosti. Ob potresih na Haitiju in v Čilu 

ter še zlasti ob nizu potresov v Canterburyju in potresu na območju Tohoku (in v manjšem 

obsegu potresi v Emiliji-Romanji v Italiji leta 2012) pa je postal tak postopek vprašljiv in kot 

nujno se je postavilo vprašanje, kako se po pomembnejših dogodkih tveganje začasno 

spremeni. Na voljo so že tehnike za izračunavanje začasnih sprememb (Toda et al. 2011). 

Seveda imajo take spremembe tudi resne družbene posledice za prizadeto prebivalstvo; 

potrebo po učinkovitem napovedovanju potresov (Mednarodna komisija za napovedovanje 

potresov, 2011) pa je dramatično ponazoril primer L’Aquile, kjer so znanstvenike spoznali za 

krive posredovanja zavajajočih informacij javnosti. 

 

Roji: Potresni roji so povezan problem in niz potresov v Canterburyju je povečal ozaveščenost 

o specifičnih problemih, ki jih predstavljajo taki nizi in ki se začnejo že pri oceni tveganja. 

Spomnimo se samo situacij, kot so bile Novi Madrid v letih 1811/12 in prelomnica Boconó v 

Venezueli leta 1812, Marmarskega morja leta 1766, korita Nankai leta 1854 in 1944/46 ter v 

novejšem času Furlanije leta 1976. T. i. annus horribilis, tj. leto 2011, je primer medsebojno 

povezanih nevarnosti z več potresi in zelo aktivno sezono tornadov v ZDA ter poplavami na 

Tajskem.  
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In ne nazadnje, povečanje škode po njenem nastanku: To nima nič opraviti s fizičnim 

tveganjem, pač pa z odpornostjo in družbenopolitično razsežnostjo katastrof. Gre za vse 

dejavnike, ki škodo napihnejo nad njeno fizično utemeljeno razsežnost (Boissonade & 

Muirwood 2008). Med njimi so porast povpraševanja in prekinitev poslovanja, kar se lahko 

zgodi zaradi onemogočenega dostopa (osrednja poslovna četrt v Christchurchu), fizične 

nedostopnosti (poplave na Tajskem), izpada elektrike (orkan Sandy) ter težav v preskrbi 

(potres v regiji Tohoku in poplave na Tajskem). Z vidika zavarovalnic so dodatni dejavniki še 

nezadostne zmogljivosti za ocenjevanje škode in zamude pri ocenjevanju škode 

(Christchurch), pavšalno ocenjena škoda za množične zahtevke (Christchurch, Čile), nejasno 

besedilo na policah (Christchurch) in celo politični pritisk za izplačilo zahtevkov, tudi če 

škoda ni krita, ali za odpoved odbitnim franšizam. 

 

 

4.3 Nadzorovanje tveganja 

 

 

Preprečevanje škode: Preden se lotimo razprave o vidikih, specifičnih za zavarovalništvo, naj 

začnemo z univerzalno lekcijo. Ta se nanaša na vlogo, ki so jo ob nedavnih dogodkih odigrale 

negradbene škode. V času krčenja finančnih sredstev si družba še manj kot prej lahko privošči 

velike gmotne izgube, ki izhajajo iz negradbenih škod. Če bi jih samo zavarovali, to ne bi bila 

vzdržna rešitev, saj je zavarovanje odvisno tudi od gospodarskega okolja. Čile, Nova 

Zelandija in Japonska so pokazali, da je bil tam dosežen primarni cilj predpisov o potresno 

odporni gradnji, tj. izogniti se zrušenju in posledično smrtnim žrtvam. Skupaj s Kalifornijo so 

omenjene države pionirke potresno odporne gradnje. Drugod pa je, kot so pokazali ekstremni 

primeri, kot je bil potres leta 2010 na Haitiju ali leta 2008 v okrožju Wenchuan, treba narediti 

še veliko. Na splošno pa je prišel čas, ko je treba v gradbene predpise vnesti široko zasnovane 

ukrepe za nadzorovanje tveganja. Dobro poznana tehnika je izolacija temeljev, ki pa bo 

verjetno ostala omejena na strukture visoke vrednosti (četudi obstaja ena izjema: tako 

izolacijo temeljev imajo trajne nastanitve za več kot 10.000 ljudi, ki so ostali brez domov po 

potresu v L’Aquili leta 2009). Tehnike PRESSS (New Zealand Concrete Society 2010, 

Pampanin 2011) so manj poznane, vendar pa so že na voljo in so tudi cenovno ugodne. 

Nerešen problem predstavlja seveda obstoječi stanovanjski fond, še zlasti pa zgradbe 

zgodovinskega pomena. 

 

Tveganju primerna cena: Po velikih katastrofah se je pogosto pokazalo, da vnaprej 

zaračunane tarife niso bile zadostne, saj so bili zanemarjeni pomembni dejavniki, ki vplivajo 

nanje. Žal take dejavnike pogosto razkrije šele dogodek sam (npr. nove gradbene prakse, 

podzavarovanje, povečanje škode po njenem nastanku nasploh). Majhni trgi so še zlasti 

problematični. Niz potresov v Canterburyju bo zahteval približno 20 letnih premoženjskih 

premij na ravni iz leta 2011, seveda vključno z nepotresnim kritjem, za celotno Novo 

Zelandijo. 

 

Obvladovanje kopičenja nevarnosti: Omenili smo že industrijske parke, ki so zrasli v mnogih 

delih sveta, tudi tam, kjer jih običajno ne bi pričakovali. Pogosto ugotavljajo, da katastrofe 

razkrijejo pomanjkljivosti v obvladovanju kopičenja. Poseben primer, ki ga je treba omeniti, 

so police s kritjem na več krajih. Tu gre za eno polico, ki krije škodo na več krajih, celotna 

zavarovalna vsota pa je navedena pod krajem sedeža podjetja. In če je izvedljivo, da se 

vrednost porazdeli pri gmotni škodi, pa to ni mogoče pri obratovalnem zastoju, saj je že 

zaradi narave kritja možno prijaviti le eno vrednost za vse lokacije skupaj. 
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Lastna udeležba: Potresi v Canterburyju so bili šolski zgled učinkovitosti oziroma 

neučinkovitosti odbitnih franšiz. Osnovno kritje, ki ga na Novi Zelandiji zagotavlja državna 

potresna komisija (EQC) za stanovanjske zgradbe in stanovanjsko opremo, določa omejitev 

zavarovanja prvega rizika v višini 100.000 novozelandskih dolarjev za zgradbe in 20.000 za 

stanovanjsko opremo. Odbitna franšiza znaša 0,5 odstotka omejitve, kar je 500 oziroma 100 

novozelandskih dolarjev. Tako nizka odbitna franšiza ne izpolnjuje dveh glavnih ciljev lastne 

udeležbe. Prvič, število zahtevkov za obravnavo se praktično ni zmanjšalo, potresna komisija 

pa je bila zaradi potresa v Darfieldu že zasuta z več kot 150.000 zahtevki. Od tega jih je bilo 

pregledanih le 20 odstotkov, ko je pet mesecev in pol pozneje potres stresel Lyttelton in 

povzročil podoben obseg zahtevkov. Drugič, tako nizka odbitna franšiza ne daje spodbude, da 

bi sprejemali ukrepe za preprečevanje škode. Odbitna franšiza naj bi znašala vsaj od 1 do 2 

odstotka celotne nadomestitvene vrednosti in toliko je znašala v Čilu, ko ga je prizadel potres 

v regiji Maule. Prav zato so izplačila iz zavarovanja ostala v sprejemljivih mejah. 

 

Besedilo police: V zvezi z besedilom police je treba upoštevati tri elemente: opredelitev 

dogodka, zavarovalno vsoto in podzavarovanje.  

- Opredelitev dogodka: Medtem ko previdna dikcija lahko pomaga, da se izognemo 

neprijetnim presenečenjem, pa ne more rešiti problema porazdelitve škode na konkretne 

dogodke v nizu več dogodkov (kot je bil primer v Christchurchu in Emiliji-Romanji), procesa, 

ki je vedno arbitraren in ga je običajno nemogoče preveriti. 

- Zavarovalna vsota: Najpogosteje je zavarovalna vsota določena kot nadomestitvena 

vrednost. Kaj pa nadomestitvena vrednost sploh pomeni? Ponovno vzpostavitev prvotnega 

stanja? Ali so vključene tudi zakonsko predpisane izboljšave pri sanaciji po katastrofi? Kaj pa 

nadomestitvena vrednost zgodovinskih zgradb, kot v primeru Christchurcha in Emilije-

Romanje? Na Novi Zelandiji je bilo v času, ko se je zgodil potres v Darfieldu, prvi iz niza 

potresov v Canterburyju, besedilo polic zelo milo oziroma velikodušno. Škodni zneski, ki so 

presegali nadomestitveno vrednost, zato niso bili nenavadni in, v končni fazi, izplačljivi. Pri 

policah zavarovanja za odplačilo hipotekarnega posojila je pomembno vedeti, ali se navedena 

zavarovalna vsota nanaša na celotno hipoteko ali preostalo vrednost. To nikakor ni bilo jasno 

pri mnogih hipotekah v času potresa v regiji Maule.  

- Poravnava škod: Ključ do učinkovitega procesa ocenjevanja škode je, da imamo načrte 

za izredne dogodke, ki zagotavljajo dostop do zadostnega števila ustrezno strokovno 

usposobljenih cenilcev škod. V običajnih pogojih dela novozelandska potresna komisija z 

zelo maloštevilnim osebjem, samo s približno dvajset zaposlenimi. Načrt za izredne dogodke 

je predvideval povečanje tega števila z angažiranjem podizvajalcev glede na potrebe. Ta načrt 

se je sicer obnesel, a so se pojavile tudi težave, saj pogodbeni partner prav tako ni imel dovolj 

usposobljenih cenilcev in je moral usposobiti ljudi, ki še nikoli prej niso imeli opravka s 

popotresno škodo. Še zlasti majhni trgi potrebujejo pomoč mednarodnih podjetij, 

specializiranih za ocenjevanje škode. V Čilu je bil eden od problemov ta, da je vsak zahtevek 

moral podpisati lokalni cenilec, kar je pogosto po nepotrebnem povzročalo zamude pri 

izplačilih. 

 

 

4.4 Vprašanje še sprejemljivega tveganja  

 

 

Veliko žrtev cunamija v južni Aziji in potresa na Haitiju, globalne posledice potresa v regiji 

Tohoku in poplav na Tajskem ter izjemna redkost dogodka, kot sta bila niz potresov v 

Canterburyju in veriga dogodkov v Tohokuju z vrhuncem v jedrski nesreči v Fukušimi, so 

tudi zunaj zavarovalništva kot nujno sprožili vprašanje, kaj lahko štejemo za še sprejemljivo 

tveganje za družbo na regionalni, državni in svetovni ravni. Je pametno zanikati ali enostavno 
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spregledati možnost naravnih dogodkov, pri katerih se sproščajo sile, ki presegajo 10-

odstotno verjetnost prekoračitve v 50 letih, kot se običajno uporablja v gradbenih predpisih, 

ali ki povzročajo škodo, večjo od praga, enkrat v 200 letih, ki ga predpisujejo mnogi nadzorni 

organi? In kako zanesljive so ocene verjetnosti za nesreče v industrijskih objektih? Potres v 

Christchurchu 22. februarja 2011, ki je uničil 70 odstotkov osrednje poslovne četrti, ter potres 

in cunami v regiji Tohoku z jedrsko nesrečo, ki je sledila, lahko povedo drugačno zgodbo. 

Študija, narejena za kabinet japonskega predsednika vlade, je za podoben potres in cunami v 

koritu Nankai predvidela 313.000 žrtev in le ugodni meteorološki pogoji so po nesreči v 

Fukušimi, nastali zaradi cunamija, preprečili obsežno sevanje v metropolitansko območje. 

Vprašanje, kaj predstavlja še sprejemljivo prevzemanje tveganja, je treba še bolj nujno 

postaviti pri resnično obsežnih, ekstremnih naravnih dogodkih.  

 

 

5 SKLEP 

 

 

Številne naravne nesreče, ki so se zgodile po letu 2010, dokazujejo, da smo vstopili v obdobje 

novih razsežnosti škod. Ti dogodki so sprožili mnoga vprašanja o različnih korakih znotraj 

okvira obvladovanja tveganj pri naravnih nesrečah, z še večjo nujnostjo pa se je ponovno 

postavilo vprašanje, kaj je še sprejemljivo tveganje za družbo. Obenem smo dobili dragocene 

podatke in informacije za presojo ustreznosti veljavnih ukrepov. Ne glede na ogromen 

napredek v zadnjem desetletju in pred njim na področju znanstvenega in inženirskega vedenja 

ter kljub orodjem za oceno in mehanizmom za obvladovanje tveganj zaradi naravnih katastrof 

pa so nedavni dogodki pokazali očitne pomanjkljivosti na vseh teh področjih. Pri oceni 

tveganja je treba vključiti sekundarne nevarnosti in začasne spremembe nevarnosti. Z vidika 

ranljivosti vse bolj pridobiva na pomenu obvladovanje fizičnih škod. Pri ocenjevanju tveganja 

je treba upoštevati možnost verižnih dogodkov, vključno s tehnološkimi katastrofami in 

globalizacijo tveganja. Ne nazadnje pa mora obvladovanje tveganj upoštevati tudi potresne 

roje in spet globalizacijo in verižne reakcije po eni strani ter odpornost po drugi. Lokalna 

odpornost na potrese je odvisna od mnogih, ne nazadnje tudi od družbenopolitičnih 

dejavnikov in okoliščin.  

Še zlasti pri potresih je zaradi redkosti takih dogodkov na nacionalni ravni izjemno 

pomembno upoštevati, česa so se naučili v drugih državah, ko so se soočali s podobnimi 

dogodki. Slika, prikazana v tem naboru izkušenj iz preteklosti, je nastala z mislijo na 

morebitne aktualne teme za Slovenijo in v upanju, da bo pomagala pri reševanju izziva, ki bi 

ga lahko predstavljal potres.  

 

 

6 POVZETEK 

 

 

Zadnji uničujoč potres, ki ga je doživela Ljubljana, se je zgodil pred več kot sto leti, 

natančneje leta 1895. To seveda ne pomeni napovedi, da se bo podoben potres v kratkem 

ponovil, vendar pa možnost takega dogodka vedno obstaja. 

Četudi se zdi za človeka dvajset let precej dolgo obdobje, pa takoj, ko se začnemo ukvarjati z 

naravnimi nesrečami, zlasti s potresi, zlahka ugotovimo, da je naša osebna izkušnja 

»najslabšega možnega scenarija« ali »ekstremnega dogodka« lahko pristranska in po vsej 

verjetnosti optimistična. 

V zadnjih dvajsetih letih je Slovenijo prizadelo le malo večjih potresov, in sicer se je eden 

zgodil leta 1998 v Bovcu in drugi leta 2004 v Kobaridu. 
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V tem kratkem prispevku se osredotočamo na pomen natančne ocene potresne nevarnosti, ki 

upošteva posebnosti obravnavanega območja (npr. značilnosti tal ali specifično ranljivost), in 

zagotavljanje po meri narejenih rešitev za trg. 

Poleg tega na podlagi dolgoletnih izkušenj pozavarovalnice Munich Re na področju 

nevarnosti naravnih nesreč skušamo povzeti najpomembnejše izkušnje, pridobljene v obdobju 

po letu 2010 med večjimi potresi in po njih. Zaradi možnih podobnosti s hipotetičnim 

dogodkom, ki bi lahko prizadel Slovenijo v prihodnosti, se osredotočamo na niz potresov na 

Novi Zelandiji v letih 2010–2011 in v Italiji maja 2012. 

 

Ob koncu sledi nekaj ugotovitev o prihodnji vlogi zavarovalnega in pozavarovalnega trga pri 

kritju za naravne katastrofe. 

 

 

7 SUMMARY 

 

 

The last destructive earthquake experienced in Ljubljana occurred more than one hundred 

years ago, precisely in 1895. This statement is not, of course, a prediction of the imminent 

repetition of a similar earthquake, but the possibility of such an event is always there. 

Even if twenty years for a human being seem quite a long time frame, as soon as we focus on 

natural catastrophes, particularly on earthquake, it is easy to observe that our personal 

experience of a »worst case scenario«  or »extreme event«  could be biased and probably 

optimistic. 

Only few significant earthquakes struck Slovenia during the past 20 years, namely Bovec 

earthquake in 1998 and Kobarid in 2004. 

Focusing on Slovenia, in this short paper we recall the importance of an accurate assessment 

of the earthquake risk, capable of taking into account the peculiarities of the area under 

investigation (i.e.: soil conditions or customized vulnerabilities) and providing tailor made 

solutions for the market. 

Furthermore we try to summarize, thanks to the long lasting experience of Munich Re in the 

field of natural risks, the most important lessons learnt during and after major earthquakes 

occurred since 2010. We are focusing on the earthquake sequence in New Zealand 2010–2011 

and Italy, May 2012. Because of the potential similarities with a hypothetical future event 

affecting Slovenia. 

Finally, some conclusions are drawn on the future role of the insurance and re-insurance 

market regarding the coverage of natural catastrophes. 
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AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF INSURANCE COMPANIES 
 

MAG. ANDREJ ŠERCER
1
 

 

 

1 UVOD  

 

 

Finančna kriza ni zamajala le zaupanja v finančne sisteme držav, temveč tudi v korporativno 

upravljanje finančnih institucij ter v kakovost in varnost njihovih produktov. Čeprav so krizo 

zakuhali zlasti inovativni bančniki in finančni posredniki, žal občutijo njene posledice tudi 

zavarovalnice, a zaradi dolgoročne usmerjenosti izhajajo iz nje v boljši kondiciji kot tekmeci. 

V razvoju bo prednjačila tista finančna panoga, ki ji bo prvi uspelo povrniti zaupanje 

investitorjev in komitentov, saj oboji predstavljajo nujen pogoj za rast. Viri in trgi so sicer 

omejeni, vendar je zavarovalna premija na prebivalca še vedno podpovprečna, zato morajo 

zavarovalnice storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo s transparentnim poslovanjem utrdile 

zaupanje investitorjev in komitentov. Vsaka zavarovalnica bo pri tem uporabila sebi lasten 

pristop, a obstajajo področja, ki pri tem ne smejo ostati prezrta.  

 

Prispevek prinaša dva praktična predloga, ki po mnenju avtorja lahko prispevata k povečanju 

zaupanja v celotno zavarovalniško panogo: to sta krepitev notranjega upravljanja zavarovalnic 

in promoviranje izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnicami in zavarovanci.  

 

 

2 KREPITEV NOTRANJEGA UPRAVLJANJA ZAVAROVALNIC     

 

 

2.1 Korporativno in notranje upravljanje družb   

 

 

Korporativno upravljanje (angl. Corporate governance) oziroma upravljanje gospodarskih 

družb je poenostavljeno rečeno sistem urejanja odnosov in interesov med različnimi deležniki 

v družbi z namenom zagotavljanja doseganja ciljev družbe.
2
 Gre torej zlasti za odnose med 

družbo ter upravo in nadzornim svetom (dvotirni sistem) oziroma za odnose med upravnim 

odborom (enotirni sistem) in skupščino. Poleg tega gre tudi za odnose do drugih pomembnih 

deležnikov, kot so zaposleni, upniki, investicijska javnost, okolje ipd. Ta pojem prav tako 

vključuje tudi način določanja ciljev družbe, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je te cilje 

mogoče doseči, in vrednotenje doseženih rezultatov. V Sloveniji smo se začeli s tem 

področjem bolj sistematično ukvarjati po letu 2003, ko je bil sprejet tudi prvi Kodeks 

upravljanja javnih delniških družb,
3
 ki so ga kot zbir standardov in dobre prakse upravljanja 

                                                             
1 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.  
2 Bajuk, J., Kostrevc, D., Podbevšek, G.: Kodeksi vladanja podjetjem v Evropi – izkušnje za Slovenijo. Ljubljana, 

Združenje Manager, 2003, str. 8.   
3 Sprejet 18. 3. 2004, prenovljen 14. 12. 2005 in 5. 2. 2007 ter v prenovljeni obliki sprejet 8. 12. 2009. Dostopen 

na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d. in drugih podpisnikov.  
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javne družbe (družbe, uvrščene na borzo) zavezane upoštevati po načelu »spoštuj ali pojasni 

razloge za odstopanje«. Tem standardom lahko seveda sledijo tudi druge družbe, z namenom 

oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki viša raven zaupanja domačih in 

tujih vlagateljev, zaposlenih in širše javnosti v sistem upravljanja teh družb.
4
  

 

Notranje upravljanje (angl. Internal governance) predstavlja pomemben del korporativnega 

upravljanja, ki ureja zlasti ustrezno notranjo organizacijo družbe, sistem upravljanja tveganj, 

notranje kontrole, obvladovanje nasprotja interesov, skladnost poslovanja ipd. To področje se 

v strokovni praksi pogosto označuje tudi s kratico GRC (angl. governance, risk management, 

compliance) in od svetovne finančne krize naprej pridobiva na pomenu zlasti pri upravljanju 

finančnih družb. V slovenski pravni red se standardi GRC na finančnem področju prenašajo z 

noveliranjem Zakona o bančništvu, Zakona o trgu finančnih instrumentov in Zakona o 

zavarovalništvu.
5
 

 

 

2.2 Pomen korporativnega in notranjega upravljanja finančnih institucij     

 

 

Zaradi narave dejavnosti in medsebojne povezanosti finančnega sistema lahko propad ene 

finančne institucije (npr. banke) z verižno reakcijo sproži propad ali vsaj hude sistemske 

težave drugih finančnih institucij. Zaradi takšnega sistemskega tveganja so države z javnimi 

sredstvi pripravljene priskočiti na pomoč finančnemu sektorju. Tako so davkoplačevalci 

posredno udeleženi pri delovanju finančnih institucij, pri čemer predstavljata njihov interes 

dolgoročna finančna stabilnost in gospodarska rast. Poleg tega so interesi upnikov finančnih 

institucij (npr. imetnikov zavarovalnih polic, upravičencev pokojninskih načrtov ipd.) lahko v 

nasprotju z interesi lastnikov (delničarjev) ter institucij. Ti imajo korist od povečevanja 

kratkoročnih dobičkov in rasti cene delnic, vidik tveganj pa je zanje največkrat drugotnega 

pomena. Zavarovance in druge upnike pa zanima praviloma le sposobnost finančnih institucij 

izpolniti njihove terjatve in dolgoročna sposobnost preživetja same institucije. Posledično 

zagovarjajo načeloma zelo nizko stopnjo tveganja. Navedene posebnosti so tudi ključni razlog 

za strogo regulacijo in nadzor finančnih institucij. Zato morajo biti pravila njihovega 

upravljanja oblikovana tako, da ustrezno odražajo vse njihove ključne posebnosti.
6
    

 

 

2.3 Ključna problematika notranjega upravljanja v finančnih institucijah    

 

 

Evropska komisija je kot odgovor na finančno krizo že leta 2010 sprejela zeleno knjigo o 

korporativnem upravljanju v finančnih institucijah in politiki prejemkov,
7
 v kateri je 

prepoznala ključne pomanjkljivosti ter predvidela ustrezne rešitve na tem področju, ki jih 

bodo uveljavile različne področne direktive finančnega sektorja.
8
 Poleg tega je tudi Evropski 

                                                             
4 Šercer, A.: Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Pravna praksa, št. 13, 2004. Šercer, A.: Spremembe in 

dopolnitve Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Pravna praksa, št. 12, 2006.    
5 Šercer, A., Burazer, R.: Kako zagotoviti kakovostne procese upravljanja skladnosti po zahtevah Solventnosti II. 

Zbornik referatov 19. Dnevi slovenskega zavarovalništva, SZZ, 2012. 
6 Evropska Komisija: Zelena knjiga – Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika prejemkov, COM 

(2010) 284 končno. Bruselj, 2010. 
7 Dostopno na http://eur-lex.europa.eu. 
8 Na področju zavarovalništva zlasti Direktiva 2009/138/ ES, z dne 25. 11. 2009, v nadaljevanju tudi direktiva 

Solventnost II.     
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bančni organ (EBA)
9
 na podlagi obsežne raziskave analiziral (ne)ustreznost ureditve 

notranjega upravljanja v samih bankah.
10

  

 

Strokovnjaki v obeh dokumentih ugotavljajo, da se obstoječa splošna načela korporativnega 

upravljanja v finančnem sektorju enostavno niso pokazala kot dovolj učinkovita. Poglavitni 

razlogi za takšno stanje so bili zlasti v tem, da:
11

  

- ta načela temeljijo praviloma na pravno ne zavezujočih priporočilih in kodeksih,
12

 zaradi 

česar ne obstajajo predvidene učinkovite zakonske sankcije oziroma so pomanjkljive, vse 

to pa vpliva tudi na percepcijo regulatorjev do tovrstne tematike;   

- preohlapna, preširoka in nenatančna načela dopuščajo preširoko razlago v praksi, zato se 

izvajajo zgolj formalistično, brez vsebinske ocene o dejanski dodani vrednosti njihove 

uporabe v posamezni finančni instituciji; 

- pristojnosti pri vpeljevanju teh načel v posamezni instituciji niso jasno razmejene, niti med 

nosilci znotraj institucije niti v odnosu do nadzornega sveta in drugih deležnikov. 

 

Podobna neučinkovitost se je pokazala na ožjem področju notranjega upravljanja. 

Ugotovljene so bile zlasti naslednje ključne pomanjkljivosti:
13

 

- neustrezna in šibka ureditev notranjega upravljanja, ki ne zmore slediti poslovnim 

tveganjem posamezne finančne institucije, zlasti pri širjenju na čezmejne trge in pri 

razvoju novih, bolj tveganih produktov; 

- neuravnotežen razvoj ključnih elementov notranjega upravljanja, kar vpliva na 

nepreglednost korporativne strukture, neustrezno organizacijo, razmejitev odgovornosti ter 

neučinkovito poročanje znotraj finančne institucije;  

- nerazumevanje kompleksnosti poslovanja in pripadajočih tveganj s strani nadzornih svetov 

ter neučinkovit nadzor nad uresničevanjem sprejetih strategij in politik;  

- neustreznost sistemov upravljanja tveganj in notranjih kontrol, pomanjkanje
 
strokovnega 

znanja in razumevanja, pristojnosti in pooblastil ter pravočasnih informacij o tveganjih.  

 

Poleg navedenih slabih praks strokovnjaki ugotavljajo tudi, da so se tiste finančne institucije, 

ki so imele vzpostavljeno stabilno ureditev notranjega upravljanja, soočale s finančno krizo 

bistveno uspešneje. Razlogi za to so bili zlasti v celovitem sistemu upravljanja tveganj, 

sprejeti ustrezni poslovni strategiji in toleranci oziroma apetitu do tveganj ter vzpostavljenih 

učinkovitih poročevalskih tokovih.   

 

 

2.4 Poudarki razvoja notranjega upravljanja v bankah     

 

 

Glede na to, da je finančna kriza jasno pokazala na slabosti upravljanja bank, je regulator 

slednje že pred leti postavil pred dejstvo, da morajo to področje nujno razviti. Evropski bančni 

                                                             
9 Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) se je 1. 1. 2011 preoblikoval v Evropski bančni organ (EBA) 

(www.eba.europa.eu). Izdal je številne smernice, ki z različnih zornih kotov obravnavajo notranje upravljanje v 

bankah. 
10 Povzetek raziskave »Summary of the survey on the implementation of CEBS principles for internal 

governance«, z dne 25. 11. 2009 je dostopen na spletni strani www.eba.europa.eu/Aboutus/Key-Dates/2009.asp. 
11 Evropska Komisija: Zelena knjiga – Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika prejemkov, COM 

(2010) 284 končno. Bruselj, 2010, poglavje 3.2.  
12 Npr. kodeksih različnih mednarodnih organizacij, npr. OECD ipd. 
13 Dostopno na www.eba.europa.eu/Aboutus/Key-Dates/2009.asp.  
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organ je namreč poleg številnih smernic, ki z različnih zornih kotov obravnavajo korporativno 

upravljanje v bankah, konec leta 2011 izdal tudi posebne Smernice o notranjem upravljanju.
14

  

Nekateri najpomembnejši poudarki teh smernic se nanašajo zlasti na korporativno strukturo in 

organizacijo bank, odgovornost uprave in nadzornega sveta, korporativne vrednote in kodeks 

ravnanja, prepoznavanje nasprotja interesov, interne postopke prijav nepravilnosti, kulturo in 

okvir upravljanja tveganj, usklajeno politiko prejemkov s profilom tveganj, sistem notranjih 

kontrol in vlogo nadzornih funkcij, nove produkte ter informacijske sisteme in okvir 

neprekinjenega poslovanja.  

 

Evropska komisija meni, da je ključen pogoj za ohranitev konkurenčnosti evropske finančne 

industrije v izboljšanju korporativnega upravljanja v bankah in drugih finančnih institucijah. 

To je potrebno zlasti zato, ker je finančna kriza zaradi hudih gospodarskih in socialnih 

posledic zelo omajala zaupanje v bančni sistem in njegove nadzornike. Iskanje rešitev za 

odpravo pomanjkljivosti korporativnega upravljanja je nujno tudi zaradi vloge bank pri 

okrevanju gospodarstev.
15

  

 

Z učinkovitim sistemom korporativnega in notranjega upravljanja ter z vzpostavitvijo boljših 

nadzornih mehanizmov bi se morala bistveno povečati zlasti formalna odgovornost ključnih 

udeležencev v finančnih institucijah. Izboljšati se morajo delovanje, sestava in znanje uprav 

ter nadzornih svetov, vloga delničarjev, možnosti za okrepitev funkcije upravljanja tveganj ter 

povečanje vloge zunanjih revizorjev in regulatorjev pri upravljanju bank in ostalih finančnih 

institucij. Cilj teh ukrepov je izboljšanje delovanja različnih deležnikov, ki lahko pomembno 

vplivajo na boljšo prakso upravljanja. Da bi lahko te cilje uresničili, niso dovolj le nova 

pravila, temveč je treba učinkovito nadzirati tudi njihovo izvajanje. Zato se je pomembno 

okrepila tudi vloga regulatorjev, ki imajo široka pooblastila, med drugim tudi za morebitne 

posege v notranje upravljanje finančnih institucij.
16

  

 

  

2.5  Ključne smernice učinkovitega in preglednega notranjega upravljanja zavarovalnic 

 

 

Čeprav se zelena knjiga o korporativnem upravljanju v finančnih institucijah nanaša na 

splošno stanje v vseh finančnih institucijah, Smernice EBA pa zgolj na banke, so ugotovitve 

in priporočila iz obeh dokumentov zelo relevantne tudi za zavarovalnice, saj veljajo zanje 

podobni standardi upravljanja. To potrjujejo tudi osnutki podobnih dokumentov EIOPE,
17

 ki 

pa zaradi odmikanja uveljavitve direktive Solventnost II še nimajo pričakovanih učinkov.  

 

Podobno kot lahko izboljšanje notranjega upravljanja bank vpliva na ohranitev 

konkurenčnosti te panoge, lahko zagotovo vpliva tudi na konkurenčni položaj zavarovalnic. 

To pa je ključno tako z vidika privabljanja investitorjev, ki zagotavljajo vire za nadaljnjo rast 

in razvoj, kot tudi z vidika zaupanja zavarovancev v trdnost in solventnost zavarovalnic.  

 

                                                             
14 Dostopno na www.eba.europa.eu/Publications/Guidelines.aspx. Smernice so bile sprejete 27. 9. 2011. 
15 Evropska Komisija: Zelena knjiga – Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika prejemkov, COM 

(2010) 284 končno. Bruselj, 2010. 
16 Rotovnik, T.: Regulatorni vidiki ureditev notranjega upravljanja v bankah. Bančni vestnik, 9/2012 in 10/2012. 
17 CEIOPS' Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: System of Governance; doc-29/09, 

oktober 2009, www.ceiops.eu. CEIOPS' Draft proposal for Level 3 Guidelines on the System of Governance; 

Consultation Paper, december 2010, www.ceiops.eu. 
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Glede na navedeno se morajo tudi zavarovalnice pri dograjevanju trdnega, preglednega in 

učinkovitega sistema notranjega upravljanja osredotočiti zlasti na:
18

 

- pregledno organizacijsko strukturo, z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi 

notranjimi razmerji glede odgovornosti; 

- učinkovit sistem prenosa informacij; 

- učinkovit in v organizacijsko strukturo ter procese odločanja integriran sistem upravljanja 

tveganj, z integriranimi ključnimi funkcijami zavarovalnice;    

- strategijo, politiko, procese in postopke upravljanja tveganj; 

- ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja, ki so skladni z njenimi sistemi, viri 

in postopki, med katere spada tudi izdelan krizni načrt. 

 

Pri tem lahko upoštevajo načelo sorazmernosti, ki jim omogoča sorazmerno prilagoditi sistem 

notranjega upravljanja naravi, obsegu in zahtevnosti poslov, ki jih dejansko opravljajo. Zaradi 

tega mora biti tak sistem podvržen tudi rednim internim pregledom. 

 

Ob navedenem prav tako ne smejo zanemarjati drugih pomembnih področij upravljanja, kot 

so neodvisni in strokovni nadzorniki, prepoznavanje in obvladovanje nasprotij interesov, 

kultura upravljanja tveganj, vloga kontrolnih funkcij zavarovalnice ipd.
19

 Morda je lahko prav 

predvidena dolžnost imenovanja oseb, odgovornih za štiri ključne funkcije zavarovalnice 

(upravljanje tveganj, skladnost poslovanja, notranja revizija, aktuarstvo),
20

 bistvena dodana 

vrednost pri notranjem upravljanju, ki je na primer bančni sektor ne pozna. 

 

 

2.6  Vpliv delničarjev in borznega trgovanja na upravljanje zavarovalnic   

 

 

Zavarovalnice, javne delniške družbe, s katerih vrednostnimi papirji se organizirano trguje na 

borzi, so dolžne spoštovati tudi določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.
21

 Poleg 

splošnih standardov korporativnega upravljanja javnih družb vsebuje ta kodeks tudi določene 

standarde notranjega upravljanja. Še pomembneje je to, da ureja nekatera specifična področja 

upravljanja, ki jih doslej še nismo omenili, tj. zlasti vidike razmerij med zavarovalnico in 

njenimi delničarji ter transparentnost poslovanja.  

 

Tematika transparentnosti poslovanja je sicer širša in povezana predvsem z dolžnostjo 

razkrivanja nadzorovanih informacij, z vidika notranjega upravljanja pa se nikakor ne sme 

pozabiti na varstvo zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti, varstvo in prepoved zlorabe 

notranjih informacij, morebitna razkritja navzkrižne povezanosti z drugimi družbami ipd. 

 

Glede urejanja interesov med družbo in lastniki strokovnjaki že od finančne krize dalje 

opozarjajo,
22

 da je močno omajano zaupanje v model delničarja lastnika, ki naj bi prispeval k 

dolgoročni sposobnosti preživetja finančne institucije. Zaradi vse večjega pomena kapitalskih 

trgov so se namreč pojavile nove kategorije delničarjev, ki jih pogosto ne zanimajo 

dolgoročni cilji upravljanja finančne institucije, temveč slednje zaradi kratkoročnih interesov 

včasih celo sami spodbujajo k prevzemanju prevelikega tveganja.  
                                                             
18 Določbe 41. člena direktive Solventnost II oziroma predlog 154. člena ZZavar-1.  
19 Določbe 42. člena direktive Solventnost II oziroma predlog 68. člena ZZavar-1. 
20 Glej tudi Šercer, A., Burazer, R.: Kako zagotoviti kakovostne procese upravljanja skladnosti po zahtevah 

Solventnosti II. Zbornik referatov 19. Dnevi slovenskega zavarovalništva, SZZ, 2012. 
21 Dostopno na www.ljse.si. 
22 Evropska Komisija: Zelena knjiga – Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika prejemkov, COM 

(2010) 284 končno. Bruselj, 2010, poglavji 3.5. in 5.5.  
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Glavni vzroki za takšno stanje naj bi bili specifični modeli naložb in donosnosti, ki 

zamegljujejo občutek lastništva, preveliki stroški institucionalnih vlagateljev pri aktivnem 

upravljanju, navzkrižje interesov med kratkoročnimi in dolgoročnimi interesi, ovire pri 

čezmejnem izvajanju delničarskih upravičenj ter dostopnost do preglednih nadzorovanih 

informacij, ki so zlasti glede tveganj dostikrat prezapletene in težko razumljive. Da bi 

izboljšali stanje na tem področju, se razmišlja o razkritju praks glasovanja institucionalnih 

vlagateljev na skupščinah, sprejetju kodeksa dobrih praks institucionalnih vlagateljev, 

razkrivanju njihovega navzkrižja interesov, ukrepih za boljšo obveščenost delničarjev o 

tveganjih ipd.  

 

Ker je država neposredno ali posredno solastnica nekaterih slovenskih zavarovalnic, to v 

veliki meri vpliva tudi na njihovo korporativno upravljanje. Zaradi splošno znanega dajanja 

prednosti političnim odločitvam pred strokovnimi, žal to vpliva tudi na notranje upravljanje. 

Pred več kot letom je bil sicer sprejet poseben Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi 

naložbami države,
23

 vendar je njegova dejanska uporaba v praksi vprašljiva. Poleg tega pa 

področjem notranjega upravljanja niti ne namenja ustrezne pozornosti. Napoved izstopa 

države iz lastniške strukture nekaterih zavarovalnic in morebiten vstop tujih strateških in 

institucionalnih vlagateljev pa odpira nove vidike razvoja upravljanja teh zavarovalnic.  

 

Med notranje upravljanje v širšem smislu lahko pogojno uvrščamo tudi standarde upravljanja 

skupine oziroma povezanih družb. Morebitna podrobnejša obravnava te specifike sicer 

presega okvir tega prispevka je pa lahko zelo aktualna glede na stanje in napovedi na našem 

zavarovalniškem trgu. Če odmislimo podrobnosti, zadostuje že, da primeroma izpostavimo 

vidik kompleksnosti sistema upravljanja tveganj in prenosa informacij v takšnih skupinah, še 

zlasti ker morajo biti ti sistemi celoviti in učinkoviti. Zato so bile oblikovane tudi posebne 

smernice za upravljanje skupine.
24

 Po drugi strani pa lahko sklenemo, da so pravila 

Solventnosti II pisana prav za takšne subjekte – velike, kompleksne in v čezmejno poslovanje 

usmerjene zavarovalnice.                 

 

 

2.7 Krepitev notranjega upravljanja zavarovalnic kot njihova konkurenčna prednost    

 

 

Ali si niso strokovnjaki edini, da je ključen pogoj za ohranitev konkurenčnosti evropske 

finančne industrije prav v izboljšanju upravljanja finančnih institucij?
25

 Ali ta ugotovitev ne 

velja tudi za slovenske zavarovalnice, od katerih imajo vsaj nekatere ambicijo ohranjati in 

povečevati prisotnost v širši regiji? Mar konkurenca sedi križem rok? Menim, da bo v razvoju 

prednjačila tista finančna institucija, ki ji bo uspelo povečati zaupanje investitorjev in 

komitentov, saj predstavljajo oboji nujen pogoj za rast. Ali si zavarovalnice lahko privoščijo 

odlašanje in čakanje na formalno uveljavitev standardov notranjega upravljanja po merilih 

Solventnosti II?  

 

Splošno znano je, da je bil predvideni datum, ko naj bi začela veljati direktiva Solventnost II, 

zaradi kompleksnosti nekaterih vsebin in usklajevanja med interesnimi skupinami že 

                                                             
23 Dostopno na www.aukn.si.  

24 EIOPA Consultation Paper on the Proposal for Guidelines on the system of Governance, 27. marec 2013, 

smernica 52, itd. www.eiopa.europa.eu. 
25 Evropska Komisija: Zelena knjiga – Korporativno upravljanje finančnih institucij in politika prejemkov, COM 

(2010) 284 končno. Bruselj, 2010. 
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nekajkrat spremenjen.
26

 Obenem so oživele tudi ideje o uveljavitvi direktive v dveh korakih, 

pri čemer naj bi bila drugi in tretji steber vpeljana v letu 2014, po načelu »uskladi se ali 

pojasni odstopanja«.
27

 Nedavno so bile tako objavljene posebne Smernice za pripravo na 

Solventnost II, pri čemer velja izpostaviti zlasti
28

 smernice za sistem internega upravljanja, 

vključno s sistemom upravljanja tveganj.
29

 Ne smemo prezreti dejstva, da je evropski 

regulator pri tem poudaril, da smernice pokrivajo področja, ki so po njegovem mnenju 

ključnega pomena za učinkovito pripravo na nove zahteve. Za prenos in uveljavitev smernic 

bo pristojen nacionalni regulator. Pričakuje se, da se bodo zavarovalnice uskladile z vsemi 

pomembnimi zahtevami smernic in bodo tako ob uradni uveljavitvi direktive lahko zagotovile 

popolno skladnost.  

 

Ob upoštevanju načela proporcionalnosti lahko tako zavarovalnice resnično že zdaj 

dograjujejo sistem notranjega upravljanja na njim lasten
 
način, kar je izrazitega pomena zlasti 

za majhne in srednje velike zavarovalnice. Škoda bi bilo, da bi s pozitivnimi spremembami 

odlašale do trenutka, ko jih bodo v to prisilile regulatorne zahteve, temveč lahko – in morajo – 

v tem prepoznajo del svoje konkurenčne prednosti. Zavedati se namreč morajo, da jih tudi 

njihovi lastniki in mednarodni investitorji ter komitenti in drugi deležniki vse bolj opazujejo 

in ocenjujejo prav z vidika, kako razvit, trden in transparenten je njihov sistem korporativnega 

in notranjega upravljanja.     

 

 

3 PROMOCIJA IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV S KOMITENTI KOT 

KONKURENČNA PREDNOST ZAVAROVALNIC    

 

 

3.1 Pomen učinkovitega reševanja pritožb in sporov s komitenti za krepitev zaupanja     

 

 

Spomnimo se knjižne uspešnice z naslovom »Mojster za dež« kultnega ameriškega pisca 

pravniških kriminalk, v kateri je imela oderuška zavarovalnica določeno interno pravilo, da 

zavrača vse zahtevke oziroma pritožbe zavarovancev, računajoč, da se jih večina tako ali tako 

ne bo odločila za sodno pot.
30

 Ko po zaslugi zavzetega odvetnika porota prizadetim prisodi 

ogromno odškodnino in se vsuje plaz tožb še drugih prevaranih komitentov, zavarovalnica 

konča v stečaju.  

 

Tudi zaradi podobnih primerov je osrednji cilj nove direktive o alternativnem reševanju 

potrošniških sporov,
31

 da se potrošnikom, ki so v pogodbenih razmerjih do podjetij praviloma 

v podrejenem položaju, olajša dostop do pravnega varstva. Praviloma se tudi same finančne 

institucije dobro zavedajo pomena ustreznega reševanja pritožb komitentov, saj to lahko 

odločilno vpliva na konkretno poslovno razmerje, splošno zaupanje komitentov in ugled 

institucije, kar se posledično odraža tudi v njihovem konkurenčnem položaju na trgu. Stanje 

                                                             
26 V letu 2012 je bil datum uveljavitve tako najprej prestavljen na 1. 1. 2014, pozneje pa so prevladali predlogi o 
zamiku na leto 2015 ali 2016. 
27

 Ang. comply or explain, kar je hkrati tudi koncept Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.  
28 Poleg teh smernic tudi t. i. smernice za v prihodnost usmerjeno oceno lastnih tveganj zavarovalnice, ki temelji 

na načelih ORSA, ter smernice za poročanje regulatorju in interne modele. Smernice so posredovane v javno 

razpravo, končni dokumenti naj bi bili objavljeni jeseni 2013.      
29 EIOPA Consultation Paper on the Proposal for Guidelines on the system of Governance, 27. marec 2013, 

www.eiopa.europa.eu.  
30 Grisham, J.: The Rainmaker, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997.  
31 Dostopno na www.europarl.europa.si; postopek 2011/0373(COD); Poročilo 16. 10. 2012. 
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na tem področju pri nas je sicer dobro, vendar trendi kažejo na smiselnost nadaljnjega 

dograjevanja sistema reševanja pritožb in promocije izvensodnega
 
reševanja sporov med 

zavarovalnicami in komitenti, ki lahko dodatno utrjuje zaupanje v panogo in povečuje njeno 

konkurenčnost. 

 

 

3.2 Smernice o obravnavanju pritožb v zavarovalnicah    

 

 

Evropski regulator se je z novimi Smernicami o obravnavanju pritožb v zavarovalnicah
32

 

jasno osredotočil na sedem vidikov, pomembnih za učinkovito in transparentno reševanje 

pritožb v zavarovalnicah: 

- ustrezen interni postopek in pisna pravila za njihovo obravnavo, 

- vzpostavljena funkcija upravljanja pritožb, 

- ustrezni postopki registracije pritožb, 

- sistem poročanja regulatorju o pritožbah in pritožbenih postopkih, 

- notranja sledljivost obravnavanja pritožb, 

- zagotavljanje ustreznih informacij pritožniku v zvezi s postopki, 

- ustrezni postopki posredovanja odgovorov na pritožbe. 

 

Zanimivo je, da se smernice uvodoma sklicujejo tudi na nove standarde notranjega 

upravljanja zavarovalnic (učinkovit sistem upravljanja, ki zagotavlja dobro in preudarno 

upravljanje dejavnosti; učinkovit sistem notranjega nadzora; ustrezno ureditev poročanja) in 

seveda na osrednje načelo primerne zaščite imetnikov polic in upravičencev. Spremembe na 

tem področju zato ne bi smele predstavljati zgolj regulatorne uskladitve, temveč so lahko 

dodaten kanal krepitve zaupanja strank in del sistema notranjih kontrol zavarovalnice.
                        

 

 

Za prenos in uveljavitev smernic je pristojen nacionalni regulator, poti pa je lahko več. Vse 

kaže na to, da bodo vsaj v začetnem obdobju smernice vpeljane preko sprememb in 

dopolnitev Zavarovalnega kodeksa.
33

 Glede na dostopne odzive zavarovalnic lahko 

ugotovimo, da te že zdaj dosegajo večino zahtevanih standardov, morebitne pomanjkljivosti 

pa bodo zlahka odpravile (npr. skrajšanje roka za odgovor na pritožbo ipd.).  

 

Zapisano jasno kaže, da so zavarovalnice zainteresirane reševati sporna razmerja s strankami, 

da bi ohranile zavarovance. Vseeno morajo biti pri tem pozorne na pomembno podrobnost, da 

zavarovanca pretirano ne izčrpavajo z zapletenimi ali nepotrebnimi večstopenjskimi internimi 

postopki.
34

 Namesto tega bi se zavarovalnica morala čim prej dokončno opredeliti do 

zavarovančeve pritožbe in mu v primeru negativne odločitve omogočiti nadaljevanje 

izvensodnega reševanja spora. Žal na tem področju zavarovalnice še niso izkoristile vseh 

možnosti in prednosti, čeprav prav izvensodno reševanje sporov vnaša več zaupanja v 

razmerje med zavarovalnico in zavarovancem.       

       

 

 
                                                             
32 EIOPA, Smernice o obravnavanju pritožb v zavarovalnicah, 14. junij 2012, www.eiopa.europa.eu.  
33 Dostopno na www.zav-zdruzenje.si. 
34 Po dostopnih podatkih (npr. navedenih v splošnih poslovnih pogojih zavarovalnic) imajo naše zavarovalnice 

praviloma dvostopenjski interni postopek, pri čemer npr. na prvi stopnji odloča pooblaščeni referent ali oddelek, 

na drugi stopnji pa na primer uprava ali pooblaščena komisija. Takšna dvostopenjskost z vidika varstva 

interesov komitentov ni idealna, saj je v obeh primerih dejansko odločala zavarovalnica, ne pa nek neodvisen 

organ.        
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3.3 Promocija izvensodnega reševanje sporov med zavarovalnico in komitenti    

 

 

Zavarovalnica mora vzpostaviti shemo izvensodnega reševanja sporov s svojimi strankami 

(potrošniki). Pri določanju oblike in sestave telesa, ki odloča v sporih, ter  predpisovanju 

načina in postopka odločanja imajo zavarovalnice prosto izbiro. Pomembno je, da to 

transparentno uredijo v notranjem aktu, ki ga objavijo na spletnih straneh, informacije o shemi 

izvensodnega
 
reševanja sporov pa vključijo tudi v zavarovalne pogoje.

35
 

 

Ključna je torej učinkovita shema izvensodnega reševanja sporov: temeljiti mora na načelih 

neodvisnosti, nepristranskosti, preglednosti, učinkovitosti in pravičnosti, ki zagotavljajo 

enotne standarde tovrstnih postopkov. V praksi je lahko organizirana zlasti na enega izmed 

naslednjih načinov:
36

  

- arbitraža oziroma nedržavno razsodišče, ki mu stranki sporazumno zaupata odločitev v 

sporu, arbitražna odločba pa je izenačena s pravnomočno odločbo rednega sodišča; 

- mediacija oziroma posredovanje, kjer poteka reševanje sporov s pomočjo nepristranske 

tretje osebe, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, temveč strankam pomaga, da 

sklenejo poravnavo; 

- konciliacija oziroma pomirjanje, ki je podobna postopku mediacije, s to razliko, da 

konciliator morda nima tako aktivne vloge, temveč le pospešuje pogajanja med strankama; 

- ombudsman oziroma varuh, ki je samostojen organ na posameznem ali enotnem finančnem 

področju, pri čemer lahko nadzorni organ vpliva le na njegovo organizacijo, nikakor pa ne 

na odločanje; 

- odbor za potrošniške pritožbe, ki je javni ali zasebni organ, njegove odločitve načeloma 

niso zavezujoče, temveč so le priporočila za rešitev sporov.  

 

Prednosti izvensodnega reševanja sporov so zlasti v hitrosti postopkov (glede na dolgotrajne 

sodne postopke), zaupnosti postopkov (glede na javnost sodnih postopkov), specializiranosti 

odločevalcev (glede na redne sodnike), cenovni ugodnosti (glede na večstopenjsko sodstvo in 

nujnost pravne pomoči), zlasti pa v poslovni naravnanosti in usmerjenosti v prihodnost. 

Strinjamo se namreč lahko, da bo potrošnik, ki bo morebiten spor lahko rešil na predstavljeni 

način, verjetneje ostal komitent zavarovalnice tudi v prihodnje, saj bo imel občutek, da gre za 

strokovno in pravično odločitev, ki ustrezno upošteva pravice in koristi obeh vpletenih strank.     

 

In kako je v praksi? Pri Slovenskem zavarovalnem združenju že dlje časa deluje Varuh pravic 

s področja zavarovalništva, ustanovljen je tudi Mediacijski center,
37

 ena od večjih 

zavarovalnic ima celo svojo arbitražo.
38

 Podobno stanje zasledimo tudi na sorodnih finančnih 

področjih, in sicer pri bankah, borznoposredniških družbah in družbah za upravljanje.
39

 

Formalno je torej področje izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnicami in potrošniki 

ustrezno urejeno, a priznati je treba, da v praksi ni izrazito razvito in tudi ne ustrezno 

promovirano. Podatki o številu konkretnih postopkov žal niso dostopni na celovit, pregleden 

                                                             
35 Določbe 333a. člena ZZavar in predlog 574. člena ZZavar-1.  
36

 Šercer, A.: Stalna arbitraža Ljubljanske borze – trije razlogi za krepitev njene vloge in pomena. Pravna 

praksa, št. 23, 2004. 
37

 Dostopno na www.zav-zdruzenje.si. 
38

 Dostopno na www.triglav.si/arbitraza.  
39 Banke imajo Poravnalni svet pri Združenju bank Slovenije (www.zbs-giz.si), BPD in DZU so imele do leta 

2012 Stalno arbitražo pri Ljubljanski borzi, d. d., zdaj pa BPD to shemo zagotavljajo preko Stalne arbitraže pri 

Gospodarski zbornici Slovenije (www.gzs.si), DZU pa preko Arbitraže Združenja družb za upravljanje 

investicijskih skladov (www.zdu-giz.si).  
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in ažuren način,
40

 vendar lahko na podlagi neuradnih informacij utemeljeno sklepamo, da teh 

postopkov ni veliko oziroma vsaj ne toliko, kot bi pričakovali glede na število sklenjenih polic 

in splošno pregovorno kritiko zavarovalniških splošnih pogojev (t. i. droben tisk), pavšalnih 

kritik dela zastopnikov in posrednikov ter glede na število sporov iz naslova višine 

odškodnine ipd.            

 

Če vzamemo v obzir tudi moto Evropske agende za potrošnike, ki se glasi »za krepitev 

zaupanja in rasti«,
41

 vidimo, da lahko zavarovalnice tudi z ustreznim promoviranjem področja 

izvensodnega reševanja sporov pomembno pripomorejo h krepitvi zaupanja zavarovancev v 

njene produkte in tako povečujejo rast tržnih deležev.    

 

 

4 SKLEP 

 

 

Finančna kriza je zamajala tudi zaupanje v upravljanje finančnih institucij ter v kakovost in 

varnost njihovih produktov. Zaradi splošno naraščajočega nezaupanja občutijo posledice tudi 

zavarovalnice, ki morajo zato storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo s transparentnim 

poslovanjem utrdile zaupanje investitorjev in komitentov. Krepitev korporativnega in 

notranjega upravljanja ter promoviranje izvensodnega reševanja sporov med zavarovalnicami 

in zavarovanci sta gotovo področji, ki jih ključni odločevalci v zavarovalnicah pri tem ne 

smejo spregledati. Obe področji sta hkrati tesno povezani tudi s cilji direktive Solventnost II, 

ki postavlja v ospredje prav zavarovanca in njegovo zaščito. Menim, da bodo pri tem 

uspešnejše in bolj prepričljive tiste zavarovalnice, ki se omenjenega ne bodo lotile zgolj 

zaradi doseganja skladnosti, temveč bodo na tem gradile del svoje konkurenčne prednosti.  

     

  

5 POVZETEK  
 

Strokovnjaki so si edini, da je ključni pogoj za ohranitev konkurenčnosti evropske finančne 

industrije v izboljšanju korporativnega in notranjega upravljanja v finančnih institucijah. To 

velja tudi za zavarovalnice. Pri sistemu notranjega upravljanja se morajo osredotočati zlasti na 

pregledno organizacijsko strukturo in razmejitev odgovornosti, učinkovit sistem prenosa 

informacij, na v procese odločanja integriran celovit sistem upravljanja tveganj, ukrepe za 

zagotovitev rednega in stalnega poslovanja ipd. To je pomembno tako z vidika zaupanja 

investitorjev kot tudi z vidika zaupanja zavarovancev v trdnost in solventnost zavarovalnic. 

Zaupanje v svoje storitve in produkte lahko zavarovalnice dodatno krepijo tudi s 

promoviranjem izvensodnega reševanja sporov. Pri tem ne gre le za doseganje skladnosti s 

predpisi, temveč zlasti za doseganje konkurenčnih prednosti.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 Podobno je tudi z (ne)dostopnostjo primerljivih podatkov v sorodnih finančnih panogah, kot so BPD in DZU. 

Dostopni pa so podatki za banke o številu zadev pri Poravnalnem svetu Združenja bank Slovenije, ki je v letu 

2011 obravnaval 35 zadev (www.zbs-giz.si). 
41 Evropska Komisija: Evropska agenda za potrošnike – za krepitev zaupanja in rasti. COM (2012) 225 končno. 

Bruselj, 2012. 
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6 SUMMARY  

 

 

The general consensus is that the need to preserve the competitiveness of the European 

financial industry, call concrete solutions to improve corporate and internal governance 

practices in financial institutions. It also refers to insurance companies. The internal system of 

governance shall at least include an transparent organizational structure and segregation of 

responsibilities, effective system for ensuring the transmission of information, effective risk 

management system, integrated into the decision making process, measures to ensure 

continuity and regularity in the performance of activities, etc.. This topics are significante so 

from point of view of trust of investor, so from point of view of trust of policyholders in 

stability and solvency of insurance companies. They can strengthen trust in their services and 

products additionally with elevating of Alternative dispute resolution schemes. It isn’t only 

achieving compliance with regulations at this, but especially for achieving of competitive 

advantages.    
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ZA USPEŠNOST IZVAJALCEV DODATNIH POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ 

BOSTA KLJUČNI FUNKCIJI TRŽENJA IN PRODAJE 

 

THE FUTURE OF MARKETING AND SALES  

OF SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE 

 

DINO ŠTERPIN
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

V Sloveniji je skoraj 60 odstotkov zavarovancev, ki so vključeni v obvezno pokojninsko 

zavarovanje, tudi v sistemu prostovoljnega
2
 dodatnega pokojninskega zavarovanja 

(http://www.mddsz.gov.si/). Razmeroma visok delež delovno aktivnega prebivalstva, ki var-

čuje v sistemu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, predstavlja dobro osno-

vo za nadgradnjo in krepitev sistema. V zadnjem četrtletju leta 2012 je znašala skupna pov-

prečna mesečna premija vseh zavarovancev približno 28 milijonov evrov, kar predstavlja dob-

ro tretjino celotne razpoložljive
3
 mase premije in nakazuje na rezerve in potencial prostovolj-

nega dodatnega pokojninskega zavarovanja (http://www.mddsz.gov.si/; Modic, 2013).  

 

 

2  STANJE NA TRGU KOLEKTIVNIH DODATNIH POKOJNINSKIH 

ZAVAROVANJ 

 

 

Po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti večino od skupaj 

510.579
4
 sklenjenih zavarovanj prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pred-

stavljajo kolektivna zavarovanja, in sicer je takšnih zavarovanj 489.449 oziroma 96 odstot-

kov, preostalo so individualna zavarovanja. Bistvo kolektivnega zavarovanja je v tem, da ga 

za svoje zaposlene sklene delodajalec in skladno z dogovorom (pogodbo o oblikovanju  

pokojninskega načrta) zanje plačuje premije. Tudi v prihodnje ni pričakovati, da bi se razmer-

je med sklenjenimi kolektivnimi in individualnimi zavarovanji spremenilo. 

 

Glede na precejšnje rezerve v vplačani premiji in dejstvo, da se število zavarovancev, ki imajo 

sklenjeno dodatno pokojninsko zavarovanje, od leta 2011 ne povečuje, temveč celo nekoliko 

upada
5
 (Slika 1), so bile spremembe na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja potrebne. Novosti, ki jih prinaša nova pokojninska zakonodaja z Zakonom o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2), naj bi povečale zaniman-

je za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno okrepile sistem.  

 

 

                                                
1 Pomočnik izvršne direktorice sektorja za razvoj, trženje in izvajanje zavarovanj, Modra zavarovalnica, d. d. 
2
 Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence kljub drugačni zasnovi prištevam med sklade prostovo-

ljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.  
3 Celotna masa vplačane premije je poenostavljeno izračunana kot 24 % prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje vseh zavarovancev obveznega pokojninskega zavarovanja. Posebnosti glede višine premije javnih 

uslužbencev niso upoštevane.  
4 Stanje na dan 30. 9. 2012. 
5 V veliki meri je zmanjšanje števila zavarovancev predvsem posledica izrednih izstopov iz sistema po 120 mese-

cih od sklenitve zavarovanja.  
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Slika 1: Število zavarovancev v skladih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

v obdobju 2002–2012  

 

Vir: Spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Dnevnik 

11. 2. 2013. 

 

 

3  IZVAJALCI PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA 

ZAVAROVANJA 

 

 

Na trgu prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je prisotnih 11 izvajalcev, ki jih 

lahko glede na tržni delež, merjen po obsegu sredstev pokojninskih skladov, ki jih upravljajo, 

v grobem razdelimo v štiri kategorije: 

 

 Izključni specialisti  

Edina dejavnost izključnih specialistov je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje; 

zbiranje premij in izplačevanje rent. V to skupino prištevamo Skupno pokojninsko družbo, d. 

d., Pokojninsko družbo A, d. d., Mojo naložbo, d. d.  

 

 Specialisti  

Specialisti poleg dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je njihova dominantna dejavnost, 

ponujajo tudi druge komplementarne oblike zavarovanj, vendar je obseg slednjih majhen ali 

zanemarljiv. V to skupino prištevamo: Modro zavarovalnico, d. d. in Prvo osebno zavaroval-

nico, d. d.   

 

 Veliki nespecialisti  

Pri velikih nespecialistih je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje le ena izmed deja-

vnosti, ki je dobro razvita. V to skupino prištevamo le Zavarovalnico Triglav, d. d. 

 

 

,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

500000,0

600000,0

1
/1

2
/2

0
0

2

1
/5

/2
0

0
3

1
/1

0
/2

0
0

3

1
/3

/2
0

0
4

1
/8

/2
0

0
4

1
/1

/2
0

0
5

1/
6/

20
05

1
/1

1
/2

0
0

5

1
/4

/2
0

0
6

1
/9

/2
0

0
6

1
/2

/2
0

0
7

1
/7

/2
0

0
7

1
/1

2
/2

0
0

7

1
/5

/2
0

0
8

1
/1

0
/2

0
0

8

1
/3

/2
0

0
9

1
/8

/2
0

0
9

1
/1

/2
0

1
0

1
/6

/2
0

1
0

1
/1

1
/2

0
1

0

1
/4

/2
0

1
1

1/
9/

20
11

1
/2

/2
0

1
2

1
/7

/2
0

1
2

1
/1

2
/2

0
1

2

395



 Manjši nespecialisti  

Pri manjših nespecialistih je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ena od manj 

pomembnih oziroma manj razvitih dejavnosti. V to skupino prištevamo Zavarovalnico Adria-

tic Slovenica, d. d., Zavarovalnico Generali, d. d.,  Probanko, d. d., Abanko, d. d., Banko 

Koper, d. d.  

 

Slika 2: Tržni delež različnih kategorij upravljavcev skladov prostovoljnega dodatnega pokoj-

ninskega zavarovanja glede na obseg sredstev v upravljanju 
 

Vir: Modic, T.: Odslej manj bega iz drugega stebra, Dnevnik, 11. 2. 2013. 

 

 

4  TRŽENJE IN PRODAJA PROSTOVOLJNIH DODATNIH POKOJNINSKIH 

ZAVAROVANJ V PRETEKLOSTI 

 

 

Izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj so v preteklosti osredotočali skoraj 

izključno na prodajo kolektivnih zavarovanj in posledično komunicirali le z mnenjskimi vodji 

v družbah, medtem ko je bila komunikacija z zavarovanci v ozadju. To potrjujejo tudi izsledki 

raziskave, ki jo je izpeljala Modra zavarovalnica (GFK, l. 2013, n=802). Pokazala je namreč, 

da anketiranci slabo poznajo ponudnike dodatnega pokojninskega zavarovanja, slabo pa so 

seznanjeni tudi z možnostmi varčevanja za dodatno pokojnino.  

 

V preteklosti so bile razlike med produktom kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokoj-

ninskega zavarovanja med  izvajalci zanemarljive, zato so zlasti večje družbe zavarovanja 

praviloma sklepale na osnovi lastniških, poslovnih ali osebnih povezav z izvajalcem zavaro-

vanja. Izvajalci, ki so poleg izkoriščanja omenjenih povezav svoje prodajno – trženjske aktiv-

nosti usmerjali tudi v sklepanje zavarovanj z drugimi družbami so gotovo bolje razvili funkci-

jo trženja in prodaje, kar utegne za njih predstavljati pomembno konkurenčno prednost za 

prihodnji razvoj.  

 

31,609 % 

54,740 % 

8,850 % 

4,800 % 

Izključni specialisti (3 izvajalci) Specialisti (2 izvajalca)

Veliki nespecialisti (1 izvajalec) Manjši nespecialisti (5 izvajalcev)
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Proces prodaje kolektivnih zavarovanj je bil v preteklosti razmeroma preprost, in sicer ga lah-

ko na kratko opišemo v treh korakih: 

 Ustvarjanje potreb – trženjske aktivnosti 

Izvajalci dodatnih pokojninskih zavarovanj so s trženjskimi in komunikacijskimi aktivnostmi 

ustvarjali potrebo po kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju. Ciljna javnost za 

ustvarjanje potreb so bili direktorji in drugi zastopniki družb, predstavniki zaposlenih (sindi-

kat, svet delavcev), finančniki in kadroviki.  

 Prodajne aktivnosti 

Družba oziroma njeni zastopniki in predstavniki zaposlenih (sindikat, svet delavcev) so se v 

procesu dogovarjanja o možnih kombinacijah glede oblikovanja pokojninskega načrta sočas-

no dogovarjali o sklenitvi pogodbe o financiranju pokojninskega načrta z enim ali več izvajal-

ci dodatnega pokojninskega zavarovanja.  

 Izvedbeni del – proces sklepanja zavarovanja 

Sklenitev pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta izbranega upravljavca, v kateri se 

predstavnika družbe in zaposlenih dogovorita o vseh pravicah in obveznostih glede financira-

nja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene. Podpisu pogodbe o oblikovan-

ju pokojninskega načrta sledi sklenitev pogodbe o financiranju pokojninskega načrta med 

delodajalcem, ki bo financiral premije zaposlenim, in upravljavcem izbranega pokojninskega 

načrta. Po podpisu pogodbe o financiranju zaposleni pristopijo k zavarovanju.  

 

 

5  TRŽENJSKI SPLET IZVAJALCEV PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA 

POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 

 

 

Izvajalci prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se pomembno razlikujejo gle-

de razvoja posameznih gradnikov trženjskega spleta. Zagotovo so trženjski splet celoviteje 

razvili tisti izvajalci, ki so bili zaradi manjših zmožnosti pridobivanja kupcev na osnovi pos-

lovnih in lastniških povezav prisiljeni več investirati v trženje in prodajo.   

Cena 

Posledica skorajda popolne konkurence na omenjenem trgu so majhne razlike v stroških med 

izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. Čeprav stroški niso najpomembnej-

ša kategorija (na prvem mestu je donos), so tradicionalno potrošniki glede cene najbolj občut-

ljivi. 

Prodajna pot 

Prodajna pot prostovoljnih kolektivnih dodatnih pokojninskih zavarovanj je temeljila izključ-

no na osebni prodaji. Tipično so izvajalci v družbah potencialnim kupcem predstavljali ponu-

dbo. 

Produkt 

Produkt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je bil pri različnih izvajalcih 

skorajda enak.   

Tržno komuniciranje 

Promocije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je lotil vsak ponudnik 

posebej, čeprav bi bilo smiselno, da bi se organizirali in pri kupcih ustvarjali potrebe s skup-

nimi komunikacijskimi aktivnostmi. Zagotovo bi bile organizirane skupne promocijske aktiv-

nosti (predvsem na področju odnosov z javnostjo in oglaševanjem) učinkovitejše. Ključno 

komunikacijsko orodje, ki so ga uporabljali izvajalci, je bila osebna prodaja.  

Zaposleni 

Izvajalci, ki so bolj razvili trženjsko-prodajno funkcijo, so imeli nekoliko več zaposlenih na 

področju trženja in prodaje.  
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Upravljanje s kupci 

Predpostavljamo lahko, da so tisti izvajalci, ki so pridobivali pomemben del kupcev na osnovi 

prodajno - trženjskih aktivnosti bolje razvili funkcijo učinkovitega upravljanja s kupci.  

Fizični dokaz 

Med izvajalci na tem segmentu trženjskega spleta ne obstajajo večje razlike. Police oziroma 

pristopne izjave in ostalo gradivo, ki je bilo na voljo zavarovancem po sklenitvi zavarovanja, 

se med izvajalci niso bistveno razlikovali.  

 

 

6  NOVA POKOJNINSKA ZAKONODAJA IN PRIČAKOVANE SPREMEMBE NA 

PODROČJU TRŽENJA IN PRODAJE PROSTOVOLJNIH DODATNIH 

POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ 

 

 

Nova pokojninska zakonodaja (ZPIZ-2) bo pomembno vplivala na trženje in prodajo prosto-

voljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj. Ključni sta dve spremembi: 

 Delodajalec bo lahko sočasno financiral več pokojninskih načrtov kolektivnega dodat-

nega pokojninskega zavarovanja. 

Delodajalci bodo lahko financirali več pokojninskih načrtov in ne le enega, kot je veljalo dos-

lej (ZPIZ-1). To pomeni, da bo lahko delodajalec skupaj s predstavniki zaposlenih izbral dva 

ali več pokojninskih načrtov enega ali več izvajalcev, vsak zaposleni pa si bo med ponujenimi 

pokojninskimi načrti izbral zanj najbolj ugodnega.   

 Uvedba krovnega sklada s podskladi življenjskega cikla.  

Izvajalci bodo lahko oblikovali krovni sklad s tremi podskladi življenjskega cikla in zavaro-

vancem omogočili varčevanje v podskladih z različnimi naložbenimi politikami, pri čemer bo 

imel eden zajamčeno donosnost. Zavarovanci bodo lahko izbirali med varčevanjem v pods-

kladih skladno s svojo starostjo, lahko pa se bodo tudi samostojno odločili za enega od pods-

kladov krovnega sklada.
6
 Varčevanje v pokojninskem skladu z zajamčeno donosnostjo bo 

tako le ena od možnosti.  

Spremenjena zakonodaja na področju prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj zago-

tovo  ponuja priložnost izvajalcem, ki imajo dobro razvito funkcijo trženja in prodaje. Ti izva-

jalci lahko zdaj okrepijo svoje tržne deleže.  

 

 

7  VPLIV NOVE POKOJNINSKE ZAKONODAJE NA TRŽENJE IN PRODAJO 

PROSTOVOLJNIH DODATNIH POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ  

 

 

Zaposleni oziroma zavarovanci bodo z novo zakonodajo pridobili možnost izbire, ki je doslej 

v takšni obliki niso poznali. Mnoge družbe bodo svojim zaposlenim omogočile izbirati med 

več izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja, kako uspešni pa bodo izvajalci, bo odvis-

no od sposobnosti prilagoditve funkcije prodaje, trženja, komuniciranja potrebam in željam 

posameznikov – zavarovancev in ne več samo družbam, kot je veljalo doslej. Izvajalci ne 

bodo več nastopali le na t. i. segmentu B2B
7
 trženja in prodaje, temveč tudi na segmentu 

                                                
6 Izvajalec bo oblikoval krovni sklad s tremi podskladi življenjskega cikla. Zavarovanci, ki bodo izbrali varčeva-

nje skladno z politiko življenjskega cikla, bodo s starostjo prehajali iz bolj tveganega v manj tvegan podsklad. 

Mlajši zavarovanci bodo lahko varčevali v kateremkoli podskladu, najstarejši pa te možnosti ne bodo imeli in 

bodo lahko varčevali le v najmanj tveganem podskladu – podskladu z zajamčeno donosnostjo.  
7 Koncept Business to business trženja in prodaje temelji na prodaji družbam in ne posameznikom. 
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B2C.
8
 Odlično B2B trženje in prodaja bo zgolj sredstvo, ki bo izvajalcu omogočilo doseči 

posameznika.  

Izvajalci, ki so funkciji trženja in prodaje dobro razvili, so v prednosti, saj imajo dovolj pro-

dajno-trženjskega znanja in resursov, s katerimi lahko pomembno izboljšajo svoj tržni položaj 

predvsem na račun izvajalcev, ki teh funkcij niso razvili in zato na nove razmere na trgu doda-

tnega pokojninskega zavarovanja niso ustrezno pripravljeni. Za slednje bi bilo smiselno, da 

izdatneje investirajo v področji trženja in prodaje.    

 

 

8  ALI LAHKO V PRIHODNOSTI PRIČAKUJEMO ZMANJŠANJE ŠTEVILA  

IZVAJALCEV PROSTOVOLJNIH DODATNIH POKOJNINSKIH 

ZAVAROVANJ? 

 

 

Zelo verjetno je, da se bodo upravljavci skladov dodatnih pokojninskih zavarovanj spričo 

spremenjene pokojninske zakonodaje v konkurenčnem boju za pridobivanje novih zavarovan-

cev oziroma ohranitev obstoječih, soočili (še bolj kot doslej) s pritiski po znižanju provizij za 

upravljanje. Poleg tega bodo soočeni z naraščajočimi fiksnimi stroški, saj se bodo (vsaj krat-

koročno) potrebe po vlaganjih na področje trženja, prodaje, informatike in upravljanja premo-

ženja povečale. Če izpostavljene predpostavke držijo, lahko pričakujemo konsolidacijo števila 

izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v dve skupini:  

 Izvajalci – specialisti 

Izvajalci, katerih edina oziroma dominantna dejavnost bo upravljanje skladov dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. Ti izvajalci bodo lahko s svojo velikostjo izkoriščali učinke eko-

nomije obsega (t. i. economies of scale).  

 

 Izvajalci – nespecialisti  

Izvajalci, katerih ena od bolj ali manj pomembnih dejavnosti bo upravljanje skladov dodatne-

ga pokojninskega zavarovanja in bodo pri tem izkoriščali sinergijske učinke z drugimi vrstami 

zavarovanj, ki jih ponujajo (t. i. economies of scope).  

Za Slovenijo bi bilo najbrž smiselno, da bi vzpostavila čim manjše število pokojninskih skla-

dov, ki bi zavarovancem zagotovili ekonomičnost poslovanja tako z vidika upravljavskih stro-

škov kot tudi z vidika združevanja tveganj (Rangus, 2012), vendar ni nujno, da se bo to dejan-

sko tudi zgodilo. Medtem ko je precej verjetno, da se bodo izvajalci – specialisti v prihodnje 

združevali, je to, koliko bo izvajalcev – nespecialistov, težko predvideti. Tisti izvajalci, ki 

bodo ocenili, da je v to dejavnost smiselno vlagati, bodo najbrž svoj položaj na trgu okrepili, 

saj razpolagajo z dovolj  trženjsko-prodajnega znanja in zmogljivostmi.  

 

 

9  TRŽNE PRILOŽNOSTI IZVAJALCEV DODATNIH POKOJNINSKIH  

ZAVAROVANJ 

 

 

Spremenjena pokojninska zakonodaja zagotovo prinaša večjo priložnost tistim izvajalcem, ki 

razpolagajo s prodajno-trženjskim znanjem in resursi ter so poleg tega motivirani za to, da bi 

okrepili dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja. Razumna predpostavka torej je, da 

se bodo tržni deleži v prihodnje prerazporedili. Izvajalce, ki lahko pomembno okrepijo svoj 

tržni položaj, gre najprej iskati med izvajalci, ki niso specilaizirani le za prostovoljna dodatna 

                                                
8 Koncept Business to customer oziroma retail trženja in prodaje temelji na prodaji posameznikom.  
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pokojninska zavarovanja. Ti izvajalci za razliko od specializiranih praviloma razpolagajo z 

dovolj prodajno-trženjskega znanja in zmogljivostmi tudi na segmentu B2C, ne le na segmen-

tu B2B, poleg tega pa je njihov tržni delež trenutno nizek.  

Za izvajalce, ki se bodo odločili za strategijo krepitve tržnega deleža, bo to predstavljalo hkra-

ti velik izziv in priložnost. Pri iskanju ustrezne trženjsko-prodajne strategije so jim lahko v 

pomoč izsledki raziskave o obnašanju posameznikov pri izbiri pokojninskega sklada (Kogut 

& Dahn, 2012). Sodeč po tej raziskavi bo prepričevanje posameznikov o zamenjavi upravlja-

vca izjemno zahtevno opravilo. Pokazalo se je namreč, da sta motivacija in vpletenost v izbiro 

pokojninskega sklada v primerjavi z odločanjem o nakupu nekaterih drugih produktov (npr.  

avtomobila, elektronske naprave ali stanovanja) bistveno manjši. Sodeč po opravljeni raziska-

vi, so posamezniki pripravljeni nameniti bistveno manj časa za seznanjanje s ponudbo pokoj-

ninskih skladov kot s ponudbo drugih produktov. Ena od pomembnejših ugotovitev je tudi, da 

je vedenje laične in strokovne javnosti v povezavi z izbiro pokojninskega sklada zelo podob-

no. Posamezniki se ne glede na to, kako finančno izobraženi so, o izbiri pokojninskega sklada 

ne odločajo na osnovi racionalnih modelov in ob vrednotenju vseh možnosti, ki so nam na 

voljo. Nasprotno, njihova izbira je večinoma posledica poenostavljanja in čustev. To zagotovo 

pomeni, da bo imel pri odločanju o pokojninskem skladu ključno vlogo svetovalec. Poleg 

njega pa bodo na posameznika pomembno vplivale tudi ostale njegove referenčne osebe. Sle-

dnje sta potrdila tudi Benartzi in Thaler (2007), ki sta ugotovila, da posamezniki, ko se odlo-

čajo o izbiri pokojninskega sklada, največkrat poiščejo nasvet pri nestrokovnjakih, ki jim zau-

pajo (pri zakoncu, prijateljih). 

 

Priložnost za izvajalce prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj, katerih cilj je krepitev 

tržnega deleža, je v tem, da investirajo v trženje in prodajo. Raziskava, ki sta jo leta 2006 

opravila Kempf in Ruenzi, je pokazala, da posamezniki večinoma do upokojitve vztrajajo v 

pokojninskem skladu, ki ga izberejo na začetku. Ob predpostavki, da bodo na trgu obstali le 

tisti izvajalci, ki bodo znali ustrezno prilagoditi prodajo in trženje novim razmeram, je priča-

kovati, da se po »tranzicijskem obdobju« trg dodatnih pokojninskih zavarovanj ne bo več bis-

tveno spreminjal. V prihodnjih nekaj letih se zato na tem trgu obeta boj za vsakega zavaro-

vanca. Zmagovalci »tranzicije« na tem trgu pa bodo tisti izvajalci, ki bodo ob vseh drugih 

poslovnih funkcijah uspešni zlasti na področju trženja in prodaje.  

 

 

10 POVZETEK 

 

 

Nova zakonodaja na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja prinaša 

delodajalcem možnost, da svojim zaposlenim omogočijo izbiro med več izvajalci dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, hkrati pa posamezniki lahko (odvisno od starosti) izbirajo med 

varčevanjem v podskladih z različnimi naložbenimi politikami. Obe spremembi bosta 

pomembno vplivali na način trženja in prodaje dodatnih pokojninskih zavarovanj. Izvajalci 

bodo morali trženje in prodajo prilagoditi potrebam in željam posameznikov in ne le deloda-

jalcev; trženje in prodaja na B2C segmentu bosta postala enako pomembna kot na B2B seg-

mentu. Spremembe prinašajo ambicioznim izvajalcem, ki bodo želeli povečati svoje tržne 

deleže, veliko priložnost. A izrabili jo bodo lahko le ob ustreznem trženju in prodaji, zato so 

naložbe v ta področja nujne.  
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11 SUMMARY 

 

 

According to new legislation of supplementary pension insurance, employer can offer its em-

ployees a possibility to choose among different supplementary pension insurance providers, 

and individuals have a possibility to choose between funds with different investment policies 

of a provider. Both changes will have a significant effect on sales and marketing of supple-

mentary pension insurance; sales and marketing on B2C (business to customer) segment will 

become equally important as sales and marketing on B2B (business to business) segment. 

Ambitious providers of supplementary pension insurance have an opportunity to strengthen 

their market share, but they could only do it with appropriate marketing and sales strategy, so 

it is necessary for them to invest in these fields.   
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PERFORMANCE MANAGEMENT IN ZAVAROVALNIŠTVO 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT AND INSURANCE COMPANIES 

 

MAG. SAŠA ŠTIVAN
1
  

 

 

1 UVOD 

 

 

Zavarovalništvo je del imunskega sistema ekonomije. V primeru  nastopa rizičnih dogodkov 

in katastrof, zavarovalništvo ekonomiji omogoči, da v najkrajšem možnem času ponovno 

vzpostavi in nadaljuje poslovanje, da ostane konkurenčna in se naprej razvija. Uspešen razvoj 

zavarovalne dejavnosti je tako posredno ključen za dolgoročni razvoj družb in njihove 

ekonomije.  

 

V obdobju internacionalizacije in globalizacije, ko postaja konkurenca čezmejna, so tudi 

pritiski na učinkovito poslovanje zavarovalnic bistveno večji, zato se morajo slednje, da bi 

ohranile svoje poslovanje in tržni delež tako na tujih kot tudi na domačih trgih, nujno ustrezno 

odzvati. 

 

Prav performance management (PM) oz. management učinkovitosti in uspešnosti odgovarja 

na vprašanje, kako naj organizacija oziroma zavarovalnica dosega višje vzvode učinkovitosti 

sredstev (zaposlenih, finančnih sredstev in tehnologije) s ciljem doseči kratko-, srednje- in 

dolgoročne strateške cilje.  

 

Namen menedžmenta učinkovitosti in uspešnosti je ažurno odgovoriti na vprašanja: »Kako 

nam gre?«; »Zakaj?«; »Kaj naj delamo?«, in sicer z namenom, da bi dosegli ali celo presegli 

postavljene strateške in druge začrtane cilje. 

 

Z namenom dodatnega izboljšanja generiranja dodane vrednosti postavlja performance 

management ogrodje, tj. procese in orodje poslovne inteligence, ki jih dodatno nadgrajuje z 

analizo učinkovitosti in uspešnosti, da bi: 

 dosegli ciljne strategije in nadzor stroškov, brez da bi žrtvovali cilje prihodnje rasti, 

konkurenčnosti ter doseganja uspešnosti poslovanja; 

 razumeli, kaj je gonilo stroškov in dobička (vrednosti); 

 izboljšali agilnost, 

 identificirali poslovna, ekonomska, socialna, družbena in okoljevarstvena tveganja in 

priložnosti ter se nanje ustrezno odzivali. 

 

V prispevku je prikazan menedžment učinkovitosti in uspešnosti ter v sklopu le-tega 

preverjena ogrodja in načini za preobrazbo informacij v boljšo poslovno učinkovitost in 

konkurenčnost. Poslovanje zavarovalnic deli na posamezna poslovna področja in v okviru 

vsakega opredeljuje ključna področja odločanja in njihove »sladke točke«, ki so ključnega 

pomena za uspeh posameznih področij.  

 

                                                

1 Zavarovalnica Triglav, d. d.  
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Uspeh postavlja kot posledico ažurno in transparentno začrtanih, iz strategije izhajajočih 

ciljev ter iz njih izpeljanih merljivih ključnih meril uspeha, sprotnega analiziranja, ažurnega 

odzivanja na vrednosti z ustreznimi aktivnostmi, monitoriranja učinkov le-teh in sprotnega 

prilagajanja. Kot podlago za doseganje učinkovitosti izvajanja omenjenih procesov 

opredeljuje sodobno tehnologijo (podatkovna skladišča) in moderna orodja za podporo 

odločanju. 

 

Vpeljan menedžment učinkovitosti in uspešnosti tako omogoča zavarovalnici, da se lahko 

hitreje odziva, sprejema boljše odločitve, laže dosega cilje in posluje učinkoviteje ter 

posledično pridobi pred drugimi konkurenčno prednost. Njegov pomen se še poveča zlasti v 

obdobjih intenzivnejše dinamike in volatilnosti, kot so gospodarsko-finančne krize, ki še 

dodatno poudarijo pomen ažurnih kakovostnih informacij in odzivov. 

 

 

2 PERFORMANCE MANAGEMENT 

 

 

Na svetovnem trgu je moč zaslediti tri angleške sinonime s pripadajočimi kraticami, ki jih 

uporablja stroka: BPM (angl. business performance management), CPM (angl. corporate 

performance management) in EPM (angl. enterprise performance management). Vsa tri 

poimenovanja predstavljajo vsebinsko isti pojem in posledično raziskovalna podjetja, kot sta 

IDC in Gartner, uporabljajo krajšo, poenoteno različico poimenovanja in sicer »performance 

management« ali krajše PM.  

 

V slovenski strokovni literaturi praviloma predstavlja vsebino performance managementa 

izraz management učinkovitosti in uspešnosti. 

 

 

2.1 Učinkovitost in uspešnost kot ozadje performance managementa 

 

 

S širjenjem mednarodnega poslovanja se veča konkurenčni pritisk in prav vsaka 

zavarovalnica se mora, če želi ohraniti svoj tržni položaj in poslovanje, ustrezno odzvati tako 

na tujih kot tudi na domačih trgih. Zaradi želje po stabilnem in dolgoročnem poslovanju, 

ohranjanju obsega poslovanja oziroma celo želje po širitvi le-tega so družbe primorane 

izboljševati svojo konkurenčno prednost – učinkovito poslovanje, saj lahko glede na to, da so 

stranke vse bolje seznanjene s primerljivimi, konkurenčnimi produkti, pogosto dosežejo 

prednost le z učinkovitim poslovanjem. To pomeni, da so družbe z danimi vložki (finančnimi 

in nefinančnimi) zmožne doseči večji oziroma enak učinek ob manjšem vložku. 

 

Na Sliki 1 je prikazana povezava med zunanjimi in internimi vplivi ter posledično vložkom, 

učinkom in izidom, ki predstavljajo glavne elemente pri oblikovanju kazalcev učinkovitosti in 

uspešnosti. Tako se denarni in nedenarni vložki preko procesa preoblikujejo v učinke. Na 

primer, število zaposlenih kot vložek vpliva na število prodanih polic (učinek). Najpogostejšo 

mero učinkovitosti, ki je širši pojem od produktivnosti, predstavlja razmerje med učinkom in 

vložkom ter vključuje tudi koncept meje učinkovitosti oziroma možnosti, saj se za višjo 

stopnjo učinkovitosti šteje, če z danimi vložki proizvedemo večji učinek ali dosežemo dani 

učinek s čim nižjimi vložki. 
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Po drugi strani se pojem uspešnosti nanaša na doseženi izid. Učinek in izid je pogosto težavno 

razlikovati, zato se velikokrat uporabljata kot sinonima. Kot primer lahko navedemo 

učinkovitost zavarovalniških agentov oziroma učinke delovanja agentov, ki se največkrat 

izražajo v, denimo, številu prodanih polic, novo policirani premiji ali številu novih strank. Kot 

uspešnost prodajnikov ali agentov pa lahko vidimo poslovni rezultat portfelja agenta.  

 

Praviloma pristop merjenja uspešnosti oziroma učinkovitosti temelji na določitvi že omenjene 

meje učinkovitosti (angl. productivity possibility frontier), ki lahko temelji na preteklih 

podatkih, primerljivosti z drugimi oziroma »benchmarkingu« ali pa na različnih izračunih in 

modelih.  

 

Koncept merjenja učinkovitosti in uspešnosti (Slika 1) predpostavlja, da je meja učinkovitosti 

oziroma uspešnosti organizacijske enote znana. V praksi pogosto ni tako in je treba mejo 

določiti, jo oceniti. Za ocenjevanje se uporabljajo različne metode, med katerimi so 

najpogostejše: benchmarking, ekstrapolacija preteklih rezultatov ali linearno programiranje in 

modeliranje. Prav pravilna postavitev mej, ažurno merjenje njihovega doseganja, analiziranje 

in poročanje ter prilagajanje aktivnosti morebitnim odklonom so eno od ključnih izhodišč 

menedžmenta učinkovitosti in uspešnosti. 

 

Slika 1: Koncept učinkovitosti in uspešnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastni. 

 

 

2.2 Pojem in vsebina performance managementa 

 

 

Ožje gledano predstavlja performance management (v nadaljevanju PM) prevajanje planov in 

strategije v rezultate in tako gre za proces managementa strategije. Glavni namen PM ni samo 

upravljanje uspešnosti in učinkovitosti, temveč predvsem izboljšanje obojega. Menedžerjem 

pomaga, da prej zaznajo negotove spremembe v okolju ter se nanje hitreje in učinkovitejše 

odzovejo. PM nudi sposobnost hitrega predvidevanja in odzivanja na probleme (Cokins, 

2009). Pomaga pri postavitvi strateških ciljev, merjenju doseganja teh ciljev in upravljanju 

uspešnosti in učinkovitosti glede na postavljene cilje (Frolick & Ariyachandra, 2006). 

Vložek Učinek Izid 

Učinkovitost 

Zunanji dejavniki: ekonomski, socialni, gospodarski in zakonodajni okvir, 

klimatski in ekološki dejavniki, konkurenca 

Uspešnost 

Performance management 

Notranji dejavniki: poslanstvo, strategija, poslovne prvine in procesi 
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Rejc Buhovac (2008) navaja kot primarni namen PM vzpodbujanje prizadevanja zaposlenih in 

usmerjanje njihovih naporov k doseganju strateških ciljev podjetja, kar dosega s 

porazdelitvijo odgovornosti in pristojnosti po organizacijski strukturi, s strateškim 

planiranjem, predračunavanjem, nadzorom in nagrajevanjem. Vloga PM je tako zapolnjevanje 

vrzeli med poslanstvom, vizijo in strategijo na eni strani ter med aktivnostmi zaposlenih na 

drugi strani. 

 

PM je mogoče razumeti kot t. i. koncept dežnika (angl. umbrella concept), saj integrira 

operativne in finančne informacije ter različne metode, metodologije in orodja poslovne 

inteligence v eno samo ogrodje za uresničevanje strategije, planiranje, nadziranje izvrševanja, 

analiziranje in poročanje za podporo odločanju.  

 

PM praviloma vključuje sledeče metode in metodologije:  

- sistem uravnoteženih kazalnikov (angl. balanced scorecards oziroma krajše BSC), ki 

izhaja iz strategije podjetja, 

- izdelovanje strateških zemljevidov (angl. strategy map), 

- kalkulacijo stroškov z metodo kalkuliranja stroškov po sestavinah dejavnosti (angl. 

activity based costing, ABC),  

- predračunavanje,  

- napovedovanje in planiranje.  

Te metodologije dopolnjujejo druge ključne koncepte, kot so: 

- management odnosov s strankami (angl. customer relationship management, CRM),  

- management oskrbovalne verige (angl. supply chain management, SCM), 

- obvladovanje tveganj (angl. risk management) in  

- management človeškega kapitala (angl. human capital management, HCM) (Cokins, 

2009, str. 10). 

 

PM pridobi večjo moč in učinek sinergije z integracijo in poenotenjem zgoraj navedenih 

metodologij ter z uporabo različnih analitik, še posebno z napovedno analitiko. Napovedne 

analize so pomembne, saj se podjetja tako premikajo iz managementa s kontrolo in 

reagiranjem na ex post facto podatke proti managementu z vključevanjem predvidevanj, kar 

pomeni ažurnejše in agilnejše odzivanje. Eno od takih orodij je IBM SPSS modeler. Namen 

orodja je zmožnost napovedovanja na podlagi preteklih podatkov in statističnih orodij. 

Uporablja se lahko za vzpostavitev: 

- modelov kredibilnosti, 

- retention modelov, 

- targeting modelov idr. 

 

Podjetja in druge organizacije vse pogosteje razvijajo in uporabljajo omenjene modele in tako 

imenovane scorecard modele, ki jih vključujejo v optimizacijo uspešnosti in učinkovistosti 

poslovanja. 

 

Z uporabo zgoraj omenjenih modelov se lahko poslovni subjekti prej ustrezno odzovejo na 

spremembe v okolju in v notranji organizaciji. Z modeli napovedovanja tako postanejo 

proaktivni in lahko naredijo popravke, še preden se pojavijo problemi, namesto da preučujejo 

potrebe po spremembah šele, ko že pride do odklonov od načrtovanega.  
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Večina poslovnih subjektov tega pomembnega napovedovalnega skupka metodologij še 

nimajo aktivno integriranega. Toda PM šele vključno z njim tvori celoto in posledično nudi 

popolno sliko in pravo dodano vrednost za doseganje uspešnosti in učinkovitosti. 

 

Učinek performance managementa dodatno pridobi na pomenu v obdobju povečane dinamike 

in volatilnosti, kot so gospodarsko-ekonomske krize; tj. zlasti, ko sta pomembna odzivnost na 

spremembe in hitro odzivanje na podlagi ključnih ter ažurnih informacij. Zgodovina je že 

pokazala, da so lahko prav ažurne informacije in posledično agilen odziv pogosto razlog za 

pridobitev ključne konkurenčne prednosti in posledično tržnega deleža in nadvlado 

konkurence.  

 

Predvidevanja svetovne raziskovalne Skupine Gartner so, da bodo informacijski oddelki 

organizacij, ki so nosilci iniciative poslovne inteligence (angl. Business Inteligence, BI) v 

prihodnosti vedno pogosteje transformirali v aktivne nosilce in pobudnike poslovnih 

transformacij in prenove poslovnih procesov. 

 

Lahko bi rekli, da je performance management termin, ki opisuje in definira procese, 

metodologije, merila ter sisteme, ki se uporabljajo za doseganje, upravljanje in nadzor 

strateških poslovnih ciljev in rezultatov organizacije. Vsebina termina ni vezana le na 

tehnologijo, temveč gleda na sodobno informacijsko tehnologijo poslovne inteligence kot na 

sredstvo, ki omogoča, da se strategije, cilji, merila, procesi, orodja ter metodologije definirajo, 

spremljajo, vizualizirajo, hranijo in analizirajo. 

 

Predstavlja integriran portfelj procesov, meril, informacijske arhitekture, ki uspešno 

omogočajo nadziranje, načrtovanje in analiziranje verige ustvarjanja dodane vrednosti, 

uresničevanja strateških in drugih ciljev organizacije ter omogočajo hitrejši in učinkovitejši 

odziv na tržne razmere in spremembe. 

 

Performance management sestavljata dva osnovna tehnološka gradnika: prvi je informacijska 

infrastruktura, ki jo sestavlja podatkovno skladišče in poročevalski BI sistem za podporo 

odločanju, drugi gradnik predstavlja nadgradnja obstoječih poročevalskih sistemov s 

specializiranimi analitičnimi aplikacijami, ki pokrivajo posamezne ključne procese za 

upravljanje z rezultati uspešnosti in učinkovitosti podjetja ter vključujejo tudi vizijo podjetja 

ter strategijo in spremljanje izvajanje le-te. Pri tem se praviloma naslanjajo na uporabo 

ključnih indikatorjev uspešnosti. 

 

 

2.3 Razvoj performance managementa 

 

 

Kot prve zametke začetka razvoja današnjega performance managementa lahko vzamemo 

sisteme za podporo odločanju (angl. decision support system, DSS), ki so se pojavili v 

začetku sedemdesetih let 20. stoletja v obliki avtomatiziranih standardnih poročil, ki so 

omogočala hitrejše odločitve na podlagi ažurnejših podatkov. Iz DSS sistema se je pozneje 

razvil direktorski informacijski sistem (angl. executive information system, EIS). Konec 

osemdesetih let je problem integracije podatkov rešilo podatkovno skladišče (angl. data 

warehouse, DW) in je skupaj z orodji za sprotno analitično obdelavo podatkov (angl. 

online analytical processing, OLAP) izboljšalo dostop do podatkov in njihovo manipulacijo.  
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Poslovna inteligenca (angl. business intelligence - BI) ob koncu 20. stoletja je pomenila 

naslednji korak v evoluciji, ki je doprinesla tehnologijo (infrastrukturo in analitična orodja) za 

izboljšanje procesa odločanja. Obstaja veliko definicij poslovne inteligence, ki so se sčasoma 

spreminjale, in sicer od osredotočenosti definicij na tehnološki del poslovne inteligence do 

širšega razumevanja poslovne inteligence.  

 

Čeprav nudi poslovna inteligenca orodje, potrebno za izboljšanje procesa odločanja, ne nudi 

sredstev za planiranje, spremljanje, kontroliranje in managiranje implementacije strateških 

ciljev.  

 

Omenjeno vključuje performance management (PM), ki je naslednji logični korak v 

evoluciji sistemov za podporo odločanju, saj optimizira razvijanje in uresničevanje strategije 

podjetja. Kot je razvidno s Slike 3, je PM ogrodje, z razliko od BI, sestavljeno iz naslednjih 

ključnih procesov, ki so sklenjeni v krogotok: postavljanje strategij, iz njih razvijanje planov 

in predračunov, ažuren nadzor in analiza ter sprotno izvajanje popravljalnih akcij (Frolick & 

Ariyachandra, 2006). 

 

Kot prikazuje Slika 2 bi lahko informacijska orodja v grobem razdelili na transakcijske 

sisteme in na sisteme za podporo odločanju oziroma BI/PM sisteme. Dejanska moč informacij 

in dvig donosnosti naložb rasteta eksponencialno od leve proti desni kot posledica poslovne 

inteligence in PM. To pa ne pomeni, da transakcijski sistemi niso pomembni. Prav nasprotno, 

saj v boljšem stanju, kot so, večjo moč in natančnost imajo poslovna inteligenca ter PM in 

analitična orodja.  

 

Prve tri faze razvoja na levi strani Slike 2 lahko odgovorijo le na vprašanje, kaj se je zgodilo v 

preteklosti. Moč poslovne inteligence, PM in analitike se začne s četrtim krogom, in sicer z 

deskriptivnim modeliranjem, v sklopu katerega lahko odgovorimo na vprašanje, kaj se je 

zgodilo in zakaj. Dva pomembna primera deskriptivnega modeliranja v podjetju sta: 

modeliranje oziroma kalkulacija stroškov po ABC metodi ter modeliranje strateškega 

zemljevida, ki prikazuje vzročno-posledične povezave med strateškimi cilji in plane za 

izpolnitev ciljev.  
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Slika 2: Zgodovinske faze razvoja managementa uspešnosti in učinkovitosti 

 

 
Vir: G. Cokins, 2009. 

 

Z napovednim modeliranjem, ki ga prikazuje peti krog, pa preidemo od zgodovinskih 

informacij na napovedne informacije (na primer z uporabo »kaj-če« scenarijev in 

obnavljajočega predračunavanja). Podjetje torej postane proaktivno in ni več reaktivno 

(Cokins, 2009). 

 

 

2.4 Struktura PM in povezava z BI 

 

 

Performance management ni substitut poslovne inteligence, saj slednja kot tehnologija in 

proces omogoča in podpira PM ogrodje; BI zagotavlja infrastrukturo in aplikacije, potrebne za 

vpeljavo PM, le-ta pa poveča vrednost BI. 

 

Kot je razvidno s Slike 3, proces BI, ki je temelj PM ogrodja, s tehnološkega vidika obsega: 

• zajemanje podatkov iz različnih podatkovnih virov; 

• izločevanje, preoblikovanje in polnjenje podatkov (angl. extract, transform and 

load, ETL) v podatkovno skladišče; 

• izgradnjo podatkovnega skladišča (angl. data warehouse) in/ali področnih 

podatkovnih skladišč (angl. data marts), s katero nastane struktura podatkov, ki se 

imenuje kocka (angl. cube); 

• namestitev BI orodij, ki dostopajo do podatkov v kockah z namenom rudarjenja. 

 

PM nato črpa podatke in uporablja orodja BI ter jih nadgrajuje s procesom in metodami za 

postavljanje strategije, iz njih izpeljanih ciljev ter planov, ažuren nadzor doseganja slednjih in 

sprotno izvajanje popravljalnih akcij. 
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Slika 3: Struktura in proces poslovne inteligence in managementa uspešnosti in učinkovitosti 

 

 
Vir: Frolick & Ariyachandra, 2006. 

 

 

Najpogostejši podatkovni vir BI sistemov predstavljajo obstoječi transakcijski sistemi, v 

katerih je shranjenih največ kvantitativnih podatkov podjetja. Naslednji podatkovni vir 

predstavljajo samostojne zbirke podatkov, ki so v večini primerov preglednice in lokalne 

podatkovne baze. Obstaja še množica dodatnih potencialnih podatkovnih virov, od katerih je 

treba izpostaviti še zunanje podatke iz okolja podjetja (Jaklič, Popovič & Lukman, 2010). 

 

Naslednji del arhitekture BI sistema je proces ETL, katerega namen je pridobivanje, čiščenje 

in integracija podatkov iz različnih virov v podatkovno skladišče. ETL proces v veliki meri 

vpliva na uspešnost BI sistema in posledično tudi na uspešnosti PM, saj je od ETL procesa 

odvisna kakovost podatkov.  

 

Jutras in Hatch (2009), raziskovalca raziskovalne hiše Aberdeem Group, opažata, da so se 

znašle v strateških akcijah najboljših podjetij drugačne prioritete. Leta 2008 je bila tako 

glavna prioriteta podjetij avtomatizacija procesnih tokov, povezanih s procesom 

predračunavanja, najnižjo prioriteto pa je imelo izboljšanje kakovosti podatkov. V letu 2009 

se je zgodil preobrat, saj je prva prioriteta postala zadnja in obrnjeno. To se je zgodilo zato, 

ker so vsa najboljša podjetja do leta 2009 že investirala v orodja PM, ki so poskrbela za 

avtomatizacijo. Zdaj je glavna prioriteta najboljših podjetij izboljšati kakovost podatkov. 

Podatki, ki so pridobljeni iz raznovrstnih podatkovnih virov, velikokrat vsebujejo napake, 

pomanjkljivosti, nasprotovanja in druge vire nekonsistentnosti. Zato je treba nameniti veliko 

pozornosti čiščenju in preoblikovanju podatkov, saj lahko nekonsistentnost le-teh izniči 

večino koristi, ki jih želimo pridobiti z uvedbo BI sistema in PM ogrodja (Jaklič et al., 2010). 

Velja angleški rek, ki pravi, da slabi vhodni podatki pomenijo nujno tudi slabe rezultate vseh 

na njih opravljenih analiz (»garbage in, garbage out«). 

 

Osrednja sestavina platforme BI, ki je temelj za PM ogrodje, je podatkovno skladišče, ki 

združuje podatke z različnih poslovnih področij podjetja z namenom, da omogoča integriran 

prikaz celotnega poslovanja. Poleg osrednjega podatkovnega skladišča, ki zajema celotno 
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poslovanje, ima podjetje lahko eno ali več področnih podatkovnih skladišč, ki pokrivajo le 

posamezna poslovna področja, na primer določene poslovne funkcije, kot so finance, prodaja 

in trženje idr. V praksi obstajajo različna mnenja glede prave metode izgradnje podatkovnega 

skladišča in sicer nekateri zagovarjajo, da se morajo v podjetju najprej zgraditi področna 

podatkovna skladišča, iz katerih se nato zgradi podatkovno skladišče, drugi pa menijo ravno 

obratno.  

 

Platformo BI je mogoče implementirati brez podatkovnega skladišča. Brez njega je mogoče 

načeloma uporabljati tudi glavne funkcije PM sistema, kot so planiranje, predračunavanje  

in napovedovanje. Vendar podatkovno skladišče dodatno ponuja naslednje glavne koristi: 

enostavno dosegljivost zgodovinskih podatkov, ažurnejši dostop ter vnos planov, predračunov 

in napovedi v podatkovno skladišče, kar pomeni, da lahko dejanske poslovne rezultate 

primerjamo z načrtovanimi v podatkovnem skladišču. 

 

Podatke iz relacijskega podatkovnega skladišča strukturiramo v eno ali več kock, do katerih 

dostopajo BI in PM orodja. Orodja, ki spadajo v skupino BI, so naslednja: orodje za 

interaktivna poročila, orodje za sprotno analitično obdelavo podatkov (angl. online analytical 

processing, OLAP), orodje za podatkovno rudarjenje, nadzorne plošče (angl. dashboard) 

(Slika 4) in orodje za prikaz kazalnikov (angl. scorecards). 

 

BI rešitve so usmerjene reaktivno, saj dajejo podporo odločanju s svojimi orodji na podlagi 

zgodovinskih podatkov, z razliko od PM rešitev, ki so zaradi uporabe napovedne analitike 

usmerjene tudi proaktivno. Interes podjetja tako ni le spremljanje nadzornih plošč in sistemov 

kazalnikov s podatki za preteklost, temveč je bolj pomembno v naprej premakniti kazalnike v 

smeri izboljšanja poslovanja. To pa omogoča PM. 

 

Na PM lahko gledamo kot na uporabo BI. BI nudi platformo transakcijskih podatkov in 

njihove delne pretvorbe v koristne informacije. Nato integrirane PM aplikacije na vrhu BI 

platforme z različnimi metodologijami (vsaka vsebuje analitične sposobnosti) povečajo 

potencial BI platformi. BI in PM skupaj tvorita most, ki povezuje podatke z odločitvami.  

 

 
  

410



 
 

Slika 4: Primer nadzorne plošče (angl. dashboard) 

 

 

 
Vir: Lastni. 

 

Integracija sistemov in informacij je prvi korak do PM, ključni element za dosego celotne 

vizije PM pa je uporaba napovedne analitike na osnovi razlagalnega kvantitativnega modela 

uspešnosti in učinkovitosti podjetja. 

 

PM ni nova metodologija, ki bi se je morali vsi v podjetju učiti, ampak gre za zbirko 

obstoječih metodologij, s katerimi je večina managerjev seznanjena. Le-te so smiselno in 

učinkovito povezane v celoto. Skupaj te metodologije prinesejo učinke sinergije in vodijo 

uresničevanje strategije podjetja (Cokins, 2009). 

 

2.5 Problemi, ki jih rešuje management uspešnosti in učinkovitosti 

 

 

Zanimanje za PM se je v zadnjih letih povečalo predvsem zato, ker PM rešuje naslednje 

glavne probleme (Cokins, 2009): 

• Neuspeh pri uresničevanju strategije. Glavni razlog za neuspeh je pogosto, da 

večina zaposlenih ni poenotena s strategijijo svojega podjetja oziroma te strategije niti 

ne poznajo in zato ne vedo, kako njihovo delo prispeva k strateškim ciljem. Prav tako 

pogosto manjka sistem ažurnih sprotnih informacij, ali se družba približuje ali 

oddaljuje od strategije. PM zato vključuje strateške zemljevide, sisteme uravnoteženih 
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kazalnikov, ključne kazalnike uspeha (angl. key performance indicator, KPI) in 

nadzorne plošče kot ažurne komponente PM programske opreme, ki odpravljajo ta 

problem. 

• Neuresničena pričakovana donosnost naložb v transakcijske sisteme. PM je 

multiplikator vrednosti relativno velikih investicij podjetij v transakcijske sisteme, 

katere pogosto ne dosegajo pričakovanih donosov. Potencialna donosnost naložb je 

skrita v surovih podatkih, ki jih generirajo transakcijski sistemi, in le s transformacijo 

teh podatkov v informacije, potrebne za odločanje, lahko realiziramo donosnost. Zato 

je PM multiplikator vrednosti. PM poveča vzvod CRM sistemov, ERP sistemov in 

drugih ključnih transakcijskih sistemov. 

• Širjenje odgovornosti za poslovne rezultate s posledicami. Današnje hitre 

spremembe v poslovnem svetu zahtevajo hitre odločitve na vseh ravneh v podjetju. 

Podjetja se zato premikajo k takšnemu slogu vodenja, ki je usmerjen v opolnomočenje 

managerjev in zaposlenih. Tako se odgovornost zaposlenih veča, vendar nima nobene 

moči, če niso rezultati le-te jasno in nazorno ažurno prikazani in primerljivi z merili ter 

jasno določenimi pozitivnimi ali negativnimi učinki na odgovorne zaposlene. Ta 

problem reši PM s povezavo ključnih kazalnikov uspeha in sistema nagrajevanja 

zaposlenih. 

• Potrebe po hitrih odločitvenih analizah. V današnjem poslovnem svetu morajo 

zaposleni sprejemati odločitve hitro in sproti, kar pomeni, da morajo razumeti 

strategijo podjetja. Na tej točki se soočamo še s problemom, da lahko odločitev  

managerja nekega oddelka negativno vpliva na druge oddelke oziroma funkcije. Torej 

ne vemo, na koga in koliko bomo negativno vplivali z našo odločitvijo. PM nudi 

analitično orodje (od analize mejnih stroškov do »kaj-če« scenarijev in simulacij), ki 

podpirajo analize zmogljivosti virov in ocene prihodnje dobičkonosnosti prodaje. 

• Nezadostne računovodske informacije za odločanje. PM vključuje metode, kot je 

na primer metoda kalkuliranja stroškov po aktivnosti (v nadaljevanju ABC metoda), ki 

omogoča boljši nadzor in večjo natančnost stroškov ter razkritje povzročiteljev tako 

imenovanih skritih splošnih stroškov. PM nudi transparentnost in vidnost stroškov, ki 

si jo podjetja želijo, vendar je tradicionalni managerski sistemi pogosto ne morejo 

zagotoviti. 

• Slab management vrednotenja kupcev (angl. customer value management, CVM). 

PM vsebuje prodajne in trženjske analitike za različne vrste segmentacij kupcev. Tako 

vemo, kam osredotočiti prodajni in trženjski proračun, da bo donos maksimalen.  

• Slabo delovanje managementa oskrbovalne verige. Večina družb se danes zaveda, 

da mora biti poleg interne oskrbovalne verige uspešna in učinkovita celotna 

oskrbovalna veriga, in sicer od dobavitelja proti družbi (angl. upstream) in od družbe 

proti stranki (angl. downstream). Podjetja so odvisna od partnerjev po oskrbovalni 

verigi navzdol in navzgor. Torej če vsaj en člen v verigi ni uspešen in učinkovit, se to 

na koncu odrazi z višjo prodajno ceno ali manjšo kakovostjo za končnega kupca, 

posledica tega pa je lahko zmanjšanje obsega prodaje za vse partnerje v oskrbovalni 

verigi. PM rešuje zgoraj navedeni problem z močnimi napovednimi orodji, s 

povečanjem odločanja v realnem času in povečanjem finančne transparentnosti v 

vrednostni verigi. PM omogoča partnerjem v verigi sodelovanje pri vzajemno 

koristnih projektih in skupnemu procesu izboljšanja. 

 

Prednost, ki jo nudi vpeljan PM v primerjavi s preglednicami (npr. MS Excel) in lokalnimi 

bazami podatkov, je tudi integriteta podatkov. Nepovezane preglednice lahko predstavljajo 

resen problem v podjetjih, ker onemogočajo zaposlenim poenoten vpogled v vitalne podatke 

oziroma, z drugimi besedami, ne omogočajo ene različice resnice. 
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Podjetje BPM Partners v svoji raziskavi izpostavlja naslednje največje probleme, s katerimi se 

soočajo uporabniki, ki uporabljajo preglednice za proces planiranja, predračunavanja in 

napovedovanja, in sicer prevelika poraba časa za proces, prekratek čas za analiziranje 

podatkov, slabo določeno lastništvo procesov po poslovnih enotah, nemožnost revidiranja in 

slabo sodelovanje med uporabniki. Pri procesu planiranja, predračunavanja in napovedovanja 

obstaja velik razkorak med zadovoljstvom uporabnikov programov za delo s preglednicami, 

kjer jih le 27 odstotkov doseže in preseže svoja pričakovanja, in med uporabniki PM orodij, 

kjer jih doseže in preseže svoja pričakovanja 74 odstotkov (Colbert, 2009). 

 

Pogosto se dogaja, da obstajajo preglednice za neko poročilo znotraj oddelka, za katere drugi 

oddelki ne vedo. Tako lahko v drugih oddelkih podvojijo delo in ustvarijo svojo različico tega 

istega poročila. To ne le predstavlja podvajanje dela, ampak pogosto prikaže tudi rahlo 

drugačno »resnico«. Problem se lahko pojavi tudi pri vzdrževanju preglednic, saj se lahko 

tisti, ki je preglednice ustvaril, denimo preseli na drug oddelek v podjetju oziroma podjetje 

zapusti. Problem se pojavi tudi, ko preglednice oziroma podatki niso shranjeni na enem mestu 

(npr. na strežniku), temveč so shranjeni na odjemalcih (npr. na prenosnem ali osebnem 

računalniku). Tako podatki niso integrirani. Potemtakem predpostavke v planih nekega 

zaposlenega najverjetneje ne bodo vsebovale novejših predpostavk in planov drugih 

zaposlenih (Cokins, 2009).  

 

Slika 5: Struktura porabe časa analitikov, ki delajo s preglednicami in lokalnimi BP, 

namenjenega za analize in planiranje 

 

 
Vir: Axson, 2007. 

 

Uporaba preglednic predstavlja velik problem predvsem pri planiranju oziroma 

predračunavanju. Managerji stroškovnih mest lahko z uporabo programske opreme za delo s 

preglednicami dokaj enostavno naredijo plan oziroma predračun za prihodnje obdobje, tako 

da na primer vse izdatke v predračunu s pomočjo formule povečajo ali zmanjšajo za določen 

odstotek. Rezultat takšnega predračunavanja je slaba vidljivost vzročno posledičnih povezav v 

podjetju. Ta problem rešuje PM informacijsko orodje s pomočjo uporabe ABP/B metode 

(Cokins, 2009). 

 

41 % 

40 % 

19 % 

Zbiranje podatkov

Vzdrževanje preglednic

Analiziranje in planiranje
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Axson (2007) ugotavlja (Slika 5), da je v podjetjih, ki delajo s preglednicami ali lokalnimi 

bazami podatkov, večina časa (81 %) porabljenega za zbiranje in validiranje podatkov, od 

tega 40 odstotkov za vzdrževanje pregledni. Tako ostane za analiziranje in planiranje,ki sta 

prava generatorja dodane vrednosti, le 19 odstotkov časa. To kaže na sklep, da uporaba 

preglednic namesto PM informacijskih orodij, znatno zmanjšuje učinkovitost in uspešnost 

zaposlenih in posledično družb. 

 

Napredne družbe so spoznale, da bo napovedna analitika najverjetneje njihov glavni vir 

konkurenčne prednosti. Napovedne informacije družbi omogočajo, da lahko zgodaj odkrije 

potencialne probleme in zgodnje znake uspešno realiziranega plana. Tudi zato so se omenjene 

družbe že odločile za implementacijo PM sistemov, ki prihranijo čas za zbiranje in urejanje 

podatkov. Tako ga več ostane za analiziranje in planiranje, ki pomenita za družbe višjo 

dodano vrednost. 

 

Prvi korak do PM je integracija sistemov in informacij. Ključni element za dosego celotne 

vizije PM pa je uporaba napovedne analitike na osnovi razlagalnega kvantitativnega modela 

uspešnosti in učinkovitosti podjetja (Cokins, 2009).  

 

 

PM ni nova metodologija, ki bi se je morali vsi v podjetju učiti, temveč je zbirka obstoječih 

metodologij, s katerimi je večina managerjev seznanjena, povezanih v celoto. Skupaj te 

metodologije vodijo uresničevanje strategije podjetja. 

 

 

2.6 Platforme za podporo performance managementa 

 

 

Chandler et al. (2010) pravi, da trg PM orodij tako kot v preteklih letih (v letu 2008 je zrasel 

za 28 %) še naprej hitro raste. Zadnja leta so bila zaznamovana zlasti s prevzemi manjših 

ponudnikov s strani večjih, kot so Oracle (prevzel je podjetje Hyperion), IBM (prevzel je 

podjetje Cognos) in SAP (prevzel je podjetje Business Objects).  

 

Danes je trg PM orodij razmeroma stabilen. IBM, Oracle in SAP so trije ponudniki (Slika 6), 

ki s svojim tržnim deležem in ponudbo dominirajo na trgu, vendar kljub temu, da imajo 

močan produktni portfelj, raziskave kažejo, da obstaja med uporabniki nekaj negotovosti v 

povezavi s prihodnjim načrtom razvoja proizvodov.  

 

Na Sliki 6 je prikazan Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov PM programskih paketov, ki 

razmejuje ponudnike v štiri kvadrante: v enem so vodje (angl. leaders), v drugem izzivalci 

(angl. challengers), v preostalih pa nišni igralci (angl. niche players) in vizionarji (angl. 

visionaries).  

 

Ključna merila za primerjalno analizo platform PM, ki jih navaja in uporablja, so: 

funkcionalnosti, namestitev, združljivost, enostavnost uporabe, razširljivost, stroški in 

podpora. 

 

Poleg treh vodilnih ponudnikov so na drugi strani manjši, ki se še naprej razvijajo in se 

uspešno kosajo z velikimi, saj ponujajo vrhunske specializirane funkcionalnosti orodij in 

različne možnosti licenciranja ter cenovnih ugodnosti in tako predstavljajo privlačno 

alternativo za kupce, ki nočejo izbrati največjih ponudnikov (Chandler et al., 2010). 
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Slika 6: Gartnerjev magični kvadrant ponudnikov menedžmenta učinkovitosti in uspešnosti za 

leti 2013 in 2012 

 

Vir: Gartner.com, marec in december 2012. 

 

Schiff (2009) pravi, da so bila pred petimi leti orodja PM osredinjena predvsem na 

predračunavanje in planiranje finančne funkcije podjetja. Do danes so se ta orodja razvila 

tako, da podpirajo celoten PM koncept. 

 

PM platforme najpogosteje zajemajo naslednje procese (Gartner, 2012): 

- budžetiranje, planiranje in napovedovanje (angl. Budgeting, planning and forecasting, 

BP&F), 

- modeliranje dobičkonosnosti in optimizacija (angl. Profitability modeling and 

optimization, PM&O), 

- management strategije (formuliranje, spremljanje in izvrševanje) (angl. Strategy 

management); vključuje orodja za prikaz strategij, kazalnikov uspešnosti s strateškim 

zemljevidom in strateško planiranje, 

- finančna konsolidacija in zaključevanje (angl. Financial consolidation and close), 

- finančna in management analiza, poročanje ter razkritja (angl. Financial and 

management analysis, reporting and disclosure) in 

- obvladovanje tveganj (ang. Risk management). 

 

Vse večje platforme PM z BI zdaj vključujejo analitična in napovedovalna orodja za: 

- postavljanje ter spremljanje uresničevanja strategije in 

- orodja za modeliranje in ažuren prikaz iz strategije izpeljanih ključnih kazalnikov 

uspeha za ažurno informiranje o sprotnem uresničevanju strategije na različnih ravneh. 

 

 

415



 
 

3 KLJUČNI INDIKATORJI USPEŠNOSTI IN METODA URAVNOTEŽENEGA 

SISTEMA KAZALNIKOV V ZAVAROVALNICI 

 

 

Brez postavljenih ciljev in meril ni mogoče ugotavljati uspešnosti doseganja ciljev ali 

učinkovitosti poslovanja. Enega od ključnih gradnikov PM in BI modela predstavlja metoda 

uravnoteženega sistema kazalnikov, katere koncept so prvič postavili ob koncu 90. let 

prejšnjega stoletja na inštitutu Nolan Norton. Temelji na postavljenih ključnih indikatorjih 

uspešnosti in učinkovitosti (angl. key performance indicators, KPI).  

 

Pri razvoju so želeli razviti način merjenja rezultatov poslovanja, ki se ne opira, kot do tedaj, 

zgolj na finančne kazalnike, ki so le odraz preteklosti in ker uporaba teh ne zadostuje za 

zagotavljanje pogojev preživetja na daljši rok, kaj šele uspešnosti poslovanja v pogojih vedno 

večje konkurence in nenehnih sprememb. Nortonov slogan pravi, da česar ni mogoče meriti, 

tudi ni mogoče obvladovati (Kaplan, Norton, 2000). Opozarja na dejstvo, da je zasledovanje 

finančnih učinkov poslovodenja treba dopolniti z novimi, širšimi vidiki, ki so enako 

pomembni kot finančni in jih je prav tako mogoče meriti. 

 

Metoda uravnoteženih kazalnikov uspešnosti postavlja tako ob bok finančnemu vidiku še tržni 

vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov in vidik zaposlenih. Podjetja 

naj ne bi uporabljala le finančnih kazalnikov, ker ti merijo zgolj uresničevanje strategije in 

doseganje ciljev v preteklosti, ne opišejo pa dejavnikov, ki dejansko vplivajo na prihodnje 

dosežke. Finančni kazalniki vplivajo na odločitve, s katerimi si managerji prizadevajo 

uresničevati kratkoročne cilje, vendar ne vodijo nujno k uresničevanju dolgoročnih in 

strateških ciljev. Ne zajemajo elementov, ki jih ni mogoče neposredno finančno vrednotiti, 

vendar so nesporni dejavniki uspešnega razvoja. Takšni elementi so znanje, procesi in 

zadovoljstvo zaposlenih ter strank. Medsebojni odnosi teh elementov v različnih 

prerazporeditvah ustvarjajo vrednosti, ki se izrazijo v ugodnih ali neugodnih finančnih 

kazalnikih.  

 

Uravnoteženi sistem kazalnikov pomeni zlasti uravnoteženje finančnih in nefinančnih 

kazalnikov. Kazalniki uspešnosti izhajajo iz poslanstva in strategije podjetja in predstavljajo 

ravnovesje med zunanjimi kazalniki, usmerjenimi k strankam, in med notranjimi kazalniki 

ključnih poslovnih procesov, učenja in rasti zaposlenih. Sistem uravnoteženih kazalnikov 

ohranja finančne kazalnike kot osnovno merilo pretekle uspešnosti, k njim pa dodaja tri 

skupine kazalnikov, ki vplivajo na prihodnjo uspešnost. Slednji so torej kazalniki gonil 

prihodnje uspešnosti, sistem pa uravnoteži objektivno določljive kazalnike rezultatov s 

subjektivnimi gibali uspešnosti. 

 

Namen vpeljevanja uravnoteženega sistema kazalnikov ni zgolj izboljšanje sistema merjenja, 

ampak spodbujanje organizacije, da sledi strateškim usmeritvam (Kaplan, Norton, 2000). 

 

Z uravnoteženimi kazalniki je mogoče poslanstvo in strategijo izraziti v merljivi obliki, ki jo 

razumejo vsi zaposleni. Z njimi je mogoče znanje in sposobnosti ljudi usmerjati v doseganje 

ciljev. Sistem uravnoteženih kazalnikov je zato treba uporabljati kot sistem komuniciranja, 

obveščanja in učenja, da bi zagotovili učinkovito uresničevanje strategije. Uravnoteženi 

sistem kazalnikov, ki zajema štiri vidike, usklajuje kratkoročne in dolgoročne cilje ter 

vzpostavlja ravnovesje med ostrimi kazalniki zastavljenih ciljev in blažjimi, bolj 

subjektivnimi kazalniki (Kaplan, Norton, 2000).  
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Štiri vidike uravnoteženega sistema kazalnikov lahko predstavimo z vprašanji, na katera mora 

podjetje dobiti odgovore, da lahko uspešno udejanji vizijo in strategijo: 

- Tržni vidik s poudarkom na strankah: Kako se pozicioniramo ter kako naj nas 

vidijo stranke, tudi konkurenti, investitorji in kaj doseči, da bomo lahko uresničili 

strategijo? 

- Procesi: V katerih procesih se moramo izkazati in do katere mere, da bomo zadovoljili 

stranke, lastnike in zaposlene ter lahko učinkovito udejanjili strategijo? 

- Finančni vidik: Kako ustvarjamo vrednost za naše stranke in lastnike ter nadzorujemo 

stroške, naložbe, likvidnost, kapitalsko ustreznost, finančno ustreznost, da bomo lahko 

udejanjili strategijo? 

- Zaposleni, rast in razvoj: Kako naj okrepimo svoje sposobnosti in vpeljemo 

izboljšave, da bodo zaposleni zadovoljni, produktivni ter bodo kvalitetno prispevali k 

poslovnemu procesu in bomo lahko uresničili strategijo? 

 

Omenjena področja kazalnikov jasno opredeljujejo cilje, ki naj jih organizacija doseže z 

namenom izpolnitve strategije. Cilji izhajajo iz strategije in so izraženi v merljivih kazalnikih 

uspešnosti ter učinkovitosti, saj v kolikor ne moremo meriti rezultatov, prav tako ne moremo 

ugotoviti, ali smo bili uspešni ali ne. 

 

Opredeljeni splet kazalnikov na Sliki 7 se praviloma nanaša na celotno zavarovalnico na 

najvišji ravni. Z namenom približanja ciljev strategije nižjim organizacijskim enotam, jim je 

nato smiselno prilagoditi posamezne cilje oziroma merila, da postanejo zanje razumljivi, 

oprijemljivi, jasni in smiselni. 

 

Slika 7: Primer uravnoteženega sistema kazalnikov za zavarovalnico s kazalniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastni. 
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Realizacija projektov 

417



 
 

Najvišje vodstvo po postavljenih strategijah in izpeljanih ciljih preko sistema organizacije in 

motivacije zagotovi, da bo interes posameznih vodij in ostalih zaposlenih v organizacijskih 

enotah doseči izpeljane cilje strategije in posledično doseči uspešnost celotne organizacije. 

 

Finančni vidik uravnoteženega sistema kazalnikov vključuje finančne kazalnike, ki zelo 

preprosto in jasno izražajo finančno uspešnost pri doseganju ciljev strategije. Ti se lahko 

nanašajo na rast obsega poslovanja, na dobičkonosnost poslovnih sredstev ali na ekonomsko 

dodano vrednost. Praviloma ti kazalniki merijo rezultate, ki jih zavarovalnica zagotavlja 

lastnikom kapitala, in merijo preteklo uspešnost. 

  

Gonilo finančne poslovne strategije lahko izhaja iz ene ali več od treh temeljnih usmeritev v 

odvisnosti od življenjskega ciklusa poslovne enote (Kaplan, Norton, 2000):  

- povečanje prihodkov in njihov splet: usmeritev pomeni, da podjetje širi ponudbo, 

pridobiva nove stranke, nadgrajuje prodajo produktov obstoječim strankam z 

dodatnimi produkti, ohranja večji obseg obstoječih strank in osvaja nove trge, da 

spreminja program izdelkov ali storitev v ponudbo z višjo dodano vrednostjo ter 

izdelkom in storitvam določa nove cene; 

- zmanjševanje stroškov: usmeritev pomeni prizadevanje za znižanje neposrednih in 

posrednih stroškov; 

- učikovitost rabe prvin poslovnega procesa: usmeritev pomeni prizadevanje za 

zmanjšanje količine obratnega in drugega kapitala, ki ga podjetje potrebuje pri danem 

obsegu in programu poslovanja. Usmeritev vključuje vse aktivnosti v izboljšanje 

učinkovitosti izkoriščanja obstoječih, ne dovolj izkoriščenih sredstev (osnovnih in 

obratnih) ter drugih poslovnih prvin in njihove učinkovitosti. 

 

Tržni vidik zadovoljstva strank izhaja iz dejstva, da je praviloma bistveno ceneje obdržati 

zadovoljno stranko kot pridobiti novo ali izgubljeno nazaj ter, da pridobljena lojalnost stranke 

pomeni močno konkurenčno prednost. Dodatno lahko zadovoljna stanka postane »del 

prodajnega tima« in »prodaja« produkte tako, da jih priporoči drugim. Za zavarovalnice je 

pomembo tudi, da se zavedajo, da so stranke bogat vir informacij o trgu in da je koristno 

dobiti od njih povratno informacijo. V smislu izpolnjevanja in doseganja strategij je prav tako 

pomembno, na kak način in kako so same storitve izpeljane do strank in kako glede na 

primerljive interne in zunanje standarde. 

 

Med osnovnimi kazalniki je zadovoljstvo zaposlenih gibalo produktivnosti in ohranjanja 

zaposlenih, ki hkrati pogojuje, da so zadovoljne tudi poslovne stranke. Z ohranjanjem 

zaposlenih organizacije zasledujejo cilj zadržati tiste posameznike, za katere obstaja 

dolgoročni interes in v katerih razvoj organizacija dolgoročno vlaga. Če ti zaposleni odidejo, 

utrpi organizacija izgubo intelektualnega kapitala. Produktivnost zaposlenih je kazalnik, s 

katerim organizacija meri učinek povečevanja usposobljenosti, morale in inovacij zaposlenih 

ter izboljševanja notranjih procesov in zadovoljstva strank. Poleg izbire osnovnih kazalnikov 

za merjenje učinka zaposlenih morajo organizacije opredeliti tudi gibala vidika učenja in rasti, 

ki so značilna za posebne situacije. Ta gibala ponavadi izvirajo iz prekvalifikacije zaposlenih, 

zmogljivosti informacijskih sistemov ter motivacije, avtonomnosti in usklajevanja (Kaplan, 

Norton, 2000, str. 141). Trije ključni kriteriji vidika zaposlenih, učenja in rasti so tudi hkrati 

tri temeljna gonila uspeha (Kaplan, Norton, 2000): zadovoljstvo zaposlenih, ohranjanje 

zaposlenih v organizaciji in produktivnost zaposlenih. 

 

Vidik poslovnih procesov obravnava ključne procese v podjetju, ki najbolj vplivajo na 

zadovoljevanje potreb, na zadovoljstvo strank in na doseganje finančnih ciljev podjetja za 
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lastnike. Pozornost je usmerjena v medsebojno odvisne poslovne procese, ki tvorijo verigo 

vrednosti in pri katerih se vsaka izboljšava odrazi v izboljšanju finančnega rezultata ter v 

večjem zadovoljevanju potreb kupcev. 

 

Notranji procesi so ključni procesi, ki vodijo k izpolnjevanju ciljev poslovanja s strankami.  

Običajno so sistemi za merjenje uspešnosti poslovanja osredotočeni na izboljševanje 

obstoječih poslovnih procesov, po katerih naj bi se podjetje še posebno odlikovalo. Cilji in 

kazalniki vidika procesov uravnoteženega sistema kazalnikov izvirajo iz strategije 

izpolnjevanja pričakovanj strank in lastnikov. Pri tem je treba izhajati iz verige vrednosti in s 

pomočjo analize le-te opredeliti ključne procese in cilje. Model osnovne verige vrednosti 

podjetje uporabi kot predlogo, ki jo prilagaja svojim specifičnim značilnostim in potrebam pri 

oblikovanju ciljev in kazalnikov svojega vidika notranjih procesov. Trije glavni poslovni 

procesi modela verige vrednosti so (Kaplan, Norton, 2000):  

- proces inovacij, v katerem organizacija raziskuje potencialne potrebe strank in 

oblikuje izdelke ali storitve za zadovoljevanje njihovih potreb, 

- operativni proces, ki zagotavlja proizvodnjo izdelkov ali storitev in njihovo dostavo 

strankam in 

- proces poprodajnih storitev, ki zajema storitve za stranke po opravljeni prodaji.  

 

Šele ko zavarovalnica na podlagi strategij opredeli ključne strateške cilje in merila na ravni 

celotne organizacije, sledi proces nadaljne izpeljave ključnih kazalnikov uspešnosti na nižje 

organizacijske ravni. Pri tem zavarovalnica deluje v smislu dobrega gospodarja in kreira 

indikatorje uspešnosti na ravni podorganizacijskih enot tako, da doseganje ciljev vseh 

posameznih podorganizacijskih enot avtomatično privede do izpolnjenih strateških ciljev 

celotne zavarovalnice. Primeri kazalnikov za eno od osnovnih delitev zavarovalnice na dve 

ključni organizacijski poslovni skupini so prikazani v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Primeri izpeljanih kazalnikov za dva ključna segmenta zavarovalnice 

 

Področje kazalnika Premoženjska zavarovanja Življenjska zavarovanja 

Tržni vidik Tržni delež 

Trajnost strank 

Alternativne prodajne poti 

Zadovoljstvo strank 

Število zavarovanj 

Tržni delež 

Zadovoljstvo strank 

Alternativne prodajne poti 

Finančni vidik Rast obračunane kosmate 

zavarovalne premije 

Kosmati škodni količnik 

Čisti pozavarovalni škodni 

količnik 

Čisti škodni količnik 

Kosmati stroškovni količnik 

Odhodkovni količnik 

Kombinirani količnik 

Donosnost naložb 

Povprečno stanje čistih ztr 

glede na čiste prihodke od 

zavarovalnih premij 

Delež lastne izravnave 

Obračunana kosmata 

zavarovalna premija 

Novo policirana zavarovalna 

premija obročnih zavarovanj 

Merodajni rezultat 

Stroškovni količnik 

Donosnost naložb 
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Procesi Povprečni čas reševanja škod 

Delež zapadle neplačane 

premije v obračunani kosmati 

zavarovalni premiji 

Ocena zadovoljstva strank z 

reševanjem škod 

Število rešenih škod na 

strokovnega delavca 

Delež reklamacij glede na vse 

sklenjene police 

Produktivnost 

Povprečni čas reševanja pritožb 

Zaposleni in rast Št. zaposlenih 

Naložbe v izobraževanje 

Ocena zadovoljstva zaposlenih 

Fluktuacija 

Absentizem 

Št. zaposlenih 

Naložbe v izobraževanje 

Ocena zadovoljstva zaposlenih 

Fluktuacija 

Absentizem 

Vir: Lastni. 

 

Primerne povezave vseh štirih vidikov sistema lahko zagotovijo finančne rezultate, ki se 

kažejo v povečanju prihodkov, zmanjševanju stroškov, večji izrabi sredstev ali večji 

produktivnosti.  

 

 

4 PODROČJA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI V ZAVAROVALNICI 

 

 

Z namenom, da bi lahko tudi posamezna poslovno-funkcijska področja zavarovalnic sledila 

strategiji ter merila uspešnost in učinkovitost svojih poslovnih aktivnosti, so vodilni, največji 

ponudniki rešitev menedžmenta uspešnosti in učinkovitosti (IBM, Oracle, in SAP) razvili in 

ponudili koncepte in strategije, kako uspešno razširiti in v praksi implementirati sistem 

uravnoteženih kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti.  

 

V okviru svojih sistemov in metodologij so posledično nadgradili BSC model s širitvijo ter 

koncepti kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti z ravni celotnega podjetja na posamezna 

ključna funkcionalna področja odločanja in ustrezno prilagodili kazalnike uspešnosti. 

 

Znotraj ključnih področij odločanja so poiskali »sladke točke«, katerih merjenje najbolj 

natančno odraža uspešnost in učinkovitost posameznega področja ter hkrati omogoča ažurno, 

kakovostno in hitro odločanje. 

 

Sistemi določajo kazalnike uspešnosti na ravni posameznih ključnih poslovno-funkcijskih 

odločitvenih področij. Cilj ostaja enak, kot ga navaja že performance management, to je 

doseči strategijo in iz nje izpeljane ključne strateške cilje zavarovalnice. 
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Pri tem izhajajo iz obstoječe tehnologije, ki jo ponujata vpeljana poslovna inteligenca in PM: 

- osnova so učinkovito vzpostavljena podatkovna skladišča, ki nudijo ogromno ažurnih 

podatkov in jih lahko hitro pretvorijo v kvalitetne informacije za odločanje; 

- dosegljivost ažurih informacije na razpolago vse dni v tednu, kjerkoli in kadarkoli; 

- za uspešno poslovno odločanje je pomembno znotraj posameznih področij odločanja 

izbrati ključne »sladke točke«, točke z merili, ki so v masi podatkov bistvene za 

uspešno poslovno odločanje in učinkovito uresničevanje strategije in ciljev 

organizacije. 

 

Informacijske »sladke točke« definirajo kot rešitev iz nastale situacije, zlasti v zadnjih dveh 

desetletjih, ko je obenem s sodobno informacijsko tehnologijo prišlo do poplave 

odločevalcem dostopnih podatkov in lahko že samo iskanje ključnih pomeni izgubo 

pomembnega časa za uspešno, ažurno odločanje in ukrepanje ter nudi prednost konkurentom. 

 

Predmet ni več pridobiti in posredovati odločevalcu še več ažurnih podatkov. Namen je 

izluščiti »pravo« informacijo. Posledično je to izhodišče za informacijske »sladke točke«, ki 

zahtevajo uspešen dizajn, grupiranje in obogatitev podatkov v ključne informacije za 

odločanje. Slednje omogočajo managerjem in vodstvu, da lahko ažurno sprejmejo najboljše 

odločitve o rasti prihodkov, upravljanju s stroški, upravljanju s finančnimi sredstvi, 

upravljanju z dolgoročnimi sredstvi in druge. 

 

Ciljne vrednosti kazalnikov, ki odražajo uspešnost, si zavarovalnica praviloma izračuna in 

postavi na podlagi lastnih ciljev, lahko jih določi na podlagi preteklih lastnih vrednosti (na 

primer z ekstrapolacijo) ali uporabi benchmarking oziroma primerjavo s konkurenti ali 

industrijo zavarovalništva ali uporabi metode modeliranja in napovedovanja. 

 

Ker je tematika zelo obsežna, prostor v tem prispevku pa omejen, so v Tabeli 2 podana le 

ključna področja odločanja in izbrani primeri ključnih meril ažurnega določanja uspešnosti in 

učinkovitosti ter izpolnjevanja strategije zavarovalnice.  
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Tabela 2: Ključna področja odločanja in primeri nekaterih izbranih meril/indikatorjev 

ažurnega ugotavljanja izpolnjevanja strategije 

 

Področje odločanja Primeri indikatorjev uspešnosti in učinkovitosti »sladkih točk« 

Finance in investicije Bilanca stanja in izkaz uspeha: ROE, ROA, ROI, RAROC, % 

rezerv za katastrofalne dogodke, kapitalska pokritost, % 

zadolženosti, % rezervacij, solventnosti količnik, kombinirani 

količnik, škodni količnik, stroškovni količnik, delež dividend, 

indeks ALM 

Kapitalska in solventnostna ustreznost: kazalnik solventnosti, 

kazalnik likvidnosti, kazalnik kapitalske ustreznosti, število 

zavarovalnih stres testov, potencialna maksimalna izguba 

Analiza odstopanj od plana in ciljev: sprememba kombiniranega 

količnika v %, sprememba škodnega količnika v %, sprememba 

stroškovnega količnika v %, sprememba deleža dividend v %, 

kosmata in čista OKZP, sprememba kosmate in čiste 

likvidirane/prijavljene škode %, sprememba donosa investicij v %, 

dejansko/plan, dejansko(t)/dejansko(t-1), sprememba stroškov na 

zaposlenega v %, sprememba stroškov pridobivanja strank na novo 

premijo v % 

Denarni tok in obratni kapital: neto denatni tok, obratni kapital, 

dnevi vezave obveznosti, dnevi vezave terjatev, % odprtih 

terjatev/prihodke, % neplačanih obveznosti/prihodke, marža iz 

poslovanja 

Strateške investicije in CaPex: znesek investicij (EUR, %), neto 

sedanja vrednost, ROI, ROA, IRR 

Zakladništvo in finančne naložbe: donos naložb, stroški izposoje, 

neto likvidnost, ALM 

Prevzem rizikov, 

škode in izterjava 

Prevzem rizikov: višina limitov, škodni količnik, kombinirani 

količnik, kreditna ocena, indeks kreditnega tveganja, kontinuiteta 

zavarovanja, obdržanje po 1 letu, obnovitev zavarovanj, št. 

obnovljenih polic, zavarovalna vsota, premija/zavarovalno vsoto, št. 

»jahačev«, % znesek jahačev, IBNR, škodne rezerve, % bonusov, št. 

in znesek prijavljenih in likvidiranih škod ter glede na št. zavarovanj 

in OKZP, pretekle tožbe stranke, pretekle goljufije stranke, pretekle 

plačilne navade stranke  

Škode in procesi izterjave: škodni količnik, IBNR, RBNS, število 

prijavljenih škod, število likvidiranih škod, povprečen čas od prijave 

do likvidacije, število izplačanih škod in %, % pokritja iz regresov, 

% pokritja s strani pozavarovalnic, število odprtih sodnih primerov, 

število vseh in odprtih primerov povračila regresov, povprečje 

poplačila iz regresov/vložen zahtevan znesek regresov, povprečni 

strošek izterjave in indeks, znesek prejetih regresov/stroški izterjave, 

povprečni čas izterjave 
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Marketing Tržne priložnosti: rast zavarovalniškega trga, % nove premije, % 

novih prihodkov, št. prebivalstva in rast, kupna moč in rast, št. 

potencialnih strank in rast 

Konkurenčno pozicioniranje: podatki o konkurentih: kombinirani 

količnik, škodni količnik, stroškovni količnik, rast pobranih premij, 

% cediranih premij, dobičkonosnost 

Povratne informacije strank in trga: točke zadovoljstva strank 

posamezne vrste zavarovanja, donosnost posamezne vrste rizika, št. 

pridobljenih povratnih informacij, zunanja ocena zadovoljstva 

Razvoj povpraševanja: ROI promocijskih kampanj, število odziva 

strank, število zaradi kampanj pridobljenih strank, pridobljena 

premija iz naslova kampanj, škodni rezultat skupine, pridobljene iz 

kampanje, indeks učinkovitosti povpraševanja, delež poznavanja 

produkta, št. novih produktov in % poznavanja novega produkta 

Prodaja, obdržanje 

strank in 

menedžment 

odnosov s strankami 

 

Premijski prihodki prodaje (akvizicije, obdržanja strank  

in »upsale-a«): Nova obračunana kosmata zavarovalna prvemija, št. 

novih strank v %, št. novih polic v %, povprečna OKZP na aktivno 

stranko, 

Obnovljena (angl. retention) obračunana kosmata zavarovalna 

premija iz naslova obdržanja strank, št. obdržanih strank v %, št. 

obnovljenih polic v %, število izgubljenih strank v %, 

Nadgrajena premija (angl. upsale) iz naslova dodatnih zavarovanj 

obstoječim strankam, povprečna nadgrajena premija na št. 

obstoječih strank, cena zavarovalnice/cene konkurentov 

Profitabilnost posameznega produkta in portfelja: povprečna 

OKZP, povprečna OČKP, povprečna premija/zavarovalno vsoto, 

povprečna premija/enoto likvidirane škode, razmerje med novimi in 

izgubljenimi strankami, dosežena povprečna cena na zavarovalno 

vsoto 

Prodajna taktika (način in prodajna pot): število pristopov (e-

pošta, sestanek, klic, prodajna pot), število dejanskih 

sestankov/število pristopov, delež pozitivno realiziranih sestankov, 

strošek na pristop, provizija na enoto prejete premije, povprečna 

pridobljena premija na pristop, število in delež zavarovanih strank,  

Prodajni »pipeline« in plan: količnik uspeha sklenitve police, rast 

nove obračunane kosmate zavarovalne premije, rast OKZP, rast 

poslovnega izida, odstotek obnovljenih zavarovanj, odstotek 

nadgrajene premije obstoječim strankam, povprečni poslovni izid na 

stranko, povprečni poslovni izid na produkt, skupino produktov, 

enoto, prodajno pot, kosmata provizija, čista provizija, stroški 

prodaje na stranko, stroški prodaje na polico, predvidena utilizacija 

kapacitet 
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Podpora strankam Informacije, povratne informacije (angl. ), pohvale in pritožbe: 

št. odprtih zahtev v %, št. zahtev v obdobju, št. izgubljenih strank v 

% 

Storitev: povprečni čas storitev (podanega dokončnega odgovora), 

zadovoljstvo strank s povprašenjem ali pritožbo, ocena podporne 

službe 

Vrednost podporne storitve: strošek storitve, indeks učinkovitosti 

storitve 

Učinkovitost servisiranja: povprečni čas izvedbe, izpolnitev v %, 

nedostopnost podpore v %, število podanih dokončnih odgovorov na 

zaposlenega 

Management  

produktov in 

portfelja 

 

Presoja produktov/storitev: priložnost novega produkta v EUR, 

tveganost novega produkta, novi produkti na trgu v EUR ali v %, 

konkurenčna ocena produkta glede na konkurente, ocenjeni stroški 

razvoja produkta, ocenjena rast prihodkov zaradi novega produkta, 

tržni potencial produkta, ocena všečnosti produkta (strank, fokusne 

skupine), aktuarski izračun/dejansko stanje,  

Inovativnost novih produktov: število novih produktov, število 

nadgradenj produktov, prihodki od novega produkta, stroški novega 

produkta, donosnost novega produkta 

Projekti razvoja novosti: stroški razvoja produkta, % končanja 

razvoja produkta, število produktov v razvoju, odstopanje od plana 

(čas, stroški, donosnost produkta) 

Administracija in 

logistika  

 

Nabava in naročila: roki dobave dobaviteljev, zamude 

dobaviteljev, nabavna cena na enoto, ocena dobavitelja, kakovost 

dobavitelja, število naročil, popusti, obseg reklamacij, strošek na 

transakcijo, število potencialnih dobaviteljev za produkt, % cene 

nabavljenega produkta glede na povprečno ceno konkurenčnih 

produktov po ponudbah 

Kapaciteta in časovna usklajenost: izkoriščenost kapacitet, 

razpoložljivost podpornih sistemov, sprememba volumna transakcij, 

čas, potreben za izvedbe zahteve 

Management kvalitete in stroškov: stroški napake in odprave, 

indeks kakovosti, % napak 

Učinkovitost: operativne napake, stroški operativnega dela, % 

dostopnosti sistema, strošek na transakcijo, povprečno št. uspešno 

opravljenih transakcij na zaposlenega na dan 

  

424



 
 

Kadri 

 

Organizacija in zaposlovanje: povprečna doba zaposlenosti, % 

odhoda zaposlenih, % novih zaposlenih, % povečanja zaposlenih, % 

študentov, % prejetih odpovedi, % danih odpovedi, št. vseh 

planiranih  delovnih mest, dejansko št. zaposlenih/planirano, 

povprečno št. bolniških dni na zaposlenega, št. prostih delovnih 

mest, št. premestitev, št. danih odpovedi, št. prejetih odpovedi, 

povprečno št. delovnih ur na zaposlenega, št. izobraževalnih dni na 

zaposlenega, zadovoljstvo zaposlenih, ocena delovne klime 

Nagrajevanje: povprečna plača zaposlenega, povprečna rast plač 

zaposlenih v EUR ali %, povprečni znesek nagrad na zaposlenega v 

EUR ali %, znesek nagrad v opcijah in lastništvu, znesek osnovne 

plače, ocena zaposlenih 

Talenti in nasledniki: št. in % predvidene sprostitve obstoječih 

delovnih mest s potrebo po nadomestitvi kadrov, % že predvidenih 

kandidatov za predvidena delovna mesta s potrebo po nadomestitvi 

kadrov, predvidene upokojitve, predvidene odpovedi, povprečna 

usposobljenost/zahtevano usposobljenost delovnega mesta, št. 

pregleda kandidatov za nadomestitev, št. talentov z intenzivnimi 

pripravami za napredovanje 

Izobraževanje in razvoj: stroški izobraževanja/plačo, št. dni 

izobraževanj/planirano št. dni izobraževanj, % rasti izobraževanja, 

stroški ugodnosti/plačo, povprečne nagrade na zaposlenega 

Ugodnosti zdravstvenih, pokojninskih in varčevalnih 

programov: stroški nudenja ugodnosti, stroški nudenja ugodnosti 

na zaposlenega in kot % od povprečne plače, rast strošlov nudenja 

ugodnosti, št. in % vključenih zaposlenih 

Informatika 

 

 

IT poslovna vrednost: stroški IT, ocena zmogljivost IT, ocena 

zanesljivosti IT, % časa nedostopnosti sistemov, št. BI uporabnikov, 

št. uporabnikov 

Podpora: št. zahtev, št. rešenih zadev, čas od prejetja do končnega 

odgovora, zadovoljstvo uporabnikov, število rešenih zadev na 

zaposlenega 

Projekti: % stanja IT projektov, stroški IT projekov, ROI IT 

projektov, časovno odstopanje od rokov, stroškovno odstopanje od 

rokov, % izvedbe projektov, št. aktivnih projektov 

IT dobavitelji: stroški IT pogodb, stanje projektov v %, SLA 

učinkovitost, časovno izpolnjevanje rokov, rating dobavitelja, 

zanesljivost dobavitelja 

Revizija in skladnost: % izpolnjenih zahtev skladnosti, zakonska 

skladnost v %, stroški skladnosti, stopnja tveganja, št. odprtih zadev 
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Management Management se deli na dve ravni in cikla aktivnosti: 

Strateški management: analiza –  Kje želimo biti? (vizija in 

strategija), izpeljava ciljev – Kaj je pomembno za uresničitev 

strategije? (prioritete), planiranje – Kako pridemo do tja? (merila in 

smernice udejanjanja strategije); 

Operativni managemet: monitoriranje – Kako nam gre?, analiza in 

poročanje – Zakaj?, planiranje – Kaj naj počnemo, da dosežemo 

cilje in postavljena merila uspešnosti? 

 

Področja odločanja: 

Učinkovitost in uspešnost:  

- Finančni management (ROE, ROA P/E, profitna marža, 

stroškovni količnik, kombinirani količnik, poslovni izid, 

solventnost, likvidnost), 

- Poslovni prihodki (rast obračunane premije (EUR in %), 

tržni potencial v EUR in rast trga v %, akvizicija novih 

strank v %, obdržanje obstoječih strank v %, Tržni delež, 

Rast konkurentov v %, Cena/Cena konkurentov ), 

- Stroški in učinkovitost (kombinirani količnik, stroškovni 

količnik, škodni količnik, stroški prodajne verige in 

provizije, operativni stroški, stopnja dobička, % rasti cen 

nabavnih prvin, učinkovitost procesov, stroški razvoja), 

- Upravljanje dolgoročnih sredstev (ROI, ROA, NPV, ROI 

strateških naložb, indeks produktivnosti zaposlenih, IT ROA, 

obdržanje zaposlenih).  

 

Upravljanje s tveganji: bonitetna ocena zavarovalnice, indeks 

izpostavljenosti tvegnjem, indeks apetita po tveganjih, pokritost 

kapitala, solventnostni količnik, ocena revizije, število odprtih 

predlogov revizije, znesek odpisov, število in znesek škodnih 

dogodkov iz naslova operativnih tveganj 

Skladnost poslovanja: % doseganja skladnosti poslovanja, stroški 

skladnosti, % doseganja zahtev zakonske skladnosti poslovanja 

Vir: Prirejeno po Blackmore, Marenghi, 2009. 

 

Navedeni primeri dodatnih specifičnih kazalnikov za posamezna področja odločanja oziroma 

procese v okviru zavarovalnice le dopolnjujejo in nadgrajujejo obstoječe osnovne indikatorje 

uspešnosti štirih vidikov: finančnega, zaposlenih, strank in procesov; le-ti so že integrirani 

med cilje posameznih organizacijskih enot. Med integracijo so seveda ustrezno prilagojeni. V 

primeru poslovnih področij, ki ne delujejo navzven neposredno s strankami, ampak opravljajo 

storitve za druge interne organizacijske enote, se upošteva kot stranke in njihovo zadovoljstvo 

zaposlene v oddelkih, za katere opravljajo storitve. Prav tako se prilagodi kazalnike 

finančnega vidika posameznim področjem zlasti na podlagi tega, ali gre za dobičkonosno ali 

stroškovno organizacijsko enoto. 

 

Če povzamemo, je bilo v zadnjih dveh desetletjih namenjene veliko pozornosti razvoju 

področja iskanja načinov zanesljivega izboljševanja doseganja strategij podjetij in 

zavarovalnic. Razviti so bili različno orodje, metode in metodologije, ki preverjeno 

omogočajo merljivo opredelitev jasno postavljene strategije in ažurno zasledovanje doseganja 

le-te. Posamezne organizacije in zavarovalnice imajo tako na razpolago orodje za doseganje 
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strategij, kot jih še ni bilo, in od njih je odvisno, ali jih bodo implementirale in tako morda 

pridobile dodatno potrebno konkurenčno prednost za doseganje ciljev strategij in uspešno 

poslovanje. 

 

 

5 SKLEP 

 

 

V zadnjih dvajsetih letih internacionalizacije in globalizacije je postala konkurenca čezmejna. 

Posledično so pritiski na učinkovito poslovanje zavarovalnic bistveno večji. Zavarovalnice 

tako, da bi ohranile lastni tržni položaj in uspešno poslovale na tujih in tudi na domačih trgih, 

sprejemajo nekatere ukrepe, s pomočjo katerih si zagotavljajo konkurenčno prednost in 

uspešno poslovanje. 

 

Prav menedžment učinkovitosti in uspešnosti (angl. performance management, PM) 

odgovarja na vprašanje, kako naj organizacija oziroma zavarovalnica dosega višje vzvode 

učinkovitosti sredstev (zaposlenih, finančnih sredstev in tehnologije) s ciljem doseči kratko-, 

srednje- in dolgoročne strateške cilje.  

 

PM je treba razumeti kot t. i. koncept dežnika (angl. umbrella concept), saj integrira 

operativne in finančne informacije, informacijska orodja poslovne inteligence ter različne 

metode in metodologije v eno samo ogrodje za uresničevanje strategije, planiranje, ažurno 

nadziranje izvrševanja, analiziranje in poročanje za podporo odločanju.  

 

Med drugim vključuje tudi metodo merjenja rezultatov z uravnoteženimi kazalniki, ki 

omogoča vodstvu, da opredeli cilje, ki presegajo zgolj finančno uspešnost in dodatno 

zajemajo odnose s strankami, vlaganje v zaposlene ter izboljšanje procesov, s pomočjo katerih 

lahko zagotovijo dolgoročno uspešnost. Pri tem indikatorji uspešnosti izhajajo iz poslanstva in 

strategije podjetja ter izražajo uravnoteženost med zunanjimi kazalniki, osredotočenimi na 

stranke, in med notranjimi kazalniki ključnih poslovnih procesov, zaposlenih, učenja in rasti. 

BSC sistem ohranja finančne kazalnike kot osnovno merilo pretekle uspešnosti, dodaja pa jim 

še druge, ki pomembno vplivajo na prihodnjo uspešnost.  

 

V zadnjem desetletju so bili z namenom dodatnega izboljšanja generiranja dodane vrednosti v 

sklopu PM ključni indikatorji uspešnosti in učinkovitosti poslovanja nadgrajeni v posamezna 

področja odločanja. PM tako določa procese in orodja poslovne inteligence, ki jih dopolnjuje 

z analizo učinkovitosti in uspešnosti, da bi: 

 dosegli ciljne strategije in nadzor stroškov, brez da bi žrtvovali cilje prihodnje rasti, 

konkurenčnosti ter doseganja uspešnosti poslovanja; 

 razumeli, kaj je gonilo stroškov in dobička (vrednosti); 

 izboljšali agilnost, 

 identificirali poslovna, ekonomska, socialna, družbena in okoljevarstvena tveganja in 

priložnosti ter se nanje ustrezno odzivali. 

 

PM postavlja uspeh kot posledico ažurno in transparentno začrtanih, iz strategije izhajajočih 

ciljev ter iz njih izpeljanih merljivih ključnih indikatorjev uspeha, sprotnega analiziranja, 

ažurnega odzivanja na vrednosti z ustreznimi aktivnostmi, monitoriranja učinkov le-teh in 

sprotnega prilagajanja. Kot podlago za doseganje učinkovitosti izvajanja omenjenih procesov 

navaja sodobne tehnologije (podatkovna skladišča, BI orodja) in moderna orodja za podporo 

odločanju. 
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Vpeljan performance management tako omogoča zavarovalnici, da se lahko hitreje odziva, 

sprejema boljše odločitve, laže dosega cilje in posluje učinkoviteje ter posledično pridobi 

konkurenčno prednost pred drugimi. 

 

Omenjen performance management dodatno pridobi na pomenu v obdobju povečane 

dinamike in volatilnosti, kot so gospodarsko-ekonomske krize. Zlasti, ko je pomembna  

odzivnost na spremembe in hitro reagiranje na podlagi ključnih ter ažurnih informacij. 

Zgodovina je že pokazala, da lahko prav ažurne informacije in posledično agilen odziv 

pogosto predstavljajo razlog za pridobitev ključne konkurenčne prednosti in posledično 

tržnega deleža.  

 

Dodatne prednosti PM so še izboljšano informiranje ter komunikacija, zlasti na področju 

sporočanja strategije managerjem in zaposlenim v podjetju, izboljšana koordinacija 

(vertikalna in horizontalna), izboljšan nadzor, ki omogoča hitrejše odzivanje na odklonske 

dogodke in sprotno, agilnejše prilagajanje aktivnosti za doseganje planov. 

 

Pregovor pravi, da dobri nameni ne premikajo gora, buldožerji pa jih. Če ima organizacija le 

opredeljeno strategijo, ima zgolj dobre namene. Ustrezno izpeljani in definirani ključni 

indikatorji uspešnosti v ključnih področjih odločanja ter njihovih »sladkih točkah« pa so kot 

buldožerji, ki namene lahko spreminjajo v dejanja in privedejo do želenih rezultatov. Tako je 

performance management managersko orodje, ki preverjeno usmerja organizacijo k doseganju 

strategije za dolgoročno zagotavljanje uspeha in konkurenčnosti.  

 

 

6 POVZETEK 

 

 

V obdobju globalne konkurence postajajo pritiski na učinkovito poslovanje zavarovalnic 

bistveno večji. Vsaka zavarovalnica se mora, če želi ohraniti svoj položaj na trgu, stroškovno 

učinkovitost in uspešno poslovati še naprej, nujno ustrezno odzivati. Prav performance 

management odgovarja na vprašanje, kako naj zavarovalnica dosega čim višje vzvode 

učinkovitosti sredstev (zaposlenih, finančnih ter drugih sredstev in tehnologije) s ciljem 

doseči kratko-, srednje- ter dolgoročne strateške cilje ter učinkovitost in uspešnost poslovanja. 

V prispevku je prikazan menedžment učinkovitosti in uspešnosti ter v sklopu le-tega 

preverjena ogrodja in načini za preobrazbo informacij v boljšo poslovno učinkovitost in 

konkurenčnost. Poslovanje zavarovalnic deli na posamezna poslovna področja in v okviru 

vsakega opredeljuje ključna področja odločanja in njihove »sladke točke«, ki so ključnega 

pomena za uspeh teh področij.  

 

 

7 SUMMARY 

 

 

Pressures on effective and successful business performance are becoming significantly 

stronger in the time of global competition. Appropriate responses and actions for obtaining 

market share, cost efficiency and successful business results of every insurance company are 

becoming more and more urgent. Exactly performance management provides answers how 

each insurance company can achieve highest possible assets' (employees, financial and other 

assets, technology) effectivity leverages, with the goal to achieve short-, medium- and long-
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term strategic goals and effective and successful business performance. Article presents 

performance management and within it shows proven ways for transforming information into 

better business performance and competitive advantage. Insurance companies' performance is 

divided into main decision’s business areas and within them sets their »sweet spots«, which 

have a key role for competitiveness and success of specific area and also the insurance 

company.  
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ETIČNI VIDIKI UPORABE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  

V ZAVAROVALNIŠTVU 

 

ETHICAL ASPECTS OF IT USE IN INSURANCE BUSINESS 

 

DR. GORAN ŠUŠNJAR
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) je uporabnikom prinesel 

veliko uporabnih izdelkov in omogočil nove storitve, ki pomembno vplivajo na življenje.
2
 Glede 

na množično uporabo računalnikov in komunikacijske opreme, na njihovo vpletenost v vse pore 

življenja in vpliv na delovanje celotne družbe, Moor (2005) ocenjuje, da je IKT dosegla stopnjo 

tehnološke revolucije. 

Zavarovalnice spadajo med organizacije, ki pri svojem poslovanju intenzivno uporabljajo IKT, 

saj jim omogoča spremembo oziroma optimizacijo poslovnih procesov, uporabo novih načinov 

komuniciranja z obstoječimi in potencialnimi zavarovanci, zbiranje in obdelavo velikih količin 

podatkov, profiliranje zavarovancev.  

 

Izjemen razvoj IKT, ki prehiteva zmožnost prilagajanja družbe tako hitrim spremembam, prinaša 

tudi nove situacije, ko ni povsem jasno, katero dejanje je družbeno sprejemljivo, katero pa ne. 

Tako denimo uporaba orodja, ki omogoča z neznanih naslovov kopirati glasbo ali filme; iskanje 

gradiva za pripravo strokovnega besedila, ki ga posameznik potem mimogrede vključi v svoje 

besedilo, brez da bi navedel vir; nalaganje programske opreme mimo licenčnih pogojev, za 

marsikoga ne pomeni več dejanja odtujitve lastnine, ker ni odtujeno nič materialnega. 

Uporaba sodobne tehnologije postavlja tako pred posameznika in organizacije nova etična 

vprašanja.
3
 Na nekatera je mogoče odgovoriti z uporabo obstoječih etičnih usmeritev, če pa te ne 

zadoščajo, nastaja potreba po oblikovanju novih (Moor, 2005; Johnson, 2003). Maner (1996) 

zagovarja stališče, da se računalniška etika ukvarja z edinstvenimi etičnimi vprašanji, s katerimi 

se ne bi srečali, če računalnikov ne bi iznašli. 

Johnsonova (2003) ugotavlja, da je mogoče etične teme pri uporabi IKT obravnavati vsaj na tri 

načine: a) z vidika tipov tehnologije b) z vidika dejavnosti, kjer se tehnologija uporablja c) z 

vidika etičnih konceptov. V nadaljevanju prispevka bodo obravnavana etična vprašanja, 

povezana z uporabo IKT, ki so specifična za zavarovalniško dejavnost. Najprej bodo ob pregledu 

literature identificirane etične teme ločeno za področje zavarovalništva in informatike, potem 

bodo v presečni množici izbrane tiste, pri katerih so etične dileme najbolj značilne. 

                                                
1 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
2
 Kot gonila razvoja IKT avtorji (Schultz, 2006; Laudon & Laudon, 2012) navajajo bistveno povečano hitrost 

delovanja procesnih enot računalnikov, možnost shranjevanja praktično neomejene količine podatkov na magnetnih 

medijih, dostop do podatkov od kjerkoli (povezljivost), možnost enostavne reprodukcije digitalnih podatkov, 

napredek pri postopkih analize velikih količin podatkov. 
3 Etične dileme predstavljajo situacije, ko se posameznik odloča med dvema ali več možnostmi, ki nujno ne pomenijo 

kršitev zakonov ali v podjetju predpisanih postopkov, so pa lahko dvomljive z vidika odgovora na vprašanje: »Kaj je 

prav?« 
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2 ETIČNE TEME V ZAVAROVALNIŠTVU 

 

 

Doyle (2011, str. 1) ugotavlja, da »ostaja preučevanje specifičnih težav etike v zavarovalništvu 

razmeroma nerazvito, gledano bodisi s sociološkega bodisi s poslovnega etičnega vidika«. 

Tematska številka revije Journal of Business Ethics (2011, št. 103), ki je namenjena poslovni 

etiki v zavarovalništvu, to vrzel delno zapolnjuje: v njej so predstavljeni različni konteksti in 

dimenzije etike v zavarovalništvu. Sicer je večina prispevkov z etičnimi temami na področju 

zavarovalništva objavljena predvsem v strokovnih revijah, kot so CPCU eJournal; Journal of 

Financial Service Professionals; Risk Management and Insurance Review; North American 

Actuarial Journal. 

Redko obravnavanje etičnih vprašanj v zavarovalništvu je nekoliko presenetljivo, ker je dobro 

dokumentirano splošno dojemanje zavarovalništva kot dejavnosti, v kateri so prisotna neetična 

dejanja (Berry, 2004; Velthouse & Kandogan, 2007). 

 

Ob pregledu literature so bile evidentirane naslednje etične teme: 

a) etičnost zavarovalnih posrednikov/prodaje in marketinga ter drugih zaposlenih v 

zavarovalnicah in dejavniki v procesu etičnega odločanja (Diacon & Ennew, 1996; 

Eastmen, Eastmen & Eastmen, 1996; Cupach & Carson, 2002; Cooper & Frank, 2002; 

Cooper & Frank, 2012; Rinetti, 2001; Marcum & Robin, 2003); 

b) zlorabe zavarovancev (Lesch & Brinkmann, 2011; Kvalnes, 2011); 

c) uporaba rezultatov genetskih raziskav v zavarovalništvu (Brockett & Tankersley, 1997; 

Lowden, 1999); 

d) zasebnost zavarovancev (Brown, Gammill & Meintjes, 1998; Nielson, 1998). 

 

Pri prodaji zavarovanj so izpostavljene naslednje etične zadeve: odvisnost zavarovanca od 

zavarovalnega posrednika zaradi kompleksnih produktov in nevednosti kupcev; vpliv sistema 

nagrajevanja (provizija) na morebitno prodajo neustreznih produktov zavarovancem; vpliv 

individualne in profesionalne etične drže na etično ravnanje zavarovalnih posrednikov; konfliktna 

vloga zavarovalnega zastopnika, ki naj bi hkrati služil interesom zavarovanca in zavarovalnice; 

vpliv pritiska za uresničevanje načrtov dela ter organizacijske kulture na etično ravnanje. Z 

empiričnim testiranjem klasičnih modelov etičnega odločanja se preverja vpliv različnih 

dejavnikov na oblikovanje etičnih prepričanj, namena za etično delovanje ali konkretnih dejanj: 

individualne značilnosti (moralna pravičnost, integriteta), značilnosti dejanja (koristnost, pomen) 

ali organizacijski dejavniki (vpliv sodelavcev, organizacijska kultura, etično izobraževanje in 

kodeks) se odražajo na specifičen način v situacijah, kjer je prisotna etična dilema.  

 

Zlorabe zavarovancev predstavljajo sicer veliko širšo temo, ki ni predmet obravnave tega 

prispevka. Omenjena članka sta navedena le zato, ker opozarjata na dejstvo, da se v samem 

procesu prodaje zavarovanj ustvarjajo pogoji za poznejše zlorabe na strani zavarovanca: težko 

razumljiv pravniški jezik in drobni tisk povzročijo nerazumevanje in nerealna pričakovanja; 

nasprotujoči si interesi zavarovalnice in zavarovanca, vrzeli med pričakovanji zavarovanca in 

storitvami zavarovalnice zaradi neustrezne seznanjenosti zavarovancev privedejo zavarovanca do 

prepričanja, kako je upravičen do tistega, kar mu v resnici ne pripada. 

 

Rezultati genetskih raziskav lahko pripomorejo k boljši oceni rizika ob sklenitvi zavarovanja. Po 

drugi strani pa lahko nezanesljivost testov ali drugačen potek bolezni, povzročenih z genetskimi 
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okvarami, pomenita vir diskriminacije. Problematičen je tudi dostop do izvidov genetskih 

raziskav. 

 

Zavarovalnice si prizadevajo zbrati čimveč podatkov o zavarovancih, da bi čim bolje izdelale 

profil zavarovanca tako z vidika tveganj kot tudi z vidika priložnosti ter mu ponudile ustrezen 

produkt. Po drugi strani pa je zavarovanec zainteresiran, da posreduje zavarovalnici le tiste 

podatke, ki so nujni za sklenitev zavarovalne pogodbe. Evropska zakonodaja bolj celovito ureja 

področje zasebnosti v manjšem številu zakonov kot v Združenih državah Amerike in Kanadi, kjer 

je celo dovoljena trgovina z osebnimi podatki (pridobljenimi iz javnih virov). 

 

 

3 ETIČNE TEME V INFORMATIKI  

 

 

Pri uporabi IKT se organizacije nasploh (in tako tudi zavarovalnice) srečujejo z različnimi 

oblikami etičnih dilem. Neetična uporaba IKT s strani zaposlenih (od neavtorizirane uporabe 

programske opreme, prekomernega zbiranja podatkov o zaposlenih in strankah, zlorab 

računalniških virov za osebne namene, neustrezne obdelave osebnih podatkov do fizične 

odtujitve informacijskih virov) in sprejemanje take prakse s strani odgovornih se lahko negativno 

odraža v poslovanju zavarovalnic, in sicer bodisi v materialni obliki kot nadomestilo za 

neavtorizirano uporabo programske opreme, kot kazen organizaciji in odgovornim osebam zaradi 

neustrezne obdelave osebnih podatkov bodisi kot poslabšanje podobe v javnosti.  

Obravnavanje etičnih tem v informatiki je relativno bolj pogosto, čeprav je Laudon (1995) menil, 

da je literatura s področja informacijsko-tehnološke etike premalo zakoreninjena v teorijah in 

jeziku splošne etike; da predstavlja odgovor na aktualne družbene težave; da je zelo atomistična 

in individualno usmerjena; da ni ne usmerjevalna ne predpisujoča, ampak le evidentira obstoječe 

stanje. 

Od začetnih obravnav etičnih tem (npr. Mason, 1986; Straub & Nance, 1990; Straub & Collins, 

1990), ko so v ospredju grožnje in zlorabe z uporabo IT v omejenem obsegu, do etičnih vprašanj, 

ki so z uporabo interneta postala pomembnejša zaradi ogromne množice ljudi, ki ga uporablja 

(Robertson et al., 2012; Suter et al., 2004), je prišlo celo do oblikovanja t. i. informacijske etike 

kot posebne discipline (Floridi, 1999; Himma, 2007; Doyle, 2010).  

Etičnim vprašanjem v informatiki je bil namenjen del mednarodnih konferenc ICIS 2008 in ECIS 

2008 ter leta 2009 tudi posebna številka revije JAIS. Iskanje na temo »ethics« v digitalni 

knjižnici AIS, ki vsebuje članke nekaj najpomembnejših revij s področja IT, je vrnilo 289 

zadetkov. 

 

Po opravljenem pregledu izbrane literature so bile evidentirane naslednje etične teme: 

a) zasebnost, osebni podatki (Mason, 1986; Laudon & Laudon, 2012; Schultz, 2006; 

Bynum, 2011; Davison, 2000; Johnson, 2003; Himma & Tavani, 2008); 

b) intelektualna lastnina (Mason, 1986; Laudon & Laudon, 2012; Schultz, 2006; Bynum, 

2011; Davison, 2000; Himma & Tavani, 2008; Robertson et al., 2012); 

c) računalniški kriminal in zlorabe (Straub & Nance, 1990; Bynum, 2011; Johnson, 2003); 

d) varnost in dostop do podatkov (Mason, 1986; Himma & Tavani, 2008); 

e) profesionalna odgovornost in kakovost informacijskih sistemov (Mason, 1986; Laudon & 

Laudon, 2012; Bynum, 2011; Davison, 2000; Johnson, 2003; Himma & Tavani, 2008); 

f) virtualna stvarnost in internet (Johnson, 2003; Himma & Tavani, 2008); 
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g) zdravje in kakovost življenja (Laudon & Laudon, 2012; Bynum, 2011); 

h) etičnost zaposlenih v informatiki in dejavniki v procesu etičnega odločanja (Stone & 

Henry, 2003; Winter et al., 2004; Prior et al., 2002; Thong & Yap, 1998; Banerjee et al., 

1998; Cronan & al., 2005; Leonard & Cronan; Oz, 2001; Paradice & Dejoie, 1991). 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča zbiranje vse večjih količin podatkov, 

napredek tehnologije pa omogoča tudi lažje povezovanje le-teh in ustvarjanje profilov 

posameznika, iz katerih so razvidne tudi lastnosti in navade, ki jih posameznik ne bi rad delil z 

drugimi. V informacijski družbi je zato posebna skrb namenjena varovanju zasebnosti. Z 

zasebnostjo je povezano tudi spremljanje dela zaposlenih z uporabo IKT – bodisi gre za 

spremljanje aktivnosti na internetu bodisi dela z računalnikom v celoti. Navzkriž prihajajo 

interesi delodajalca in zaposlenih ali, širše, posameznika in ponudnikov različnih izdelkov in 

storitev, ki jih želijo ponuditi ciljni populaciji na podlagi specifično določenega profila. 

 

Računalniški programi, glasbeni zapisi, filmi ali literarna in znanstvena dela v digitalni obliki 

predstavljajo specifično obliko lastnine oziroma intelektualne lastnine. Preprosta možnost 

reprodukcije in distribucije brez občutka, da je lastniku nekaj fizično odtujeno, vodijo do 

množičnega neavtoriziranega kopiranja izdelkov za zabavo, uporabe licenčne programske 

opreme v neskladju s pravicami ter do plagiatorstva. 

 

Zlorabe IKT in računalniški kriminal vključujejo neavtorizirano uporabo opreme delodajalca za 

osebne namene, krajo identitete, vdore v računalniška omrežja in razkritje podatkov, do 

pridobivanja materialne koristi z izvedbo finančnih transakcij v breme naključnih lastnikov 

bančnih računov ali kreditnih kartic. Kraja je že dolgo poznano kriminalno dejanje, vendar jo je 

IKT omogočila izpeljati na bistveno drugačen način. 

 

Dostop do podatkov in varnost sta lahko povezana z zlorabami in računalniškim kriminalom, 

vendar tudi v primeru, ko ni nobenega naklepa o slabem dejanju, dostop do specifičnih podatkov 

lahko povzroči negativne učinke ali zmanjša objektivnost odločanja (npr. dostop do poslovnih 

skrivnosti osebam, ki ne morejo oceniti posledic morebitnega nezavednega razkritja). Uvedba 

specifičnih varnostnih mehanizmov pa lahko sproži tudi etična vprašanja (npr. ko gre za 

videonadzor ali uvedbo biometrične identifikacije). 

 

Pomen profesionalne odgovornosti in kakovosti informacijskih sistemov je povezan z vprašanji o 

programskih napakah v aplikativnih rešitvah oziroma s kakovostjo razvoja programske opreme; z 

vprašanji o vgrajeni logiki avtomatiziranih sistemov odločanja, ki je lahko pomankljiva in morda 

v neki konkretni situaciji botruje slabi odločitvi.  

 

Internet zaradi svojih lastnosti prinaša veliko možnosti za koristno uporabo in hkrati veliko 

priložnosti za zlorabo. Anonimni dostop do nekaterih spletnih strani, forumov ali blogov lahko 

posamezniku pomaga, da najde odgovore na nekatera občutljiva vprašanja, hkrati pa ta 

anonimnost omogoča uporabo sovražnega govora in diskriminacije. Dostopnost do širokega 

kroga ljudi po vsem svetu je lahko koristna, če pa se začne elektronske naslove uporabljati za 

posredovanje nadležnih sporočil, se pokažejo negativne lastnosti. Oblikovanje virtualnih svetov 

za simulacijo situacij, v katerih se lahko znajde specifična skupina posameznikov, lahko zniža 

stroške izobraževanja ali prepreči nezgode v realnem okolju; ustvarjanje virtualnih okolij, v 
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katerih naj bi potekalo paralelno življenje posameznika, lahko privede do zabrisanja meje med 

realnostjo in fikcijo, kar ima lahko nepričakovane učinke. 

 

Uporaba IKT lahko negativno vpliva na zdravje uporabnikov in tudi zaposlenih v informatiki. 

Povzroči lahko okvaro vida, hrbtenice, rok zaradi dolgotrajne uporabe računalnika; spremlja jo 

lahko doživljanje stresa kot posledica primerjanja odzivnosti sodelavcev z odzivnostjo 

računalnika; ukinjanje meja med službo in prostim časom v obliki dodatnega dela na domu po 

koncu delovnega časa in celo v času dopusta.  

Preverjanje etičnosti zaposlenih v informatiki ter modelov etičnega odločanja poteka podobno kot 

na drugih poslovnih področjih, s tem da so scenariji ali vprašalniki bolj usmerjeni v situacije, 

povezane z uporabo IKT. 

 

 

4 PODOBNE ETIČNE DILEME V ZAVAROVALNIŠTVU IN INFORMATIKI 

 

 

Ob primerjavi tem iz prejšnjih dveh razdelkov prispevka se pokaže, da obstajajo v 

zavarovalništvu in informatiki tri skupne etične teme: a) zasebnost, b) zlorabe in c) etičnost 

zaposlenih in dejavniki etičnega odločanja. 

 

Zlorabe na področju zavarovalništva niso toliko povezane z uporabo IKT pri sami izvedbi, ampak 

se IKT lahko uporablja kot orodje za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab. Obstajajo 

programske rešitve, ki s povezovanjem različnih podatkovnih baz in na podlagi določene 

poslovne logike oblikovanih indikatorjev zaznavajo poskuse zlorab ali z analizo preteklih 

poslovnih dogodkov prepoznavajo že izvedene zlorabe. Taki sistemi so z vidika zavarovalnice 

lahko učinkovito sredstvo za boj proti zlorabam, z etičnega vidika pa ostaja pereče vprašanje, 

povezano z zbiranjem in povezovanjem podatkov iz različnih podatkovnih zbirk ter morebitnimi 

napakami v logiki izvajanja (bodisi zaradi programskih napak ali neustrezno oblikovanih 

indikatorjev), kar bi lahko privedlo do neupravičene diskriminacije posameznika. 

 

Etičnost zaposlenih in dejavniki etičnega odločanja predstavljajo bolj pogosto obravnavano temo 

na obeh področjih, le da na področju zavarovalništva raziskovanje ne vključuje zadev, povezanih 

z IKT. Glede na to, da je zavarovalništvo dejavnost, v kateri je IKT zelo prisotna, bi bilo smotrno 

preučiti, kako se etičnost zaposlenih odraža v kontekstu uporabe IKT in ali so pri tem aktivni 

enaki dejavniki etičnega odločanja kot v primeru, denimo, prodaje zavarovanj. 

 

Etična tema, ki najbolj povezuje zavarovalništvo in informatiko, je gotovo zasebnost. IKT zdaj 

lahko poteši lakoto po čimveč podatkih, glede na vse več razpoložljivega podatkovnega prostora, 

kar je posledica vse nižjih cen magnetnih medijev. Programska oprema za poslovno analitiko je 

zmožna razkriti v podatkih skrite trende in povezave. Etično vprašanje je, kako daleč lahko 

zavarovalnice gredo pri zbiranju podatkov in kako naj jih zbirajo. Zakonodaja sicer postavlja nek 

okvir, ki ga je s privolitvijo nevednega zavarovanca mogoče zaobiti. V ZDA so zavarovalnice 

med tistimi institucijami, ki se aktivno ukvarjajo z nakupom in prodajo podatkov o strankah. To v 

EU sicer ni dovoljeno, kar pa ne pomeni, da je želja po podatkih manjša. 

Posebna obravnava je potrebna, ko gre za podatke o zdravstvenem stanju zavarovancev, ker jih 

zakon obravnava kot občutljive podatke.  
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Zasebnost je pomembna tudi za zaposlene v zavarovalnicah, in sicer bodisi z vidika dostopa do 

podatkov zavarovancev (zaposleni naj bi dostopali le do tistih podatkov, ki jih potrebujejo pri 

delu, in naj jih ne bi razkrivali nepooblaščenim osebam) bodisi z vidika delodajalčevega 

morebitnega prikritega spremljanja njihovih aktivnosti z uporabo IKT (videonadzor, spremljanje 

uporabe interneta ali elektronske pošte ali sploh dela na računalniku). 

 

Da bi preprečili interne konflikte in morebitne spore z zavarovanci, je nujno sprejemati 

odgovorne etične odločitve. V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri ukrepi, ki lahko k temu 

pripomorejo. 

 

 

5 UKREPI ZA BOLJŠE ETIČNO ODLOČANJE 

 

 

Avtorji učbenikov in svetovalci priporočajo menedžerjem, naj v podjetjih pripravijo in uvedejo t. 

i. etične programe. Ti programi vključujejo oblikovanje posebnega etičnega odbora, določitev 

odgovorne osebe za etična vprašanja, sprejem etičnega kodeksa, izobraževanje s področja 

etičnega delovanja in podporo t. i. žvižgačem (osebam iz podjetja, ki anonimno opozarjajo na 

neetično ravnanje posameznikov) (Stead et al., 1990; Trevino et al., 1999).  

Strokovna združenja pripisujejo še posebno velik pomen upoštevanju strokovnih etičnih 

kodeksov; tako tudi Slovensko zavarovalno združenje in Slovensko društvo Informatika. Nekateri 

kodeksi so bolj usmerjeni v posredovanje etičnih smernic, drugi namenjajo pozornost napotkom 

za strokovno opravljanje poklica, tretji pa predstavljajo kombinacijo obeh.  

Učinek strokovnih etičnih kodeksov na delo strokovnjakov ni povsem jasen: nekateri raziskovalci 

ugotavljajo pozitivne učinke, drugim pa tega ni uspelo dokazati (Badaracco & Webb, 1995; 

Harrington, 1996; Lere & Gaumnitz, 2003; Munro & Cohen, 2004; Kaptein & Schwartz, 2008; 

Pivec, 2011), čeprav se število podjetij z uvedenim etičnim kodeksom povečuje (Kaptein & 

Schwartz, 2008). K etični usmerjenosti zaposlenih najbolj prispevajo konkretna dejanja 

nadrejenih. Od predstavnikov poslovodstva se zato pričakuje, da ne bodo le etične osebnosti, 

temveč tudi etični menedžerji, ki svojim podrejenim z besedo in zgledom posredujejo pomen 

etičnega delovanja. 

 

 

 6 SKLEP 

 

 

Analiza tem z etično vsebino (potencialnih etičnih dilem) je pokazala, da so raziskovalci 

zainteresirani za obravnavo tovrstne problematike, vendar so na področju zavarovalništva in 

informatike tudi različno usmerjeni. 

Med tremi temami, ki so omenjenima področjema skupne, je najbolj pomembna zasebnost 

oziroma zagotavljanje varstva zasebnosti zavarovancev in zaposlenih. Z njo so povezane ključne 

etične dileme pri uporabi IKT v zavarovalništvu: katere podatke zbirati, da se ne poseže v pravice 

posameznika; kako podatke obdelovati, da ne pride do morebitne diskriminacije posameznika; 

komu omogočiti dostop do občutljivih podatkov, da je možnost nenamernega razkritja 

minimalna; kako spremljati delo zaposlenih, da se ne poseže v pravice posameznika. 

Seznam etičnih dilem verjetno ni izčrpan, ponuja pa dovolj spodbud, da na uporabo IKT v 

zavarovalništvu pogledamo tudi z vidika etike. 
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7 POVZETEK 

 

Uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki prinaša mnoge poslovne koristi 

in priložnosti, spremljajo tudi številne etične dileme. V zavarovalništvu so ključne etične dileme 

povezane z zagotavljanjem varstva zasebnosti zavarovancev in zaposlenih. Uravnoteženje 

poslovne potrebe po čimveč podatkih o strankah in pravice posameznika po varstvu zasebnosti 

ostaja ostaja velik izziv za odgovorne osebe, in sicer tako za tiste v prodaji in marketingu kot tudi 

za tiste v informatiki. Implementacija ukrepov, kot so etični kodeks, ozaveščanje/usposabljanje, 

oblikovanje službe za skladnost poslovanja in, nenazadnje, etični zgled vrhnjega menedžmenta, 

naj bi vsaj delno prispevali k preprečevanju neetičnega delovanja v zavarovalnici. 

 

 

8 SUMMARY 

 

 

Use of information and communication technologies (ICT) enables a lot of business opportunities 

and creates many economical benefits, but creates new ethical dilemmas, that were not known 

before. Key ethical dilemma in insurance business generated by use of ICT is data privacy. 

Insurance companies have to balance growing need for more and more personal data from 

customers and employees and their right for privacy. This is a great challenge for persons in 

charge in sales / marketing and in IT department. Tool that can help them to avoid some mistakes 

(failures?) is an ethical programme based on ethical code, ethical training and established ethical 

(compliance) office. Top management support is very important for such a programme, but most 

valuable are their personal ethical attitudes. 
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KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ZAVAROVALNIC 

 

CORPORATE GOVERNANCE IN INSURANCE COMPANIES 

 

MAG. MARIJA VALENTINČIČ PREGELJ
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Učinkovitejši sistem korporativnega upravljanja v družbah in v celotnem narodnem 

gospodarstvu pripomore k povečevanju stopnje zaupanja različnih udeležencev na trgu, ki je 

potrebna, da tržno gospodarstvo pravilno deluje (OECD, 2004). Četrto poglavje Direktive 

2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja 

in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (UL L 335, 17. december 2009, v 

nadaljevanju Solventnost II) je namenjeno ureditvi korporativnega upravljanja zavarovalnic in 

kot ključne funkcije korporativnega upravljanja prepoznava aktuarstvo, upravljanje tveganj, 

notranji nadzor za zagotavljanje skladnosti in notranjo revizijo. Te funkcije bodo odločilne za 

prepoznavanje in obvladovanje tveganj, na katerih temelji izračunavanje kapitalske 

ustreznosti zavarovalnic. Z izvajanjem direktive preko poostritve nadzora in strožjih 

mehanizmov upravljanja tveganj naj bi postalo področje zavarovalništva bolj pregledno.  

 

Družbe, ki imajo odgovorno in kakovostno korporativno upravljanje, naj bi delničarjem 

dolgoročno prinašale večje donose, bolje skrbele za zaposlene, raven zaupanja strank in širše 

javnosti pa bi bila višja. Odgovorno upravljanje družb in finančnih institucij vodi do povečane 

preglednosti in odgovornosti ter tako krepi zaupanje vlagateljev in stabilnost ter odpornost 

finančnih trgov. Mednarodna organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) je leta 2005 izdala zbirko 

priporočenih ravnanj, v sklopu katere je natančneje opredelila mehanizme korporativnega 

upravljanja zavarovalnic (OECD Guidelines on insurer governance, 2005). Priporočila so bila 

leta 2011 revidirana
2
 (OECD, 2011), njihov glavni namen pa je nadgraditi zakonodajo in 

predpise nadzornih organov ter pomagati zaščititi zavarovance,
3
 delničarje in druge deležnike 

v zavarovalnem sektorju. Praksa je namreč pokazala, da tudi v visoko reguliranih sektorjih, 

kot sta bančništvo in zavarovalništvo, sama zakonodaja velikokrat ne omogoča upravljanja, ki 

bi zadostovalo za učinkovito izvajanje dejavnosti (OECD, 2005).  

 

Upoštevanje priporočil je prostovoljne narave in tudi ob implementaciji odvisno od 

zakonodajnega okvira, velikosti in specifičnih lastnosti posamezne družbe.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Delovna skupina za oblikovanje Kodeksa upravljanja družb, Združenje nadzornikov Slovenije 
2 OECD priporočila za zavarovalnice dopolnjuje splošna OECD priporočila za korporativno upravljanje 

(OECD, 2004).  
3 Zavarovalno pravo loči zavarovalca, ki je fizična ali pravna oseba in sklene pogodbo ter se zaveže plačati 

premijo, od zavarovanca, ki je oseba, katere pravni ali ekonomski interes je zavarovan. Ker to ni nujno ista 

oseba, je pa zavarovanec tisti, katerega interes je zavarovan, v tem prispevku zaradi poenostavitve uporabljam 

le pojem zavarovanec.  
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2 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE 

 

Korporativno upravljanje temelji na različnih odnosih, ki se oblikujejo med družbo in z njo 

povezanimi subjekti. Korporativno upravljanje podjetij je sistem vodenja in nadziranja 

družbe, ki opredeljuje porazdelitev pravic in dolžnosti med različne interesne skupine v 

podjetju, kot so nadzorni svet, uprava, delničarji, dobavitelji in drugi deležniki. Je temelj za 

podpiranje poštenosti, transparentnosti in odgovornosti v družbi (OECD, 2004). 

O sistemu korporativnega upravljanja podjetja se je najprej začelo govoriti na osnovi 

problema agenta, ki izhaja iz delitve upravljanja od lastništva in s tem povezanih ločenih 

interesov uprave od interesov lastnikov družbe, delničarjev (Beltratti, 2005). Z ločitvijo 

upravljanja od lastništva lastniki nimajo vseh informacij (asimetrija informacij), zato obstaja 

verjetnost moralnega hazarda.
4
 Nasprotje interesov nastane v odnosu med principalom (na 

primer lastnikom družbe, delničarjem) in agentom (na primer upravo družbe), ker njuni cilji 

niso uravnoteženi (Scordis, Kwon & Barrese, 2010). Agent želi uresničevati lastni interes in 

krepiti svoje koristi.  

 

Skladno s teorijo agenta je družba splet pogodbenih razmerjih med različnimi deležniki 

(Jensen & Meckling, 1976). Izhodišče teorije agenta je, da vsak od deležnikov družbe zastopa 

svoje lastne interese in ostaja v »pogodbenem« razmerju z družbo, dokler obstajajo 

obojestranski interesi in koristi (Valentinčič Pregelj, 2012). A zgodi se lahko, da agent, ki ima 

več informacij, začne delovati v svojo korist. Teorija korporativnega upravljanja predlaga 

vzpostavitev mehanizmov korporativnega upravljanja, kot so imenovanje neodvisnih članov 

nadzornega sveta, neodvisnih revizorjev, ustreznih plačilnih politik, kontrolnih mehanizmov 

in drugih zunanjih ter notranjih mehanizmov, ki bodo agenta spodbujali k odgovornemu 

ravnanju oziroma ustvarjanju dolgoročne vrednosti za podjetje (Boubakri, 2011). 

 

Deležniki, ki se v pogodbenem razmerju pojavljajo bodisi kot agenti bodisi principali, so: 

veliki delničarji, mali delničarji, kreditodajalci, zaposleni, zavarovanci, imetniki obveznic, 

država in drugi.  

 

 

3 PROBLEMI AGENTA V ZAVAROVALNIŠTVU 

 

 

Za zavarovalništvo je značilna visoka stopnja asimetrije informacij, ki vodi do tega, da 

nastanejo med posameznimi interesnimi skupinami, na primer med zavarovanci in upravo 

družbe, nasprotja interesov. OECD (2005, 2011) navaja naslednje probleme agenta v 

zavarovalništvu.  

 Na korporativno upravljanje zavarovalnic vpliva pravno-organizacijska oblika 

zavarovalnice, ki je lahko delniška družba ali družba za vzajemno zavarovanje 

(ZZavar, 13. člen). Nasprotje interesov, ki izvira iz delitve upravljanja in lastništva, je 

v običajni delniški družb konflikt med upravo in lastniki, v vzajemni zavarovalnici pa 

je nadgrajen še s konfliktom med upravo in člani. Člani svojega nezadovoljstva z 

upravljanjem ne morejo izraziti s prodajo delnic. Tržni mehanizmi, kot sta grožnja 

prevzema zavarovalnice ali pa nagrajevanje uprave z opcijami, so pri tej organizacijski 

obliki neuporabni. Člani zavarovalnice so hkrati zavarovanci, njihovi interesi nihajo 

                                                
4 Tveganje moralnega hazarda lahko nastane med principalom in agentom, ko naj bi agent (uprava) deloval v 

interesu principala (lastnikov). Ker pa ima agent več informacij od principala se pojavi skušnjava, da bi deloval 

v lastnem interesu, ki je lahko za principala neprimeren ali škodljiv. V izogib taki situaciji morajo biti interesi 

principala in agenta usklajeni. 
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med potrebo po oblikovanju zadostnih rezervacij za kritje rizikov in potrebo po 

primernih donosih. S tega vidika je moč uprave v vzajemnih zavarovalnicah v primeru 

odsotnosti ustreznih mehanizmov upravljanja lahko veliko večja in jo je laže zlorabiti 

kot v delniški družbi (OECD, 2005).  

 Nasprotje interesov med delničarji in kreditodajalci izhaja iz različne nagnjenosti k 

tveganju. Delničarji so zainteresirani za višje donose in torej bolj nagnjeni k tveganju 

ter pripravljeni prevzeti bolj tvegane odločitve, medtem ko so kreditodajalci 

zainteresirani le za pravočasno poplačilo obresti in torej podpirajo manj tvegano 

strategijo družbe. 

 Pomembnejše nasprotje interesov v zavarovalnici je nasprotje med zavarovancem in 

zavarovalnico, ki jo v tem primeru zastopa uprava zavarovalnice. Interes 

zavarovancev je v ustrezni višini zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki so namenjene 

kritju obveznosti iz zavarovalnih pogodb, interes uprave in delničarjev pa v 

maksimiziranju vrednosti poslovanja, kar lahko vodi k temu, da uprava sprejema bolj 

tvegane odločitve.  

 Asimetrija informacij
5
 med zavarovancem in zavarovalnico vodi do asimetrične 

porazdelitve moči. Praviloma so zavarovanci razpršena skupina posameznikov. 

Splošni pogoji, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe, pa so praviloma vnaprej 

predpisani. Kompleksni zavarovalni produkti so lahko za povprečnega posameznika 

težko razumljivi, pomanjkanje izkušenj in nerazumevanje zavarovalniških pojmov ter 

specifičnih klavzul lahko vodi v nesklenitev zavarovanja, neobnovo zavarovalne 

police ali v najetje dragih strokovnjakov ali sklenitev zavarovanja na podlagi 

napačnega razumevanja podatkov.  

 

Poleg zgoraj navedenih nasprotij, ki veljajo splošno za skoraj vse zavarovalnice, obstajajo še 

nasprotja, ki so značilna samo za življenjske ali samo za premoženjske zavarovalnice in samo 

za pozavarovalnice (OECD, 2005).  

 

 Pri življenjskih zavarovanjih gre za dolgoročna zavarovanja, ki imajo poleg 

zavarovalne funkcije tudi varčevalno. Skozi daljše časovno obdobje se parametri, ki 

vplivajo na višino premije (na primer tablice smrtnosti, višina obresti in inflacija), 

spreminjajo. Vse to pa v daljšem časovnem obdobju ni zanemarljivo in lahko, če so 

odsotni drugi kontrolni mehanizmi, povzroči nasprotje interesov med zavarovanci in 

zavarovalnico. Nasprotno so premoženjska zavarovanja kratkoročna. Nasprotje 

interesov med imetnikom police in zavarovalnico nastane zaradi asimetrije informacij 

in zaradi diskrecijske moči uprave zavarovalnice. To lahko vodi upravo, da sprejema 

kratkoročno ugodne odločitve za zavarovalnico, ki pa imajo lahko negativne posledice 

za zavarovance in dolgoročno tudi za delničarje.  

 Čeprav so pozavarovalnice regulirane enako kot zavarovalnice, pa te delujejo na 

mednarodnem področju, kar nacionalnim regulatorjem otežuje preglednost in nadzor. 

Pojavi se vprašanje moralnega hazarda uprave (agenta), ki lahko zaradi manjšega 

nadzora zanemari interes pozavarovalnice oziroma cedentov in delničarjev. S tega 

vidika sta na ravni pozavarovalnice pomembna odgovorno upravljanje ter učinkovitost 

notranjih nadzorov, na ravni nacionalnega regulatorja pa mednarodno sodelovanje in 

izmenjava informacij z drugimi nacionalnimi regulatorji. 

                                                
5 Iz asimetrije informacij izhaja še eno nasprotje interesov, ki je z vidika kompleksnosti zavarovalnih poslov 

pomembno in vpliva na odnos med zavarovalnico in zavarovancem. V času sklepanja zavarovanj se lahko zgodi, 

da zavarovalec zavarovalnici ne posreduje vseh pomembnih informacij, ki so potrebne, da bi zavarovalnica 

lahko pravilno ocenila tveganje, ki mu je izpostavljena. Iz tega izvirata za finančni sektor zelo pogosti vprašanji 

napačne izbire (angl. adverse selection) in moralnega hazarda.  
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4 KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ZAVAROVALNIC 

 

 

OECD je leta 2005 poudaril pomen dobrega korporativnega upravljanja zavarovalnic, ki se 

izraža prek prevzemanja in upravljanja tveganj na način, ki zagotavlja finančno stabilnost in 

pozitivno vpliva na celotno gospodarstvo (OECD, 2005). Korporativno upravljanje finančnih 

institucij mora opredeljevati pravice in odgovornosti vseh organov družbe, hkrati pa 

zagotavljati finančno stabilnost institucije prek učinkovitega upravljanja asimetrije informacij 

in s preprečevanjem nastanka moralnega hazarda (OECD, 2005). Pomen korporativnega 

upravljanja zavarovalnic izpostavlja tudi Solventnost II. Posamezna zavarovalnica je lahko 

izpostavljena zelo specifičnemu tveganju. Solventnost II navaja, da je taka tveganja mogoče 

ustrezno obravnavati z učinkovitimi mehanizmi korporativnega upravljanja in ne samo s 

količinskimi zahtevami (Solventnost II, točka 29. preambule). To pa pomeni, da je za ustrezno 

upravljanje zavarovalnice potreben učinkovit sistem upravljanja, ki vključuje funkcijo 

upravljanja tveganj, funkcijo skladnosti, notranje revizije in aktuarsko funkcijo.  

 

Korporativno upravljanje zavarovalnic se zaradi narave dejavnosti delno razlikuje od 

korporativnega upravljanja družb, ki delujejo v realnem sektorju, in tudi od drugih finančnih 

institucij. Za zavarovalnice so značilni izpostavljenost tveganju, veliko število problemov 

agenta in asimetrija informacij ter asimetrija moči med udeleženci na trgu. Zavarovalnice so v 

nasprotju z družbami v realnem gospodarstvu tako kot banke institucije z visokim finančnim 

vzvodom. Poleg tega so zaradi sistemske pomembnosti, spet tako kot banke, deležne strogih 

regulatornih zahtev in državnega nadzora. V ozadju regulacije je zaščita zavarovancev. 

Zavarovalnice so pogodbeni finančni posredniki, katerih temeljna dejavnost je ustvarjanje 

varnosti s prevzemanjem, upravljanjem in prenosom tveganja.  

 

Sistem korporativnega upravljanja zavarovalnic je prikazan na Sliki 1. Slika bi se od slike 

gospodarske družbe realnega sektorja razlikovala po pomenu ključnih funkcij korporativnega 

upravljanja zavarovalnic (aktuarstvo, notranje kontrole, upravljanje tveganj, revidiranje) ter 

vključitvi deležnikov, ki so značilni za finančne institucije (bonitetne agencije, nadzorni 

organi). Skladno z direktivo Solventnost II lahko zavarovalnice prenesejo opravljanje ključnih 

funkcij na zunanjega izvajalca (Solventnost II, 49. člen). Aktuar v takem primeru postane 

ključni deležnik zavarovalnice, zato ga poleg aktuarske funkcije med funkcijami 

korporativnega upravljanja prikazujem še v ločenem krogcu kot deležnika, s katerim mora 

zavarovalnica oblikovati korekten poslovni odnos. Posebno mesto pa imajo seveda stranke, ki 

so zavarovanci.  

Strukturo korporativnega upravljanja podjetij kroji nacionalna zakonodaja in s tem tudi 

pogojuje vpeljavo priporočil dobre prakse, kot so načela OECD, v delovanje posamezne 

družbe. Poznamo enotirne (brez nadzornega sveta) ali dvotirne (z nadzornim svetom) sisteme 

upravljanja.
6
 

  

                                                
6 Skladno s 15. členom ZZavar mora imeti zavarovalna delniška družba nadzorni svet, torej dvotirno 

upravljanje. V tem prispevku se osredotočam na dvotirno upravljanje, ki se ga pa lahko smiselno uporablja tudi 

za enotirno.  
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Slika 1: Korporativno upravljanje zavarovalnice 

 

ODNOSI S ŠIRŠO JAVNOSTJO
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CILJI
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Vir: Prirejeno po Financial Markets, Investor Confidence and Corporate Governance (b.l.), 

str. 9 (Valentinčič Pregelj, 2012). 

 

Temeljno načelo OECD za zavarovalnice je, da mora biti struktura korporativnega upravljanja 

zasnovana tako, da ustrezno definira in ločuje upravljavske in nadzorne funkcije, natančno 

določa pristojnosti in odgovornosti, ki jih imajo odgovorni v družbi, hkrati pa mora ščititi 

pravice zavarovancev in delničarjev ali članov v primeru vzajemne zavarovalnice ter določati 

odgovornosti vseh vpletenih v družbi in njenem okolju (OECD, 2011). Sistem odločanja v 

družbi mora biti jasen in mora natančno določati subjekte in proces odločanja (OECD, 2011). 

V nadaljevanju navajamo nekatere elemente korporativnega upravljanja, ki lahko pomembno 

prispevajo k učinkovitemu upravljanju zavarovalnice.  

 

 

4.1 Opredelitev politike upravljanja 

  

 

Da bi bil sistem upravljanja učinkovit, je pomembno, da ima družba sprejeto politiko 

upravljanja. Direktiva Solventnost II pri tem izpostavlja predpise, ki jasno določajo vsaj 

izvajanje ključnih funkcij, kako zavarovalnica obravnava notranji nadzor, notranjo revizijo in 

obvladovanje tveganja ter aktuarsko funkcijo. Pri oblikovanju politike morajo organi vodenja 

in nadzora aktivno sodelovati in jo predhodno odobriti ter pri vsaki spremembi in vsaj enkrat 

na leto pregledati ter po potrebi uskladiti (Solventnost II, 41. člen). Pomembno je, da politiko 

upravljanja skupaj sprejmeta nadzorni svet in uprava, saj se na njeni podlagi prepoznajo vse 

ključne funkcije upravljanja, vsi deležniki, določi celotna struktura korporativnega upravljanja 

družbe, ki mora biti prilagojena naravi dejavnosti in osnovnemu cilju družbe.  
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4.2 Opredelitev cilja družbe 

 

 

Opredelitev ciljev in njihovo razkritje javnosti je nujno tudi za upravo, nadzorni svet, 

morebitne vlagatelje in druge deležnike, da razumejo, zakaj družba obstaja in kam se usmerja, 

temu pa prilagodijo svoj odnos do nje. OECD navaja, da je glavni cilj zavarovalnice 

ustvarjanje koristi za zavarovance v skladu z izdanimi pogodbami in zadovoljevanje lastnikov 

oziroma članov v primeru vzajemnih zavarovalnic (OECD, 2011).  

 

 

4.3 Uprava in nadzorni svet 

 

 

V povezavi s strukturo upravljanja je pomembna razmejitev nalog in odgovornosti med 

upravo in nadzornim svetom družbe ter določitev njunega sodelovanja. Pomembnejše naloge 

uprave so vodenje in organizacija poslovanja ter zastopanje družbe in vključujejo skrb ter 

odgovornost za zakonitost poslovanja, sprejem strategije in poslovne politike ter finančnega 

načrta družbe skupaj z nadzornim svetom (ZGD-1, 265. in 266. člen). Uprava mora voditi 

posle samostojno in odgovorno, pri čemer mora vedno upoštevati interes družbe, ki je določen 

s ciljem družbe. Nadzorni svet je organ družbe, katerega glavna naloga je v skladu z 

zastavljenimi cilji nadzorovanje vodenja poslov. Z vidika učinkovitega sistema upravljanja, ki 

je sposobno uravnavati korporativna tveganja, se tako pri nadzornem svetu kot pri upravi 

poudarja: 

 Ustrezen postopek imenovanja članov, ki mora biti transparenten. 

 Ustreznost sestave organov vodenja in nadzora. Objektivnost obeh organov se 

zagotavlja z imenovanjem neodvisnih, strokovna usposobljenost članov, ki so 

sposobni sprejemati strokovne odločitve v korist družbe z namenom skrbnega in 

odgovornega izpolnjevanja ciljev družbe. Sprejemanje neodvisnih odločitev uprave in 

nadzornega sveta v skladu s cilji družbe je elementarno načelo, na katerem temeljijo 

ureditve upravljanja vseh mednarodnih kodeksov dobre prakse (Valentinčič Pregelj, 

2012). Organi upravljanja se morajo držati strogih etičnih načel in kakovostnih 

poslovnih ravnanj in poskrbeti, da visoki poslovni običaji postanejo vsakdanja praksa 

med zaposlenimi v zavarovalnici (OECD, 2011).  

 Ustrezna plačilna politika oziroma politika nagrajevanja. V ozadju agentskega odnosa 

med upravo družbe in nadzornim svetom oziroma nadzornim svetom in delničarji je 

ureditev ustreznega nagrajevanja, ki bi bilo pravično, skladno z odgovornostmi in ki bi 

pozitivno stimuliralo upravo in nadzorni svet k doseganju cilja. Nagrajevanje uprave 

in nadzornega sveta mora biti takšno, da se interesi članov obeh organov uskladijo z 

dolgoročnimi interesi družbe.
7
 

 Vzpostavitev ustreznih meril za presojo nasprotja interesov članov organov vodenja in 

nadzora in ravnanje v primeru njihovega nastanka. Ker je zavarovalnica finančna 

institucija, katere dejavnost temelji na zaupanju, bi kršitev moralnih načel lahko 

škodila tudi ugledu in posledično poslovnemu rezultatu družbe. Člani organov vodenja 

in nadzora se morajo izogibati dejanjem, ki bi lahko povzročila nastanek nasprotja 

interesov. Pomembno je, da določijo usmeritve, kako nasprotje interesov prepoznati, 

                                                
7 Ker imata principal (delničar)  in agent (uprava) v osnovi različne interese in ima uprava vedno več informacij 

kot delničarji, obstajata dva mehanizma za uravnavanje interesov. Prvi je nadzor, drugi pa motivacija, ki se 

doseže s primernim načinom nagrajevanja  (Združenje članov nadzornih svetov, 2006, str. 140).  
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in opredelijo poslovanje s povezanimi osebami ter postopke ravnanja, če nasprotje 

interesov nastane (OECD, 2011). 

 Vzpostavitev učinkovitega in zanesljivega sistema notranjega poročanja oziroma 

informiranja, ki zagotavlja kakovostne in pravočasne informacije (angl. internal 

reporting system) (IAIS & OECD, 2009). Ne glede na to, koliko neodvisen je član 

nadzornega sveta ali uprave zavarovalnice, je namreč vedno odvisen od informacij, ki 

mu jih zagotavlja sistem notranjega poročanja zavarovalnice. Odzivnost pooblaščenih 

oseb je, poleg znanja, odvisna tudi od ustreznih informacij v realnem času. Zato je 

potreben jasen, točen in hiter pretok informacij na vseh ravneh zavarovalnice, ki ga 

podpira ustrezna informacijska tehnologija (Valentinčič Pregelj, 2012).  

 

 

4.4  Komisije nadzornega sveta 

 

 

Nadzorni svet zavarovalnice mora imeti revizijsko komisijo (ZZavar, člen 31.a). Ustanovitev 

komisije nadzornega sveta kot mehanizem korporativnega upravljanja se priporoča na 

področjih, kjer bi lahko nastal konflikt med upravo in nadzornim svetom. Komisije o svojem 

delu poročajo nadzornemu svetu, pomagajo pri iskanju konstruktivnih rešitev, skrbijo za 

izvajanje sklepov in s tem povečujejo učinkovitost nadzornega sveta (Valentinčič Pregelj, 

2012). Oblikovanje komisij v velikih družbah je zelo priporočljivo, v manjših pa se je treba 

ozirati tudi na stroške. Ustanovitev je odvisna od dejavnosti, števila članov nadzornega sveta 

in drugih posebnosti družbe. Pri tem se v praksi v zavarovalnicah poleg revizijske komisije, ki 

je ponekod zakonsko predpisana, pojavljajo še nominacijske in kadrovske komisije, komisija 

za skladnost, komisija za upravljanje tveganj, komisija za investicije, komisija za razkritja, 

komisija za korporativno upravljanje, strateška komisija in komisija za sredstva in obveznosti 

(IAIS & OECD, 2009, str. 15). Komisije ne prevzemajo pristojnosti in odgovornosti 

nadzornega sveta, temveč pripomorejo k njegovi strokovnosti in učinkovitosti.  

 

 

4.5 Odnosi z deležniki 

 

 

V družbi se srečujejo interesi različnih deležnikov. Namen oblikovanja politike  

korporativnega upravljanja je, da družba vnaprej prepozna vse deležnike družbe in da se z 

različnimi mehanizmi interesi različnih deležnikov uskladijo in vodijo k skupnemu cilju. 

Učinkovito sodelovanje med družbo in vsemi deležniki, ki kakorkoli pripomorejo k delovanju 

podjetja, vključuje zaščito in izvajanje pravic vseh deležnikov, ustrezno obveščenost, 

spoštovanje tržnih ravnanj (OECD, 2011). Pomembna je vzpostavitev ustreznih mehanizmov, 

ki zaposlenim in drugim deležnikom omogočajo opozarjanje na nepravilnosti znotraj družbe, 

in pri tem zagotavljajo anonimnost ter zaščito (OECD, 2011).  

 

Ne glede na vrsto dejavnosti, s katero se družba ukvarja, se v primeru delniške družbe kot 

posebne interesne skupine vedno izpostavlja delničarje družbe, ki imajo z zakonom določene 

premoženjske in upravljavske pravice, naloga odgovornih v družbi pa je, da jih odgovorno 

izvršujejo. Sestava delničarjev posamezne družbe je pomembna za korporativno upravljanje, 

saj iz nje lahko izhaja vrsta nasprotij interesov med večinskimi in manjšinskimi delničarji, 

tujimi in domačimi, državo in preostalimi. Družba mora pri izvajanju svoje politike 

upravljanja enakopravno obravnavati vse delničarje z zagotavljanjem visoke stopnje 
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preglednosti poslovanja, kar se neposredno izrazi z omogočanjem izpolnjevanja glasovalnih 

pravic na skupščini in z enakopravnim javnim objavljanjem zahtevanih informacij, 

pomembnih za delničarje.  

 

Ostali ključni deležniki zavarovalnice so: 

 Zavarovanci oziroma (cedenti). Tej interesni skupini je podrejen tudi osnovni cilj 

družbe zavarovalnice – skrb za zagotavljanje dolgoročnih obveznosti družbe iz 

naslova zavarovalnih pogodb (odgovorno izvajanje pravic in izpolnitev pogodbenih 

obveznosti). 

 Zaposleni. V slovenskih družbah se večkrat govori o premočni vlogi zaposlenih v 

procesu odločanja, saj ti lahko nastopajo v vlogi notranjih lastnikov (delničarjev), v 

vlogi delavcev in kot člani nadzornega sveta, saj delavci (svet delavcev) imenujejo 

svoje predstavnike v nadzorne svete podjetij  (Bratina in dr., 2005, str. 2). Zelo 

pomembni so odnosi med delavci in upravo zavarovalnice, ki odloča kakšna je 

zaposlitvena politika, struktura zaposlenih in možnost nadaljnjega izobraževanja. 

 Nadzorni organi. Poročanje nadzornim organom je funkcija korporativnega 

upravljanja družb, ki opravljajo regulirane dejavnosti, namenjena ugotavljanju 

nepravilnosti, zmanjševanju tveganja in zagotavljanju zdravih in stabilnih finančnih 

institucij.  

 Bonitetne agencije. Za finančne institucije so pomemben deležnik bonitetne agencije, 

ki podeljujejo dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči 

finančnih institucij in so zato pomembne snovalke mnenja o finančni instituciji, njeni 

tržni konkurenčnosti in kredibilnosti, vplivajo pa tudi na zanimanje vlagateljev in 

stroške zadolževanja (Valentinčič Pregelj, 2012).  

 Analitiki. Analitiki so pomembni predvsem za tiste zavarovalne družbe, s katerih 

delnicami se trguje na organiziranem trgu. Cilj vsake javne družbe naj bi bil, da jo 

spremlja čim več uglednih, mednarodnih analitikov. Večja prepoznavnost delnice med 

analitiki vodi do večje prepoznavnosti med trgovalci z vrednostnimi papirji, kar lahko 

vpliva na večjo likvidnost delnice
8
 in niža stroške kapitala (Valentinčič Pregelj, 2012).  

V primeru vzajemne pravnoorganizacijske oblike imajo člani družbe posebno mesto, saj 

nastopajo v vlogah zavarovancev in tudi kot »lastniki«. Drugi pomembni odnosi so še odnosi 

med družbo in posojilodajalci ter dobavitelji (vestno izpolnjevanje plačilne sposobnosti 

zvišuje boniteto in znižuje stroške) in lokalnimi skupnostmi (koliko podjetje prispeva za 

socialno okolje, kakšen je odnos do ekologije, pomembne so tudi štipendije, sponzorstva, 

donacije ter odnos do širše javnosti, ki prispeva k oblikovanju mnenja (odnos do medijev). 

 

 

4.6 Mehanizmi notranjega nadzora oziroma ključne funkcije korporativnega 

upravljanja zavarovalnice 

 

 

Kot smo že omenili, tako OECD kot Direktiva Solventnost II izpostavljata ključne funkcije 

korporativnega upravljanja zavarovalnic, ki v različnem obsegu in na različne načine urejajo 

to področje. To so: upravljanje tveganj, lastna ocena tveganj in solventnosti, notranje kontrole 

oziroma skladnost, notranja revizija in aktuarska funkcija.
9
 Pri tem Solventnost II izrecno 

poudarja, da morajo imeti osebe organov vodenja in nadzora in tiste, ki izvajajo zgoraj 

omenjene ključne funkcije, dober ugled in integriteto ter biti  ustrezno strokovno 

                                                
8 Večja likvidnost znižuje stroške kapitala in povečuje tržno ceno delnice (Brennan & Tamarowski, 2005). 
9 Druge funkcije korporativnega upravljanja so poročanje, nadzor, vodenje, komuniciranje, revidiranje in druge. 
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usposobljene, s primernim znanjem in izkušnjami, da lahko dobro in preudarno upravljajo 

zavarovalnico (Solventnost II, 42. člen). Pomembna je tudi neodvisnost teh oseb in 

sposobnost korektnih ravnanj, če nastane nasprotje interesov. Na kakovost opravljanja nalog 

vpliva tudi dostop do podatkov in odgovornih oseb (uprave, nadzornega sveta, komisij 

nadzornega sveta in vseh zaposlenih, pomembnih za pridobivanje podatkov) ter opredelitev 

kdaj, komu in kako se mora poročati. Solventnost II (49. člen) dovoljuje zunanje izvajanje teh 

funkcij, vendar obstajajo za to določene omejitve: ne sme se materialno poslabšati kakovost 

sistema upravljanja, ne sme se neupravičeno povečati operativno tveganje, ne sme se 

zmanjšati sposobnost nadzornih organov, da spremljajo skladnost podjetja z njegovimi 

obveznostmi, prav tako ne sme biti ogrožen interes zavarovancev, nadzorni organ pa mora biti 

o zunanjem izvajanju pravočasno obveščen.  

 

 

4.7 Zunanji revizor 

 

 

Revizija je mehanizem nadzora, namenjena uravnavanju nasprotja interesov, ki izhajajo iz 

agentskega odnosa med upravo in lastniki družbe ter upravo in zavarovanci. Revizorji 

uporabnikom računovodskih informacij dajejo zagotovilo, da so računovodski izkazi, 

verodostojni in dobra podlaga za sprejemanje nadaljnjih poslovnih in investicijskih odločitev 

(Valentinčič Pregelj, 2012). Pomembno je, da so revizorji pri opravljanju svojega dela 

neodvisni. V postopku imenovanja revizorja naj sodeluje tudi revizijska komisija, ki preveri 

neodvisnost revizorja in njegovo strokovno primernost (OECD, 2011). OECD priporočila 

(2011) tudi poudarjajo, da mora revizor o svojih ugotovitvah poročati neposredno 

nadzornemu svetu oziroma revizijski komisiji, v primeru odkritja dejstev, ki bi lahko resno 

škodila finančnemu položaju institucije, pa tudi pristojnim nadzornim organom.   

 

 

4.8 Transparentnost 

 

 

Transparentnost je eden najpomembnejših gradnikov sistema upravljanja podjetij in pomeni 

tisto stopnjo razkritij informacij družbe, ki prejemnikom informacij omogoča pravilno oceno 

finančnega položaja, tveganj, upravljanja in uspeha družbe, na podlagi katere lahko sprejmejo 

kakovostno investicijsko odločitev (Kodeks, 2009, str. 24). V ozadju transparentnosti 

poslovanja kot mehanizma korporativnega upravljanja sta zaščita vlagateljev in drugih 

deležnikov ter ohranjanje njihovega zaupanja, ki pomeni temelj trdnega in učinkovitega 

finančnega sistema in kapitalskega trga. S tekočim in pravočasnim razkrivanjem informacij se 

preprečuje nastanek informacijske asimetrije in rešuje morebitni konflikt agentskega odnosa 

med bolj informirano upravo in nadzornim svetom in manj informiranimi lastniki (Valentinčič 

Pregelj, 2012). Enakopravno obveščanje delničarjev pa preprečuje nastanek informacijske 

asimetrije in morebiten spor med delničarji, v primeru javne družbe pa tudi zlorabo oziroma 

trgovanje na podlagi notranjih informacij (večinskimi ali manjšinskimi, domačimi ali tujimi). 

 

 

5 POVZETEK 

 

 

Struktura korporativnega upravljanja družbe mora biti prilagojena naravi dejavnosti in 

osnovnemu cilju družbe. Za učinkovito korporativno upravljanje zavarovalnice je pomembno, 
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da le-ta prepozna vse potencialne konflikte interesov, ki lahko nastanejo znotraj družbe, in 

vpelje ustrezne mehanizme korporativnega upravljanja za njihovo obvladovanje. Solventnost 

II pri tem izrecno izpostavlja ureditev štirih ključnih funkcij upravljanja v zavarovalnici: 

upravljanja tveganj, funkcijo skladnosti, notranje revizije in aktuarsko funkcijo. Tudi OECD 

je leta 2005 izdala priporočila za upravljanje zavarovalnic in jih leta 2011 revidirala (OECD, 

2005, 2011). Uporaba priporočil v posamezni zavarovalnici naj bi povečala preglednost in 

pomagala zaščititi zavarovance, delničarje in druge deležnike zavarovalnega sektorja. 

Uporaba priporočil je prostovoljne narave.  

 

Težave korporativnega upravljanja nastajajo tam, kjer je prisoten problem agenta. Zato so v 

drugem delu prispevka izpostavljeni poglavitni problemi agenta, ki so prisotni v 

zavarovalnici. V tretjem delu prispevka pa so iz OECD priporočil povzeti elementarni 

mehanizmi korporativnega upravljanja zavarovalnic, katerih vpeljava v prakso bi 

zavarovalnice vodila k učinkovitemu upravljanju.  

 

 

6 SUMMARY 

 

 

Corporate governance structure should be tailored to the nature of activities of the company 

and the fundamental goal of the firm. For the effective corporate governance, an insurer 

should take into account all potential conflicts of interest that may arise within the company 

and establish appropriate corporate governance mechanisms to control them.  

 

Solvency II specifically highlights the efficient system of governance which provides for 

sound and prudent management of the business. For insurers, detailed organization of four 

key functions of governance is important: risk management, internal control (compliance), 

internal audit and actuarial functions.  

 

The OECD Guidelines on Insurer Governance were issued in 2005, and revised in 2011 

(OECD, 2005, 2011). The purpose of the guidelines is to strengthen the governance practice 

of insurers an to help protect policyholders, shareholders and other stakeholders of the 

insurance industry. The OECD guidelines are non-binding.  

 

Corporate governance problems arise when the principle-agent problem is present. Therefore, 

in the second part of the paper the main alignment of interests specific to insurance companies 

are described. I summarize main mechanisms of insurer corporate governance, which may 

lead to effective management of insurance companies if introduced. 
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1 UVOD 

 

 

Več kot dvajsetletni obstoj sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji so 

zaznamovala sprotna spoznanja o njegovih slabostih, številne manjše spremembe, redki 

reformni načrti in z izjemo temeljite preureditve dopolnilnega prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja leta 2005 tudi odlaganje vsebinske prenove. 

 

Univerzalnost skupnosti zavarovancev in njihovih pravic, solidarnost pri pravicah in 

obveznostih, javno izvajanje in deležniško upravljanje obveznega zdravstvenega 

zavarovanja kot splošno priznane vrednote dajejo sistemu legitimnost in široko sprejetost 

med prebivalstvom. Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot najbolj 

razširjeno pogodbeno zdravstveno zavarovanje od same uvedbe odlikujeta visoko cenjeni 

načeli odprtega pristopa in enake obravnave zavarovancev glede pravic in obveznosti. 

 

Sestavni del reforme sistema zdravstvenega zavarovanja bo določitev kataloga pravic do 

zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Prepustitev vseh ostalih, 

nekatalogiziranih zdravstvenih storitev »trgu« in zanašanje na zavarovalnice, da bodo 

zanje same ponudile ustrezna zavarovanja, neizbežno vodi v odbir zdravih oseb, strmo 

višanje vstopnih zavarovalnih premij za manj zdrave do nevzdržno visokih ali sploh v 

zavrnitev sklenitve zavarovanja za najmanj zdrave. 

 

V prispevku opozarjava na nujnost zakonske ureditve množičnega financiranja 

zdravstvenih storitev, ki naj bi jih v prihodnje izločili iz obstoječih pravic zavarovanih 

oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju. 

 

 

2  SOCIALNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KOT TEMELJ 

FINANCIRANJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SLOVENIJI 

 

 

Kadar je prizadeto naše zdravje, si želimo le, da bi čim hitreje prišli do ustrezne 

zdravstvene oskrbe in si ga povrnili. Zavedanje, da nam je s kartico zdravstvenega 

                                                
1 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. 
2 TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d. 
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zavarovanja v najtežjih trenutkih omogočen dostop do zdravstvenih storitev, je 

neprecenljivo. 

 

Ustava Republike Slovenije [12] v 50. in 51. členu določa, da ima vsakdo pravico do 

zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon, da zakon določa pravice do 

zdravstvenega varstva iz javnih sredstev, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z 

zakonom, pravico do socialne varnosti, in da država ureja obvezno zdravstveno, 

pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje. 

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju OZZ) je bilo v Sloveniji vpeljano leta 

1992 z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ([13], v 

nadaljevanju ZZVZZ). Od uvedbe temelji na načelih socialne pravičnosti, univerzalnosti, 

solidarnosti, dostopnosti, strokovnosti, javnega in demokratičnosti. 

 

Socialna pravičnost kot temelj družbene kohezivnosti, univerzalnost skupnosti 

zavarovancev in njihovih pravic kot izkaz družbe vključevanja, solidarnost pri pravicah 

in obveznostih – pri prejemu zdravstvenih storitev in pri plačilu prispevka – kot porok 

humanosti in branik pred širitvijo neenakosti, dostopnost zdravstvenih storitev tako glede 

razpoložljivosti izvedbe zdravstvene storitve kot glede njenega plačila, strokovnost 

osebja in institucij, javno izvajanje in demokratičnost upravljanja javnofinančne blagajne 

obveznega zdravstvenega zavarovanja skozi deležniško sestavo njegovih organov in 

avtonomnost – vse te splošno priznane vrednote dajejo obveznemu zdravstvenemu 

zavarovanju legitimnost in široko sprejetost med prebivalstvom. 

 

Z istim zakonom so bila v dopolnilnem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (v 

nadaljevanju DopPZZ), tedaj poimenovanem »prostovoljno zdravstveno zavarovanje za 

razliko do polne vrednosti storitev« oziroma »prostovoljno zavarovanje za doplačila«, ki 

ga je do leta 1998 poleg zavarovalnic smel izvajati tudi nosilec OZZ Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), uvedena visoko cenjena 

načela odprtega pristopa, enake obravnave in neomejenosti tega prostovoljnega 

zavarovanja. Povedano natančneje, uzakonjen je bil prosti pristop v dopolnilno 

zavarovanje, tako da je predpisana obveznost zavarovateljev (Zavoda in zavarovalnic), ki 

izvajajo DopPZZ, sprejeti v zavarovanje vse zavarovane osebe OZZ, ki se želijo pri njih 

zavarovati; zavarovatelji morajo vse zavarovane osebe dopolnilnega zavarovanja glede 

pravic in obveznosti obravnavati enako; zavarovalno kritje dopolnilnega zavarovanja je 

neomejeno, kar pomeni, da jamstvo zavarovatelja DopPZZ izplačati doplačilo ni 

zneskovno omejeno (rečemo tudi, da je zavarovalna vsota neomejena). Za večino 

prebivalstva razmeroma nizka zavarovalna premija in tradicionalna uvrstitev zdravja na 

prvo mesto na lestvici vrednot sta bistveno prispevala k temu, da je prostovoljno 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje najbolj razširjeno pogodbeno zdravstveno 

zavarovanje v Sloveniji.  
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3 VREDNOTE SOCIALNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

 

 

3.1 Vrednote v Sloveniji  

 

 

V izčrpnem pregledu raziskovanja vrednot in vrednotnega prostora Slovencev psiholog 

Janek Musek [5] predstavi pojem vrednote, njegove različne opredelitve in družbeni 

pomen vrednot: vrednote so po mnenju najvidnejših raziskovalcev izraz samega jedra 

človeštva in človeških kultur, opredelimo jih lahko kot življenjska vodila in kot takšna 

pomenijo zgostitev vsega tistega, kar neka kultura ceni, kar jo normativno usmerja in 

motivira. Tako so vrednote nekakšen povzetek notranjih norm in ciljev neke družbe in 

kulture, njihova relativna stabilnost in dolgotrajnost pa jih odlikuje v najboljši 

prepoznavni znak kulture, saj jo opredeljujejo trajnostno in stabilno. 

 

Musek [5] je predlagal shemo, po kateri lahko vrednote opišemo kot motivacijske cilje 

najvišjega hierarhičnega reda, ter določneje opredelil vrednote kot posplošena in 

relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na 

široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše 

vedenje kot življenjska vodila.  

 

Ob uporabi Muskove lestvice vrednot (MLV) in njene modificirane inačice (MLV-M) 

Musek [5] v tabeli prikaže povprečne ocene pomembnosti vrednot in vrednotnih kategorij 

pri dveh vzorcih slovenske populacije. Pri obeh vzorcih je najvišja vrednota zdravje, 

najvišjo vrednotno kategorijo pa zavzema kategorija socialnih vrednot. Dodajmo, da v 

hierarhični strukturi vrednotnega prostora vrednota zdravje sodi v vrednotni tip 

hedonskih vrednot znotraj vrednotne velekategorije dionizičnih vrednot, vrednotna 

kategorija socialnih vrednot pa v vrednotni tip moralnih vrednot znotraj vrednotne 

velekategorije apolonskih vrednot (Musek [5]). 

 

 

3.2 Obstoječa kodifikacija vrednot v obveznem zdravstvenem zavarovanju 

 

 

Vrednote prebivalcev Slovenije so ponekod bolj, drugje manj vgrajene v normativnih 

predpisih. Vrednote obveznega zdravstvenega zavarovanja iz naslova prispevka zato 

velja razumeti kot vrednote njegovih deležnikov, ki se skozi raznotera načela in njihovo 

materializacijo izrazijo v normativnem besedilu. 

 

V OZZ so med 54 posameznimi vrednotami vrednotnega prostora vgrajene zdravje, 

svoboda, družinska sreča, pravica, otroci, varnost, znanje, enakost, solidarnost, red in 

druge. 

 

Deklarirane vrednote in načela OZZ so ([4], str. 13–14): socialna pravičnost in 

enakopravnost zavarovancev; solidarnost in vzajemnost v zdravstvenem zavarovanju; 

zdravstveno zavarovanje, v katerem odločajo predstavniki delodajalcev in delojemalcev; 
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demokratično in transparentno upravljanje s sredstvi OZZ; središčna vloga zavarovanca v 

sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; skrb in odgovornost 

zavarovancev za lastno zdravje in zdravje drugih; dvig ravni zdravstvene varnosti 

prebivalstva; sodelovanje z vsemi partnerji v sistemu zdravstvenega varstva; skupno in 

celovito načrtovanje in uresničevanje razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega 

zavarovanja; zdrav in kvaliteten način življenja; kakovost; odgovornost; sodelovanje; 

varovanje osebnih podatkov; nepridobitnost. 

 

V Beli knjigi zdravstvene reforme tedanjega ministra za zdravje dr. Dušana Kebra [3] je 

načrtovana reforma temeljila na vrednotah pravičnosti, dostopnosti, kakovosti in 

učinkovitosti ter si v skladu s tem za cilje postavila pravičnost pri zagotavljanju sredstev 

za zdravstveno varstvo, razporejanje sredstev po potrebah državljanov, boljšo dostopnost 

do zdravstvenega varstva, razvoj sistema celovite kakovosti, večjo učinkovitost 

upravljanja in regulacije sistema zdravstvenega varstva ter krepitev področja javnega 

zdravja. 

 

 

4 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN SOCIALNA VARNOST 

 

 

Osrednji pomen obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju socialne varnosti 

je v zavesti prebivalstva močno navzoč, zato so pričakovanja v zvezi z njegovo reformo, 

s pravicami zavarovanih oseb do socialnozavarovalnih dajatev in z ureditvijo plačila 

zdravstvenih storitev oziroma prispevka ali premije za ustrezno zavarovanje tesno 

povezana s strahom pred povečevanjem premoženjske neenakosti in družbeno 

izključenostjo. Cilj obveznega zdravstvenega zavarovanja sta predvsem zaščita družbe 

pred pomanjkljivo individualno skrbjo za zdravje in socialna izravnava (Strban [8], str. 

47). 

 

V zadnjih dvajsetih letih so se razmerja v družbi spremenila. Spremenila se je 

demografska struktura prebivalcev RS, pojavila se je nova medicinska tehnologija in ob 

njej nove oblike zdravljenja, s katerimi se je pričakovana življenjska doba podaljšala, 

potrebe po zdravstveni oskrbi so se spremenile, sistem zdravstvenega varstva in 

njegovega financiranja pa je ostal skorajda nespremenjen. 

 

Ob rabi zdravstvenih storitev iz košarice zdravstvenih pravic naletimo na oviro, in sicer 

na čakalne dobe, ki podaljšujejo čas našega zdravljenja. Vezane so na sistem financiranja 

zdravstvenega varstva in njegov obseg. Sistem zdravstvenega varstva se ni prilagajal 

demografskim in epidemiološkim spremembam družbe, po dvajsetih letih nimamo 

oblikovane mreže javne zdravstvene službe in jasno definiranega kataloga pravic iz 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bi sledile tem trendom. 

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje je z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem blažilo 

dodatna bremena demografskih sprememb in predrugačenih zdravstvenih potreb 

prebivalstva tako, da je bila ustavna pravica do zdravstvenega varstva in s tem do 

socialne varnosti v veliki meri uresničena ter tako zagotovljena dostopnost do 
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zdravstvenih in socialnih storitev. V zadnjih letih so gospodarske razmere na svetovnih 

trgih, pa tudi v Sloveniji zaostrile pogoje uresničevanja pravic do zdravstvenih storitev. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zaradi visokega finančnega primanjkljaja 

sprejemal ukrepe, s katerimi je prelagal svoje obveznosti plačila dela zdravstvenih 

storitev na zavarovane osebe in s tem na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Pa je to 

rešitev? 

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji osnova zdravstvenega in s tem 

socialnega varstva posameznika. Z njim se ustvarja temeljna varnost posameznika pred 

povečanimi stroški zdravljenja, ki jih sam ne bi mogel kriti. Spričo tega je pomembno, da 

država opredeli smeri razvoja sistema zdravstvenega varstva in osnovni katalog pravic 

zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju skladno z razpoložljivimi viri. 

Pri zagotavljanju virov financiranja zdravstvenega varstva mora država ne samo preučiti 

sedanji sistem zagotavljanja sredstev iz naslova plačila prispevkov za zdravstveno 

zavarovanje, ugotoviti njegove pomanjkljivosti in jih ustrezno odpraviti (na primer 

razkorak med odmero prispevka zaposlenih in odmero prispevka samozaposlenih, 

kmetov in upokojencev), temveč tudi domiselno in ustavno skladno opredeliti nove vire. 

Ob tem je treba sočasno izpeljati organizacijske in procesne spremembe v izvajanju 

obveznega zdravstvenega zavarovanja v smeri učinkovitosti delovanja ter varnosti in 

zdravja zavarovancev. Z ustrezno urejenim področjem obveznih in prostovoljnih 

zdravstvenih zavarovanj država usmerja tudi delovanje izvajalcev zdravstvenih storitev. 

Slednji lahko v okviru pristojnih združenj poenotijo standarde in cene zdravstvenih 

storitev za zavarovane osebe, kar prepreči nenadzorovano ponudbo z vprašljivimi 

standardi in cenami. 

 

 

5  DOLOČITEV KATALOGA PRAVIC V OBVEZNEM ZDRAVSTVENEM 

ZAVAROVANJU IN UVEDBA OBVEZNEGA POGODBENEGA 

ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA IZLOČENE STORITVE 

 

 

Določitev meril za (ne)vključitev zdravstvene storitve v katalog pravic iz OZZ je osrednji 

izziv reformnega posega v zdajšnjo ureditev. 

 

Ob opredelitvi osnovnega kataloga pravic iz OZZ bodo preostale zdravstvene storitve 

predmet prostega trga zdravstvenih storitev. To pomeni, da bomo za te zdravstvene 

storitve morali plačati sami ali bodo predmet zdravstvenih zavarovanj. Če bodo te 

zdravstvene storitve prosto dostopne na trgu, je nujno prevprašati razvoj njihovih cen in 

presoditi o možnostih poenotenja oziroma nadzora cen zdravstvenih storitev, da se 

slednje ne bi tako zelo povišale, da bi bili priča ozki dostopnosti teh zdravstvenih storitev. 

 

Prepustiti zavarovalnicam, da za te zdravstvene storitve same ponudijo ustrezna 

zavarovanja, bi neizbežno vodilo v odbiranje zdravih oseb, strmo višanje vstopnih 

zavarovalnih premij za manj zdrave do morebiti nevzdržno visokih premij oziroma do 

zavrnitev sklenitve zavarovanja. Prepustiti zavarovanim osebam OZZ izbor zanje 

ustreznih pogodbenih zdravstvenih zavarovanj pa povzroča težave zaradi kompleksnosti 
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vsebine zdravstvenih in zavarovalnih storitev ter pravilne odločitve o izbiri. Zavarovana 

oseba bi hitro izkusila neustrezno izbiro zdravstvenega zavarovanja. 

 

Za zavarovane osebe OZZ škodljive zdravstvene in premoženjske posledice izločitve 

zdravstvenih storitev iz košarice pravic iz OZZ je treba preprečiti oziroma čim bolj 

omejiti. 

 

Posebej velja poudariti tudi, da bi zdravstvene zavarovalnice kot specializirane ustanove 

na področju zdravstvenih zavarovanj za izločene zdravstvene storitve iz kataloga pravic 

obveznega zdravstvenega zavarovanja in za druge zdravstvene storitve oblikovale 

ustrezno ponudbo zdravstvenih zavarovanj le, če bi menile, da bo poslovni izid 

zavarovalnega posla uspešen.  

 

S socialnimi prispevki zbrana sredstva ne zadoščajo za učinkovito zagotavljanje 

zdravstvenega varstva zavarovanih oseb OZZ. Za zbiranje obsežnih dodatnih sredstev z 

zavarovalno dejavnostjo je potreben element prisile (normativne, racionalne, vrednotne 

ali drugačne). Množična vključenost v zavarovanje je ključnega pomena za zanesljivo 

notranjo izravnavo prevzetih zavarovalnih rizikov, množična vključenost zdravih oseb pa 

za zagotovitev sprejemljive višine zavarovalne premije. 

 

Alternativo (prostemu) trgu predstavlja zakonska obveznost ravnanja deležnikov oziroma 

regulacija menjave. S ciljem zagotoviti visoko stopnjo vključitve oseb (tudi zdravih) v 

takšna zdravstvena zavarovanja je bila ponujena v presojo možnost uvedbe obveznega 

pogodbenega zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (Gracar 

[1], Sraka [7]; pred tem za primer dolgotrajne oskrbe in s poimenovanjem »obvezno 

zasebno zavarovanje« Zgrablić [14]) ob upoštevanju ciljev zdravstvene politike, ki bi 

taka zdravstvena zavarovanja ustrezno regulirala (pogodbeno zdravstveno zavarovanje 

namreč ni sistemska rešitev, če je cenovno dostopno samo delu prebivalstva). Pri tem je 

ključno zagotoviti skladnost zakonske ureditve z določbo drugega odstavka 50. člena 

Ustave, da država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno 

zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje (Bubnov-Škoberne [9], Strban [6]). Ob tem bi 

morala država izpeljati tudi nujne ukrepe na področju davčne politike, in sicer tako, da bi 

uvedla davčne spodbude in olajšave za zdravstvena zavarovanja. 

 

Pri izvajanju DopPZZ so se zavarovalnice izkazale kot zanesljiv partner in inovativen 

deležnik pri informatizaciji poslovnih procesov in elektronskega beleženja poslovnih 

dogodkov pri izvedbi zdravstvenih storitev OZZ, ki jih v delu plača tudi DopPZZ, ter tudi 

pri razvoju kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ). Zavarovalnice so zato pripravljene 

prevzeti odgovorno vlogo izvajalca obveznega pogodbenega zdravstvenega zavarovanja 

in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo v skladu z njegovo zakonsko ureditvijo. 

 

Oktobra letos bo začela veljati direktiva EU o čezmejnem zdravstvenem varstvu, ki 

pomeni širitev pravice do zdravljenja v zdravstvenih institucijah Evropske unije. 

Zavarovana oseba se bo tako lahko zdravila v breme obveznega zdravstvenega 

zavarovanja tudi zunaj meja Republike Slovenije pri izvajalcih, ki si jih bo izbrala sama. 

Koriščenje zdravstvenih storitev zunajbolnišničnega specialističnega zdravljenja ne bo 
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nikakor omejeno, medtem ko bodo za koriščenje zdravstvenih storitev v okviru 

bolnišničnega zdravljenja oziroma pri specializiranem bolnišničnem zdravljenju (uporabi 

dragih in redkih diagnostičnih preiskav, uporabi drage medicinske opreme ...) določene 

omejitve s strani vsake države. Zavarovana oseba bo zdravstveno storitev pri izvajalcu 

zdravstvene storitve plačala sama, Zavod za zdravstveno zavarovanje pa bo zavarovani 

osebi ob izpolnitvi pogojev koriščenja čezmejnih zdravstvenih storitev povrnil stroške 

zdravljenja do višine cene storitve in v obsegu obveznega zdravstvenega zavarovanja v 

Sloveniji. 

 

Direktiva bo zagotavljala boljšo dostopnost zdravstvenih storitev, vendar pa ima kar 

nekaj slabosti. Ker se v skladu z njo finančna sredstva, namenjena izvajanju zdravstvenih 

storitev v Sloveniji, nenadzorovano ali samo delno nadzorovano odlivajo iz države, se 

posledično krči obseg zdravstvenih storitev v matični državi in s tem dodatno slabša 

dostopnost do zdravstvenih storitev, to pa omejuje uresničevanje osnovnega namena 

javnega sistema zdravstvenega varstva. 

 

 

6 POVZETEK 

 

 

Pred reformo zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je treba opredeliti 

vrednote, na katerih bo temeljila, preučiti razpoložljive možnosti financiranja izbranega 

kataloga pravic in presoditi socialne posledice nevključitve nekaterih zdravstvenih 

storitev oziroma dajatev OZZ v katalog pravic iz OZZ. 

 

Ob izločitvi zdravstvenih storitev iz kataloga pravic iz OZZ je pričakovati, da bodo 

osebe, ki te zdravstvene storitve potrebujejo, namenile zanje več sredstev. Ob tem se bo 

zmanjšal njihov razpoložljivi dohodek ter povečalo tveganje porasta premoženjskih 

razlik, ki izhajajo iz razlik v zdravstvenem stanju prebivalcev. Da bi bile nekatere od 

izločenih storitev zavarovanim osebam OZZ še naprej splošno dosegljive za sprejemljivo 

ceno, je treba pred odbirom zdravstvenih storitev iz obstoječe košarice pravic iz OZZ 

opredeliti merila za uvrstitev zdravstvenih storitev v skupino skupnostno financiranih 

(solidarno oziroma vzajemno), torej prerazdelitveno podprtih, in v skupino osebno 

financiranih brez prerazdelitvenega vzvoda. 

 

Pričakovanje, da bodo zavarovalnice ponudile »ustrezna« zavarovanja za izločene 

storitve, ne upošteva osnovnega gibala gospodarskih subjektov na prostem trgu – 

ustvarjanje dobička in s tem povezane poslovne odločitve.  

 

Brez normativne prisile, brez zakonske regulacije pogodbenih zdravstvenih zavarovanj na 

podlagi splošnega interesa države oziroma javnega interesa je pri izvajanju teh 

zavarovanj s strani zavarovateljev pričakovati nebrzdano rabo zavarovalno-tehničnih 

mehanizmov ocene tveganja (zdravstvenih vprašalnikov, zdravstvenih pregledov, 

vpogledov v zdravstveno dokumentacijo kandidata za sklenitev zavarovanja ...), omejitve 

zavarovalnega kritja in odmere višine premije v odvisnosti od prevzetega rizika ter 

zavrnitve sklenitve zavarovanja. Vrednote OZZ, tj. univerzalnost vključitve v 

456



  

zavarovanje, enaka obravnava zavarovanih oseb in nerazlikovanje na podlagi 

zdravstvenega stanja, je mogoče uvesti v pogodbeno zdravstveno zavarovanje za 

zdravstvene storitve, izločene iz kataloga pravic, z zakonsko predpisano obveznostjo 

njegove sklenitve ter ciljano regulacijo vsebine tega zavarovanja in njegovega izvajanja. 

 

 

7 SUMMARY 

 

 

Before implementing the health care and health insurance reform, values on which the 

future reform will be based should be determined, available possibilities for financing the 

catalogue of benefits should be assessed and the social consequence of the non-inclusion 

of certain health services as benefits of the social health insurance (SHI) in the catalogue 

of benefits from SHI should be estimated. 

 

By the elimination of health services from the catalogue of benefits from SHI, a rise of 

expenses for persons in need of these health services is expected, meaning a reduction of 

their disposable income and implying an increase of the risk for growth of differences in 

wealth arising from health differences. To allow insured persons in SHI a general access 

to some of these eliminated health services for an affordable price, before the selection of 

health services from the valid catalogue of benefits measures for the inclusion of health 

services in the set of group-financed services (by solidarity or mutuality), that is 

supported by financial redistribution, and in the set of personally financed with no 

redistribution lever should be defined. 

 

The expectation that insurance companies will offer “suitable” insurances for the 

eliminated health services does not take into account the fundamental motive of business 

(corporative) subjects – profit making, and to that related business decisions. 

 

In absence of normative restraint, without proper legal regulation of contractual health 

insurance on basis of general interest or public interest, it is predictable that the insurance 

companies performing those insurances will use all necessary technical mechanisms to 

assess risk (health care questionnaires, health examinations, examination of the health 

documentation of the candidate before incepting insurance contract …), limiting 

insurance cover and assessing higher rates, depending on the risk underwritten, or 

refusing inception of the insurance contract. The values of SHI of universal inclusion in 

the insurance, equal treatment of insured persons and health status non-discrimination can 

be introduced in contractual health insurance for those health services, eliminated form 

the catalogue of benefits from SHI, with a legally prescribed obligation to contract them 

and a targeted regulation of the content and performing of such insurances. 
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IZVAJANJE IN RAZVOJ KMETIJSKIH ZAVAROVANJ V PRETEKLEM 

OBDOBJU TER NADALJNJE MOŽNOSTI RAZVOJA 

 

PRACTICE AND DEVELOPMENT OF AGRICULTURE INSURANCE  

OVER THE PAST PERIOD AND FURTHER DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 

 

ALEŠ ZUPAN
1
 

 

 

1 UVOD 

 

 

Kmetijska zavarovanja predstavljajo specifično zavarovalno področje znotraj premoženjskih 

zavarovanj. Za izvajanje kmetijskih zavarovanj je potrebno specifično znanje s področja 

kmetijstva, veterinarske medicine in agrarne ekonomije. Statistično predstavljajo manjši del v 

sklopu premoženjskih zavarovanj,  a so v praksi na ruralnih območjih pri izvajanju 

zavarovalnih storitev za ciljno skupino Kmetijski pridelovalci najpomembnejše zavarovalno 

področje, ki močno vpliva na trženje vseh drugih premoženjskih, življenjskih in tudi 

zdravstvenih zavarovanj. Skozi čas se je izvajanje kmetijskih zavarovanj pri večini slovenskih 

zavarovalnic spreminjalo, ker se je spreminjala tudi zakonodaja. In prav drugačna zakonodaja 

je pomembno vplivala na interese kmetovalcev po sklepanju kmetijskih zavarovanj in tudi na 

interese zavarovalnic za izvajanje tovrstnih zavarovanj. 

 

 

2 IZVAJANJE KMETIJSKIH ZAVAROVANJ V NEKATERIH PRETEKLIH 

OBDOBJIH 

 

 

2.1 Povezanost dveh različnih zavarovalnih podvrst 

 

 

Področje kmetijskih zavarovanj pri nas zajema dve zavarovalni področji oziroma zavarovalni 

podvrsti, ki sta si po vsebini zelo različni, medtem ko sta v zavarovalni praksi medsebojno 

tesno povezani.  

 

Zavarovanje posevkov in plodov velja za eno najbolj rizičnih zavarovalnih področij, pri čemer 

obvladovanje tveganja dodatno otežujejo tudi geografske in klimatske značilnosti Slovenije. 

To področje je obenem zelo medijsko izpostavljeno, in sicer predvsem v prvih dneh po 

posameznih naravnih nesrečah, ki povzročijo škodo na kmetijskih pridelkih. Za to 

zavarovalno področje je značilno tudi intenzivnejše nihanje v rezultatih poslovanja, ki so 

odvisni predvsem od vremenskih razmer v posameznem letu.  

 

Zavarovanje živali velja za bolj stabilno zavarovalno področje, ki ni neposredno odvisno od 

naravnih nesreč in je tudi medijsko manj v ospredju (razen ob pojavu nevarnih kužnih 

bolezni). Nevarnosti, pred katerimi zavarujemo gospodarske živali, se pri nas ne smatrajo kot 

naravne nesreče. Obseg zavarovanj v zadnjih letih nekoliko stagnira, kar je posledica tako 

zniževanja staleža gospodarskih živali kot tudi uvajanja potrebnih zavarovalno-tehničnih 

ukrepov. Obseg premije je manjši kot pri zavarovanju posevkov in plodov in se trenutno 

giblje okrog 5 milijonov evrov.    
                                                   
1
 Zavarovalnica Triglav, d. d. 
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2.2 Obdobje pred uvedbo državnega sofinanciranja premij (do vključno leta 2005) 

 

 

V obdobju do vključno leta 2005 so zavarovalnice tržile kmetijska zavarovanja enako kot vsa 

druga premoženjska zavarovanja. Zavarovanost je bila glede na takratni potencial nizka (od 

15- do 20-odstotna), pri čemer so bila redno zavarovana predvsem večja kmetijska 

gospodarstva (pravne osebe), manjša kmetijska gospodarstva ali kmečka gospodinjstva pa so 

bila zavarovana slabše. Za sklenitev zavarovanja so se odločali le posamezni »že osveščeni« 

kmetje in kmetje s tistih območij, kjer so bila škodna dogajanja redna ali pogostejša. Rast v 

zavarovanje zajetih hektarov je bila zato zelo postopna, pri čemer je še k temu največ 

pripomoglo prav to, da je večina občin v Prekmurju sofinancirala del zavarovalnih premij.  

 

Ne smemo pozabiti, da se v navedenem obdobju v sofinanciranje zavarovalnih premij še ni 

vključevala država oziroma da je takratna zakonodaja še dovoljevala sprejemanje t. i. 

interventnih zakonov po vsakem večjem škodnem dogodku, ki je bil glede na svoj obseg na 

posameznem območju proglašen za naravno nesrečo. Večina kmetov (zavarovanih in 

nezavarovanih) je zato ob škodah po naravnih nesrečah računala na pomoč države. Tak 

pristop je povzročal t. i. negativno selekcijo med zavarovanci in v primeru dodeljevanja 

državne pomoči tudi neenakopravno obravnavo zavarovanih in nezavarovanih kmetij.    

 

Zavarovalnice so na tem zavarovalnem področju statistično beležile slabše poslovne rezultate, 

ki pa jim jih je v takratnem konkurenčnem okolju nekako uspelo kompenzirati s preostalimi 

zavarovalnimi področji premoženjskih zavarovanj.   

 

 

2.3 Obdobje začetka sofinanciranja premij s strani države (2006–2009) 

 

 

Za zavarovanje posevkov in plodov je bilo leta 2006 prvikrat dogovorjeno sofinanciranje 

zavarovalnih premij s strani države. Sprejeta je bila državna uredba, s katero je bilo določeno 

sofinanciranje v višini 30 odstotkov zavarovalne premije za temeljno zavarovanje posevkov in 

plodov.  Dogovorjen je bil model sofinanciranja zavarovalnih premij, ki se še vedno izvaja in 

je ugoden predvsem za upravičence in za državo, saj zavarovalnice sofinancirani del 

zavarovalne premije brez zaračunavanja operativnih stroškov v imenu upravičencev 

uveljavljajo neposredno od države.  

 

Ob koncu leta 2007 je bil sprejet spremenjen Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

(ZOPNN), s katerim je bila ukinjena državna pomoč po naravnih nesrečah za tiste nevarnosti, 

ki so sofinancirane z zavarovanjem.  

Z vsakokratno uredbo so bile sprejete dodatne ugodne spremembe, tako da se je 

sofinanciranje postopoma povišalo na 50 odstotkov zavarovalne premije za temeljno 

zavarovanje in za dodatna zavarovanja pred nevarnostjo spomladanske pozebe, viharja in 

poplave. Sofinanciranje zavarovalnih premij se je v tem obdobju razširilo tudi na področje 

zavarovanja živali, in sicer za zavarovanje temeljnih nevarnosti kot posledice bolezni. 
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Tabela 1: Skupno število zavarovanih površin (2008-2012) 

 

  

    

Zavarovane površine v 

ha     

  2008 2009 2010 2011 2012 

Sadje 2.033 2.176 1.729 1.190 1.230 

Hmelj 1.443 1.551 1.009 937 683 

Vinogradi 6.083 6.539 3.225 1.419 1.232 

Žita 41.414 49.228 35.078 31.973 33.229 

Druge kulture 10.270 14.052 14.026 11.233 10.597 

Skupaj 61.243 73.546 55.067 46.751 46.971 

Vir: Statistični podatki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 

   

Omenjene kvalitativne spremembe so se odrazile v povečanju števila sklenjenih zavarovanj in 

predvsem obsega zavarovanih kmetijskih površin. Interes po sklenitvi zavarovanj se je 

dodatno povečal tudi spričo možnosti sklepanja zavarovanj z visokimi zavarovalnimi vsotami, 

ki s takrat veljavno uredbo niso bile navzgor omejene. Sledil je pravi »premijski razcvet« 

zavarovanj, ki je bil podkrepljen tudi s tekmovalnostjo nekaterih zavarovalnic. Poleg tega so 

posamezne zavarovalnice vpeljale nekatere nove zavarovalne produkte z neustreznimi 

zavarovalno-tehničnimi vsebinami, ki so se pozneje pri intenzivnem škodnem dogajanju 

pokazali kot neuspešni. 

 

Tabela 2: Skupno število zavarovanih živali (2008-2012) 

 

    2008 2009 2010 2011 2012* 

Govedo 96.433 81.348 70.795 53.122 25.211 

Prašiči 235.552 81.835 150.165 147.445 106.104 

Konji, osli 1.615 2.198 2.205 2.214 463 

Drobnica  3.143 4.168 3.554 2.070 359 

Skupaj (brez vodnih 

živali v ribogojnicah, 

perutnine, kuncev,…) 336.743 169.549 226.719 204.851 106.104 

Vir: Statistični podatki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 

  * podatki ne zajemajo vseh odprtih zahtevkov za leto 2012.  

   

 

Zaradi (pre)hitre rasti premije na področju zavarovanj posevkov in plodov so posamezne 

zavarovalnice v bolj rizičnih segmentih že poskusile vpeljati višjo prostovoljno soudeležbo 

zavarovancev pri škodah (v obliki popustov oz. doplačil), a pri tem žal niso bile dovolj 

uspešne.  
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Tabela 3: Izplačana državna sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij (2006-2012) 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Izplačana 

sredstva  1.738.288,00 3.971.970,80 6.351.200,00 12.890.493,40 6.648.315,00 5.173.519,60 4.386.598,40 

Vir: Statistični podatki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. 

* podatki ne zajemajo vseh odprtih zahtevkov za leto 2012     

    

Po drugi strani pa smo v navedenem obdobju na področju kmetijskih zavarovanj beležili 

najbolj intenzivno škodno dogajanje v zadnjih štiridesetih letih. Prav v obdobju največjega 

zajetja kmetijskih površin v zavarovanje in največje izpostavljenosti so se zvrstila tri leta z 

nadpovprečno škodno pogostnostjo, in sicer 2007, 2008 in 2009. Po škodnem rezultatu je bilo 

najslabše leto 2008, po znesku izplačanih škod pa sta bili najslabši zaporedni leti 2008 in 

2009. 

 

 

2.4 Obdobje uvedbe novih zavarovalno-tehničnih ukrepov (2010–2013) 

 

 

Škodno dogajanje v obdobju od leta 2007 do 2009 je zahtevalo korenite temeljne spremembe 

zavarovanj posevkov in plodov. Visoki indeksi rasti zavarovalne premije so presegali 

prognoze in možnosti nadaljnjega sofinanciranja premije s strani države. S tem namenom je 

bila spremenjena Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za leto 2010, s katero je bilo 

vpeljano sofinanciranje zavarovanj z najmanj 15-odstotno odbitno franšizo. Ta uredba je 

omogočila nadaljnje izvajanje zavarovanj posevkov in plodov v Sloveniji in spodbudila 

večino zavarovalnic, da so se lotile korenitega spreminjanja zavarovalnih kritij. Te 

spremembe so bile naslednje: 

- uvedba odbitnih franšiz brez možnosti odkupa in 

- upoštevanje z uredbo limitiranih zavarovalnih vsot za posamezne kmetijske kulture. 

 

Zavarovalnice, ki so imele interes še naprej izvajati zavarovanje posevkov in plodov, so 

morale prenoviti ponudbo in samo izvajanje zavarovanj, in sicer: 

- na osnovi dolgoletnih poslovnih rezultatov je bilo treba preračunati premijske stopnje 

za posamezne skupine kmetijskih kultur za posamezna območja Slovenije (t. i. 

potrebne premijske stopnje), 

- na osnovi preračuna premijskih stopenj je bilo treba pridobiti ustrezno pozavarovalno 

kritje, 

- bolj kot trženju in prodaji kmetijskih zavarovanj je bilo treba nameniti večjo pozornost 

oceni in prevzemu rizika. 

 

Korenite spremembe v zavarovalni ponudbi tistih zavarovalnic, ki so nadaljevale z izvajanjem 

zavarovanj, so privedle do pričakovanega znižanja interesa po sklenitvi zavarovanj po novih 

zaostrenih zavarovalnih pogojih. Zavarovalnice, ki se niso umaknile s trga in preprosto 

odslovile svojih dolgoletnih zavarovancev, so pristopile k zahtevnemu preoblikovanju 

zavarovalnega trga in k nujno potrebnemu osveščanju zavarovancev o potrebi po soudeležbi 

pri škodah na tem zavarovalnem področju. 
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Zaostreni zavarovalni pogoji so doprinesli k umirjanju rezultatov poslovanja. Zavarovalnice, 

ki so vztrajale pri izvajanju zavarovanj po novih pogojih, so veliko pripomogle k želeni 

sanaciji zavarovalnega trga, ki bo moral tudi v prihodnje temeljiti na ustrezni porazdelitvi 

nosilcev zavarovalnega tveganja.  

Dober pokazatelj, da je zavarovalni trg že delno saniran, je interes tujih zavarovalnic za vstop 

na slovenski trg kmetijskih zavarovanj. Dodaten in bistveni pokazatelj stabilnejšega 

poslovanja na tem zavarovalnem področju pa je ta, da je na zavarovalnem trgu že mogoče 

opaziti plasiranje novih zavarovalnih produktov, ki napovedujejo nadaljnji razvoj kmetijskih 

zavarovanj, ki bo temeljil na strokovnih zavarovalniških temeljih in na lojalni konkurenci. 

Vključno s predvidenimi smernicami skupne kmetijske politike EU (SKP) za obdobje 2014–

2020 lahko tako živi stabilen slovenski sistem izvajanja kmetijskih zavarovanj. 

 

 

3 POVZETEK 

  

 

V prispevku so opisane osnovne značilnosti izvajanja kmetijskih zavarovanj v Sloveniji v treh 

zaporednih obdobjih: 

1. Obdobje do leta 2005: izvajanje kmetijskih zavarovanj, pri katerem so zavarovalnice 

poslovne rezultate iz kmetijskih zavarovanj izravnavale z drugimi premoženjskimi 

zavarovanji. Zavarovanost je bila nizka, ker so bile naravne nesreče sanirane tudi s 

sprejemanjem vsakokratnih interventnih zakonov. 

2. Obdobje od leta 2006 do 2009: država je začela s sofinanciranjem kmetijskih 

zavarovanj, spremenjen je bil Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN), 

zabeležena je bila intenzivna rast zavarovanj do vključno leta 2009 in tudi največja 

škodna pogostnost v letih 2008 in 2009. 

3. Obdobje od leta 2010: zavarovalnice so vpeljale potrebne zavarovalno-tehnične ukrepe 

z uvedbo soudeležbe zavarovanca pri škodah, zmanjšalo se je zanimanje za izvajanje 

kmetijskih zavarovanj s strani posameznih zavarovalnic, ponovno je bila zabeležena 

nižja zavarovanost, znižala so se državna sredstev za sofinanciranje zavarovanj, trg je 

bil saniran v smislu potrebe po spremembi mišljenja zavarovancev, vpeljani so bili 

novi produkti na novih temeljih, poslovni rezultati so se izboljšali, posledično pa se je 

ponovno povečal tudi interes zavarovalnic za sklepanje kmetijskih zavarovanj. 

 

 

4 SUMMARY 

 

 

Basic characteristics of practice and development of agricultural insurance over the past years 

are described in the article: 

1. Period until 2005: insurance companies compensated their business results with other non-

life insurance lines. The penetration was relatively low. Bigger loss events were treated 

also by the state with »ad hoc« help. 

2. Period from 2006 to 2009: the state started with subsidies for crop insurances. The state 

natural disaster law (ZOPNN) was changed. Intensive increase of policies concluded was 

noted. The penetration increased. The biggest loss events in 2008 and 2009 happened. 

3. Period from 2010: new insurance measures were introduced by insurance companies 

(higher deductibles without buying back possbilities, lower sums insured, recalculation of 

premium rates ...). The penetration decreased again. The business results became stable. 
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New market situation with renovated and some new insurance products became interesant 

even for some forign insurance companies.  
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Zaključki in priporočila 


Vpogled v ţivljenjski stil otrok: 


 Po prihodu iz šole, udeleţenci nekaj ĉasa posvetijo sproščanju in počitku, velikokrat za računalnikom. 


Domaĉo nalogo in uĉenje sledi sprošĉanju ali pa je odloţeno za ĉas, ko domov pridejo starši. Preostali ĉas 


preţivijo bodisi v druţbi prijateljev ali na treningih (prevladujejo športne aktivnosti). Večer zaključijo pred 


televizijskimi zasloni. 


 Sopotnik številka ena večine udeleţencev je računalnik, a tudi mobilni telefon je stalni spremljevalec . 


Obe napravi se uporabljata predvsem za razvedrilo in sproščanje: komunikacijo s prijatelji (Skype, 


sporoĉila), oglede objav na socialnih omreţjih (facebook), poslušanje glasbe (Youtube in playliste) in igranje 


iger. 


 Vsi udeleţenci imajo mobilni telefon, pri čemer prevladujejo pametni telefoni. V gospodinjstvu je obiĉajno 


veĉ kot le en raĉunalnik. Vsaj en je našim udeleţencem vedno na razpolago ali si ga kveĉjemu delijo s 


sorojencem. Odloĉitev o tem, ĉemu bi se laţje odrekli je teţka. Najbolj pa bi pogrešali komunikacijo s 


prijatelji.  


 Zdi se, da udeleţenci nimajo veliko hobijev. Redki se ukvarjajo s športom v klubih/društvih (nogomet, 


rokomet), o ostalih prostoĉasnih aktivnostih, z izjemo druţenja s prijatelji, poroĉajo le posamezniki.  
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Zaključki in priporočila 


Odnos do razvoja tehnologije v prihodnosti: 
 Po mnenju naših udeleţencev Slovenija v povezavi s tehnologijo zaostaja za ostalimi. Kot vzor navajajo 


Japonsko, ZDA in tudi skandinavske drţave. Pravijo, da v svetu obstaja ţe veliko naprednih tehnologij, ki 
pa še niso prišle do nas. 


 V prihodnje si za vso tehnologijo predstavljajo, da bo hitrejša, zmogljivejša, z večjimi in tanjšimi ekrani, 
z več funkcij ... Mobilni telefoni bodo multifunkcionalni (z njimi se bo dalo upravljati vse), računalniki 
vodeni senzorno (s pogledom, mislimi). 


 Čez mnogo (tisoč) let si predstavljajo, da bodo vse stvari opravljane s strani robotov, da bo imel vsak 
ĉlovek svojega avatarja, vse bo potekalo v nekem drugem/virtualnem svetu.  


 


Odnos do zavarovalniških storitev: 
 Pojem zavarovanja udeleţenci povezujejo z mesečnim plačevanjem zavarovalnine, izplačilom škode v 


primeru nezgode in teţavami vezanimi na izplačilo. Zavarovanje jih ne zanima in menijo, da gre za 
storitev, ki jo začneš uporabljati, ko se osamosvojiš, do takrat pa za vse poskrbijo starši. 


 Večina pozna Zavarovalnico Triglav, posamezno tudi Zavarovalnico Maribor in Adriatic Slovenico. Na 
seznam se uvrsti tudi Hypo (ki ga štejejo pod zavarovalnice). Za razliĉne zavarovalnice so slišali bodisi iz 
oglasov (spomnijo se rumenega kuţata od Triglava, nilskega konja od Hypo banke), brošur oz. letakov, ki jih 
dobijo na zaĉetku vsakega šolskega leta in ki obiĉajno romajo v koš.  
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Zaključki in priporočila 


Priporočila: 


 Najstniki so ciljna skupina, ki je zelo dovzetna za uporabo novosti na področju njim dostopne tehnologije. 


S sodobnimi tehnologijami odraščajo in jih na nek način tudi sooblikujejo (intenzivna dvosmerna 


komunikacija). Da bi se nauĉili maksimalno izkoristiti vse vire komunikacije, ki jih tehnologija danes ponuja in 


jih prilagoditi trendom uporabe, bi bilo zaţeleno kontinuirano spremljati vedenje te ciljne skupine, 


preference, ţelje in potrebe. Najstniki so pri tem lahko naši mentorji. 


 Izhajajoĉ iz rezultatov raziskave lahko domnevamo, da najstniki ne predstavljajo najbolj potencialne ciljne 


skupine, kar se tiče zavarovanj, ker je njihova stopnja vpletenosti v sklenitev zavarovanja in izbiro 


zavarovalnice zelo nizka. Gre za tematiko, za katero menijo, da postane aktualna šele ob osamosvojitvi 


posameznika. 


 Z namenom doseganja prepoznavanja in oblikovanja zametkov odnosa, ki se bo ob njihovi osamosvojitvi lahko 


razvil v dolgoroĉno povezanost, bi bilo smotrno, da zavarovalnice pričnejo z nekoliko intenzivnejšo 


komunikacijo tudi s to ciljno skupino. Le-ta naj bo vezana na medije, ki so med najstniki aktualni. Gre 


predvsem za socialna omreţja.  
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Vsebina poročila 


1. Zaključki 


2. Ozadje in cilji raziskave 


3. Metodologija  


4. Rezultati 
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Ozadje in cilji raziskave 


 Nove tehnologije vnašajo povsem nove perspektive in izzive tudi v zavarovalniško panogo. Še nikoli ni bilo 
uspešno in uĉinkovito poslovanje tako odvisno, tesno prepleteno in integriran z informacijsko tehnologijo. Kako se 
s temi izzivi sooĉajo zavarovalnice v Sloveniji danes in kako se bodo jutri? Kako sodobne tehnologije spreminjajo 
nakupne navade potrošnikov?  


 Bliţajo se Dnevi slovenskega zavarovalništva. Ena izmed tem bo tudi vpliv razvoja novih tehnologij na spremembe 
v zavarovalništvu. Za te namene ţeli naroĉnik pridobiti vpogled tudi v razmišljanje najstnikov, ki so na splošno bolj 
odprti in dojemljivi za novodobne tehnologije. Naroĉnik ţeli izvedeti kaj si o pripravljeni storitvi misli potrošnik, 
kakšne so njegove ţelje in neodkrite potrebe v povezavi s pripravljeno storitvijo, kaj bi spremenil, kaj pogreša...  


 Za pomoĉ pri izvedbi raziskave se je naroĉnik obrnil na Valicon.  


 


 Primarni cilji raziskave: 


 raziskati odnos in navade glede uporabe tehnologije na sploh  uporaba mobilnikov, raĉunalnikov, 


televizije, DVD predvajalnikov... 


 pridobiti vpogled v to kako najstniki “vidijo” prihodnost  v povezavi z razvojem tehnologije 


 preveriti odnos do zavarovalništva  poznavanje storitev, vpletenost, privlaĉnost,...  
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Vsebina poročila 


1. Zaključki 


2. Ozadje in cilji raziskave 


3. Metodologija  


4. Rezultati 
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Metodologija 


Čas raziskave Ĉetrtek 28. Marec 2013 


Zbiranje podatkov 


 1 fokusna skupina in 6 kratkih intervjujev v Ljubljani 


 8 udeleţencev / skupino 


 


Rekrutacijski pogoji 


 najstniki v starosti 13 let (7. oziroma 8. razred osnovne šole) 


 fantje in dekleta (50/50 na skupino) 


 so komunikativni  
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Vsebina poročila 


1. Zaključki 


2. Ozadje in cilji raziskave 


3. Metodologija  


4. Rezultati 
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ŢIVLJENJSKI STIL OTROK 
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V prostem času je najstnikom zvesti sopotnik v prvi vrsti 
računalnik s pomočjo katerega vzdrţujejo stike tudi s svojimi 


prijatelji. 


večer 


ŠOLA 


DOMAČA NALOGA / UČENJE 


RAČUNALNIK / TV  


ŠPORT 


DRUŢENJE S PRIJATELJI 


TV 


RAČUNALNIK 


MOBITEL 


jutro 


prosti čas 


 Po prihodu iz šole, najstniki veĉinoma najprej nekaj časa posvetijo sproščanju za 


računalnikom ali počitku. Nekateri z domačo nalogo in učenjem zakljuĉijo ţe pred 


morebitnimi popoldanskimi obveznostmi (razliĉni hobiji), drugi to opravilo odloţijo za poznejše 


popoldanske in veĉerne ure.  


 Popoldanske ure udeleţenci vĉasih nadaljujejo zunaj v druţbi prijateljev, nekateri odidejo na  


trening (nogomet, rokomet). Fantje govorijo o bolj športnem preţivljanju prostega ĉasa s 


prijatelji (igranje nogometa, košarke), dekleta so manj športno aktivna. Udeleţenci poleg 


športa nimajo posebnih prostoĉasnih aktivnosti. Vikende preţivijo leţerno (spijo in lenarijo). 


 Sodeĉ po izjavah udeleţencev, se dan veĉine najstnikov obiĉajno konča pred ekrani (TV, 


raĉunalnik, mobilni telefon). 
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Televizija se zdi izbira številka 2. Ljubši so jim angleški 
programi. 


 Gledanje televizije kot prostoĉasna aktivnost ni primarna izbira naših udeleţencev, saj se 
zdi da veliko več časa in raje preţivijo za računalnikom. Televizijo gledajo v 
popoldanskih in večernih urah, posamezno tudi zjutraj pred poukom. 


 Starši gledanje televizije načeloma ne omejujejo. Pri nekaterih vseeno obstaja pravilo, da 
najprej zakljuĉijo s šolskimi obveznostmi – gledanje televizije jim omejijo le v primerih, ko 
šolske obveznosti niso izpolnjene oziroma so rezultati nezadovoljivi (slabe ocene). 


 Najstniki preferirajo angleške programe oz. vsebine v angleškem jeziku. Angleški jezik je 
udeleţencem bolj všeč, hkrati pa naj bi tudi igralci bili boljši (bolj doţiveta igra). Posamezno 
omenjajo slabe prevode v slovenski jezik.   


 Med priljubljenimi programi tako prevladujejo tuji programi: Disney channel, National 
Geographic, Discovery Chanel, Cartoon Network, Fox Life, TLC, Animal Planet. Od 
slovenskih programov udeleţenci omenijo le POP TV in Kanal A. 


 Veĉina udeleţencev redkeje gleda risanke. Med priljubljenimi vsebinami navajajo mladinske 
serije (npr. Shake it up), filme, dokumentarne odaje (npr. Tabu). 
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Gledanje televizije 
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Računalniki so vsakdanjik za najstnike. Uporabljajo ga 
predvsem za zabavo in komuniciranje. 


 Udeleţenci veliko prostega časa preţivijo za računalnikom. Prevladujejo prenosni 
raĉunalniki, ki so jim bodisi vedno na razpolago ali si jih delijo s sorojenci. Nekateri 
uporabljajo tabliĉni raĉunalnik, drugi raje posegajo po PC-jih. 


 Med udeleţenci so zelo priljubljeni Facebook (ogledi objav, informiranje, kaj poĉnejo drugi, 
objavljanje slik, dopisovanje, spremljanje posameznih športnikov – “like-anje” njihovih strani), 
Skype (brezplaĉni pogovori s prijatelji, z moţnostjo uporabe videa), Youtube in tudi razliĉni 
blogi (npr. Tumblr). Zdi se, da se fantje v večji meri kratkočasijo tudi z igricami (Minecraft, 
Call of Duty, Fifa football…). Igre, ki kroţijo preko Facebooka niso najbolj priljubljene. 
Posamezno omenijo Top eleven in FarmVille. 


 Youtube uporabljajo za poslušanje glasbe in oglede video spotov. Nekateri imajo 
„playlisto“, bodisi na raĉunalniku in/ali mobilnem telefonu. Na vprašanje, katera glasba je 
trenutno priljubljena omenijo nekaj izvajalcev (Zlatko in Beni) in skladb (Artista track shop, One 
Direction, Let her go). 


 Udeleţenci uporabljajo raĉunalnik tudi v namene prenosa filmov. Nekateri se zavedajo, da 
gre za ilegalno poĉetje, zato so zadrţani med pogovorom o tej tematiki. V te namene 
uporabljajo Partis in Piratebay. 


 


Uporaba računalnikov 
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Mobilni telefoni so nepogrešljivi. Najstniki jih uporabljajo za 
pogovore, dopisovanje in spremljanje vsebin na socialnih 


omreţjih. 
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Uporaba mobilnih telefonov 


 Vsi udeleţenci uporabljajo in imajo v lasti mobilni telefon. Veĉina ima pametni telefon, 
prevladuje pa Samsung.  


 Mobilni telefon uporabljajo za pošiljanje sporočil, pogovore, Facebook, poslušanje glasbe, 
tudi za igranje iger in uporabo budilke, kalkulatorja. 


 Nekateri imajo sklenjeno naroĉnino, drugi imajo predplaĉniški paket. Veĉina brez teţav pove, 
kakšna je vsebina paketa oz. koliko brezplaĉnih minut in sporoĉil imajo na razpolago v okviru 
naroĉnine. Udeleţenci vedo, kdo je njihov operater. Prevladuje Simobil, posamiĉno omenijo 
Mobitel in T2 (slednji znotraj druţinskega paketa, ki vkljuĉuje še TV in internet). 


 Mobilni telefon uporabljajo tudi med poukom (pri doloĉenih predmetih je to izvedljivo, pri 
drugih ne). Mobilni telefon bi veĉina zelo pogrešala, ĉeprav se nekateri teţko odloĉijo, kaj 
jim je bolj pomembno raĉunalnik (veliko veĉ stvari je moţno narediti, so bolj zmogljivi, ekran je 
bistveno veĉji) ali mobilni telefon. Pogrešali bi predvsem pogovore z vrstniki. 
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Vzornikov otrok ni prav veliko. 
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 Otroci s teţavo navajajo svoje vzornike. Zdi se, da 
jih je teţko impresionirati. 


 Kot prva ideja se jim pojavlja ţelja po tem, da bi 
imeli veliko denarja, ki bi ga porabili za nakup 
draţjih računalnikov, mobilnih telefonov in 
podobno. 


 Fantje vseeno išĉejo vzornike med športniki, 
dekleta med igralkami, plesalkami. 
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RAZVOJ TEHNOLOGIJ V 


PRIHODNOSTI 
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Tehnologija prihodnosti ţe obstaja, vendar ne pri nas. 


 Udeleţenci Slovenijo ne percipirajo kot napredno oziroma celo 


navajajo, da v Sloveniji zelo zaostajamo za ostalimi, kar se tiĉe 


tehnološkega razvoja. Vedo, da po svetu obstaja precej naprednih 


tehnologij, ki bodo k nam prišle z nekajletnim zamikom.  


 Kot zgled navajajo Skandinavce, ki denimo uĉencem omogoĉajo 


delo med poukom in spremljanje pouka na tabličnih računalnikih. 


Tega bi si ţeleli tudi pri nas, saj imajo obĉutek da bi se šola in uĉenje 


na tak (interaktiven) naĉin lahko pribliţala novim (modernim) 


generacijam. 


 Inovacije, ki jih navdušujejo prihajajo tudi iz Japonske (tipkovnica, ki 


se projecira na mizo; senzor, ki se ga namesti na glavo – s pomoĉjo 


tega se misli preslikajo na platno) in ZDA (Google je razvil oĉala, ki 


jih uporabljaš namesto televizije). Klasiĉna televizija ĉez dobrega pol 


desetletja ne bo veĉ obstajala. 


 Trenutno jih moti, da se raĉunalniki dolgo priţigajo, da se stvari 


dolgo ĉasa nalagajo, da delajo počasi, ... Ţelijo si, da bi vse to 


potekalo veliko hitreje. 


 Nekateri imajo Moneto za plaĉevanje avtobusa in stranišĉa, kjer je to 


potrebno. Tudi pri uporabi Monete jih moti ĉakanje. Nekateri pa 


izraţajo tudi skrb glede varnosti – sprašujejo se, kaj se zgodi, ĉe 


se izgubi ali pa ĉe jim nekdo ukrade mobilni telefon. 
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“Recimo zaostajamo s tem trendom v šolah, imamo še 
vedno zvezke pa stare učbenike, pa nobenih for. 
Pa nimamo unih “locker” ki so. To mi je ful hudo. 


Uniforme bi bile ful dobre. Ţe to bi bil ful velik 
napredek.” 


 
“Na Norveškem pa teh drţavah, na Švedskem, tako 


imajo iPade in potem je tako, čez šolsko leto jih dobijo, 
potem med poletjem jih pa dajo nazaj.  Naloge, pa vse 


moraš dati. Saj ga ne rabi čez poletje. Saj to bi bilo 
samo za šolo. Kakšna aplikacija bi se naredila.” 


...” 
 


“Telefon je, k boš,  v bistvu stran pogledaš se bo 
zatemnil ekran..” 


 
“V bistvu na tej tablici bi bili, tako kot recimo, učitelji, ki 


ţe delajo preko teh modernih tabel in bi imeli kot 
program, ki bi povezoval in bi imeli tudi mi te pač te 
predstavitve na svojemu ipadu in bi ful več mogoče 


komunicirali, več bi se pogovarjali, doma bi pa delali 
preko teh tablic.”  


 


“V bistvu saj je ţe ful tega, kar mi tle govorimo, ţe 
imajo, samo pač ne v Sloveniji. Tako da... 


Slovenija zaostaja.” 
 


“Pač izumili so telefone, ki bo tako, da bo z 
lučkami...recimo če boš dal telefon na mizo, bo 


tipkovnica od Appla. Hologram.”  
 


“To daš dejansko kot nek trak na glavo s senzorji, 
pa imajo eno tako interaktivno tablo in potem kar si 


ti misliš, da se vse nariše...” 
 


“Google dela na enih takih kot očalih, imaš v bistvu 
zaslon. To bo čez kakšnih 50 let, bo ţe povsod v 
uporabi, se pravi, da sploh ne bo več televizije.” 


 
“čez 20 let se to ne bo pač ful spremenilo, a ne, 


kar ţe to, kar imamo tle, mislim, da je ful 
napredno, v bistvu pa tako kot bi šli na zdaj v 


Ameriko, pa bi se ţe šokirali.” 
 


“S tisto Moneto rabiš tako, ene 2 minuti, minuto, s 
kartico pa takoj.”  


Izjave udeleţencev 
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V daljni prihodnosti nas čaka virtualen svet. 


 Udeleţenci si predstavljajo, da bodo v prihodnosti vse naprave brezţične oz. 


prenosne, zelo majhne (pravzaprav neopazne ali bodo v uporabi 


hologrami), zasloni tanki in da bomo vsepovsod obkroţeni z njimi. 


Računalniki bodo bistveno hitrejši in zmogljivejši, vse vsebine pa bodo 


podajane v 3 dimenzijah. Mobilne telefone bodo spremenili v 


multifunkcijske naprave s katerimi se bomo lahko povezali z drugimi 


napravami (npr. zaklepanje, gretje…) in jih na daljavo upravljali oziroma jih 


bomo upravljali z oĉmi, mislimi ali glasom. Ne bo veĉ tipkanja. Ko se bo 


pogled odmaknil s telefona, se bo ekran zatemnil. 


 Vse bo robotizirano, ljudje robote in vse naprave upravljajo z mislimi ali 


senzorno ( v resnici nismo fiziĉno prisotni).  


 V še veĉji meri bomo uporabljali alternativne vire energije (v avtomobilski 


industriji so motorji na vodik ţe dalj ĉasa prisotni). 


 Ţiveli bomo le še v virtualnem svetu, nadomestili pa nas bodo Avatarji. 
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Tehnologija in 
prihodnost 
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“Veš kaj, vsi leţijo, pa so v enih komorah, ker v bistvu 
na svetu so samo z mislimi, ker z mislimi upravljajo 


robota, pač nekako kot v Avatarju, samo da v bistvu 
sam leţiš v eni komori.” 


 
“Imaš telefone recimo, na glas, ko kaj rečeš ali pa ko 


bereš sporočilo, da ti sledi očem...” 
 


“Telefon je, k boš,  v bistvu stran pogledaš se bo 
zatemnil ekran..” 


 
“Pa bodo z računalnikom lahko hišo upravljali. Da 


zvesice zaprejo, da gretje dela, ugasneš luč, odpreš 
avto.” 


 
“Mislim,tako, da imaš eno aplikacijo in tako če, samo 


lahko tako, da odklepaš hišo, sam, da imaš odzadi tako 
kot eno napravico tako kot Bluetooth, in potem na tvoj 


telefon.” 
 


“Da bi bili tatuji kot senzorji za moţgane. V bistvu bi 
potem ne vem, sem rekel, da bi prestavljali programe z 
mislimi, da bi v bistvu imeli kot tetovirano, samo da ne 


bi bila tetovaţa, ampak v bistvu samo senzorji.” 
 


“Mislim dajo ti senzorje na glavo, pa z mislimi, ne 
vem, kakšne igrice igraš ali pa rišeš. Saj verjetno 


bo čez kakšnih 150 let ţe vse tako, se pravi v 
bistvu bo ţe kakšna kapa ali pa en senzor ali pa 


ţe ob rojstvu bo v bistvu ţe kakor ţe v tatuju, 
kakor tatoo bi zgledal...”  


 
“Vse bo v prenosnikih, ne bo več tistega v škatli.” 


 
“Računalnik bo boljši. Vse bo boljše. Večja slika, 


boljša slika, hitrejši, boljša grafika, saj, pač, če 
naštevam... Vse.” 


 
“Vse bo na dotik.” 


 
“Vsepovsod se bo plačevalo s telefonom. Vse se 


bo dalo” 
 


“Bom rekel, v roku 70 let, bo recimo nano 
tehnologija, v 1000, bo pa ţe vse virtualno, se 


pravi vsak bo imel svojega avatarja. Zelo podobno 
kot film avatar, samo da bodo v bistvu roboti in z 


njimi boš hodil v sluţbo, pa vsi  bodo debeli.” 


Izjave udeleţencev 
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POZNAVANJE IN ODNOS DO 
ZAVAROVALNIŠKIH STORITEV  
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Najstniki poznajo osnovno logiko zavarovanja. 


 mesečno plačevanje zavarovalnici 


 izplačilo škode v primeru poškodbe 


 zapleti oz. konflikt z zavarovalnico v primeru 


izplačila odškodnine 


 sebe  ĉe umreš in ĉe se poškoduješ  ne 


poznajo posameznih imen – nezgodno, ţivljenjsko 


zavarovanje 


 hišo, avtomobil 


 karkoli  Justin Biber naj bi imel zavarovane 


lase, J.LO pa zadnjico 
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Biti zavarovan pomeni: 


Kaj vse lahko zavarujemo: 


“Plačuješ vsak mesec, potem pa ko se 
poškoduješ, se moreš pa z njimi kregati, da ti 


sploh dajo ta denar...”  
 


“Ja da te bo nekdo zavaroval, če se ti kaj zgodi.” 
 


“Hiša, avto ali pa kaj takega.” 
 


“Ja zavaruješ se če umreš, plača tvoji druţini.” 
 


“Jaz mislim, da te to zanima, ko si samostojen, ko 
moraš ti sam za to poskrbeti, ker zdaj so starši za 


tabo.” 
 


“Pa na začetku leta zmeraj dobimo ful teh reklam, 
da  naj se zavarujemo pa to. To vrţemo v smeti. 
Če smo ţe zavarovani, pa itak, to dobimo vsako 


leto, tako da je brezveze.” 
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O zavarovanju najstniki ne razmišljajo oziroma jih to sploh ne 
zanima. Gre za nekaj kar te začne zanimati, ko se osamosvojiš. 


 Za zavarovanje poskrbijo starši. Po njihovem mnenju to veĉine 


otrok ne zanima in se s tem niti ne ukvarja. Nekateri udeleţence 


ne vedo niti, če so zavarovani ali ne. To je nekaj za kar zaĉne 


posameznik skrbeti šele ko se osamosvoji. 


 Poznajo zgodbe staršev, prijateljev in sorodnikov vezane na 


teţave pri izplačevanju odškodnine. Slišijo pa tudi prerekanje 


staršev okrog izbire zavarovanja, zavarovalnice. 


 Sami vedo, da obstaja nekaj zavarovalnic, za katere izvedo tudi 


preko letakov ob zaĉetku šolskega leta, ki pa jih veĉinoma 


zavrţejo, ker so vedno isti in ker so ţe zavarovani. V kolikor jih v 


smeti ne vrţejo sami, to storijo njihovi starši. 


 Spomnijo se tudi oglaševanja preko televizije. 


Poznajo 
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Izkušnje z zavarovanjem: 
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  VALICON Ljubljana  


Kopitarjeva 2 


1000 Ljubljana 


T: +386 1 420 49 00 


F: +386 1 420 49 60 


info@valicon.net 


  VALICON Zagreb 


Kninski  trg 16 


10000 Zagreb 


T: +385 1 640 99 55 


F: +385 1 640 99 56 


info@valicon.net 


VALICON Sarajevo 


Ćobanija 6 


71000 Sarajevo 


T: +387 33 258 655 


F: +387 33 258 656 


info@valicon.net 


  VALICON Beograd 


Kneza Miloša 25 


  11000 Beograd 


T: +381 11 3625 186 


F: +381 11 3613 266 


info@valicon.net 


Za več informacij 


sladana.smitran@valicon.net 
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