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Ocena nevarnosti in škodnega potenciala v podjetju 
 
Zavarovalnice s stališča pristojnosti, procedur in ocene tveganja pri prevzemu rizika  
razlikujejo med individualnimi in masovnimi posli. Pristojnost za prevzem rizika pri 
masovnih poslih ima večje število zaposlenih v zavarovalnici ali pogodbenih partnerjih, ki 
praviloma opravijo interno usposabljanje in pridobijo licenco za zavarovalno zastopanje.  
Težišče pri procesu sklepanja tovrstnih zavarovanj je na enostavnosti in hitrosti ter 
praviloma informacijski podprtosti. Premijski sistemi so rigidni, obsegi in višina 
zavarovalnega kritja standardizirani in odvisni od manjšega števila nevarnostnih 
okoliščin, ki praviloma vplivajo le na višino premije. Ocena nevarnosti se ne izvaja, 
pridobijo se le informacije o nevarnostnih okoliščinah, ki praviloma ne vplivajo obseg in 
višino kritja, temveč predvsem na višino premije. Informacije o nevarnostnih okoliščinah 
se pridobijo na osnovi vprašalnika ali ogleda s strani pristojne osebe. V nekaterih 
primerih je potrebno predmet zavarovanja tudi fotografirati. Če se ob škodnem primeru 
ugotovi, da katera nevarnostna okoliščina ob sklenitvi zavarovanja s strani zavarovalca 
ni bila navedena resnično, ima zavarovalnica pravico, da zavarovalnino zmanjša za 
delež, ki ustreza razmerju med premijo, ki je bila plačana, in premijo, ki bi morala biti 
plačana glede na dejansko stanje1. Tipični predstavnik masovnih produktov je na primer 
zavarovanje stanovanjske opreme. Pristojnosti za prevzem rizika so široke, procedura 
sklenitve zavarovanja je hitra in enostavna, pri nekaterih zavarovalnicah mogoča tudi 
preko spleta. Zahtevanih informacij o nevarnostnih okoliščinah je malo.  
 
Prevzem rizika pri individualnih poslih je drugačen, saj so tovrstni riziki v zavarovalnici 
deležni posebne obravnave. Najpomembnejše značilnosti individualnih poslov so: 

- visok škodni potencial, tako glede frekvence kot višine posameznega škodnega 
primera, 

- obseg kritja ali višina zavarovalne vsote, ki zahteva fakultativno pozavarovanje ali 
posebno odobritev s strani pozavarovalnice. 

 
Nastanek zavarovane škode pri tovrstnih rizikih ima lahko usodne posledice za varnost 
in finančno stabilnost zavarovalnice.  
 
Pri zavarovanju individualnih rizikov je prevzem rizika bistveno bolj zapleten.  Prevzem 
individualnih rizikov je eden izmed ključnih procesov v zavarovalnici, zato pristojnosti za 
prevzem tovrstnih rizikov nima veliko število ljudi, temveč zgolj pooblaščene osebe v 
zavarovalnici, t.i. prevzemniki rizikov (ang. underwriterji). Slednji imajo skladno z  
internimi pravili zavarovalnice svoje pristojnosti, ki so običajno določene na osnovi višine 
zavarovalne vsote ali višine največje možne škode, lahko pa se pristojnosti podelijo tudi 
po kakšnem drugem principu. V odvisnosti od značilnosti individualnega rizika je v 
zavarovalnici določen proces sprejema individualnih rizikov. Pri aktivnostih, ki se izvajajo 
v tem procesu, lahko sodelujejo različni strokovnjaki iz zavarovalnice in izven nje.  
 
 
 
 

                                                 
1
 Natančneje je to področje določeno v določilih  931. - 935. člen Obligacijskega Zakonika  
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Pri najzahtevnejših individualnih rizikih se v proces sprejema rizika, razen prevzemnika 
rizika kot odgovorne osebe, lahko vključijo tudi aktuar, risk surveyer2 in pozavarovatelj.  
 
Pri tem se izvajajo sledeče aktivnosti: 

- pridobivanje podatkov o nevarnostnih okoliščinah in izvedba ocene nevarnosti,  
- izračun premije in določitev drugih pogojev zavarovanja,  
- pogajanje in pridobitev fakultativne pozavarovalne zaščite,  
- izdelava ponudb in polic,  
- pogajanje s posrednikom in zavarovalcem, 
- upravljanje s pogodbo. 

 
Ne glede na zgoraj opisane aktivnosti v procesu prevzema rizika je ta v osnovi 
sestavljen iz dveh faz. Prva faza predstavlja odločitev prevzemnika rizika, ali je določen 
rizik sploh sprejemljiv za sprejem v kritje. Če je ta odločitev pozitivna, predstavlja druga 
faza procesa prevzema rizika določitev premije in drugih pogojev (franšize, limiti, 
izključitve in razširitve kritja, obveze po preventivnem ravnanju zavarovanca) pod 
katerimi je zavarovalnica pripravljena določen riziko prevzeti v kritje. Osnova za sprejem 
vseh odločitev v opisanem procesu predstavlja ocena nevarnosti. 
 
Ocena nevarnosti se izdela s strani risk surveyerja, in sicer na osnovi informacij o 
nevarnostnih okoliščinah v povezavi z rizikom, ki se prevzema v kritje. V osnovi se 
ocena nevarnosti izdela tako, da se kvantitativno ali kvalitativno ovrednotijo informacije o 
nevarnostnih okoliščinah. Metodologije izdelave ocen nevarnosti so lahko zelo zapletene 
in predstavljajo interni know-how vsake zavarovalnice, ki ni dostopen širši strokovni 
javnosti.  Za kvalitetno oceno nevarnosti je potrebno poznati naravo nevarnosti, ki je 
predmet ocenjevanja. Pri nekaterih nevarnostih je to relativno enostavno pri drugih 
bistveno bolj zapleteno. Kompleksnost izvedbe ocene nevarnosti je torej v prvi vrsti 
odvisna od lastnosti nevarnosti same. Pri nekaterih ocenah je potrebno ovrednotiti le 
manjše število nevarnostnih okoliščin pri drugih bistveno več. Za oceno nevarnosti 
vlomne tatvine3 je na primer potrebno ovrednotiti bistveno manj nevarnostnih okoliščin 
kot pri oceni požarne nevarnosti. Pri oceni požarne nevarnosti je narava ocenjevane 
nevarnosti bistveno bolj zapletena, saj je odvisna od velikega števila nevarnostnih 
okoliščin, kot na primer materialnimi lastnostmi blaga, načinom proizvodnje, uporabljena 
tehnologijo ipd., tako, da je lahko skupna ocena požarne nevarnosti seštevek delnih 
ocen vsake izmed njih. Skupna ocena se običajno poda v točkah in/ali v kvalitativni 
oceni ODLIČNO, DOBRO, POVPREČNO, PODPOVPREČNO, SLABO. Šele takšno 
ovrednotenje nevarnosti omogoči  prevzemniku rizika, da si ustvari vtis o kvaliteti rizika, 
ki ga sprejema v kritje, ter temu prilagodi svoje odločitve. Kot primer je v tabeli 1 
prikazana odločitvena matrika, ki jo uporablja prevzemnik rizika glede na informacije o 
kvaliteti rizika. 
 
                                                 
2 V nadaljevanju se bo uporabljal kar angleški izraz, saj ustreznega slovenskega prevoda ni zaslediti. 
Morebitni slovenski prevod bi lahko bil ocenjevalec nevarnosti ali snemalec rizika. V praksi se uporabljajo 
tudi angleški izrazi kot »Risk Engineer«, »Loss Control Engineer«, »Loss Prevention Engineer«, »Fire 
Protection Engineer« 
3 V osnovi bi za oceno nevarnosti vlomne tatvine zadostovala ovrednotenje že dveh nevarnostnih 
okoliščin, in sicer privlačnost blaga za storilce in protivlomnih varnostnih ukrepov. 
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Tabela 1: Odločitvena matrika  
 
Ocena Odločitev 

ODLIČNO 
- zavarovaljiv rizik 
- popusti možni do največ 30% 

DOBRO 
- zavarovaljiv rizik 
- popusti možni do največ 15% 

POVPREČNO 
- zavarovaljiv rizik 
- popusti niso mogoči 
- priporočila niso obvezna 

PODPOVPREČNO 
- zavarovaljiv rizik 
- popusti niso mogoči 
- priporočila obvezna 

SLABO - zavarovaljivi izjemoma 
 
Razen tega so ocene nevarnosti izvrsten indikator o kakovosti portfelja, ki ga ima 
zavarovalnica v okviru določene zavarovalne vrste4. Za kvalitetno izvedbo ocene 
nevarnosti so zelo pomembne informacije o nevarnostnih okoliščinah. Informacije se 
lahko pridobijo na osnovi: 

- podatkov pripravljenih s strani stranke, zastopnikov ali posrednikov,  
- izpolnjenih vprašalnikov zavarovalnic,  
- prosto dostopnih javnih ali plačljivih javno/zasebnih virov,  
- neposrednega ogleda 
 

Praksa kaže, da je nabor informacij, ki jih zavarovalnica pridobi s strani zastopnikov in 
posrednikov zelo različen. Zato je običajno potrebno dodatne informacije pridobiti iz 
drugih virov. Pri zahtevnih rizikih se informacije o nevarnostnih okoliščinah pridobijo z 
neposrednim ogledom podjetja. Tovrstne informacije so tudi najbolj zanesljive. Osebe ki 
izvajajo ogled, opravijo razgovore z odgovornimi v podjetju, pridobivajo relevantne 
informacije so že omenjeni risk surveyerji. Slednji v nadaljevanju naredijo tudi oceno 
nevarnosti in škodnega potenciala v obliki pisnega poročila. Zaposleni so pri 
zavarovalnicah, pozavarovalnicah ali specialističnih zasebnih podjetjih, njihova 
izobrazba je pretežno tehnična, izreden vpliv na oceno nevarnosti pa imajo njihove 
izkušnje. Razen ovrednotenja nevarnostnih okoliščin v obliki kvalitativne ali kvantitativne 
ocene in ocene škodnega potenciala, so sestavni del poročila tudi najrazličnejša 
priporočila za uvedbo preventivnih ukrepov. Slednji obsegajo vrsto tehničnih in 
organizacijskih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti.  
 
Takšen pristop k ocenjevanju nevarnosti se je začel v ZDA, v zgodnjih 50-tih prejšnjega 
stoletja, ko so velika industrijska podjetja želela znižati premije požarnega zavarovanja. 
To so poskušale doseči na dva načina.  
 

                                                 
4 Prevzemnik rizika se odloča o sprejemljivosti rizika za lesno predelovalno podjetje, z podpovprečno 
oceno požarne nevarnosti. Glede na portfelj tovrstnih rizikov, prevzemnik rizika oceni, da delež  
lesnopredelovalnih obratov z podpovprečno oceno predstavlja zelo visok delež v portfelju zavarovalnice. 
Skladno s poslovno politiko zavarovalnice glede strukture portfelja se zato odloči, da omenjen rizik ne 
sprejme v zavarovanje.  
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Prvi način je s povišanjem samopridržajev, drugi pa z doslednim uveljavljanjem 
preventivnih ukrepov za preprečitev škode, ki so jih predpisale zavarovalnice. Zato se 
slednje zaposlile veliko število posebej izobraženih in izurjenih specialistov tehnične 
stroke, ki so na osnovi ogleda podjetja,  razgovora z odgovornimi in praktičnimi preizkusi 
varnostnih sistemov oblikovali že omenjene preventivne ukrepe. 
 
Največ ocen nevarnosti se izvaja pri zavarovanju pred požarnimi nevarnostmi, 
nevarnostmi naravnih katastrof in vseh vrstah odgovornostnih zavarovanj. Standardna 
oblika poročila o oceni požarne nevarnosti vsebuje sledeča poglavja:  

- povzetek z  navedbo glavnih poudarkov iz poročila, ki ga običajno prejme  
management ocenjevanega podjetja, 

- tehnična in organizacijska priporočila za izboljšanje rizika, 
- opis rizika (identifikacija glavnih nevarnostnih virov, opis zgradbe, lokacije, 

varovanja, sistema upravljanja s tveganji ipd.), 
- skica podjetja, 
- fotografije, 
- ocena škodnega potenciala  (največja možna škoda, MPL, MFL, PML), 
- ocena kvalitete rizika. 

 
Prevzemnik rizika največjo pozornost nameni oceni kvalitete rizika in oceni škodnega 
potenciala. Risk survejerjem so v ta namen na voljo smernice za oceno nevarnosti in 
oceno škodnega potenciala, ki pa se od zavarovalnice do zavarovalnice razlikujejo, 
veliko vlogo pri oceni nevarnosti pa igrajo tudi izkušnje risk surveyerja. Omenjene 
smernice običajno temeljijo na interpretaciji obstoječih mednarodnih standardov, kot so 
na primer NFPA, EN, CEA, VdS.  Primer takšne smernice je predstavljen v spodnji tabeli 
in kaže kvalitativno oceni varovanja s strani javne gasilske službe. 
 
Tabela 2: Kvalitativna in kvantitativna ocena  -  Javna gasilska služba 
 
 Odzivni čas (prihod na mesto požara) 

OPREMA GASILSKE BRIGADE 
Hiter                                     

<5 minut 
Normalen                                                                               

5- 10 minut 
Počasen                                                                                        

10-20 minut 
Zelo 

počasen 
>20 minut 

Poklicna brigada  z popolno opremo Odlično 
4 točke 

Dobro 
3 točke 

Zadovoljivo 
2 točki 

Slabo 
1 točka 

Poklicna brigada  z omejeno opremljenostjo Dobro 
3 točke 

Dobro 
3 točke 

Zadovoljivo 
2 točki 

Slabo 
1 točka 

Prostovoljna brigada z popolno opremo Zadovoljivo 
2 točki 

Zadovoljivo 
2 točki 

Slabo 
1 točka 

Slabo 
1 točka 

Prostovoljna brigada  z omejeno 
opremljenostjo 

Slabo 
1 točka 

Slabo 
1 točka 

Slabo 
1 točka 

Slabo 
1 točka 

Vir. Zurich Financial Services Group 
 
Praksa v večini slovenskih zavarovalnicah je, da sistem ocenjevanja nevarnosti, kot je 
opisan zgoraj, ni vzpostavljen. V praksi prevzemniki rizikov kar sami opravijo subjektivno 
oceno nevarnosti, ki temelji na njihovih osebnih preferencah, izobrazbi in izkušnjah.  
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Posledice takšne obravnave informacij o nevarnostnih okoliščinah se lahko kažejo v 
napačnih odločitvah tako glede sprejemljivosti rizika kot tudi v višini premije in drugih 
pogojih, pod katerimi zavarovalnica dotični rizik sprejme v kritje, da napakah, pri oceni 
škodnega potenciala niti ne omenjamo. Razen tega pa zavarovalnice brez 
vzpostavljenega sistema ocenjevanja nevarnosti individualnih rizikov pravzaprav ne 
poznajo kakovosti portfelja, zato je upravljanje tega bistveno težje, posledice za 
profitabilnost pa so lahko zelo neprijetne.  
 
Tehnična in organizacijska priporočila kot sestavni del poročila o oceni nevarnosti so za 
podjetja izjemno koristen vir informacij, za preprečitev nastanek zavarovalnega primera. 
Zavarovalnice lahko pomagajo podjetjem doseči višjo stopnjo varnosti skozi 
implementacijo tehničnih in organizacijskih priporočil. Statistike kažejo, da preko 30% 
podjetij, ki so bila predmet požarne škode nikoli ne vzpostavi prvotnega stanja in da 
gredo običajno v stečaj ali likvidacijo.5  Zavarovaljiva škoda ob katastrofalnem požaru na 
zgradbah, opremi in zalogah ter škoda zaradi obratovalnega zastoja je le del skupne 
škode, ki pa v večini primerov ni zavarovaljiva. Pod nezavarovaljiv del škode spada 
škoda zaradi izgube zaupanja strank, ugleda na trgu in lokalnih skupnostih, izguba 
tržnega deleža, stroški izgubljenih priložnosti idr.  
 
FM Global je ena izmed največjih industrijskih zavarovalnic na svetu, ki zaposluje več 
kot 1.400 risk survejerjev po vsem svetu. Politika prevzema rizika s strani te 
zavarovalnice ni odvisna od aktuarskih izračunov temveč, izključno od stopnje 
uveljavitve priporočil, ki jih njihovi risk survejerji priporočijo njihovim industrijskim 
strankam. Škodni rezultati te zavarovalnice, v primerjavi z njihovo najbljižjo konkurenco 
(Ace, AIG, Allianz, Zurich in XL), so prikazani na spodnjem grafu6 in dokazujejo dodano 
vrednost kakovostno izvedenega procesa ocene nevarnosti in sicer tako za podjetja kot 
za zavarovalnico samo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
6 Podatek pridobljen na osnovi informacij zavarovalnice FM Global iz leta 2009 
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Slika 1: Primerjava škodnih rezultatov FM Global in njihovo globalno konkurenco med 
leti 2000 in 2007 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

Š
ko

d
n

i 
re

zu
lt

at
 (

%
)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FM Global Konkurenca

 

VIR: FM Global 
 

Ocena škodnega potenciala je eden izmed najpomembnejših podatkov vsakega poročila 
o oceni nevarnosti. Zavarovalnice običajno prevzemajo rizike v kritje na osnovi ocene 
škodnega potenciala in ne na osnovi skupne zavarovalne vsote. Prednosti sprejemanja 
rizikov na osnovi škodnega potenciala so  

- povečanje kapacitet zavarovalnice, 
- povečanje premije za zavarovatelja,  
- izboljšana homogenizacija portfelja, 
- bolj realistični prikaz rizika, 
- zmanjšanje administracijskih stroškov glede na celotno premijo. 

 
Po drugi strani pa so slabosti sledeče. 

- pomanjkanje standardov in obstoja različnih definicij za določitev škodnega 
potenciala, 

- pomanjkanje informacij o riziku, 
- pomanjkanje izkušenj osebe ki določa škodni potencial, 
- sprememba rizika (npr. povečanje/zmanjšanje nevarnosti zaradi vpeljave novih 

tehnologij, občutljivih naprav, pogojev skladiščenja, vrste blaga ipd.) 
 
Škodni potencial se ocenjuje v vseh zavarovalnih vrstah, brez dvoma pa ima največji 
pomen pri požarnem zavarovanju kjer se v največji meri ocenjuje zaradi nevarnosti 
požara ali eksplozije. V praksi se je uveljavilo veliko različnih terminov ki opredeljujejo 
pojem škodnega potenciala.  
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Uporablja se izključno angleška terminologija, in sicer  najrazličnejši izrazi od PML 
(probable maximum loss), MFL (maksimum foreseable loss), NLE (normal loss 
estimation), EML (estimated maximum loss). Definicija Evropskega zavarovalnega 
združenja (CEA), ki uporablja termin Maximum Possible Loss (MPL) je sledeča: 
Največja možna škoda je v denarju izražena škoda (poškodovano ali uničeno 
premoženje ter škodo zaradi obratovalnega zastoja), zaradi posledica enega škodnega 
dogodka, ko izjemoma in hkrati nastopijo najbolj neugodne okoliščine, ki preprečijo 
protipožarno obrambo tako, da požar zaustavijo šele neprehodne ovire ali pomanjkanje 
gorljivega materiala. Zgornja definicija škodnega potenciala se nanaša na nevarnost 
požara ali eksplozije. Ne nanaša se na nevarnost požiga ali nevarnost terorizma.  
 
Kot nepremostljive ovire štejejo: 

- strukturna razmejitev v zgradbe, s požarnim zidom določene požarne odpornosti 
brez odprtin ali največ dvema odprtinama, ki sta varovani s požarnimi vrati 
določene požarne odpornosti.  

- prostorska razmejitev med zgradbami prosto vsakršnega gorljivega materiala v 
določeni minimalni dolžini. Minimalna dolžina med zgradbami je določena v 
odvisnosti od višine najvišje izmed sosednjih zgradb, gorljivosti zunanjih zidov ter 
od dejavnosti, ki se odvija v zgradbi. 

 
Slika 2: Prostorska razmejitev  

 
Vir: MunichRe 
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Slika 3: Strukturna razmejitev s požarnim zidom 

 
Vir: MunichRe 
 
Tipični pogoji, ki se predpostavljajo pri določitve največje možne škode so7: 

- vsi avtomatski sistemi varovanja pred požarom ne delujejo  
- sistemi za požarno javljanje in alarmiranje ne delujejo – brez izjem 
- gasilska brigada ne prispe na mesto požara 
- voda za gašenje požara ni na voljo 
- ukrepi za vertikalno širjenje požara (kot na primer požarni stropovi) se 

neučinkoviti 
 
Proces določitve največje možne škode se začne z določitvijo požarnih območij (fire 
areas). Požarno območje je določeno s skupom zgradb ali instalacij na prostem, ki so 
skladno z zgornjo definicijo omejene z nepremostljivimi ovirami (strukturna ali prostorska 
razmejitev).  
 
V tem smislu je torej najprej potrebno poiskati omenjene razmejitve. Sledi razdelitev 
skupne zavarovalne vsote na določena požarna območja. Največja možna škoda tako 
vrednostno predstavlja največje požarno območje.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Povzeto po izobraževalnih podlagah pozavarovalnice MunichRe 
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Znižanje višine največje možne škode pod 100% vrednosti največjega požarnega 
območja načeloma ni mogoča oziroma se lahko stori le z zelo dobrimi argumenti kot so: 

- posebni horizontalni konfiguraciji zgradbe (dolga in ozka zgradba) z negorljivo 
streho. Razen tega mora biti zgradba razdeljena na večje število požarnih 
območij. Povezovalni hodniki in prostori, ki povezujejo požarna območja mora biti 
prosti vsakršnih gorljivih materialov.  

- odsotnost kakršnihkoli večjih količin gorljivih ali eksplozivnih materialov 
 
 


