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Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) hrani bazo 
podatkov o naravnih nesrečah, ki so se pripetile po 
letu 1888. V dvajsetem stoletju je Zemljo doletelo 
9.195 večjih naravnih nesreč, to je takih, v katerih je 
umrlo deset ali več ljudi. Več kot polovico teh kata-
strof so povzročili vremenski pojavi, petino geološki 
dejavniki (v to kategorijo WHO uvršča tudi cunami), 
ostalo pa gre na račun bioloških dejavnikov (epidemij, 
bolezni in podobnega).

V zadnjih desetletjih se naravne nesreče pojavljajo še 
pogosteje, kar je po mnenju strokovnjakov posledica 
klimatskih sprememb oziroma globalnega segrevanja 
ozračja. Povečanje obsega naravnih nesreč lahko 
utemeljujemo tako s pogostostjo njihovega nastanka 
kot tudi s številom smrtnih žrtev in z ekonomskimi 
posledicami. Varstvo pred naravnimi nesrečami in 
učinkovitost ob odpravljanju posledic le-teh sta zato še 
toliko pomembnejša.

Naravne nesreče v svetu in tudi v Sloveniji se pogosteje 
pojavljajo predvsem kot posledica vremenskih poja-
vov (poplave, suša). Zaradi povečevanja koncentracije 
prebivalstva v urbanih območjih je v primeru naravne 
nesreče tako lahko veliko smrtnih žrtev, povečuje pa 
se tudi obseg ekonomske škode. Ta je še toliko večja v 
razvitih deželah, kar vpliva na celotno gospodarstvo v 
naravni nesreči prizadete regije. 

Naravne nesreče se sicer pojavljajo po vsem svetu, 
vendar pa je po številu žrtev najbolj prizadeta Azija. 
To je predvsem posledica nerazvitosti tega dela sveta, 
kjer ljudje živijo v neustreznih življenjskih razmerah 
in v neprimerno zgrajenih objektih, ki jih posamezna 
naravna nesreča hitro uniči.

Nasprotno temu je v naravnih nesrečah povzročena 
gospodarska škoda večja v razvitem delu sveta 
(Severni Ameriki, Evropi). Tu zaradi ustreznejše gradnje 
objektov ni veliko smrtnih žrtev, precej obsežna pa je 
materialna škoda.

Ob pojavu naravne nesreče iz sveta ponavadi prihaja 
le osnovna pomoč za preživetje ljudi v prvih dneh ali 
tednih po nesreči. Pri odpravljanju posledic naravnih 
nesreč pa so prizadete države običajno prepuščene 
same sebi. Te stanje po naravni nesreči lahko omilijo s 
posebnimi ukrepi (kar se običajno dogaja le v razvitih 
deželah), vendar je pot do povrnitve v stanje, kakr-
šno je bilo pred dogodkom, dolgotrajna in težka. Pri 
tem pomagajo tudi zavarovalnice z izplačilom škod, 
povzročenih z naravnimi nesrečami na zavarovani la-
stnini, kar pa je odvisno od stopnje zavarovanosti na 
prizadetem območju.
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Naravne nesreče in nesreče, ki so posledica človeko-
vega ravnanja, so v svetu leta 2008 terjale 240.500 
življenj (toliko smrti je bilo evidentiranih), povzročile 
pa so tudi velike izgube v gospodarstvu in zavaroval-
ništvu. Gospodarska izguba kot posledica obravnava-
nih nesreč je znašala 269 milijard ameriških dolarjev 
(USD),2 zavarovalnice pa so za poplačilo škode izplačale 
52,5 milijarde USD, kar pomeni, da je bilo leto 2008, 
kar se tiče naravnih nesreč, eno najdražjih let v vsej 
zgodovini. Obseg škode je kot že nekajkrat v zadnjih 
letih opozoril na potrebo po uvedbi izboljšanih po-
stopkov za preventivo in upravljanje po nesreči. Poleg 
tega se je znova potrdilo dejstvo, da zaradi majhnega 
obsega sklenjenih zavarovanj, zlasti na porajajočih se 
trgih, veliko ljudi po katastrofalnih dogodkih še na-
prej ostaja ranljivih.

Od 311 katastrofalnih dogodkov, do katerih je prišlo 
leta 2008, jih 137 velja za naravne nesreče, preostalih 
174 pa se jih je zgodilo kot posledica človekovega rav-
nanja. Kljub večjemu številu nesreč, ki jih je povzročil 
človek, pa so te terjale le za 11 milijard USD škode, 
medtem ko so naravne nesreče povzročile za 258 mi-
lijard USD škode. Večino škode v letu 2008 je mogoče 
pripisati potresu, ki je maja prizadel Kitajsko, saj je bilo 
stroškov za 124 milijard USD. Glede na škodo v višini 
52,5 milijarde USD, ki so jo katastrofe povzročile na za-
varovani lastnini, pa je bilo za 44,7 milijarde USD škod 
povezanih z naravnimi nesrečami, preostalih 7,8 pa z 
nesrečami, ki jih je povzročil človek.

Dogodki, ki so povzročili najvišje zavarovalniške odško-
dninske zahtevke, so bili povezani z nevihtami.

V Združenih državah Amerike sta orkana Ike in Gustav 
povzročila škodo, ki je bila v zavarovalnicah ocenjena 
na 20 in 4 milijarde USD, kar vključuje tudi škodo na 
morju in zahtevke, pokrite v okviru nacionalnega pro-
grama za zavarovanje proti poplavam (National Flood 
Insurance Program). Tornadi so maja v ZDA povzročili 
škodo v višini 1,3 milijarde USD, neurja v istem obdo-
bju pa škodo v višini 1,1 milijarde USD. Evropo je marca 
prizadelo zimsko neurje Emma, maja pa nevihta Hilal. 
Zavarovalniška škoda je bila ocenjena na 1,3 milijarde in 
1 milijardo USD. V začetku leta 2008 so Kitajsko priza-
dele snežne nevihte in ledeno deževje, kar je povzročilo 
škodo v višini 1,3 milijarde USD.

1 Povzeto po Swiss Re, Sigma No. 2/2009.
2 Vse izgube so bile usklajene z inflacijo in sporočene v 

skladu s cenami iz leta 2008.
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PRED NARAVNIMI 
NESREČAMI V SLOVENIJI

Slovenija

Obvezno kritje

Delež zavarovanja

Razpoložljivo zav. kritje

Značilnosti trga

Vihar

ne

zav. premoženja 

fizičnih oseb: cca. 100 %,  

komercialni riziki: > 90 %,              

industrijski riziki: > 90 %

zav. nepremičnin, 

premičnin, zav. tehničnih 

rizikov ...

Poplava

ne

zav. premoženja 

fizičnih oseb: 50 %,                         

komercialni riziki: 5 %,

industrijski riziki: 10 %

zav. nepremičnin, 

premičnin, zav. tehničnih 

rizikov ...

Ostale naravne nevarnosti

ne

zav. premoženja fizičnih 

oseb: 50 %,                      

komercialni riziki: 5 %,                                        

industrijski riziki: 10 %

zav. nepremičnin, 

premičnin, zav. tehničnih 

rizikov ...

Osnovno zavarovanje v Sloveniji pokriva tudi viharne nevihte in točo. Viharne nevihte in 

toča so zajeti v vseh policah zavarovanja zasebne lastnine brez škodnih omejitev. Ime-

tniki polic poslovnega ali industrijskega zavarovanja imajo v glavnem krito tudi izgubo v 

primeru viharne nevihte in toče. Škoda, do katere je prihajalo v preteklosti, je povečala 

povpraševanje po zavarovanjih za primer naravnih nesreč, ki vključujejo med drugim na 

primer tudi poplave. Vendar pa v primerjavi z drugimi državami prodor teh zavarovanj na 

trg ostaja skromen.

Vir : Weather risks in Central Europe, Munich Re Group, 2008,  The World Catastrophe Reinsurance Market, Guy

Carpenter.
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KATASTROFALNIH 
DOGODKOV LETA 2008 
V SLOVENIJI

Datum dogodka

30. maj

3.–7. junij

27. junij

4. julij

6.–8. julij

13.–14. julij

8.–9. avgust

15.–16. avgust

23.–24. avgust

12. september

1. december

11.–13. december

Opis dogodka

neurje s točo udar strele, 

požar, poplave

neurje, vihar, udar strele, 

močne padavine, plazovi

neurje s točo, udar strele, 

poplave

neurje s točo, udar strele, 

požar, poplave

neurje s točo, udar strele, 

požar, poplave

neurje s točo, udar strele, 

požar, poplave

neurje s točo, udar strele, 

požar, poplave

neurje s točo, udar strele, 

požar, poplave

neurje s točo, udar strele, 

požar, poplave

neurje, vihar

Visoka plima

poplave, plazovi

Prizadeto področje

Najbolj prizadeta je bila osrednja Slovenija, poleg tega pa 

še Zasavje, Prekmurje in Posavje.

vzhodna Štajerska, Posotelje, Litija z okolico

Najmočnejša toča je bila v Ljubljani in Mariboru z okolico. 

Velika škoda pa je nastala še na območju Koroške 

Savinjske in Goriške regije, Pomurja, Podravja, nekaj na 

Gorenjskem, Štajerskem in Dolenjskem.

Dolenjska, Posavje, Pomurje, Ljubljana z okolico

Ljubljana in Maribor z okolico, Savinjska regija, Goriška, 

Dolenjska, Zasavje, Štajerska, Gorenjska, Primorska, 

Notranjska, Ljutomer

Škoda je nastala na področju celotne Slovenije – še 

posebno pa na območju Goriške, Ljubljane z okolico, 

Pomurja, Štajerske, Dolenjske, Savinjske regije.

Prizadeto je bilo področje skoraj celotne Slovenije.

Ljubljana z okolico, Štajerska, Koroška, Dolenjska, Posavje, 

Pomurje, Savinjska regija

Največja škoda je nastala na področju Goriške, Savinjske 

regije, Gorenjske, Ljubljane in Maribora z okolico, Zasavja, 

Koroške, Štajerske, Notranjske. 

Gorenjska, Slovenske gorice

Obala

okolica Ljubljane, dolina reke Reke, Gorenjska, Koroška

Vir: SZZ in URSZR.
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KATASTROFALNIH 
DOGODKOV LETA 2009 
V SLOVENIJI

Datum dogodka

2.–4. februar

7.–11. februar

29.–31. marec

22. maj

25.–27. maj

11. junij

16. junij

6.–7. julij

3.–4. avgust

Opis dogodka

poplave, žled in visok sneg

zemeljski plazovi

poplave

neurje s točo, vihar, udar 

strele, poplave

neurje s točo, vihar, udar 

strele, poplava, požar

neurje s točo, vihar, udar 

strele, poplava

neurje s točo, vihar, popla-

va, udar strele, požar

neurje s točo, vihar, udar 

strele, poplava, požar

neurje s točo, vihar, popla-

va, požar, udar strele

Prizadeto področje

Največ snega je bilo na območju Rateč in v zgornji dolini 

reke Save. Poplave so bile najbolj obsežne v dolini reke 

Reke, težave v južnem delu države so bile tudi zaradi 

žledenja.

okolica Maribora, Ptuja, Gornje Radgone, Slovenske 

gorice

Najbolj prizadeto območje je bilo v spodnjem delu reke 

Vipave.

Najbolj prizadeto je bilo področje Pomurja in Podravja, 

Štajerske, Koroške ter Primorske in Savinjsko-Šaleške 

doline. 

Najmočnejša toča je bila v Ljubljani z okolico, nekaj še 

na Gorenjskem, Goriškem, Koroškem, v Savinjski regiji, 

Pomurju in Podravju ter na Dolenjskem.

Pomurje, Podravje, Štajerska, Dolenjska, Koroška, Savin-

jska regija, Ljubljana z okolico, Goriška, Prekmurje

Največje škode so nastale predvsem v Pomurju, na 

Štajerskem, Koroškem, v Zasavju in na Gorenjskem, v 

Ljubljani z okolico, na področju Savinjske regije, Pomurja 

in Podravja ter na Goriškem.

Štajerska, Savinjska regija, Goriška, Dolenjska, Ljubljana 

z okolico, Gorenjska, Notranjska, Koroška, Primorska, 

Podravje

Ljubljana z okolico, Notranjska, Štajerska, Prekmurje, Do-

lenjska, Koroška, Savinjska, Primorska, Goriška, Podravje, 

Prekmurje

Vir: SZZ in URSZR.

Velikost toče – Lenart 13. in 14. julija 2008
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V LETU 2008

Datum dogodka

30. maj

27. junij

4. julij

6.–8. julij

13.–14. julij

8.–9. avgust

15.–16. avgust

23.–24. avgust

SKUPAJ

Vrsta poškodovanega premoženja

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

Število škod

161

203

313

3

1.437

486

253

12

182

322

354

10

749

2.663

748

25

10.153

12.647

3.347

117

9.971

3.303

196

47

10.661

31.508

2.016

224

898

1.874

437

30

95.350

Višina škode 

(v EUR)

117.162

125.597

5.158.450

817

2.646.797

754.488

8.225.848

153.870

167.203

209.068

1.221.842

5.187

608.127

2.237.217

2.197.885

112.160

14.912.040

23.771.766

6.900.634

408.405

13.026.218

4.778.255

295.549

177.574

11.389.032

56.440.903

3.052.922

263.274

1.177.742

1.657.922

1.235.089

49.645

163.478.688

Največja 

izplačana 

škoda

(v EUR)

2.939

12.258

619.000

600

474.853

31.230

1.360.000

68.799

5.949

41.496

286.992

1.275

12.008

234.485

86.394

77.684

244.517

1.855.267

205.146

43.760

92.431

144.878

30.406

30.510

96.324

565.327

31.707

64.218

24.800

57.518

104.653

21.030

1.855.267

Vir: SZZ.
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SKLENJENIH ZAVAROVANJ 
V LETU 2009

Datum dogodka

25. maj

25.–27. maj

11. junij

16. junij

6.–7. julij

3.–4. avgust

SKUPAJ

Vrsta poškodovanega premoženja

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

cestna motorna vozila, zračna plovila, 

ladje in čolni

stanovanjski objekti, zgradbe

posevki in plodovi ter živali

drugo

Število škod

220

632

135

12

12.160

3.311

238

53

88

394

500

9

3.212

11.070

8.452

77

88

674

429

17

298

2.749

437

34

45.289

Višina škode 

(v EUR)

288.735

473.884

7.072.715

10.898

9.782.106

4.331.432

4.980.833

308.504

55.817

371.960

958.013

19.246

3.637.443

11.592.756

14.605.577

83.567

75.482

503.303

475.851

84.674

293.103

2.666.409

748.813

62.255

63.483.376

Največja 

izplačana 

škoda 

(v EUR)

7.787

28.627

1.516.000

3.000

664.801

268.851

1.170.900

62.836

6.028

75.508

257.000

10.000

38.932

138.718

592.547

14.446

13.711

37.765

13.650

32.229

8.915

129.965

36.400

7.956

1.516.000

Vir: SZZ.



/9VELIKOST ŠKODE 
NA AVTOMOBILIH

ŠKODE NA STANOVANJSKIH 
IN POSLOVNIH OBJEKTIH

ŠKODE NA POSEVKIH, 
PLODOVIH IN ŽIVALIH 

Datum dogodka

junij, julij, avgust 2008

junij, julij, avgust 2009

SKUPAJ

Datum dogodka

junij, julij, avgust 2008

junij, julij, avgust 2009

SKUPAJ

Datum dogodka

junij, julij, avgust 2008

junij, julij, avgust 2009

SKUPAJ

Število škod

62.900

16.066

78.966

Število škod

82.985

18.830

101.815

Število škod

95.350

10.191

105.541

Višina škode (v EUR)

44.044.320

14.132.686

58.177.006

Vir: SZZ.

Višina škode (v EUR)

89.975.217

19.939.745

109.914.962

Vir: SZZ.

Višina škode (v EUR)

28.288.219

28.841.802

57.130.021

Vir: SZZ.



/10ŠKODE NA 
STANOVANJSKIH 
OBJEKTIH – LAŽJE 
POŠKODBE

Poškodbe oken, vrat, rolojev, žaluzij, senčil

višine škod od 500 do 1000 evrov

ŠKODE NA 
STANOVANJSKIH 
OBJEKTIH – TEŽJE 
POŠKODBE

Poškodbe in uničenje streh, žlebov, fasade, stavbnega 
pohištva, kolektorjev, solarnih naprav, zamakanje in 
posledično poškodovanje ali uničenje talnih in stenskih 
oblog, inštalacij ter opreme

Škode od 5 % do 10 % vrednosti 
zgradbe

višine škod od 2000 do 15.000 evrov

Za nove, večje in posebne, 
tj. kompleksnejše zgradbe tudi 
do 20 % vrednosti zgradbe

višine škod od 10.000 do 50.000 evrov



/11ZA KATERE NARAVNE 
NESREČE SE JE MOGOČE 
ZAVAROVATI?

Slovenske zavarovalnice nudijo pri različnih zavarovanjih 
kritje škode v primeru pojava skoraj vseh naravnih 
nesreč, s katerimi se srečujemo pri nas. A nabor kritij 
med posameznimi zavarovalnicami se razlikuje. Tako 
nekatere zavarovalnice vključujejo vse vrste naravnih 
nesreč že v osnovno kritje, pri drugih je mogoče 
posamezne vrste naravnih nesreč vključiti v zavarovanje 
proti doplačilu (kot opcijo), nekatere zavarovalnice pa 
kritja za primer določene vrste naravnih nesreč ne 
omogočajo. Zato je treba biti ob sklenitvi zavarovanja še 
posebno pozoren na to, za katere vrste naravnih nesreč 
se je pri posamezni zavarovalnici mogoče zavarovati, 
saj je od tega odvisno povračilo škode. 

Zavarovalno kritje za primer naravnih nesreč si lahko 
zagotovimo pri naslednjih vrstah zavarovanj:

Vozila se proti naravnim nesrečam lahko zavarujejo v 
okviru kasko zavarovanj, ki krijejo škodo, nastalo ob 
pojavu nepredvidenega škodnega dogodka in neodvi-
sno od tretjih oseb. Avtomobile lahko zavarujemo za 
primer toče, viharja, poplave, snežnega plazu, požara 
ali udara strele. Letala in plovila pa lahko zavarujemo 
za primer požara, viharja, poplave in udara strele.

Vse vrste zgradb se zavarujejo v okviru požarnega 
zavarovanja, ki vključuje tudi kritje škode na vgrajenih 
instalacijah, dvigalih, centralni kurjavi, grelnikih, klima-
tskih napravah ipd., lahko pa tudi na premičninah, ki 
se nahajajo v zgradbi in pripadajo prebivalcem. Pri 
požarnem zavarovanju se lahko zavarujemo za primer 
požara, udara strele, viharja, toče, poplave, zemeljskega 
ali snežnega plazu, utrganja zemljišča, meteorne vode, 
žledu, zmrzali ali potresa.

Požarno zavarovanje zgradb in premičnin je lahko tudi 
sestavni del posebnih paketnih ponudb zavarovalnic, 
v katerih so združene različne vrste zavarovanj (npr. 
požarno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje 
strojeloma, zavarovanje stekla ipd.).

Stanovanjsko zavarovanje vključuje kritje škode na vseh 
premičninah v stanovanju (opremi, osebnih stvareh, 
dragocenostih, vrednostnih predmetih, lahko tudi na 
steklu v oknih in vratih, vidnih stropnih, stenskih ali 
talnih oblogah, električnih gospodinjskih aparatih in 
strojih, elektronskih napravah ipd.). Pri stanovanjskem 

zavarovanju se lahko zavarujemo za primer požara, 
udara strele, viharja, toče, poplave, zemeljskega ali 
snežnega plazu, utrganja zemljišča, meteorne vode, 
žledu ali potresa.

Čeprav zavarovalnice omogočajo zavarovalno kritje že 
v okviru stanovanjskega ali požarnega zavarovanja, 
pa lahko posebej zavarujemo tudi druge stvari, kot 
so računalniki ipd. Tudi tovrstna zavarovanja se lahko 
sklenejo za primer požara, toče, udara strele, viharja, 
poplave, zemeljskega ali snežnega plazu, utrganja 
zemljišča, meteorne vode, žledu ali potresa.

V kmetijstvu se za primer naravnih nesreč lahko zava-
rujejo posevki in plodovi kot tudi živali. Zavarovanje 
posevkov in plodov vključuje kritje v primeru toče, 
požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja ali 
poplave. Zavarovanje živali vključuje kritje v primeru 
pogina, zakola ali usmrtitve v sili oziroma iz ekonom-
skih razlogov, če je žival poginila ali ji preti neposredna 
nevarnost pogina zaradi nezgode, ki nastane zaradi 
naravne nesreče (požara, udara strele, viharja, poplave, 
plazu, visoke ali nizke temperature ozračja).




