
organizira

18.
DNEVE
SLOVENSKEGA
ZAVAROVALNIŠTVA

z osrednjo temo:
Glavni izzivi zavarovalništva na pragu novega desetletja

PORTOROŽ, 9. in 10. junij 2011
Kongresni center St. Bernardin, dvorana Europa



P  R  O  G  R  A  M  
Četrtek, 9. junij 2011

08.00 Registracija
09.00 Pozdravni nagovor, Matjaž Rakovec, predsednik Organizacijskega odbora Dnevov

slovenskega zavarovalništva
09.20 Novosti na področju zavarovalniške zakonodaje, 

mag. Irena Vodopivec Jean, Ministrstvo za finance
09.40 QIS5, izvedbeni predpisi, tehnični standardi in druge dileme, 

prof. dr. Mihael Perman, Agencija za zavarovalni nadzor
10.00 Izzivi nadaljnjega razvoja drugega stebra v Sloveniji in ostalih državah OECD, 

Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
10.20 Varstvo potrošnikov – marketing ali vsebinske spremembe, 

Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije in Boštjan Krisper, Zveza potrošnikov Slovenije
10.40 Ali je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninski reformi urejeno bolj 

jasno? mag. Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav, d. d.
11.00 Razprava
11.20 Odmor
11.40 Ustvarjanje vrednosti s pomočjo upravljanja sredstev in obveznosti (Creating value through

Asset-Liability Management), 
Michael Gerstle, Munich RE in Rainer Stragies, Munich RE

12.10 Varstvo zavarovalcev na trgu in Solventnost II, 
prof. dr. Šime Ivanjko, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta in Simona Ivanjko, Grawe
zavarovalnica, d. d.

12.30 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena reforma, 
Robert Sraka, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

12.50 Vloga zavarovalnic pri nadzoru izvajalcev zdravstvenih storitev, 
Maja Ban, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.

13.10 Razprava
13.30 Kosilo v restavraciji GH Bernardin, X. nadstropje



15.00 – 15.45 OSREDNJE PREDAVANJE  
Uvajanje direktive Solventnost II v Evropi (Implementing Solvency II in Europe), 
prof. Karel Van Hulle vodja Generalnega direktorata za notranji trg in storitve pri Evropski komisiji

Prof. Karel Van Hulle bo predaval v angleščini. Zagotovljen bo simultani prevod v slovenščino.

16.00 – 17.30 OMIZJE – Glavni izzivi zavarovalništva na pragu novega desetletja

Sodelujejo: 
• mag. Irena Vodopivec Jean, Ministrstvo za finance
• Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
• prof. Karel Van Hulle, vodja direktorata pri Evropski komisiji 
• prof. dr. Mihael Perman, Agencija za zavarovalni nadzor, 
• Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije  in 
• predsedniki uprav Zavarovalnice Triglav, d. d., Zavarovalnice Maribor, d. d., Adriatic 

Slovenice, Zavarovalne družbe, d. d., Generali zavarovalnice, d. d. in Arag zavarovanja pravne 
zaščite, d. d.

Razpravo bo povezovala Vida Petrovčič.

20.00 SPREJEM na plaži GH Bernardin z živo glasbo. Ob slabem vremenu bo 
dogodek potekal v dvorani Europa, v XII. nadstropju.



Petek, 10. junij 2011
Sekcija A
Uvajanje direktive Solventnost II v prakso
Voditeljica: dr. Mojca Piškurič, FRM, Zavarovalnica Triglav, d. d.

P r e d s t a v l j e n i  p r i s p e v k i
09.30 Uvajanje direktive Solventnost II (The Implementation of Solvency II),

Christian Kreutzer, Swiss RE Europa S.A.
09.50 Lastna ocena tveganj in solventnosti v direktivi Solventnost II (ORSA),

Bor Harej, Zavarovalnica Triglav, d. d.
10.10 Izzivi poslovanja ob uvajanju nove zakonodaje, 

Kristina Kožman, KD Življenje, d. d.
10.30 Tržno usklajeno vrednotenje življenjske zavarovalnice, 

Nataša Đukič, KD Življenje, d. d.
10.50 Ocena nevarnosti in škodnega potenciala –

del notranjega modela obvladovanja tveganj v okviru Solventnosti II,
mag. Marko Križan, Generali zavarovalnica, d. d. 

11.10 Odmor
11.30 Pripravljenost na novo direktivo Solventnosti na primeru ALPHA (Getting fit for

Solvency II with ALPHA), Rainer Stragies, Munich RE in Michael Gerstle, Munich RE
12.00 Razkritje škodnih rezervacij v letnem poročilu zavarovalnice, 

Rudi Lipovec, Zavarovalnica Triglav, d. d.
12.20 Poznate zahteve novega MSRP 4?

dr. Barbara Mörec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
12.40 OMIZJE, na katerem sodelujejo predavatelji sekcije A 
13.10 Konec konference

Christian Kreutzer in Rainer Stragies bosta  predavala v angleščini. Zagotovljen bo simultani prevod v slovenščino, 
zato prosimo, da si pravočasno vzamete slušalke.



Petek, 10. junij 2011
Sekcija B
Sodobne IT rešitve v zavarovalništvu 
Voditelj: Robert Sraka, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

P r e d s t a v l j e n i  p r i s p e v k i
09.30 Poslovna analitika med teorijo in prakso,

mag. Alan Medveš, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. in Edi Šimec, Adriatic Slovenica, 
Zavarovalna družba, d. d.

09.50 Skupen nastop slovenskih zavarovalnic pri boju proti goljufijam v avtomobilskem 
zavarovanju, 
Boris Peršak, Zavarovalnica Maribor, d. d., Štefan Furlan, Optilab, d. o. o. in 
prof. dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

10.10 Podatkovno skladišče kot osnova za odkrivanje novega znanja,
mag. Janez Kralj, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.

10.30 E-arhivi v zavarovalništvu, 
mag. Alan Medveš, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d. 

10.50 Povečanje učinkovitosti procesa obvladovanja nepravilnosti v zdravstvenem 
zavarovanju: študija na primeru podjetja TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.,
mag. Simon Vidmar, Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., mag. Matic Standeker, Optilab, 
d. o. o., Štefan Furlan, Optilab, d. o. o. in prof. dr. Marko Bajec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
računalništvo in informatiko

11.10 Odmor
11.30 Univerzalni model zavarovalnega produkta za učinkovito izrabo IT rešitev, 

dr. Marjan Trobina, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
11.50 Uporaba daljinskega zaznavanja površja v zavarovalništvu, 

mag. Aleš Urbič, Zavarovalnica Maribor, d. d., dr. Krištof Oštir, Znanstvenoraziskovalni center 
SAZU, Grega Milčinski, Sinergise, d. o. o., dr. Žiga Kokalj, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, prof. 
dr. Tomaž Rodič, Center odličnosti VESOLJE-SI 

12.10 OMIZJE, na katerem sodelujejo predavatelji sekcije B 
12.40 Konec konference



Prispevki objavljeni v zborniku:

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij v slovenskem zavarovalništvu, 
dr. Mile Bijelić, neodvisni svetovalec in Tomaž Kačar, Prvi faktor Zagreb
Zavarovalec kot potrošnik pri trženju zavarovalnih pogodb na daljavo, 
mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d. d.
Zavarovalna storitev kot abstraktna finančna obljuba na trgu, 
doc. dr. Miroslav Končina, sodni izvedenec za poslovne in organizacijske vede - zavarovalništvo
Zavarovalni proizvodi na manj razvitih tujih zavarovalnih tržiščih, 
dr. Tristan Šker, Zavarovalnica Triglav, d. d.
Trženje zavarovalnih storitev na pragu 21. stoletja, 
Tea Panza-Frece, samostojna predavateljica
Za zavarovanca moramo skrbeti celostno, 
mag. Dragica Hari, Zavarovalnica Triglav, d. d
Kako v sistem upravljanja vpeljati širšo dimenzijo zaupanja kot temelja delovanja 
zavarovalnice, 
Janez Gregorič, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.
Prihodnji pokojninski zemljevid Evrope – prepad med Zeleno knjigo in resničnostjo v Evropski 
uniji, 
mag. Helena Bešter, Kapitalska družba, d. d.
»Zaupanje« zavarovalništvu, 
mag. Boštjan Jenko, KD Življenje, d. d.
Skrivnost uspeha v mrežnem marketingu, 
Dragica Korenjak, Inštitut za management in svetovanje



Profesor Karel Van Hulle, po izobrazbi odvetnik, je vodja Generalnega 
direktorata za notranji trg in storitve pri Evropski komisiji, kateri se je pridružil 
leta 1984, zatem ko je osem let služboval pri belgijski komisiji za bančništvo, 
kjer je bila ena njegovih najpomembnejših nalog skrb za sekretariat 
novoustanovljenega belgijskega odbora za računovodske standarde.   
Pri Evropski komisiji je nato postal vodja enote za računovodske standarde, 
vodja enote za finančno poročanje in pravo družb ter vodja enote za 
računovodstvo in revidiranje, kjer se je intenzivno ukvarjal z usklajevanjem na 
področjih računovodstva, revidiranja in prava družb tako na ravni EU kot tudi 
na mednarodni ravni. Deloval je tudi kot opazovalec Komisije pri Odboru za 
mednarodne računovodske standarde (IASC), pri Odboru za mednarodne 
standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB), pri Evropski svetovalni 
skupini za računovodsko poročanje (EFRAG) in pri CESRfin. Bil je tudi sekretar 
skupine strokovnjakov na področju prava družb, ki je pripravila akcijski načrt 
Komisije za pravo družb 2003.

Od novembra leta 2004 je vodja enote za zavarovanje in pokojnine. Njegova poglavitna naloga na 
trenutnem položaju je priprava novega režima solventnosti za zavarovalnice in pozavarovalnice 
(Solventnost II), sicer pa skrbi tudi za življenjska zavarovanja, neživljenjska zavarovanja, pozavarovanja, 
avtomobilsko zavarovanje, zavarovalne jamstvene sheme in pokojninske sklade.
Profesor Van Hulle je zastopal Evropsko komisijo v Odboru evropskih nadzornikov za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (CEIOPS) in je član Tehničnega odbora Mednarodnega združenja zavarovalnih 
nadzornikov (IAIS).
Od leta 1982 je tudi gostujoči predavatelj na belgijski univerzi KULeuven, kjer je sprva poučeval 
računovodsko pravo na Pravni fakulteti, sedaj pa na Ekonomski fakulteti predava o solventnosti za 
finančne ustanove.



KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 350,00 EUR za posameznega udeleženca, 20-odstotni DDV je vključen v 
ceno. Kotizacija zajema zbornik, tehnično izvedbo, napitke in prigrizke med odmori, kosilo prvi dan in pogostitev na 
večernem srečanju.
Prosimo vas, da kotizacijo plačate najpozneje tri dni pred konferenco na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 
02083-0014878323, s pripisom »Za 18. DSZ«. Na konferenco prinesite kopijo potrdila o plačilu. Po konferenci vam 
bomo po pošti poslali račun.
ŽREBANJE ANKETIRANCEV
Vsi udeleženci, ki boste po končani konferenci oddali organizatorju izpolnjen vprašalnik o konferenci, boste sodelovali 
v žrebanju za knjižno nagrado. Slednjo podeljuje Organizacijski odbor Dnevov slovenskega zavarovalništva. Ker so 
ankete anonimne, vas prosimo, da poleg vprašalnika oddate tudi svojo vizitko. Ime nagrajenca bo objavljeno v
Informatorju Slovenskega zavarovalnega združenja, g. i. z., izžrebani pa bo nagrado prejel po pošti.
PRIJAVE, ODJAVE in INFORMACIJE
Pisno prijavo na konferenco pošljite najpozneje do 31. maja 2011 na naslov:
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, g. i. z.
Železna cesta 14, p. p. 2512
1001 Ljubljana
Telefon 01 300 93 90
Faks 01 473 56 92
E-pošta tanja.kornet@zav-zdruzenje.si
Skrajni rok za morebitno odjavo – le-ta mora biti pisna - je tri dni pred začetkom konference. Če se boste odjavili dva 
dni pred konferenco, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. V primeru poznejše 
odjave, pa celotno kotizacijo. 
Konferenca bo potekala v Kongresnem centru St. Bernardin Portorož, dvorana Europa, XII. nadstropje.
REZERVACIJA PRENOČIŠČA
Prosimo vas, da rezervacijo prenočišča pošljete čim prej, najpozneje pa do 18. maja 2011 na naslov:
Hoteli Bernardin, d. d., Obala 2, 6320 Portorož.
Telefon 05 690 7000
Faks 05 690 7010
E-pošta booking@bernardingroup.si
Spletna stran www.h-bernardin.si



Rezervacija prenočišča - 18. Dnevi slovenskega zavarovalništva, 9. in 10. junij 2011, Kongresni center St. 
Bernardin, Portorož

Soba z zajtrkom                            GH Bernardin*****            Hotel Histrion**** Vile Park***

Enoposteljna (1/1) 180 € □ 126 € □ 98 € □
Dvoposteljna (1/2) 200 € □ 160 € □ 126 € □
Ime in priimek 
Družba 

Datum prihoda Datum odhoda 

DDV je vključen v ceno, turistična taksa znaša 1,01 €. Vsi gostje hotelov Bernardin imajo prost vstop v bazen 
GH Bernardin in morski park Laguna Bernardin. Rezervacijo pošljite čim prej na naslov: 
Hoteli Bernardin, d. d., Obala 2, 6320 Portorož. 
Telefon: 05 690 7000
Faks: 05 690 7010
E-pošta: booking@bernardingroup.si
Spletna stran: www.h-bernardin.si 

Podpis odgovorne osebe
ROK ZA REZERVACIJO: 18. MAJ 2011



PRIJAVNICA - 18. Dnevi slovenskega zavarovalništva,
9. in 10. junij 2011, Kongresni center St. Bernardin, Portorož, dvorana Europa, XII. nadstropje 

Družba:
Naslov: Pošta: 
ID št. plačnika za DDV: Davčni zavezanec (obkrožite) DA            NE    
Faks: Telefon: E-naslov:  

Na konferenco prijavljamo naslednje udeležence:
Ime in priimek Delovno mesto

1. 
2. 
3. 
S prijavo dovoljujem objavo svojih podatkov (imena, priimka, družbe, pri kateri sem zaposlen) na seznamu 
prisotnih na konferenci, ki ga prejmejo vsi udeleženci. 
□ Ne dovoljujem objave zgoraj navedenih osebnih podatkov.

Prosimo, da označite, v kateri sekciji boste sodelovali:
1 2 3

SEKCIJA   A □ □ □

SEKCIJA   B □ □ □

Podpis odgovorne osebe               
Datum ............................................

ROK ZA PRIJAVO: 31. MAJ 2011
Kotizacijo v znesku 350,00 EUR z DDV za posameznega udeleženca, plačajte na naš poslovni račun pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 
323 najpozneje tri dni pred konferenco. S seboj prinesite kopijo potrdila o plačilu. Po konferenci vam bomo poslali račun po pošti.


