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dr. Mojca Piøkuriœ

Tokratne Zavarovalniøke horizonte zaœenjamo z novico,

da smo priœeli sodelovati s hrvaøko revijo Osiguranje.

Sodelovanje æelimo v prihodnje øe poglobiti predvsem z

izmenjavo œlankov, æe v tej øtevilki pa si lahko preberete

zanimiv prispevek o listinjenju (sekuritizaciji)

katastrofiœnih tveganj.

Alternativne metode obvladovanja tveganj gotovo postajajo

vse bolj zanimive, saj se nam æe leta 2012 obeta nova

zakonodaja na podroœju zavarovalniøtva – t. i. Solventnost

II, v sklopu katere bo viøina kapitalske zahteve za

posamezno (po)zavarovalnico odvisna od nabora

poslovnih tveganj, ki se jim le-ta izpostavlja. Po øtirih

uspeøno izpeljanih kvantitativnih øtudijah uœinkov pa je

evropsko zdruæenje nadzornikov na podlagi uœinkov

finanœne krize v seriji konzultacijskih œlankov, ki so bili

objavljeni lani, precej poostrilo parametre izraœuna novih

kapitalskih zahtev. Evropsko zavarovalno zdruæenje je

ocenilo, da bodo zavarovalnice zaradi navedenih

sprememb v formuli za izraœun kapitalske ustreznosti

potrebovale od 30 do 50 odstotkov veœ kapitala kot po

dosedanji verziji izraœuna. Podobno kaæeta tudi øtudiji

banke JP Morgan ter CRO foruma. 

Izredno konzervativno ocenjevanje kapitalskih zahtev je

izzvalo øtevilne reakcije v industriji in celo pri veœjih,

institucionalnih zavarovancih po vsej Evropi. Slednji se

bojijo predvsem poviøanja zavarovalnih premij, ki naj bi se

po njihovih ocenah zaradi novih, ostrejøih pravil lahko

poveœale celo za 50 odstotkov. Uœinke nove formule bodo

zavarovalnice preskusile v peti kvantitativni øtudiji

uœinkov, ki bo predvidoma potekala od avgusta do

novembra letos. 

Temeljni cilj Solventnosti II naj bi bila prav veœja zaøœita

zavarovancev. Zavarovalnice, predvsem manjøe in srednje,

spremljajo novo zakonodajo z negotovostjo, saj se bojijo

velikega poviøanja obratovalnih stroøkov ter poslediœno tudi

vala konsolidacije zavarovalnega trga. Tega se zavedajo

tudi nadzorniki, saj je direktor podroœja za zavarovalni

nadzor pri nemøki nadzorni agenciji BaFin nedavno
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izjavil, da Solventnost II ne sme povzroœiti preobremenjenosti zavarovalnic in prav

tako ne vala konsolidacij.

Ker za koncept Solventnosti II ne bi smelo biti pomembno, ali ga uporablja

majhna, srednja ali velika zavarovalnica, je izjemno vaæno, da bi se omenjeni

kvantitativni øtudiji uœinkov pridruæilo œim veœ zavarovalnic, saj bo industrija 

le tako lahko uspeøno sodelovala z nadzorniki pri implementaciji nove direktive.



Sklepanje æivljenjskih
zavarovanj in vloga
zavarovalnega zastopnika

Mag. Maja Golovrøki

V prispevku obravnavamo bistvo sklepanja æivljenjskega

zavarovanja kot dolgoroœne zavarovalne pogodbe, pri

œemer so v ospredju podrobna seznanitev z æeljami in

potrebami zavarovalca, pravilna ocena rizika zavarovane

osebe, popolna in poøtena predstavitev zavarovalnega

produkta ter doloœitev medsebojnih pravic in obveznosti.

Ker ima na zavarovalnem trgu pri tem pomembno vlogo

zavarovalni zastopnik, sta opredeljena pravni okvir tega

instituta in tudi dolænostno ravnanje zastopnika ter

predstavljene moænosti zavarovalnice, œe se pojavijo

krøitve.

This article deals with the foundation of taking out a life

insurance policy as a long-term insurance contract, which

lies in the detailed reserach of the wishes and needs of 

a client, the correct risk estimate for a client, the complete

and fair presentation of the insurance product and the

determination of reciprocal rigths and obligations. As the

insurance agent plays an important role in this process on

the insurance market, the legal frame of this institute is

defined as well as his/her obligations and the possibilities 

of the insurer in case of violations.

mag. Maja Golovrøki, Zavarovalnica Triglav d.d.
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1



1 Uvod

V obdobju t. i. gospodarske krize in v priœakovanju neugodnega demografskega

trenda v œasu, ko se bomo upokojevali, bi se morali øe bolj zavedati pomena

dodatnih oblik zagotavljanja zdajønje in prihodnje finanœne varnosti. Slednjo

predstavljajo tudi razliœne oblike æivljenjskih zavarovanj. Æivljenjska zavarovanja,

ki vsebujejo tudi varœevalno komponento (t. i. zavarovanje za primer doæivetja),

zagotavljajo dodatna denarna sredstva za œas, ko poteœe dogovorjena zavarovalna

doba, doæivljenjska zavarovanja ali zavarovanja za primer smrti prinaøajo

doloœeno finanœno varnost, œe zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja

umre, rentno zavarovanje krije izpad dohodka œez doloœen œas (npr. po

upokojitvi) itd. Starøi ali bliænji lahko s sklenitvijo æivljenjskega zavarovanja

zagotovijo veœjo finanœno varnost svojim otrokom, vnukom, neœakom ipd.,

zavarovalec pa se lahko odloœi tudi, da bo nalagal sredstva v izbrane naloæbene

produkte in s tem v sklade, do katerih kot posameznik samostojno z

individualnim kapitalom ne more dostopati. V ponudbi zavarovalnic lahko

najdemo razliœne produkte æivljenjskega zavarovanja (in dodatnih oblik

zavarovanj), ki so zasnovani tako, da bi bili œimbolj privlaœni za ciljno skupino

potroønikov. Z vidika zavarovalca je zato bistveno, da izbere zanj najprimernejøe

zavarovanje. 

2 Sklepanje æivljenjskega zavarovanja

Pri sklepanju æivljenjskega zavarovanja je pomembno, da oseba, ki pri tem

posreduje, ugotovi glavni namen, æelje in potrebe zavarovalca. Temu ustrezno

lahko nato z zavarovalcem izbereta zavarovalni produkt, viøino kritja, ki ga

zavarovalec æeli in potrebuje, zavarovalno dobo in viøino obveznosti (premije), 

ki jo je pripravljen ali sposoben plaœevati. Pri tem se pogosto upoøteva ne le

finanœno stanje in nagibe zavarovalca, temveœ celotno druæino, njihovo skupno

finanœno breme in vire sredstev ter njihove skupne æelje po zagotovitvi finanœne

varnosti. Bistveno je tudi, da se zavarovalnica ob sklepanju æivljenjskega

zavarovanja seznani z vsemi okoliøœinami, ki vplivajo na oceno nevarnosti

zavarovane osebe in so zavarovalcu znane oziroma mu niso mogle ostati

neznane. Zavarovalna pogodba æivljenjskega zavarovanja je namreœ aleatorna

pogodba. To na sploøno pomeni, da je poglavitni element rizika negotovost

nastanka dogodka, torej sam nastanek dogodka, ali pa le œas, ko bo dogodek

nastal.1 Prav slednje velja pri æivljenjskem zavarovanju, ko je smrt zavarovane

osebe sicer povsem gotova, vendar obstaja negotovost, kdaj se bo to zgodilo.

Element aleatornosti je torej nujna sestavina podlage (kavze) zavarovalne

pogodbe. Œe ta element ne obstaja, ni dopustne podlage zavarovanja in je
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1 O tem tudi v Sklepu II Ips 995/2006 z dne 16. 4. 2009.



pogodba niœna.2 Dogodek mora biti bodoœ, negotov in neodvisen od izkljuœne

volje pogodbenikov.3 Zavarovalnica je zaradi navedenega upraviœena ob

sklepanju æivljenjskega zavarovanja zahtevati vse podatke in okoliøœine o

zavarovani osebi, ki so v tistem trenutku znane in vplivajo na oceno rizika, na

podlagi katere se doloœijo pravice in obveznosti iz zavarovanja. Kot bistvene

okoliøœine pa se øtejejo zlasti tiste, po katerih zavarovalnica izrecno vpraøa v

ponudbi za sklenitev æivljenjskega zavarovanja. V primeru opustitve te t. i.

prijavne dolænosti ima zavarovalnica, ko za to izve, pravico v doloœenem œasu

zahtevati razveljavitev pogodbe in obdræati plaœane premije (namerna opustitev

prijavne dolænosti) ali sorazmerno zviøati premijo glede na ugotovljeno veœjo

nevarnost (nenamerna opustitev prijavne dolænosti). Œe je zavarovalni primer æe

nastal, preden je bila opustitev ugotovljena, pa lahko odkloni izplaœilo ali

sorazmerno zniæa zavarovalnino glede na stopnjo plaœane premije in stopnjo

premije, ki bi morala biti plaœana glede na resniœno nevarnost.4 Glede na te æe

zakonsko predvidene sankcije je zato bistveno, da se pri sklepanju pogodbe

æivljenjskega zavarovanja oseba, ki pri tem posreduje, zaveda pomena pravilne 

in popolne prijave okoliøœin in zdravstvenega stanja zavarovane osebe ter

zavarovalcu (in zavarovani osebi) to tudi pojasni. Prav æivljenjska zavarovanja so

namreœ glede tega øe zlasti obœutljiva, saj ni mogoœe podati zunanje objektivne

ocene o “predmetu“ zavarovanja, temveœ ocena zavarovane nevarnosti pogosto

temelji na navedenem zdravstvenem stanju, kot ga poda zavarovana oseba.5

Lahko reœemo, da ima z vidika zavarovalca odloœilno vlogo pri sklepanju

zavarovanja posredovalec, saj slednji naveæe neposreden stik z zavarovalcem in

zavarovano osebo, predstavi produkt, se seznani z æeljami, potrebami, dilemami

zavarovalca ter z vsemi okoliøœinami in informacijami, potrebnimi za sklenitev

zavarovanja. Posredovalec dejansko ugotavlja glavni zavarovalœev motiv za

sklenitev zavarovanja. Pri tem je pomembno øe, da se posredovalec (zastopnik),

ki na trgu nastopa v imenu in za raœun zavarovalnice, zaveda, da bodoœi

zavarovalec meni, da stopa v stik neposredno z zavarovalnico, zato odnos, ki ga

ima zastopnik do njega, enaœi z odnosom z zavarovalnico. Glede na to, da na

slovenskem trgu æivljenjskih zavarovanj v praksi veœji del æivljenjskih zavarovanj

sklenejo zavarovalni zastopniki in zavarovalne zastopniøke druæbe, medtem ko

zavarovalno posredniøtvo v praksi v pravem pomenu besede øe ni zaæivelo,6 se

osredotoœamo na zavarovalnega zastopnika (in zavarovalno zastopniøko druæbo)7

ter na njegovo vlogo in pomen pri sklepanju æivljenjskih zavarovanj.

Zavarovalniøtvo 7

2 Œetrti odstavek 39. œlena Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, øt. 97-4826/07 (OZ-UPB1).
3 Œlena 921 in 922 OZ.
4 Œleni 931–933 OZ.
5 To ne velja za primere, pri katerih se pred sklenitvijo zavarovanja zahteva zdravniøki pregled zavarovane osebe. 
6 Glej Ivanjko, Ø.: Zavarovalni posrednik na trgu, Podjetje in delo, øt. 6–7/2009/XXXV, str. 1196–1219.
7 V nadaljevanju uporabljam izraz “zastopnik” tako za zavarovalnega zastopnika kot za zavarovalno zastopniøko

druæbo, razen œe ni izrecno opredeljeno drugaœe.



3 Zavarovalni zastopnik

V prispodobi pravimo, da je zastopnik podaljøana roka zavarovalnice, saj na trgu

deluje v njenem imenu in za njen raœun, za njegova ravnanja pa odgovarja

zavarovalnica kot za svoja lastna. Njegov poloæaj doloœa trajnost razmerja z

zavarovalnico, kar pomeni skrb za njene interese in delo po njenih navodilih.

Zastopnik svoje delo opravlja na podlagi sklenjene pogodbe, ki doloœa tudi

obseg njegovih pooblastil. Pri tem velja, da pooblastilo za sklenitev zavarovalne

pogodbe obsega tudi pooblastilo za spremembo oziroma podaljøanje te pogodbe

ter tudi sprejemanje izjav zavarovalca o odstopu od pogodbe.8 Pooblastilo lahko

izhaja iz pogodbe o delovnem razmerju (t. i. notranji oziroma interni zastopnik)

ali druge pogodbe, po kateri lahko zastopa zavarovalnico (t. i. zunanji oziroma

eksterni zastopnik). Slednja je lahko sklenjena med zastopnikom in zavarovalnico

(pogodbeni zastopnik) ali med zavarovalnico in zavarovalno zastopniøko druæbo

(agencijo),9 v kateri so zastopniki zaposleni. Interni zastopniki opravljajo svojo

dejavnost v sklopu rednega dela (v okviru zaposlitve), zunanji zastopniki pa na

osnovi pogodbe o trgovskem zastopanju. Tako ta pogodba kot pogodba o

zaposlitvi morata biti sklenjeni v pisni obliki, zastopnik pa se v pogodbi o

trgovskem zastopanju (opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja) zaveæe, 

da bo ves œas skrbel za to, da bodo tretje osebe sklepale z naroœiteljem

(zavarovalnico) zavarovalne pogodbe in da bo v tem smislu posredoval med

njimi in zavarovalnico. Prav tako se zavezuje, da bo v okviru in na podlagi

danega pooblastila v imenu in za raœun zavarovalnice sklepal pogodbe s tretjimi

osebami, za kar mu bo zavarovalnica plaœala provizijo.10 Zakonske doloœbe, 

ki se nanaøajo na zavarovalno zastopniøko druæbo, se smiselno uporabljajo tudi

za podjetnika posameznika (s. p.), ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve

zastopanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb.11 Zastopnik je torej

fiziœna ali pravna oseba, ki samostojno in s pridobitnim namenom opravlja

zastopanje kot registrirano dejavnost. Zavarovalnica ima na istem obmoœju 

za isto vrsto poslov lahko veœ zastopnikov, œe s pogodbo ni doloœeno drugaœe.

Zastopnik je dolæan pri izvrøevanju pogodbe o opravljanju zavarovalnega

zastopanja ravnati poøteno in v dobri veri, skrbeti za interese zavarovalnice in

opravljati svoj posel v skladu s pravili zavarovalniøke stroke. Za svoja dejanja

odgovarja kot dober strokovnjak.12 Obveznosti zavarovalnice, ki se nanaøajo na

obvezne sestavine zavarovalne pogodbe in na obveøœanje zavarovalcev ob

sklepanju pogodbe, zavezujejo tudi zavarovalnega zastopnika.13 Slednji je dolæan

pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe pisno seznaniti zavarovalca s svojim
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8 Œlen 215 Zakona o zavarovalniøtvu, Ur. l. RS, øt. 13/2000 in nasl., v nadaljevanju ZZavar. 
9 Po œlenu 216 ZZavar je zavarovalna zastopniøka druæba pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja

storitve zastopanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb. Storitve zavarovalnega zastopanja lahko
opravlja samo zavarovalna zastopniøka druæba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja. Za posle zavarovalnega zastopanja se ne øtejejo posli, ki jih opravljajo fiziœne osebe na podlagi
zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja v zavarovalnici (Œlen 227 ZZavar).

10 Œleni 807–836 OZ.
11 Pavliha, M. in Simoniti, S.: Zavarovalno pravo, Druga spremenjena in dopolnjena izdaja, Gospodarski vestnik

Zaloæba, Ljubljana, 2007, str. 93.
12 Œlena 6 in 814 OZ.
13 Œleni 83–86 ZZavar.



imenom in priimkom, z naslovom, dovoljenjem za opravljanje poslov

zavarovalnega zastopanja, za katere zavarovalnice deluje, s tem, ali ima zastopnik

oziroma njegova zavarovalna zastopniøka druæba neposreden ali posreden deleæ,

ki pomeni veœ kot 10-odstotni deleæ glasovalnih pravic ali deleæ v kapitalu

zavarovalnice, in obratno, ali ima zavarovalnica oziroma od nje odvisna druæba

neposreden ali posreden deleæ, ki pomeni 10 odstotkov glasovalnih pravic ali

deleæ v kapitalu zavarovalna zastopniøke druæbe, v kateri je zastopnik zaposlen

oziroma s katero je v drugem pravnem razmerju, prav tako pa mora biti

zavarovalec seznanjen z zunajsodnim postopkom reøevanja pritoæb. Zavarovalni

zastopnik je nadalje zavezan zavarovalca seznaniti, ali daje nasvet v zvezi s

sklenitvijo pogodbe na podlagi korektne analize primernega øtevila zavarovalnih

pogodb, dostopnih na trgu, in ali deluje kot ekskluzivni zastopnik za eno ali veœ

zavarovalnic (na podlagi zahteve zavarovalca tudi o tem, za katere zavarovalnice

deluje) oziroma ni obligacijsko zavezan kot ekskluzivni zastopnik in takønega

nasveta na podlagi analize trga ne daje.14 Œe je pooblastilo zastopnika omejeno

samo na doloœeno obmoœje, je le-ta pooblaøœen opravljati pravna dejanja samo 

v zvezi z zavarovanji, ki se nanaøajo na premoæenje na tem obmoœju oziroma na

osebe, ki bivajo na tem obmoœju. Œe je pooblastilo omejeno tako, da je zastopnik

pooblaøœen le za opravljanje nekaterih pravnih dejanj ali le na doloœenem

obmoœju, ta omejitev uœinkuje nasproti zavarovalcu le, œe mu je bila omejitev

znana oziroma mu ni bila znana zaradi njegove hude malomarnosti.15 Nadzor 

nad zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi zastopniøkimi agencijami opravlja

Agencija za zavarovalni nadzor.16

Vloga zastopnika pri sklepanju zavarovanj je za razliko od zavarovalnega

posredniøtva, ki je pri nas novost, praktiœno æe tradicionalna. Razlog za to lahko

iøœemo v pripadnosti evropski “kontinentalni” zavarovalni tradiciji, za katero je 

v primerjavi z “anglosaøko“ znaœilen moœan zavarovalni nadzor nad kakovostjo

zavarovanj, zavarovalnimi pogoji in premijami. Anglosaøka zavarovalna tradicija,

ki izhaja iz Zdruæenega kraljestva in Nizozemske, omejuje vlogo zavarovalnice na

bistvo zavarovalne dejavnosti, zavarovalni nadzor je omejen le na finanœno

trdnost zavarovalnice, kakovost zavarovalnih storitev pa je v veliki meri odvisna

od dobrega delovanja zavarovalnega posredniøtva.17 Evropa se je sicer pribliæala

anglosaøkemu pristopu in na zavarovalnem trgu predvidela tudi posrednika,

razmerja z zavarovalnico in potroønikom pa okvirno doloœila v Priporoœilih

Evropske komisije, øt. 92/48/EEC.18

Omenjena priporoœila Evropske komisije so skupna za vse posredovalce

(zastopnike in posrednike), poudarjajo pa njihovo vlogo pri træenju zavarovanj v
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14 Œlen 217 ZZavar. 
15 Ibidem, str. 94–95.
16 Œlen 232 ZZavar.  
17 Veœ o navedenem v delu Jakopanec-Levart, R.: Strogi pogoji za zavarovalne zastopnike in posrednike, Pravna

praksa, letnik 2001, øt. 5, str. 11.
18 Official Journal L 019, 28/01/1992 P. 0032–0033: Commission Recommendation of 18 December 1991 on

insurance intermediaries.



dræavah œlanicah. Bistveno je, da so tako zastopniki kot posredniki strokovno

ustrezno usposobljeni, imeti morajo dovolj sploønega, komercialnega in

strokovnega znanja ter sposobnosti, biti morajo osebe, vredne opravljanja svojega

poklica. Pogoj za delovanje na trgu je tudi dovoljenje za opravljanje tovrstnih

poslov in vpis v poseben register. Omenjena usmeritev Komisije se sklicuje na

smernico, øt. 77/92/EEC,19 ki zagotavlja prost pretok opravljanja storitev

zavarovalnega posredovanja in zastopanja v smislu uœinkovitega uresniœevanja

svobode ustanavljanja in izvajanja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma

posredovanja. Pri tem velja, da je dræavi œlanici oziroma v nekaterih primerih

zavarovalnici prepuøœeno, da v skladu z Evropsko pogodbo toœno doloœi raven

sploønega, komercialnega in strokovnega znanja, ki ga bo zahtevala in ki bo

zagotavljalo zadostno varstvo pravic potencialnih zavarovalcev, enako

obravnavanje strank, upoøtevajoœ pri tem vrsto posredovanja20 pri sklepanju

zavarovanja. 

O posredovanju (vkljuœujoœ zavarovalno zastopanje) pri sklepanju zavarovanj na

podroœju Evropske unije (EU) govori tudi smernica Evropskega sveta, øt.

2002/92/EC21, ki priporoœila Komisije upoøteva, sklicuje pa se na to, da med

dræavami œlanicami øe vedno obstajajo materialne razlike v nacionalnih ureditvah,

kar ustvarja ovire pri opravljanju storitev (prostem pretoku) kot tudi pri

ustanavljanju vseh vrst posrednikov (dejansko nadomeøœa smernico øt.

77/92/EEC). Nanaøa se tako na zastopnike (agents) kot na posrednike (brokers)

in banke (bancassurance operators) ter druge, ki lahko opravljajo to dejavnost.

Tudi v tej smernici so poudarjeni dobro ime in sloves (good repute)

posredovalcev, njihova strokovna usposobljenost, zahtevana pa sta tudi posebno

dovoljenje in obvezen vpis v register, doloœeni so pogoji za zavarovanje

odgovornosti kot tudi moænost izbrisa iz registra v primeru opustitve predvidenih

dolænosti. 

Omenjene smernice so povzete v æe omenjenem Zakonu o zavarovalniøtvu

(ZZavar), ki zahteva posebno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega

zastopanja, za zavarovalno zastopniøko druæbo pa tudi dovoljenje za opravljanje

dejavnosti zavarovalnega zastopanja. Posle zavarovalnega zastopanja lahko pri

zavarovalnici ali zavarovalni zastopniøki druæbi torej samostojno opravljajo samo

fiziœne osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje

poslov zavarovalnega zastopanja. Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje

za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, œe je oseba uspeøno opravila

preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega

zastopanja,22 œe ima najmanj enoletne izkuønje s podroœja zavarovalnih poslov, 
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19 Official Journal L 26, 31/01/1977 p. 14.
20 V øirøem smislu so v evropskih smernicah s tem miøljene vse oblike takega delovanja na trgu – posredovanje v

oæjem smislu, zastopanje, banœno posredniøtvo itd.
21 Directive 2002/92/EC of the European Parliament and the Council of 9 December 2002 on insurance mediation,

dostopna na http://www.ius.info/euii/dokumenti/3/2002/32002l0092.htm z dne 30. 11. 2009.
22 Pogoje doloœa Sklep o podrobnejøih pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje

poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, Ur. l. RS, øt. 6/2001 s spremembami.



ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja 

z zavarovalnico oziroma zavarovalno zastopniøko druæbo, obvlada slovenski jezik

in ni bila pravnomoœno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper

premoæenje oziroma gospodarstvo na kazen zapora veœ kot treh mesecev.23

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja pa izda Agencija

za zavarovalni nadzor, œe zavarovalna zastopniøka druæba (ali samostojni

podjetnik) izpolnjuje zakonsko doloœene pogoje,24 ima ustrezno

pravnoorganizacijsko obliko (gospodarska druæba ali samostojni podjetnik) in

opravlja samo dejavnost zavarovalnega zastopanja ali øe nekatere druge storitve,

ki jih doloœa zakon, in pod pogoji, ki jih za to predpisuje (npr. storitve kreditnega

posredovanja, posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma

drugih podobnih finanœnih proizvodov, posredovanje pri prodaji v zavarovalnih

primerih poøkodovanih predmetov). Storitve zavarovalnega zastopanja lahko

opravlja samo zavarovalna zastopniøka druæba, ki je pridobila dovoljenje Agencije

za zavarovalni nadzor, zavarovalnica pa mora zagotoviti, da zanjo opravljajo

storitve zavarovalnega zastopanja samo osebe, ki predpisano dovoljenje imajo.

Storitve zavarovalnega zastopanja lahko opravljajo tudi nekatere druge osebe, 

œe sklepajo zavarovanja, ki so neposredno povezana z glavno storitvijo, ki jo

opravljajo (na primer potovalne agencije, øpediterji in osebe, ki opravljajo

tehniœne preglede vozil).25 Zakon ureja tudi t. i. pomoænega zavarovalnega

zastopnika. To je oseba, ki iøœe potencialne zavarovalce brez posredovanja

vsebine zavarovalnega zastopanja in brez podpisovanja kakrønihkoli zavarovalnih

dokumentov. Lahko le sprejme zavarovalno ponudbo, ki je naslovljena na

zavarovalnico. Opravljanje del pomoænega zastopnika se vøteva v dokazovanje

pogoja enoletnih izkuøenj, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za opravljanje

zavarovalnih poslov, œe je posameznik opravljal delo pod mentorstvom osebe, 

ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.26 Register zavarovalnih

zastopniøkih druæb, ki so na obmoœju Republike Slovenije v skladu s tem

zakonom upraviœene opravljati storitve zavarovalniøkega zastopanja, vodi

Agencija za zavarovalni nadzor, zavarovalnica pa mora voditi register

zavarovalnih zastopniøkih druæb, ki zanjo na podlagi pogodbe opravljajo

dejavnost zavarovalnega zastopanja, in register zavarovalnih zastopnikov, 

ki posle zavarovalnega zastopanja opravljajo na podlagi zaposlitve oziroma

drugega pravnega razmerja. Registri so javni. Registri zavarovalnih zastopniøkih

druæb morajo vsebovati tudi navedbo oseb o vodstvu teh druæb ter informacije o

registrih zavarovalnih zastopniøkih druæb v dræavah œlanicah, o nadzornih organih

v dræavah œlanicah ter o dræavah, v katerih lahko zavarovalni zastopniki

opravljajo svoje posle.27 Zavarovalna zastopniøka druæba lahko opravlja svojo

dejavnost, za katero je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, na

obmoœju dræave œlanice Evropske unije bodisi preko podruænice bodisi
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23 Œlen 230 ZZavar.
24 Œlen 66, prvi odstavek, 2.–5. toœka.
25 Œlena 227 in 228 ZZavar.
26 Ivanjko Ø.: Zavarovalno pravo, Zavarovalno poslovni inøtitut, Maribor 2009, str. 99.
27 Œlen 231 ZZavar. Podrobneje ureja Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih

zastopniøkih in posredniøkih druæb (Sklep o registrih – 1), Ur. l. RS, øt. 52/2005 s spremembami.



neposredno, œe izpolnjuje pogoje te dræave, le da mora predhodno o tem

obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. Zavarovalna zastopniøka druæba, 

ki je v dræavi œlanici Evropske unije upraviœena opravljati dejavnost

zavarovalnega zastopanja, lahko na obmoœju Republike Slovenije opravlja to

dejavnost bodisi preko podruænice bodisi neposredno. Iz drugih dræav lahko te

druæbe opravljajo posle zavarovalnega zastopanja le preko podruænice, ki mora

pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.28

4 Dolænostno ravnanje zavarovalnega
zastopnika 

Zavarovalni zastopnik deluje za zavarovalnico, zato je bistveno, da v odnosu do

øibkejøe stranke pogodbe (zavarovalca) ravna korektno, zakonito in skladno z

naœelom vestnosti in poøtenja ter upoøtevajoœ dobre poslovne obiœaje na trgu. 

Zakonodaja zaradi opisanega nesorazmerja moœi varuje pravice zavarovalca

(potroønika) s tem, da izrecno doloœa, kaj vse sta zavarovalnica in zlasti

zavarovalni zastopnik dolæna storiti ob sklenitvi zavarovanja ali pred tem.

Zastopnik in zavarovalnica sta tako zavezana zavarovalca obvestiti o vsebini

zavarovalne pogodbe, kadar je zavarovalec fiziœna oseba, pa s pisnim obvestilom

tudi o firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedeæu, naslovu zavarovalnice, sploønih

zavarovalnih pogojih in pravu, ki velja za zavarovalno pogodbo, o œasu trajanja

zavarovalne pogodbe, viøini premije in prispevkov, davkov in drugih stroøkov, 

ki se zaraœunavajo poleg premije, o skupnem znesku plaœil, roku, v katerem

ponudnika veæe ponudba, o pravici do preklica oziroma odstopa od pogodbe,

nazivu in naslovu nadzornega organa, ki je pristojen za nadzor nad

zavarovalnico. V primeru æivljenjskega zavarovanja mora biti zavarovalec

seznanjen tudi z osnovami in merili za udeleæbo na dobiœku, s tabelo odkupnih

vrednosti, z minimalno zavarovalno vsoto za spremembo zavarovanja 

v zavarovanje brez premije (kapitalizacija) in s pravicami iz takega zavarovanja, 

v primeru zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naloæbeno tveganje, pa

mora biti seznanjen s kritnim skladom, ki je oblikovan za ta zavarovanja, s

strukturo naloæb tega kritnega sklada ter z davœno ureditvijo.29

Pred sklenitvijo, œe je treba pa tudi ob poznejøih spremembah in dopolnitvah

zavarovalne pogodbe, mora zavarovalni zastopnik zavarovalca pisno seznaniti

tudi s podatki, ki se nanaøajo nanj – to je, kot æe omenjeno, s svojim imenom in

priimkom, z naslovom, dovoljenjem za opravljanje poslov zavarovalnega

zastopanja, za katere zavarovalnice deluje, z eventualno kapitalsko udeleæbo (veœ

kot 10 %) zastopnika oziroma zastopniøke druæbe v zavarovalnici ali obrnjeno.
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28 Ibidem, str. 101.
29 Prvi odstavek 217. œlena v zvezi s œleni od 83. do 85. ZZavar.



Zavarovalni zastopnik je dolæan v zvezi z zavarovalno pogodbo zavarovalca

pisno obvestiti tudi o tem, ali daje zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe, 

ki vkljuœuje analizo na podlagi primerno velikega øtevila zavarovalnih pogodb,

dostopnih na træiøœu, oziroma o tem, ali je obligacijsko zavezan kot ekskluzivni

zastopnik za eno ali veœ zavarovalnic in za katere, ter tudi o tem, da ni

obligacijsko zavezan kot ekskluzivni zastopnik za eno ali veœ zavarovalnic 

in da ne daje nasveta za sklenitev pogodbe na podlagi analize trga. 

Poleg ZZavar varujejo pravice zavarovalca tudi drugi podroœni zakoni. Tako je v

Zakonu o varstvu potroønikov30 urejeno træenje zavarovanj po telefonu oziroma

preko elektronskega komuniciranja, œesar se v praksi lahko posluæujejo tudi

zavarovalne zastopniøke agencije (zastopniki).31 Zakon o varstvu potroønikov

pred nepoøtenimi poslovnimi praksami32 prepoveduje nepoøtene poslovne prakse

podjetij v razmerju do potroønikov, torej zavarovalnice (in v njenem imenu

zavarovalnega zastopnika) do zavarovalca/upraviœenca, in sicer pred, med in po

sklenitvi posla, ki je povezan z nakupom izdelka (sklenitvijo zavarovanja) ter

doloœa, kaj vse se øteje za nepoøteno poslovno prakso.33 Zastopnik mora pri

delovanju na trgu spoøtovati tudi Zakon o varstvu konkurence,34 ki prepoveduje

nelojalno konkurenco. Za slednjo se øteje tako ravnanje podjetja pri nastopanju

na trgu, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi obiœaji in s katerim se povzroœi ali

utegne povzroœiti økoda drugim udeleæencem na trgu.35 Na dobre poslovne

obiœaje pa se sklicuje tudi ZZavar, ko doloœa, da Agencija za zavarovalni nadzor

odvzame dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, œe zastopnik

huje krøi dobre poslovne obiœaje.36 Standard dobrih poslovnih obiœajev se presoja

ne le glede na zakonodajo, temveœ tudi ob upoøtevanju moralno-etiœnih norm, ki

veljajo v zavarovalniøtvu. Dobri poslovni obiœaji so tako zapisani v Zavarovalnem

kodeksu,37 po katerem se øtejejo med osnovna naœela varovanje ugleda,

(medsebojnega) zaupanja in zaøœite pravic ter koristi strank ob upoøtevanju pravil

zavarovalniøke stroke.38 Po Zavarovalnem kodeksu so nedopustna ravnanja zlasti

posredovanje netoœnih podatkov stranki o vsebini zavarovalne pogodbe in

zamolœanje bistvenih doloœb zavarovalnih pogojev, s œimer bi bil zavarovalec

zaveden v zmoto ali bi mu lahko bila povzroœena økoda, kot tudi nedostojno ali

zavajajoœe oglaøevanje. Zavarovalnice (in zavarovalni zastopniki) so dolæne

potencialne zavarovalce pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe seznaniti o

zavarovalnih pogojih, izraœunani zavarovalni premiji, o moænostih zavarovalne

zaøœite in naœinu uveljavljanja pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe ter

tudi o drugih vpraøanjih glede izvajanja zavarovalnih poslov osebnega in

premoæenjskega zavarovanja.39
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30 Ur. l. RS, øt. 20/1998 in naslednji, ZVPot.
31 Œlen 45 a ZVPot.
32 Ur. l. RS, øt. 53/2007, ZVPNPP.
33 Œlen 4 in5 ZVPNPP.
34 Ur. l. RS, øt. 18/1993 s spremembami, ZVK.
35 Œlen 13 ZVK.
36 Toœka 5 sedmega odstavka 230. œlena ZZavar.
37 Zavarovalni kodeks Slovenskega zavarovalnega zdruæenja z dne 14. 4. 1999 s spremembami 1. 6. 2002 in 8. 6.

2004, uveljavitev 1. 7. 2004, Zavarovalni kodeks.
38 Drugo poglavje Zavarovalnega kodeksa.
39 Tretje poglavje zavarovalnega kodeksa.



Zakonodaja ves œas sklepanja in trajanja (izvajanja) zavarovalne pogodbe zahteva

tudi ustrezno varovanje osebnih podatkov, k œemer so zavezani tudi zavarovalni

zastopniki. Zakon o varstvu osebnih podatkov40 v zvezi s tem vsebuje tudi

doloœila, ki govorijo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov zavarovalnice.

Zastopnik (eksterni) namreœ dejansko obdeluje osebne podatke (vkljuœujoœ

pridobivanje osebnih podatkov), ki so last zavarovalnice, na podlagi njenega

pooblastila (pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja).

Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo o varovanju

osebnih podatkov, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati tudi

dogovor o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov, kot to zahteva

zakon.41 Tako eksterni kot interni zastopnik sta zavezana v celoti spoøtovati

doloœila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in interna pravila upravljavca

osebnih podatkov (zavarovalnice). 

5 Vloga zavarovalnega zastopnika in
zavarovalnice pri izbiri produkta

Kar se zdi bistveno z vidika izbire produkta je, kot æe reœeno, da mora

zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo pogodbe æivljenjskega zavarovanja na

podlagi informacij, pridobljenih od zavarovalca, opredeliti potrebe in æelje kot

tudi razloge za nasvete, dane zavarovalcu glede zavarovalnih produktov.42 Ker

deluje v imenu in za raœun zavarovalnice, je prav to najobœutljivejøi del sklepanja

zavarovalne pogodbe. Zavarovalni zastopnik vendarle sklepa zavarovanja zato,

da bi zasluæil, kar pomeni, da ima velik interes, da sklene œim veœ zavarovanj, 

od katerih se mu nato izplaœuje provizija. Vendarle pa slednje ne sme prevladati

nad interesi in potrebami zavarovalca, kateremu zastopnik predstavlja konkreten

produkt – predvsem v smislu, da bi mu pojasnil le nekatere æelene lastnosti

produkta in ne vseh ali da bi ga drugaœe zavajal. Zavarovalnica mora poskrbeti,

da je zavarovalni zastopnik na trgu korekten in da deluje v skladu s pravili

stroke, kar ne nazadnje prispeva tudi k ugledu zavarovalnice same. Navzven

delujeta namreœ zavarovalni zastopnik in zavarovalnica kot eno, kar pomeni, 

da je zavarovalec (potroønik) lahko upraviœeno jezen na zavarovalnico, œe je bil

zaveden ali ga je njen zastopnik neprimerno obravnaval. O odnosu zavarovalni

zastopnik–zavarovalnica govori tudi æe omenjeni Zavarovalni kodeks, kjer je

zapisano, da œe zavarovalni zastopnik krøi doloœbe kodeksa, se øteje, da je

doloœbe krøila zavarovalnica, v imenu in za raœun katere deluje.43 Zavarovalnica

mora zato v vsakem primeru izpolniti zahteve Zavarovalnega kodeksa in pri

poslovanju s strankami spoøtovati dobre poslovne obiœaje in se vzdræati vseh

nedopustnih ravnanj. Slednje vkljuœuje posredovanje netoœnih podatkov o vsebini

zavarovalne pogodbe oziroma zamolœanje bistvenih doloœb zavarovalnih pogojev,
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40 Ur. l. RS, øt. 86/2004 in naslednji, ZVOP-1.
41 Œlen 11 ZVOP-1.
42 Drugi do sedmi odstavek 217. œlena ZZavar.
43 Toœka 1.5 Zavarovalnega kodeksa.



s œimer bi bil zavarovanec zaveden v zmoto in bi mu lahko bila povzroœena

økoda.44 K spoøtovanju dobrih poslovnih obiœajev pri opravljanju poslov

zavarovalnega zastopanja in zakonsko doloœenih obveznosti zavezuje

zavarovalnega zastopnika tudi ZZavar, kot sankcijo pa predvideva moænost

odvzema dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja v primeru

hujøih oziroma ponavljajoœih se krøitev zakona.45

6 Zastopnik na trgu

Primerjalna analiza, opravljena pri Evropskem zavarovalnem in pozavarovalnem

zdruæenju (CEA – The European Insurance and reinsurance federation),46 kaæe

deleæ posamezne prodajne poti na podroœju æivljenjskih zavarovanj, merjeno v

bruto premiji. V mnogih zahodnih dræavah ima veliko vlogo pri posredovanju

æivljenjskih zavarovanja banœno posredniøtvo, ki se je razvilo po letu 1980 (na

primer v Turœiji, na Portugalskem, v Øpaniji, Franciji, Italiji, Avstriji, na Malti).

Glede bolj tradicionalnih prodajnih poti, to je zavarovalnega zastopanja in

posredovanja, pa velja, da pripada levji deleæ zastopniøtvu. Slednje je

najmoœnejøe na Slovaøkem (79 %), v Bolgariji (63 %), na Nizozemskem (57 %), v

Nemœiji (55 %), Sloveniji (53 %), na Poljskem in Hrvaøkem (po 43 %). Posredniki

seveda prevladujejo v Veliki Britaniji (73 %), na Irskem (45 %) in v Belgiji (33 %).

Tabela 1: Prodajne poti æivljenjskih zavarovanj po evropskih dræavah v

letu 2007

Vir: CEA, European Insurance in Figures, CEA Statistics No. 37, October 2009,

str. 25

Zavarovalni zastopniki so na slovenskem trgu æivljenjskih zavarovanj glede na

zgornjo tabelo precej pomembni, zato ima velik pomen za zavarovalnico tudi

njihova dejanska vloga, ko stopajo v stik s potencialnimi zavarovalci. Njihov
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44 Toœki 3.1 in 3.2. Zavarovalnega kodeksa.
45 Øesti odstavek 230. œlena ZZavar.
46 http://www.cea.eu/index.php?page=about-us, pridobljeno  30. 11. 2009.



odnos, nastop, znanje, pristop – vse to vpliva na vtis, ki ga o zavarovalnici dobi

potencialni zavarovalec. Tega se moramo zavedati zavarovalnice in “svoje”

zastopnike ustrezno izobraæevati ter jih nadzorovati pri spoøtovanju vseh

zakonskih doloœil, doloœil Zavarovalnega kodeksa ter sploønih naœel poøtenja in

dobrega poslovanja na trgu, predvsem pa se morajo svojega dolænostnega

ravnanja zavedati zavarovalni zastopniki. Slednjega gotovo ne pomeni ravnanje

zastopnika pri sklepanju zavarovanja na trgu, ki je zaradi pridobivanja novih

strank za sklenitev zavarovanja iste ali druge zavarovalnice, usmerjeno v

prekinitev obstojeœih zavarovalnih pogodb æivljenjskih zavarovanj. Tako ravnanje,

ki ga je laæe izpeljati v skupinah ljudi, ki so z vidika razumevanja zavarovanja

øibkejøi (npr. starejøi), øe poveœa njegovo zavrænost. Stranka slej ko prej ugotovi,

da stanje njenega “zavarovalnega portfelja” ni veœ enako, temveœ praviloma

plaœuje veœ, pravic iz zavarovanja pa ima manj. V teh primerih se stranke jezno

obraœajo na zavarovalnico, æelijo vzpostaviti prvotno stanje ali prekiniti vsa

zavarovanja pri zavarovalnici ipd. Tako ravnanje na trgu praviloma ni ne v

interesu zavarovalca in prav tako ne v interesu zavarovalnice. Prvotna pogodba je

bila sklenjena na podlagi ugotovljenih potreb, æelja, priœakovanj zavarovalca kot

tudi ob upoøtevanju vseh okoliøœin, ki so (bile) pomembne za sklenitev

konkretnega zavarovanja. Pri tem je treba poudariti, da je bistvo zavarovalne

pogodbe æivljenjskega zavarovanja v njeni dolgoroœnosti, na podlagi katere se

oceni tudi zavarovani riziko in se doloœijo pravice in obveznosti iz pogodbe (tako

za zavarovalca kot za zavarovalnico). Stranka ima, œe se odloœi prekiniti

zavarovanje, doloœne stroøke (izstopni stroøki, izstopna provizija, morebiten

davek), s prekinitvijo pa izgubi tudi æe pridobljene pravice po tem zavarovanju. 

Zavarovalnica mora v predstavljenih primerih seveda ukrepati, raziskati dejansko

stanje, stopiti v stik z zavarovalcem in zavarovalnim zastopnikom ter, œe ugotovi

krøitve, sprejeti primerno odloœitev. Tako lahko odpove poslovni odnos

(pogodbo) z zastopnikom (zastopniøko druæbo), na Agencijo za zavarovalni

nadzor vloæi prijavo oziroma zahtevo za zaœetek postopka za odvzem dovoljenja

za opravljanje poslov/dejavnosti zavarovalnega zastopanja, vloæi prijavo na Træni

inøpektorat Republike Slovenije, odøkodninsko toæbo pri pristojnem sodiøœu ali

zoper internega zastopnika uvede disciplinski postopek. Teæava je v tem, da je

ravnanje teæko sledljivo, ugotovljivo, predvsem pa zahteva sodelovanje

zavarovalcev, ki “post festum“ na to pogosto niso pripravljeni. Ne glede na to pa

je zavarovalnica dolæna ukrepati tudi z vidika ohranjanja dobrega imena na trgu.

Nesprejemljivo in z vidika zavarovalnega ugleda økodljivo delovanje zavarovalnih

zastopnikov gotovo za zavarovalnico predstavlja tveganje, za katero mora

predvideti uœinkovit naœin upravljanja in notranjega nadzora.47 Zavarovalnica

lahko poveœa obseg izobraæevanja in tako pripomore, da se »njeni« zastopniki

bolje zavedajo svoje vloge pri sklepanju æivljenjskega zavarovanja, okrepiti pa je
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treba tudi zavest ljudi o pomenu dobrega æivljenjskega zavarovanja, njegovem

bistvu in dolgoroœni naravi zavarovalne pogodbe. 

7 Sklep

Zavarovalni zastopniki se morajo pri sklepanju (æivljenjskih) zavarovanj zavedati,

kakøna je njihova vloga na trgu, poznati morajo svoje obveznosti do potencialnih

zavarovalcev (zavarovanih oseb) in zavarovalnice ter si v skladu z dobrimi

poslovnimi obiœaji in veljavno zakonodajo prizadevati za obojestransko strokoven

in korekten poslovni odnos. Le tako bo njihovo delo lahko dolgoroœno

spoøtovano, iskano in ne nazadnje dobiœkonosno ter bo pomenilo krepitev

ugleda v celotni zavarovalni dejavnosti. Prav slednje pa ocenjujem kot bistveno

za zavarovalniøtvo v Sloveniji, saj dobro in pravo zavarovanje varuje ljudi pred

izgubo doloœenega premoæenja oziroma pred tem, da bi druæina, œe pride do

najhujøega (bolezni, smrti), izgubila finanœna sredstva, prav tako pa lahko

zavarovanje predstavlja obliko varœevanja za starost. Ob priœujoœi finanœni krizi 

so se zniæali prihodki marsikaterega posameznika ali druæine, hkrati pa je kriza

omajala tudi zaupanje ljudi v varœevalne in zavarovalne produkte – predvsem

tiste, povezane z naloæbenim tveganjem. Naloga zavarovalnic in zavarovalnih

zastopnikov na trgu je tako tudi povrniti zaupanje ljudi v zavarovalno dejavnost,

ki mora delovati profesionalno in zaupanja vredno.
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Listinjenje tveganj
pred nastopom dogodkov
s katastrofalnimi
posledicami v
zavarovalniøkem sektorju

Marijana Åurak

Avtorica v prispevku analizira listinjenje v kontekstu

upravljanja katastrofalnih rizikov, s katerim zavarovatelj

oziroma pozavarovatelj prenaøa tveganja na trg kapitala.

Raziskuje dejavnike, ki spodbujajo razvoj listinjenja in

njegove razmere, podaja opis strukture in analizira

prednosti ter slabosti listinjenja.  

V primerjavi s klasiœnimi metodami upravljanja tveganj je

pomen listinjenja katastrofalnih rizikov øe vedno skromen.

Vendar pa ta alternativna oblika prenosa tveganj vedno

bolj pridobiva na priljubljenosti in ima zato moænosti za

nadaljnji razvoj, glede na vedno pogostejøe pojave in vse

veœje razseænosti dogodkov s katastrofalnimi posledicami.

Kljub temu listinjenje ne bo popolnoma zamenjalo

klasiœnega prenosa tveganja zavarovalnic oziroma

pozavarovalnic, ki se vrøijo s pozavarovanjem oziroma

retrocesijo, temveœ bo sluæilo kot dopolnitev oziroma

sredstvo za razøiritev instrumentov, namenjenih

obvladovanjem katastrofalnih rizikov. Razliœne prednosti,

ki so znaœilne tako za eno kot za drugo obliko prenosa

tveganj, bi bilo treba izkoristiti v njihovi optimalni

kombinaciji.

doc. dr. sc. Marijana Åurak, Vseuœiliøœe v Splitu, Ekonomska
fakulteta
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Summary

In the paper, the author discusses securitisation in the context of catastrophe risk

management through which the (re)insurer transfers risks to the capital market.

The author studies the stimulators of securitisation development and current

situation, describes its structure, and analyses the advantages and disadvantages

of securitisation. 

Compared to traditional risk management instruments, securitisation of

catastrophe risks still has no significant credibility. However, this alternative form

of risk transfer shows an increasing trend, given the frequency and extensity of

catastrophic events and has a potential to be used in the future as well.

Nevertheless, securitisation will never completely replace the traditional transfer of

risk assumed by (re)insurers, which is realised through reinsurance or

retrocession. It will, however, complement traditional risk transfers and extend 

the spectrum of catastrophe risk management instruments.  Different advantages

which are typical of the two forms of risk transfer should be used as an optimal

combination of both.

1 Uvod

Po poroœilu podjetja Ernst & Young (2009) predstavljajo osrednja tveganja

zavarovalnic v letu 2009 poleg finanœne krize podnebne spremembe in z njimi

povezana tveganja pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami.

Posledica podnebnih sprememb so namreœ vedno pogostejøi in razseænejøi

dogodki s katastrofalnimi posledicami, zaradi vse veœje gostote prebivalstva 

in poveœane gospodarske dejavnosti na podroœjih, ki so bolj izpostavljena

tveganjem, pa so tudi gospodarske posledice økodnih dogodkov s

katastrofalnimi posledicami vedno veœje.

Poleg tega naraøœa øtevilo katastrof, ki so posledica œlovekovih neposrednih

posegov v naravo. Tovrstni premiki vplivajo na rast zavarovanih økod pri

neæivljenjskih zavarovanjih in postavljajo pod vpraøaj zadostnost kapacitet za

prevzemanje tveganj, kar neposredno vpliva na funkcijo upravljanja s

katastrofalnimi riziki zavarovalnic oziroma pozavarovalnic. Poleg klasiœnega

prenosa tveganja na pozavarovatelja oziroma retrocesionarja je zavarovateljem 

in pozavarovateljem ponujena tudi moænost uporabe alternativnih oblik prenosa

tveganj pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami, med katere

spada tudi listinjenje. 

Listinjenje na podroœju zavarovanja predstavlja postopek, s katerim se tveganja

zavarovatelja oziroma pozavarovatelja prenesejo na trg kapitala, kar je tudi
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predmet raziskave priœujoœega dela. Cilj je raziskati podroœje listinjenja v luœi

obvladovanja katastrofalnih rizikov s strani zavarovalnic oziroma pozavarovalnic.

Prispevek je oblikovan v øtirih delih. V prvem delu predstavili glavne dejavnike,

ki spodbujajo razvoj listinjenja na podroœju zavarovanja in raziskana razmerja

listinjenja. Temu sledi podrobna predstavitev strukture listinjenja. V nadaljevanju

so nato analizirane prednosti in slabosti te inovativne oblike prenosa tveganja

zavarovalnic oziroma pozavarovalnic. Na koncu pa je raziskano, kdo so vlagatelji

v vrednostnice, povezane s tveganji katastrofalnih nesreœ, ter prednosti in

slabosti te oblike vlaganja.

2 Gibala razvoja listinjenja in njegova
razmerja

Tveganje pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami (potresi,

cunamiji, orkani itd.) spadajo v kategorijo tveganj, za katere so znaœilne nizka

pogostnost in velike razseænosti, zaradi œesar prevzemanje teh tveganj za

zavarovalnice oziroma pozavarovalnice obiœajno ustvarja veliko izpostavljenost

tveganju. Poleg tega v zadnjih dveh desetletjih ob æe tako znaœilnem velikem

nihanju iz leta v leto naraøœa pogostost in intenzivnost pojava katastrofalnih

dogodkov, œemur pomembno botrujejo podnebne spremembe. S porastom

gostote prebivalstva in gospodarske dejavnosti na podroœjih, ki so izpostavljena

dogodkom s katastrofalnimi posledicami, se poveœuje tudi obseg gospodarskih

posledic teh dogodkov.

Graf 1 prikazuje gibanje øtevila katastrofalnih dogodkov, ki so naravnega izvora

in ki so posledica œlovekovih neposrednih posegov v naravo med letoma 1970

in 2008. Kljub upadu teh dogodkov v zadnjih nekaj letih in nihanju na letni

ravni je zelo oœiten trend vse veœjega øtevila dogodkov s katastrofalnimi

posledicami, ki nastopi od konca 80-ih in zaœetka 90-ih let 20. stoletja.  

Øtevilo dogodkov, ki jih je neposredno povzroœil œlovek, je veœje od øtevila

naravnih katastrof, vendar pa imajo slednje bistveno veœje razseænosti. Od

celotne økode v viøini 269 milijard ameriøkih dolarjev, ki je bila posledica

katastrofalnih dogodkov v letu 2008,  se je namreœ 96 % oziroma 258 milijard

tega zneska nanaøalo na økodo, ki je nastala kot posledica naravnih katastrof.

Zavarovalniøtvo 21



Graf 1: Øtevilo katastrofalnih dogodkov v obdobju med letoma 1970 in

2008

Vir: Swiss Re

Ob trendu naraøœanja katastrofalnih økod, kljub letnem nihanju,1 se dogaja trend

rasti zavarovanih økod, kar nakazujejo podatki v grafu 2. Od celotne økode, ki je

rezultat dogodkov s katastrofalnimi posledicami, se je v letu 2008 52,5 milijarde

ameriøkih dolarjev oziroma okrog 20 % nanaøalo na zavarovano økodo oziroma

økodo, krito s premoæenjskim zavarovanjem.  V strukturi zavarovane økode je

bila økoda, povzroœena z naravnimi katastrofami, 85 odstotna (Swiss Re, 2009).

Klasiœni instrument upravljanja s katastrofalnimi riziki, ki jih nosijo zavarovalnice,

je pozavarovanje oziroma retrocesija pri pozavarovalnicah.  Vendar pa se je

zaradi naraøœajoœih katastrofalnih økod zmanjøala kapaciteta zavarovateljev

oziroma pozavarovateljev za prevzemanje tveganj, povezanih s takimi dogodki,

kar je botrovalo temu, da so zavarovalnice oziroma pozavarovalnice zaœele iskati

alternativne oblike prenosa tveganj. Eno od teh oblik predstavlja listinjenje pri

zavarovanju.
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Graf 2: Zavarovana økoda, ki nastaja zaradi dogodkov s katastrofalnimi

posledicami, med letoma 1970 in 2008

Vir: Swiss Re

2.1 Zgodovina listinjenja

Zamisel o listinjenju se je pojavila v zaœetku 70-ih let preteklega stoletja (Goshay
in Sandor, 1973), in sicer pred zamislijo o hipotekarnih posojilih, vendar je do
njene uporabe v praksi na podroœju obvladovanja tveganj pri zavarovalnicah
oziroma pozavarovalnicah priølo øele dvajset let kasneje. Glede na to, da je
uporabo te oblike prenosa tveganj spodbudila predvsem teæava zaradi
zmanjøevanja zmogljivosti zavarovateljev in pozavarovateljev za prevzemanje
tveganj, ki se nanaøajo na dogodka s katastrofalnimi posledicami, so pogoste
primerjave med listinjenjem v panogi hipotekarnih posojil in listinjenjem v
zavarovalniøki panogi. 

Obe obliki listinjenja sta v prvi vrsti posledici pomanjkanju kapacitet. Prva se je
nanaøala na ameriøka varœevalno-posojilna zdruæenja (Savings & Loan
Associations) iz 70-ih let prejønjega stoletja, povezana pa je z zmanjøanjem virov
financiranja kot posledica konkurence drugih finanœnih ustanov in z
nelikvidnostjo, medtem ko je bila kriza kapacitet v zavarovalniøki panogi
posledica porasta øtevila pojavov in obsega katastrofalnih økod od konca 80-ih
in zaœetka 90-ih let prejønjega stoletja, ki so vplivale na nihanje cen prenosov
tveganj na celotnem podroœju pozavarovanja.

Obe finanœni panogi sta eno izmed reøitev na nastalo teæavo naøli v listinjenju
oziroma trgu kapitala. Razlika med obema vrstama pa je ta, da gre v prvem
primeru za listinjenje delov aktive bilance ustanov na podroœju hipotekarnih
posojil, v drugem primeru pa za denarne tokove, povezane s portfelji rizikov,
najpogosteje katastrofalnih,2 ki so jih zavarovatelji prevzeli v kritje oziroma kot
svojo obveznost. Tako vrednostnice, ustvarjene v postopku listinjenja
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hipotekarnih in drugih posojil, predstavljajo vrednostnice, ki so pokrite z aktivo
(ang. asset-backed securities), vrednostnice, ki se nanaøajo na katastrofalne in
druge rizike pa predstavljajo vrednostnice, izdane na podlagi obveznosti po
prevzetih tveganjih (ang. liability-backed securities). 

Medtem ko pri listinjenju posojil prihaja do njihove prodaje, pri listinjenju

obveznosti glede prevzetih tveganj zavarovatelj oziroma pozavarovatelj kot

sponzor transakcije ostaja øe naprej zavezan naroœniku zavarovanja ne glede na

prenos tveganja. Kljub temu, da so si glavni razlogi za uporabo listinjenja v

panogi hipotekarnih posojil in tistega v zavarovalniøki panogi podobni oziroma

povezani s pomanjkanjem kapacitet iz klasiœnih virov, se temelji njune realizacije

in uœinkov bistveno razlikujejo.

K listinjenju je prispeval razvoj koncepta obvladovanja tveganj v podjetjih (ang.

enterprise risk management oz. ERM), ki obsega celosten oziroma integriran

pristop k tveganjem, katerim je izpostavljeno podjetje. Skupno obvladovanje

vseh vrst tveganj zavarovalnic (tveganje, ki je posledica prevzema zavarovanih

rizikov in naloæbena tveganja) je dodatno povezalo zavarovanje in investicijske

instrumente ter prispevalo k zbliæevanju trga zavarovanja in trga kapitala.

Razvoj raœunalniøke tehnike in tehnologije je dodatno prispeval k moænostim

modeliranja katastrofalnih rizikov, s tem pa tudi k napredku upravljanja tveganj

in veœji transparentnosti.

Listinjenje v zavarovalniøtvu je bilo deleæno spodbude tudi z intenzivno rastjo 

in razvojem oziroma inovacijami trga kapitala konec 90-ih let prejønjega stoletja.

Takrat rastoœ trg kapitala je namreœ z vlagatelji, pripravljenimi sprejeti nove

naloæbene instrumente ki bi jim omogoœili moænosti ustvarjanja veœjih donosov

glede na klasiœne oblike, ter moænost za realizacijo diverzifikacijskih uœinkov,

nudil dodatne kapacitete prevzema tveganj.

Prve obveznice, ki so bile produkt listinjenja tveganj katastrofalnih nesreœ, 

so bile izdane v drugi polovici 90-ih let prejønjega stoletja. Gibanje listinjenja,

izraæeno skozi vrednost novo izdanih obveznic, povezanih s prenosom tveganj

pred dogodki s katastrofalnimi posledicami, in njihov skupni znesek, sta

prikazana v grafu 3. 
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Graf 3: Vrednost novo izdanih obveznic in celotna vrednost obveznic,

povezanih s katastrofalnimi riziki, med letoma 2001 in 2008

Vir: Swiss Re

Med letoma 2001 in 2008 je vrednost obveznic, povezanih s katastrofalnimi

riziki, narasla z 1,9 na 14,4 milijarde ameriøkih dolarjev. Skupni obseg obstojeœih

obveznic, povezanih s katastrofalnimi riziki, znaøa okrog 7 % skupne

zmogljivosti pozavarovalniøke panoge za prevzemanje tveganj pred nastopom

dogodkov s katastrofalnimi posledicami. Øtevilo novo izdanih obveznic se je

moœno poveœalo med letoma 2005 in 2007, posebno po orkanu Katrina. Njihovo

øtevilo je nato leta 2008 upadlo, saj do dogodkov s katastrofalnimi posledicami

leto prej ni prihajalo, pa tudi zaradi teæav, povezanih z investicijsko banko

Lehman Brothers, druge pogodbene stranke v pogodbi o izmenjavi (ang. swap)

øtirih obveznic, ki je vlagatelje izpostavila dodatnim naloæbenim tveganjem. 

Na sploøno je zadnja finanœna kriza nakazala poveœano tveganje, ki izhaja iz

medsektorskega povezovanja na finanœnem podroœju, kakrøno je tudi listinjenje 

v zavarovanju, in ki je posledica zapletene strukture listinjenja, s katero se bomo

seznanili v nadaljevanju.

3 Struktura listinjenja

Z listinjenjem prek izdajanja obveznic zavarovatelj oziroma pozavarovatelj

prenaøa del tveganja zaradi katastrofalnih nesreœ na trg kapitala. Obveznice,

vezane na katastrofalne rizike (ang. catastrophe bonds oz. cat bonds) so

vrednostnice, ki v bistvu predstavljajo transformirano obliko denarnih tokov,

povezanih s prevzemanjem tveganj v zavarovalniøtvu. 

Prihodek na obveznice je vezan na realizacijo katastrofalnih økod. Pri tem lahko

vlagatelj pri doloœenih obveznicah dobi povrnjeno celotno ali del glavnice,

medtem ko je pri drugih celotni znesek vloæenih sredstev izpostavljen tveganju.
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Pri standardni strukturi listinjenja denarnih tokov po prevzetih tveganjih

katastrofalnih dogodkov (slika 1), v okviru katere se izdajajo obveznice, 

so udeleæeni

• zavarovatelj oziroma pozavarovatelj,

• »Special Purpose Vehicle« oziroma SPV,

• investitorji (hedge skladi, zavarovalnice, pozavarovalnice, banke, pokojninski

skladi in drugi institucionalni investitorji).

Slika 1: Struktura listinjenja katastrofalnih rizikov 

3.1 Poslovni subjekt s posebnim namenom 
(Special Purpose Vehicle)

SPV predstavlja posebnega posrednika med zavarovateljem in vlagateljem na

kapitalskem trgu. Najpogosteje gre za tujega (offshore) pozavarovatelja. Na ta

naœin se æeli izkoristiti prednosti blaæjega regulatornega okvira, posebno v smislu

ugodnejøe davœne obravnave in niæjih zahtev glede minimalnega kapitala. 

Ta posrednik ima dvojno vlogo. Prva je nudenje pozavarovanja zavarovalnici

(cedentu, sponzorju) oziroma retrocesije pozavarovalnici.  Druga funkcija pa je

izdaja obveznic, vezanih na katastrofalne rizike. Za prevzemanje tveganj v

pozavarovanje posrednik v postopku listinjenja obraœuna pozavarovalno premijo

od cedenta.

Po drugi strani z izdajo obveznic zbira denarna sredstva od vlagateljev in jih

nalaga v zaupniøke sklade v obliki nizko tveganih naloæb (dræavne obveznice 

ali visoko rangirane korporacijske obveznice (z oceno AAA po bonitetni hiøi

Poslovni
subjekt

s posebnim 
namenom

Druga pogodbena 
stranka pri sklepanju

 pogodbe o zamenjavi
(swap)

Zaupniøki sklad
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pozavarovatelj Vlagatelji
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Nadomestilo
økode
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Standard & Poors)). Premija in prihodki od vlaganj denarnih sredstev

predstavljajo vir za plaœevanje obresti vlagateljem in kritja stroøkov SPV-ja.

Œe pride do zavarovanega dogodka, je SPV dolæan opraviti izplaœilo sponzorju 

z namenom nadomestila økode, vlagateljem pa ni dolæan plaœati dela ali cele

glavnice oziroma obresti.  V nasprotnem primeru je SPV dolæan vrniti glavnico 

in plaœati obresti vlagateljem.

Vlagatelji realizirajo LIBOR (London Interbank Offered Rate) plus premijo za

tveganje (obiœajno med 3% in 15 %). S ciljem zavarovanja se izplaœilo

vlagateljem v znesku træne obrestne mere in prejemki po fiksnih obrestnih

merah na premoæenje v zaupniøkem skladu zamenjajo za prejemke po nihajoœih

obrestnih merah s pomoœjo pogodbe o zamenjavi (ang. swap).

3.2 Zavarovatelj oziroma pozavarovatelj

Sponzorjeva pravica do nadomestila økode s strani SPV-ja je lahko pogojena na

razliœne naœine. Kriterij (dogodek), od katerega so odvisni denarni tokovi od

SPV-ja proti zavarovatelju oziroma pozavarovatelju se imenuje sproæitev (trigger)

in predstavlja pomemben element pogodbe, sklenjene med cedentom in 

SPV-jem. 

Sponzor transakcije listinjenja je lahko, odvisno od opredelitve sproæitve

(trigger), izpostavljen baziœnemu tveganju (ang. base risk), tveganju pred

zaostalimi økodami (ang. tail risk) in tveganju modela (ang. model risk). Baziœno

tveganje predstavlja odstopanje cedentove dejanske økode glede na znesek

økode po sproæitvi (trigger) (npr. gibanje indeksa økode v panogi). Tveganje

pred zaostalimi økodami je povezano z moænostjo vlaganja dodatnih

odøkodninskih zahtevkov po izteku obdobja razvoja økode in v znesku, ki je

viøji od zneska, plaœanega in rezerviranega ob koncu obdobja razvoja økode.

Tveganje modela izhaja iz zapletenosti modeliranja økode v smislu vpliva izbor

spremenljivk na model, njihove obœutljivosti na predpostavke in medsebojne

odvisnosti spremenljivk ter na usklajevanje modeliranih økode in dejanskih økod

sponzorja (IAIS, 2003).

Z vidika vlagatelja razliœne sproæitve doloœajo razliœne ravni transparentnosti.

Informacijska asimetriœnost lahko privede do neugodne selekcije v smislu slabe

kakovosti portfelja rizikov, ki jih zavarovatelji prenesejo na trg kapitala, in

moralnega hazarda oziroma manjøe aktivnosti zavarovatelja za zmanjøevanje

tveganja po njegovem prenosu ter do nemarnega opravljanja poslov, povezanih

z likvidacijo økode.  

Sproæitev (trigger) ima lahko naslednje opredelitve:

• sproæitev izplaœila odøkodnine, 
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• œista parametrska sproæitev,

• parametrski indeks, 

• sproæitev modelirane økode,

• indeks økode v panogi.

a) Sproæitev izplaœila odøkodnine pomeni, da so denarni tokovi SPV proti

sponzorju doloœeni z dejansko økodo zavarovalnice oziroma pozavarovalnice. 

Œe pride do zavarovanega dogodka s økodo, ki je viøja od doloœenega zneska,

sponzor nadoknadi odøkodnino, vlagatelji pa ostanejo brez dela oziroma

celotnega zneska vloæenih sredstev. Ta oblika prenosa tveganja je zelo podobna

pozavarovanju oziroma retrocesiji.  Pri sproæitvi izplaœila odøkodnine sponzor ni

izpostavljen baziœnem tveganjem, vendar ta sproæitev ustvarja tveganje zaostalih

økod in tveganje modela. Pomanjkljivostim za zavarovatelja oziroma

pozavarovatelja se dodajo tudi viøje premije za tveganje, ki jih zahtevajo

vlagatelji, veœje zahteve po objavljanju podatkov o prevzemanju rizikov,

likvidaciji økode in upravljanju tveganj ter daljøi œas, potreben za zakljuœevanje

transakcije glede na transakcijo, povezano z indeksno sproæitvijo. Z vidika

vlagatelja pa sproæitev izplaœila odøkodnine ustvarja informacijsko asimetrijo med

sponzorjem in vlagateljem, zato vlagatelji zahtevajo viøje premije za tveganje na

obveznice s sproæitvijo izplaœila odøkodnine. 

b) Po œistem parametrskem pogoju je izplaœilo sredstev sponzorju odvisno 

od fiziœnih mer dogodkov, ki povzroœajo økodo (npr. hitrost vetra, potresne

magnitude itd.). Glede na dostopnost parametrov v zelo kratkem œasu

parametrska sproæitev zmanjøuje tveganje pred zaostalo økodo za sponzorja,

vendar zaradi moænih odstopanj økode iz dogodka, katerega parametri so

upoøtevani, od dejanske økode zavarovatelja oziroma pozavarovatelja prihaja 

do baziœnega tveganja. Z vidika vlagatelja se s strukturiranjem listinjenja po

parametrski sproæitvi ustvarja transparentnost, medtem ko praksa prevzemanja

tveganj in upravljanje økode sponzorjev nista pomembna. Razliœica te sproæitve

je parametriœni indeks, ki je zasnovan na podlagi bolj zapletenih formul in 

s podrobnejøimi meritvami. (Swiss Re, 2009b)

c) Sproæitev modelirane økode se ne nanaøa na zavarovateljevo aktualno økodo,

temveœ temelji na modelih, s katerimi se ob danih fiziœnih parametrih ocenjuje

økoda. Obveznice, strukturirane glede na sproæitev modelirane økode, imajo v

primerjavi z drugimi sproæitvami srednjo stopnjo baziœnega tveganja za sponzorje

in transparentnosti za vlagatelje.

d) Na koncu v primeru sproæitve, opredeljene z indeksom økode v panogi, œe

indeks preseæe opredeljeno raven, sponzor uveljavi pravico terjatve do SPV-ja.

Indeks økode v panogi se ugotavlja na podlagi povpreœnega gibanja

katastrofalnih økod in sicer v celotni zavarovalniøki panogi (Property Claims

Services Index). Pri sproæitvi, opredeljeni z indeksom, je cedent izpostavljen
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baziœnemu tveganju in tveganju pred zaostalo økodo. Po drugi strani pa je 

z vidika vlagatelja laæje razumevanje indeksa glede na razumevanje portfelja

tveganja zavarovatelja, kar zmanjøuje informacijsko asimetrijo. Poleg tega se 

z indeksnimi obveznicami lajøa potek standardizacije pogodb, veœa pa se tudi

prispevek k likvidnosti træiøœa.

Poleg strukturiranja listinjenja po posameznih sproæitvah se razvijajo tudi

inovativne strukture, ki kombinirajo dve ali veœ sproæitvi. Imenujejo se hibridne

strukture.  

Graf 4: Sestava izdaje obveznic, ki se nanaøajo na katastrofalne rizike,

razvrøœeno po vrsti sproæitve

Vir: Swiss Re (2009a)

V prvih letih so na podroœju izdajanja obveznic, ki se nanaøajo na tveganja pred

nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami, zavzemale dominanten

poloæaj tiste s sproæitvijo izplaœila odøkodnine (glejte graf 4). Njihov deleæ se je

nato zmanjøal v korist indeksnih sproæitev (indeksov økode v industriji in

parametrskih sproæitev). Vendar pa v zadnjih dveh letih sproæitev na podlagi

izplaœila odøkodnine ponovno pridobiva na pomenu. Razlogi za to so boljøa

preglednost, ki jo omogoœajo sponzorji, in usposabljanje vlagateljev pri

modeliranju katastrofalnih økode. 

Obveznice razvrøœajo bonitetne hiøe (na primer Standard & Poors, Moody’s, Fitch

itd.) glede na verjetnost katastrofalnih dogodkov in njihovih razseænosti.

Verjetnost in razseænost tovrstnih dogodkov se ugotavljata z modeliranjem

katastrofalnih dogodkov. Ustanove, ki modelirajo katastrofalne dogodke (med

njimi so vodilne AIR Worldwide, EQECAT in Risk Management Solution) se

opirajo na raœunalniøke zmogljivosti, napredne tehnike matematiœnega

modeliranja in zbirke podatkov, relevantnih za ocenitev verjetnosti, da bo priølo

do dogodka s katastrofalnimi posledicami, in ocenitev njegovih razseænosti, kot
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na primer podatki o preteklih dogodkih s katastrofalnimi posledicami, gostoti

prebivalstva na doloœenih obmoœjih, razliœnih tehnikah gradnje objektov ipd.

Izid modeliranja katastrofalnih dogodkov in podatki o kreditni oceni so del

ponudbe obveznic, ki je na voljo vlagateljem. (GAO, 2002.)

Kreditna ocena, ki jo doloœi agencija, doloœa hkrati tudi viøino obrestne mere 

za obveznice. Veœina obveznic sodi v niæjo oziroma tako imenovano 

pod-investicijsko razvrstitev (po Standard & Poors niæje od BBB), saj so vlagatelji

izpostavljeni velikemu tveganju pred izgubo vloæenih sredstev. 

Obveznice je namreœ mogoœe izdajati v tranøah, ki imajo razliœno strukturo

tveganja in donosa. Tako razlikujemo tako imenovane obveznice PAR (ang.

principal-at-risk) in obveznice z zaøœiteno glavnico (ang. principal-protected). 

Pri prvi vrsti obveznic so vsa vloæena sredstva na voljo cedentu za kritje økode,

v primeru dogodka s katastrofalnimi posledicami. Z drugimi besedami to

pomeni, da vlagatelji lahko izgubijo celoten znesek glavnice. Alternativno

strukturiranje obsega zaøœito dela glavnice tako, da je samo del glavnice

namenjen pokritju katastrofalne økode, drugi del pa je naloæen tako, da se

vlagateljem omogoœi njegova povrnitev (najpogosteje z uporabo izvedenih

finanœnih instrumentov). 

Za razliko od prve, je ima druga vrsta obveznic z zaøœiteno glavnico viøjo oceno

kreditnega tveganja.

3.2.1 Prednosti in pomanjkljivosti listinjenja za zavarovatelje
oziroma pozavarovatelje 

Œetudi zaradi svoje razmeroma kratke zgodovine za testiranje prednosti, ki jih

prinaøa listinjenje v praksi zavarovalniøkih oziroma pozavarovalniøkih druæb,  

øe ni dovolj podlage, lahko glede gonil njegovega razvoja in njihovih glavnih

znaœilnosti izpostavimo potencialni prispevek k obvladovanju tveganj

zavarovatelja oziroma pozavarovatelja. 

Kot je bilo æe poudarjeno, je bil razvoj tega instrumenta rezultat pomanjkanja

kapacitet na trgu pozavarovanja kot posledica rasti katastrofalnih økod. Ravno

ponudba dodatnih kapacitet za prevzemanje tveganj s strani trga kapitala je prva

prednost, ki jo listinjenje prinaøa za zavarovalniøko oziroma pozavarovalniøko

industrijo. 

Z drugimi besedami, to pomeni, da listinjenje sluæi kot dopolnitev klasiœnih 

oblik prenosa tveganj, ko gre za omejene zmogljivosti prevzema tveganj in 

rastjo  volatilnosti cene pozavarovanja.  Zaradi tega se zavarovatelji z listinjenjem

postavljajo po robu cikliœnosti pozavarovalnega trga in doseæejo moænost

zavarovanja doloœenih vrst rizikov takrat, ko slednji niso sprejeti na

pozavarovalniøkem trgu.

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 230



Kar se tiœe prenosa tveganj na trg kapitala, zavarovatelji z listinjenjem sproøœajo

regulatorni kapital.  To jim omogoœa njegovo uporabo v produktivnejøe namene

in izboljøanju uœinkovitosti.

Z listinjenjem se pri zavarovanju vzpostavlja zaøœita za veœletno obdobje po

vnaprej doloœeni ceni, zato se z njim zavarovatelj, za razliko od pozavarovanja,

ki se najpogosteje dogovarja z letno pogodbo, zaøœiti pred fluktuacijo cen

prenosa tveganj.  

V primerjavi s pozavarovanjem se prednost listinjenja za zavarovatelja skriva tudi

v zmanjøanju kreditnega tveganja. Œe pride do prenosa tveganj na

pozavarovatelja, se zavarovatelj sooœa s tveganjem pred pozavarovateljevo

insolventnostjo in nezmoænostjo poplaœila terjatev. 

Nasprotno pa je pri listinjenju, glede na to, da so obveznice popolnoma

kolaterizirane oziroma so bila sredstva za moæno izplaœilo odøkodnine zbrana

vnaprej in vloæena v premoæenje z nizko stopnjo tveganja, tveganje pred

nezmoænostjo poplaœila terjatev do SPV minimizirano, ko gre za nastop

dogodkov s katastrofalnimi posledicami. 

Iz tega sledi, da se z listinjenjem v zavarovalniøtvu ponujajo moænosti za

nadgradnjo sistema za obvladovanje tveganj in upravljanje kapitala in poveœanju

poslovne uspeønosti zavarovalnic oziroma pozavarovalnic. 

Vendar dokler pozavarovanje temelji na naœelu sproæitve izplaœila odøkodnine

oziroma dokler izplaœila pozavarovatelja temeljijo na stvarni økodi, je lahko

listinjenje v zavarovalniøtvu strukturirano na razliœne naœine. Œe je listinjenje

strukturirano po naœelu sproæitve izplaœila odøkodnine, tako kot je urejeno pri

pozavarovanju, sponzor ni izpostavljen baziœnemu tveganju. Vendar pa se, ko

gre za obveznice, ki se nanaøajo na indeks økode, zavarovatelji sooœajo s

tveganjem pred pomanjkanjem sredstev za kritje økode. To je znaœilen pojav, 

ko gre za primere slabe korelacije med gibanjem økode na strani sponzorja in

gibanjem økode v celotni industriji. 

Za listinjenje je znaœilna uporaba standardiziranih pogodb oziroma so pogoji, 

ki vkljuœujejo obveznice za primere tveganj pred nastopom dogodkov s

katastrofalnimi posledicami, vnaprej doloœeni. Standardizacija sicer ustvarja

prednost v smislu zavarovanja pred nihanjem cene za zaøœito, vendar ne

omogoœa fleksibilnosti oziroma prilagodljivosti v primeru spremenjenih okoliøœin,

ki jo glede na krajøe pogodbene roke ponuja pozavarovanje.

Pomanjkljivost alternativnega prenosa tveganj z listinjenjem so visoki stroøki

realizacije. Ti vkljuœujejo stroøke izdajanja obveznic, stroøke bonitetne hiøe,

stroøke modeliranja in doloœene pravne stroøke.
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3.3 Vlagatelji v obveznice povezne s katastrofalnimi riziki

Obveznice, ki so vezane katastrofalne rizike, se nudijo vlagateljem preko

privatnih plasmajev, s œimer slednji prodirajo v portfelje velikih institucionalnih

vlagateljev.  Sestava vlagateljev je prikazana v grafu 5.

Glavni del v strukturi vlagateljev v obveznice, ki so povezane s katastrofalnimi

riziki, tvorijo t.i. cat skladi (cat funds). Omenjenim investicijskim skladom sledijo

institucionalni vlagatelji (brez odprtih investicijskih skladov) s 33 % deleæem.

Razen tega, da se pojavljajo v vlogi cedenta, so pozavarovatelji tudi na tretjem

mestu po obsegu vlaganja v listinjene obveznice.  

Glede na zemljepisno razporeditev vlagateljev so vlagatelji iz ZDA na prvem

mestu s skoraj poloviœnim deleæem investicij v obveznice, ki se nanaøajo na

katastrofalne rizike. Sledijo jim Bermudi z 19 % in nato Zdruæeno kraljestvo in

Øvica, obe dræavi z 12 % deleæem (glejte graf 6).

Graf 5: Sestava vlagateljev v obveznice, ki so povezane s katastrofalnimi

riziki, za leto 2008

Vir: AON (2009)

Graf 6: Geografska razporeditev vlagateljev v obveznice, ki so  povezane s

katastrofalnimi riziki, za leto 2008

Vir: AON (2009)
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V literaturi, ki obravnava predmetno podroœje, je redno poudarjeno, da za

vlagatelje novi izdelki pomenijo øirjenje spektra razpoloæljivih finanœnih

instrumentov za plasman njihovih sredstev in uœinek razprøenosti, ki je posledica

odsotnosti korelacije med gibanjem økode, ki nastane zaradi dogodkov s

katastrofalnimi posledicami, od katere so odvisni prihodki od vlaganj v nove

finanœne instrumente in prihodki od uporabe sredstev za druge finanœne

inøtrumente na trgu kapitala.  Ravno zaradi tega se instrumenti, ki nastanejo 

z listinjenjem tveganj pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami,

imenujejo »nula-beta« premoæenje. 

Zaradi preverjanja moænosti uresniœitve uœinka razprøenosti iz razøiritve portfelja

z obveznicami, ki se nanaøajo na tveganje pred nastopom dogodkov s

katastrofalnimi posledicami, bomo analizirali gibanje kvote økode v zavarovanju

gospodinjstev v ZDA ter gibanje indeksa S&P 500 kot sploøno privzetega

pokazatelja uspeønosti ameriøkega trga z delnicami med letoma 1980 in 2008

(graf 7). Korelacijska analiza kaæe, da koeficient korelacije med omenjenimi

spremenljivkami znaøa -0,17. 

Graf 7: Kvota økode pri zavarovanju gospodinjstev v ZDA in celoten

prihodek glede na indeks S&P 500

Vir: Izraœuni avtorice na podlagi podatkov National Association of Insurance

Commissioners, Economomagic.com in Vanguard

Œe gre za sistem sproæitve na podlagi izplaœila odøkodnine, se lahko vlagatelj

zaradi pomanjkanja obveznice sooœi z neugodno izbiro in moralnim hazardom.

Relativna nelikvidnost in moæne napake pri ugotavljanju razvrstitve na bonitetni

lestvici predstavljajo za vlagatelje dodatne pomanjkljivosti novih finanœnih

izdelkov. Zaradi tega je reøevanje tovrstnih pomanjkljivosti ena od predpostavk,

od katerih je odvisna prihodnost tega finanœnega instrumenta (Åurak. 2004)
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4 Sklep

Z listinjenjem uresniœeno povezovanje zavarovalniøkega oziroma

pozavarovalniøkega trga in trga kapitala ima potencial obojestranske prednosti.

Zavarovalnicam in pozavarovalnicam je tako ponujen nov instrument za

obvladovanje tveganj pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami, 

s katerim je mogoœe poveœati zmogljivosti za prevzemanje tveganj oziroma za

moænost razprøenosti tveganj in konkurenœnost trga s prenosom tveganj ter

prispevati k razøiritvi palete tveganj, ki jih je mogoœe zavarovati. 

Prav tako ima listinjenje potencial za nadgradnjo sistema za upravljanje s

kapitalom, s tem pa tudi izboljøanje uspeønosti poslovanja zavarovalnic oziroma

pozavarovalnic. Z listinjenjem so vlagateljem na trgu kapitala ponujeni privlaœni

finanœni instrumenti v smislu moænosti udejanjenja uœinka raznolikosti. Vendar

so prednosti nerazdruæljive z doloœenimi pomanjkljivostmi tega instrumenta. Za

prve so to baziœna tveganja za moænost sproæitve neizplaœila odøkodnine in

visoki stroøki realizacije, vlagatelji pa se sooœajo s teæavami glede neugodne

selekcije i moralnega hazarda, ko gre za moænost sproæitve izplaœila odøkodnine

ter slabo razvitega sekundarnega trga, zaradi œesar ti instrumenti predstavljajo

razmeroma nelikvidno premoæenje. 

Listinjenje tveganja pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami ima 

v primerjavi s klasiœnimi instrumenti obvladovanja tveganj øe vedno obroben

pomen. Vendar pa ta alternativna oblika prenosa tveganj vedno bolj pridobiva

na priljubljenosti in ima zato moænosti za nadaljnjo uporabo, glede na vedno

pogostejøe pojave in vse veœje razseænosti dogodkov s katastrofalnimi

posledicami. Kljub temu listinjenje ne bo popolnoma zamenjalo klasiœnega

prenosa tveganja zavarovalnic, ki se vrøijo s pozavarovanjem, temveœ bo sluæilo

kot dopolnitev oziroma bo sredstvo za razøiritev instrumentov, namenjenih

obvladovanju tveganj pred nastopom dogodkov s katastrofalnimi posledicami.

Razliœne prednosti, ki so znaœilne tako za eno kot za drugo obliko prenosa

tveganj, bi bilo treba izkoristiti v njihovi optimalni kombinaciji.
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Pozitivni stil
avtentiœnega vodenja

Tina Dular

Podjetja stremijo k temu, da bi bila œim bolj uspeøna,

uœinkovita in konkurenœna. Na to, kako uspeøno te cilje

dosegajo, zelo pomembno vpliva naœin vodenja podjetja.

Raziskave in tudi praksa potrjujejo, da so najuœinkovitejøi

vodje tisti, ki vodijo z lastnim zgledom. To so tisti, ki sami

sebe dobro poznajo, ki verjamejo v zaœrtane cilje in

delujejo v smeri doseganja le-teh. S tem, da so vodje takøni,

kot so, naravni in skladni s svojo osebnostjo, jim zaposleni

laæe in z veœjim zaupanjem sledijo na poti k doseganju

skupnih ciljev. Pomembno je tudi, da so vodje pozitivno

naravnani ,da si prizadevajo zagotavljati pozitivno klimo

in odnose, dobro komunikacijo ter pozitivno mnenje.

Dober vodja, ki vodi z zgledom, mora svojo pozornost

nujno nameniti zaposlenim. Dobro jih mora poznati –

vedeti, kaj jih motivira za delo, v œem so dobri, kako jih

spodbuditi, da bodo pri delu øe uœinkovitejøi, ter kako jim

pomagati reøiti probleme, da bodo pri delu uspeønejøi.

Uspeøen vodja mora zaposlene tudi ustrezno in praviœno

nagrajevati. 

The goal of all companies is being competitive, efficient

and successful. Appropriate corporate governance is very

important to achieve these objectives. Scientific studies

prove that the most effective leaders are those who lead by

example – those who know themselves and act to reach

their goals. Leading by example gives motivation to

coworkers and employees in the company, so they can

trust and follow their leader at reaching common goals.

Positive leadership consists also of positive attitude. This

comprises of positive climate, positive relationships, positive

communication and positive meaning. Leadership by

example means also that a leader has to maintain good

Tina Dular, Slovensko zavarovalno zdruæenje, g. i. z.
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relations with his coworkers. This means that he has to know them well – know

their strengths and weaknesses so he can figure out how to motivate them,

anticipate obstacles and discuss solutions. Lest but not least, a successful leader

must not forget about appropriate and fair rewarding of his coworkers and

employees. 

1 Uvod

V obdobju recesije postaja øe posebno pomembno vpraøanje, kakøen stil

vodenja je najprimernejøe, da bi bilo podjetje œim bolj uœinkovito in

konkurenœno. Ali res obstajajo pravila, katerim naj vodje sledijo? Ali se je dobro

in primerno zgledovati po uspeønih vodjih ali je morda bolje, da vsak posamezni

vodja najde svojstven naœin vodenja, ki mu najbolj ustreza? Tako raziskave

(Cameron,1 Dimovski,2 Jehn in Shah3 ter drugi) kot tudi praksa se nagibajo k

slednjemu. Vodja mora najprej dobro poznati samega sebe, da bo lahko vodil

podjetje in zaposlene ter da mu bodo ti sledili pri doseganju zaœrtanih ciljev.

Pomembno je predvsem, da vodja ravna naravno – da je tak, kot je, in da

verjame v to, kar poœne. Kot pravi Dimovski,4 se avtentiœno vodenje vraœa k

osnovam – vodenje skuøa oœistiti praznih obljub, olepøevanja in kot osnovo

vpeljuje œast in œastno delovanje. Vodja ima tako œast, da sluæi zaposlenim, 

ki so mu izkazali zaupanje in ga pooblastili za etiœno vodenje, zato je njegova

odgovornost, da opravlja svoje delo œastno in omogoœa razvoj vseh okrog sebe.

Vodje, ki se dobro poznajo in vodijo s svojim zgledom ter so pozitivno

naravnani, so uspeønejøi kot tisti, ki skuøajo slediti nekim pravilom, ki naj bi

vodila do doseganja nadpovpreœnih rezultatov.

2 Atentiœno vodenje

Pri avtentiœnem vodenju se poudarja pomen osebnosti vodje. Ta naj sledi

svojemu znaœaju, resniœnemu jazu in naj izraæa sebe na naœin, ki je skladen 

z njegovimi notranjimi mislimi in obœutki. Avtentiœni vodja vodi z zgledom,

izkazuje transparentno odloœanje, samozavest, optimizem, upanje, se proaktivno

odziva na spremembe in v teh iøœe moænosti za razvoj. Pri tem pa ne pozablja

na dobrobit zaposlenih. Koncept avtentiœnega vodenja temelji na vedenjskih

vzorcih, ki izhajajo iz zaupanja. Model temelji na odnosih in vedenjskih

lastnostih zaposlenih, kot so zadovoljstvo na delovnem mestu, opolnomoœenje 

in zavezanost k izpolnitvi nalog. Avtentiœni vodja je sposoben spodbuditi akcijo,

motivirati zaposlene in ohranjati njihovo zadovoljstvo. Sodelavce spodbudi, da
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tudi sami na svojem delovnem mestu delujejo avtentiœno in zaœutijo, da je

smiselno slediti lastnim moralnim naœelom in delovati skladno z njimi. Poleg

tega pa skrbi za njihov razvoj in spodbuja njihovo osebno identifikacijo.

Avtentiœne vodje doloœajo zmoænost uœinkovitega zaznavanja informacij o sebi,

in sicer svojih vrednot, œustev, prepriœanj, ciljev; zmoænost uravnavanja lastnega

vedenja pri vodenju v skladu s svojim lastnim jazom; jasna osebna identiteta in

zmoænost usklajevanja preferenc z zahtevami druæbe. Pomembno je torej biti

naraven in izviren.

3 Pozitivni stil avtentiœnega vodenja za
doseganje uœinkovitosti5

Da bi lahko raven uœinkovitosti,  zelo presega priœakovanja in dosegli izjemno

raven odliœnosti, je pomembno, da vodstvo izbere pravilno strategijo. Izbrane

strategije naj bi dopolnjevale oziroma  izpopolnjevale naloge, h katerim naj bi

bili danes usmerjeni dobri voditelji – denimo k spodbujanju timskega dela, jasno

zaœrtani viziji, spodbujanju sodelovanja med zaposlenimi, k spoøtljivemu

ravnanju z ljudmi ipd. Cameron6 opozarja na øtiri nekonvencionalne strategije, 

ki jih je prepoznal ob opravljanju raziskav o uspeønosti in uœinkovitosti podjetij.

Te strategije so pozitivna delovna klima, pozitivni medsebojni odnosi, pozitivna

komunikacija in pozitivno mnenje. Vse øtiri temeljijo na pojmu »pozitivnost«.

3.1 Pozitivna klima

Temeljni cilj vsakega podjetja je, da bi na trgu, na katerem deluje, poslovalo

œimbolj uspeøno. Doseganje tega cilja je povezano z razliœnimi dejavniki. Øtudije

v zadnjih letih potrjujejo dejstvo, da h konkurenœnosti in uspeønosti organizacij

najbolj pripomorejo tisti viri, ki so najteæe ugotovljivi in merljivi – t. i.

neopredmeteni ali neotipljivi viri.7 Zaposleni so torej tisti dejavnik v organizaciji,

ki s svojim znanjem, sposobnostmi in motivacijo pripeljejo podjetje do cilja

oziroma do æelene uspeønosti. Uspeønost podjetja pa se kaæe predvsem v tem,

da podjetje na trgu deluje bolje kot  njegova konkurenca.

Kot æe reœeno, je v danaønjem œasu zelo pomembno, kako ravnamo z ljudmi pri

delu. Œe æelimo, da bo podjetje uspeøno in konkurenœno, moramo vlagati v

zaposlene. Nobeno podjetje namreœ ne bo uspeøno, œe zaposleni ne bodo

motivirani in zadovoljni. Vsak zaposleni deluje v delovnem procesu in sooblikuje

vzduøje v podjetju, ki se prelije v organizacijsko klimo. V strokovni literaturi je

organizacijska klima opredeljena s øtevilnimi izrazi, in sicer kot psiholoøka klima,
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kot osebnost podjetja, vzduøje v podjetju, delovno ozraœje itd. Po Stringerju8 je

klima sklop merljivih lastnosti delovnega okolja, temeljeœ na kolektivnem

dojemanju zaposlenih v organizaciji, ki vpliva na motivacijo zaposlenih. Klima,

povedano preprosto, pomeni, kako zaposleni dojemajo delovno okolje, kako se

na delovnem mestu poœutijo. Vodje v organizaciji pa so tisti, ki morajo

zaposlene razumeti, da jih bodo poslediœno znali ustrezno voditi, da bodo

delovali v smeri doseganja zastavljenih ciljev.

Erjavøek9 opredeljuje organizacijsko klimo kot moœno silo, ki doloœa obnaøanje

posameznika in skupine v podjetju. Predvideva niz predpostavk, verovanj,

vrednot in norm. Klima je neoprijemljiva, vendar je v podjetju vedno prisotna.

Organizacijska klima je torej skupno ime za naœin vedenja in za zaznavanje

medsebojnih odnosov v organizaciji. Posamezniki zaznavajo lastnosti zdruæbe v

okviru svojih vrednot – govorimo o psiholoøki klimi na ravni posameznika. Ko

so zaznave skupne veœ ljudem v zdruæbi, govorimo o organizacijski klimi. Ta

tako vkljuœuje individualno vedenje, motivacijo, status, vloge, skupinsko

dinamiko in je pod vplivom œustev, vrednot, staliøœ, priœakovanj in prizadevanj

zaposlenih. Sem sodi tudi vpliv razliœnih naœinov vodenja in komuniciranja v

podjetju. Klima predstavlja trenutno stanje v organizaciji in pomaga razlagati

razliœnost œlovekovega vedenja v organizaciji, kar sluæi za usmerjanje aktivnosti

zaposlenih. Zato si podjetja prizadevajo ustvariti takøno klimo, ki bi nudila

najboljøe poslovne rezultate, torej klimo, ki bi ji lahko rekli ugodna.10

Organizacijska klima torej predstavlja pomemben dejavnik v podjetju. Da bodo

zaposleni pri delu zares uspeøni, morajo biti ustrezno motivirani. Kot pravi

Leønik,11 klima ne more biti sama po sebi dobra ali slaba. Ne samo, da nekaj,

kar je dobro za eno podjetje, ni nujno enako uœinkovito ali je celo povsem

neuœinkovito v drugem, ima lahko doloœena klima tudi v istem podjetju v

razliœnih okoliøœinah in trenutkih razliœne posledice. Klima, ki pozitivno vpliva

na uœinkovitost, je morda negativna za drug pomemben vidik æivljenja v

podjetju. A kljub vsemu je pomembno, da se osredotoœamo na pozitivno 

klimo – tj. da poskuøamo v podjetju ustvariti tako vzduøje, ki je za zaposlene

prijetno in prijazno.

Organizacijsko klimo ustvarjajo zaposleni sami. Pomembni dejavniki, ki

pripomorejo k pozitivni klimi v podjetju, pa so predvsem dobri medosebni

odnosi, ki se kaæejo v medsebojnemu spoøtovanju med zaposlenimi in v

medsebojni pomoœi. Zaposleni naj imajo veœ svobode, veœjo moœ in predvsem

veœ dostopa do informacij, saj se tako laæe pravilno odloœijo. Delo, ki ga

opravljajo, naj bo natanœno doloœeno. Zaposleni mora vedeti, kakøne so njegove

dolænosti in naloge, ki jih mora opraviti. Navsezadnje pa je pomemben dejavnik
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tudi plaœilo. Zaposleni mora obœutiti, da je za dobro opravljeno delo tudi

primerno nagrajen. 

Pomembno vlogo pri ustvarjanju klime imajo vodje, saj s svojo osebnostjo in

predvsem z zaznavanjem in razvojem œustev, najsi bodo pozitivna ali negativna,

vplivajo na vzduøje v podjetju. Vodja z negativnimi œustvi ne more oblikovati

pozitivne organizacijske klime, saj se ta negativnost prenaøa na zaposlene, kar

zmanjøuje njihovo motivacijo za doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Na drugi

strani pa pozitivna œustva, kot so prijaznost in veselje, øirijo kognitivne

perspektive in poveœujejo sposobnost posameznikov, da so dovzetnejøi za

informacije, njihova ustvarjalnost in produktivnost pa sta na viøji ravni.

Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer in Vohus12 navajajo zanimivo dejstvo, da

negativna œustva, kot so slabi dogodki in neodobravanje s strani vodje, puøœajo

veœji peœat in bolj delujejo na psiho zaposlenega kot pozitivna œustva in

pozitivni dogodki. Navajajo celo, da naj bi en sam negativen dogodek med

øtevilnimi pohvalami ali le ena pomembna izguba med øtevilnimi koristmi tako

negativno vplivala na zaposlenega, da lahko ta negativen dogodek povsem

zasenœi vse pozitivne. Negativen dogodek povzroœa pri zaposlenih daljøo

reakcijo pomnjenja in dolgotrajnejøe spomine kot primerljivi pozitivni dogodki.

Prav tako kot za zaposlene je tudi za vodje znaœilno, da so veliko bolj dovzetni

za negativna œustva, saj se skoraj ves œas sooœajo z nastalimi problemi v

podjetju. 

Klimo, bodisi pozitivno bodisi negativno, ustvarjajo vsi zaposleni. Klima deluje

na poœutje in delovanje vseh, vodstvo organizacije pa je tisto, ki bi moralo z

ustreznim stilom vodenja organizacije, pospeøevati ustvarjanje pozitivne klime. 

3.2 Pozitivni odnosi

Pozitivni odnosi ustvarjajo vire bogastva, vitalnosti in uœenja tako za

posameznike kot organizacije. Da bi vzpostavili takøen odnos, ni dovolj le, 

da ljudje samo shajajo drug z drugim in se izogibajo medsebojnim sporom.

Raziskave kaæejo, da pozitivni odnosi sluæijo kot aktivator pozitivnih preseækov

pri fizioloøkih, psiholoøkih, œustvenih in organizacijskih rezultatih.13 Sploøno

znano je, da imajo ljudje raje pozitivne odnose, vendar se njihove prednosti øe

zdaleœ ne ustavijo samo pri prijetni izkuønji. Pozitivni odnosi dobro vplivajo na

øtevilna podroœja œlovekovega delovanja in poœutja. 

• Srœno-æilni sistem

Ljudje, ki so deleæni pozitivnih odnosov (za razliko od ambivalentnih ali

negativnih), imajo niæji krvni tlak, prav tako so zanje znaœilna manjøa nihanja

med najviøjimi in najniæjimi vrednostmi krvnega tlaka. Ob stresnih dogodkih je
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srœno-æilni sistem oseb, ki so deleæne pozitivnih odnosov in na delovnem mestu

œutijo podporo, manj obremenjen kot pri zaposlenih, ki tega ne œutijo.14 Socialna

in œustvena podpora na delovnem mestu s strani nadrejenih in sodelavcev sta

torej neposredno povezani z niæjim krvnim tlakom in srœnim utripom. 

• Imunski sistem

Posamezniki, ki delujejo v okolju, v katerem prevladujejo pozitivni odnosi, so

bili manj dovzetni za infekcije zgornjih dihal.15 Moøki, ki so izrazili veœje

zadovoljstvo s socialnim podpornim sistemom, so imeli niæje stopnje antigena,

povezanega z boleznimi prostate. Z nekaterimi øtudijami je bilo dokazano tudi,

da pozitivni odnosi dejansko pripomorejo k temu, da se telo uspeøneje

spoprijema z rakom.16

• Drugi sistemi

Raziskave niso pokazale samo tega, da pozitivni odnosi dobro vplivajo na

fizioloøke dejavnike, temveœ so bile ugotovljene tudi prednosti na psiholoøkem,

œustvenem in organizacijskem podroœju. Pozitivni odnosi so prispevali k veœji

œustveni toleranci posameznikov, pripomogli k veœji odpornosti in zmoænosti

prilagajanja v teæavnih situacijah, k moœnejøi  samopodobi in  natanœnejøi lastni

oceni, vplivali so na poveœanje ustvarjalnosti, zaupanja in sprejemljivosti do

novih idej, poveœali stopnjo poistovetenja z organizacijo ter izboljøali

uœinkovitost projektov v organizacijah. Gledano celostno pozitivni in podporni

odnosi ugodno vplivajo na posameznikovo poœutje in storilnost.

3.2.1 Omogoœanje pozitivnih odnosov

Skrb za ustvarjanje pozitivnih odnosov v podjetjih je podroœje, ki je æe dobro

raziskano. V spletni knjigarni Amazon.com, denimo, nam iskalnik ponudi za

geslo »odnosi na delovnem mestu« (angl. »relationships at work«) veœ kot 50.000

zadetkov. Ugotovljeno je bilo, da ustvarjanje prijateljskih vezi na delovnem

mestu pripomore k poveœanju produktivnosti in storilnosti.17 »Prijateljske

skupine« (ljudje, ki so v pozitivnih odnosih) so pri delu precej uspeønejøe.

Raziskava je ponudila razlago, »zakaj« pozitivni odnosi privedejo do takønih

rezultatov. Sploøno prepriœanje je, da se pri osebah, kadar »prejmejo« ljubezen,

podporo, vzpodbudo in kadar so izpolnjene njihove psiholoøke in œustvene

potrebe, poslediœno poveœa tudi raven storilnosti, saj se poœutijo varne. Pokazalo

se je tudi, da je bistveno tisto, kar so posamezniki »dali« v odnosu, kar je

zasluæno za pozitivne uœinke. Œeprav je jasno, da pozitivni odnosi pripomorejo 

k zboljøanju fiziœnega, psiholoøkega in œustvenega stanja, je bilo ugotovljeno, 

da k napredku najbolj prispeva tisto, kar posamezniki naredijo za druge. Obstaja

veliko aktivnosti, ki spodbujajo pozitivne odnose na delovnem mestu. Dva,
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morda manj pogosta, a zelo uœinkovita naœina, ki ju je dobro izpostaviti, sta

ustvarjanje pozitivnih energijskih mreæ ter krepitev posameznikovih prednosti.

3.2.2 Prednosti pozitivnih odnosov

Vodje v podjetjih lahko pozitivne odnose vzpodbujajo tudi s krepitvijo prednosti

posameznikov in organizacije. Identificiranje in nadgradnja posameznikovih

prednosti lahko vodita k boljøim rezultatom kot iskanje in popravljanje njihovih

slabosti. V podjetjih, kjer imajo zaposleni moænost delati tisto, kar delajo

najbolje, in tako lahko izkoristijo svoje prednosti, je priœakovati veœjo

produktivnost kot v podjetjih, kjer zaposleni te moænosti nimajo.

Verjetneje je, da bodo osebe, katerim dajemo negativne zglede, storile prav tisto,

œesar ne æelimo. Zato naj vodje, ki stremijo k pozitivnim odnosom, uporabljajo

pozitivne podobe in pri svojih zaposlenih poudarjajo njihove prednosti ter jih

vzpodbujajo. 

Vodje, ki æelijo dosegati pozitivne preseæke, naj poudarjajo uspeh, gradijo na

prednostih in vzpodbujajo pozitivno, raje kot da tratijo œas s popravljanjem

negativnih stvari. Svoje sestanke naj priœenjajo s predstavitvijo dobrih stvari, 

s svojim vzorom naj oddajajo pozitivno energijo in omogoœajo, da tudi drugi

pozitivni energetiki navdahnejo sodelavce z navduøenjem. Najpomembnejøe je

torej, da bolj poudarjajo prednosti kot (le) slabosti. Vodje naj preprosto namenijo

pozornost pozitivnim stvarem in vzpodbudijo druge, naj jim pri tem sledijo. To

bo privedlo do pozitivnih odnosov v podjetju.

3.3 Pozitivna komunikacija

Pozitivna komunikacija nastopi v podjetju takrat, ko negativizem in kritiko

zamenja vzajemna podpora. Pozitivna komunikacija torej pomeni kombinacijo

pozitivnih in negativnih izjav, s katerimi doseæemo, da posameznika kljub kritiki

in opozarjanju na napake, ki jih je pri delu napravil, motiviramo za nadaljnje

delo. Prav ustrezno razmerje med pohvalami in kritikami omogoœa, da

posameznik ne izgubi vneme za doseganje ciljev, da se zaveda napak, ki jih je

storil,  in da se iz njih tudi uœi. 

Podjetje bo veliko uspeønejøe, œe bodo ljudje zaznali stalno podporo, œe bodo

obœutili, da so cenjeni, da jih sprejemajo, œe bodo deleæni komplimentov, torej

pozitivnih izjav. V podjetju, v katerem prevladuje negativizem, torej stalno

kritiziranje, neodobravanje, cinizem ali nezadovoljstvo, ne bodo dosegali æelenih

rezultatov, saj bodo ljudje porabili veliko preveœ energije in moœi za reøevanje

vseh problemov, nastalih zaradi negativnega komuniciranja, namesto da bi se

posvetili trenutnemu delu in doseganju ciljev. 

Zavarovalniøtvo 43



Pomembne so torej t. i. pozitivne izjave, kar z drugimi besedami pomeni, da je

nadrejeni pripravljen prisluhniti mnenju svojih podrejenih, da se z njimi

posvetuje o problematiœnih temah ter da mnenje podrejenih pri oblikovanju

reøitve tudi upoøteva. Pri tem je seveda treba poudariti, da v pozitivno

naravnanih organizacijah kritike niso povsem izvzete iz vsakdanjega

komuniciranja. Kritike so nenehno navzoœe, a v taki meri, da øe vedno

uœinkujejo pozitivno in ne prevladajo nad pozitivno komunikacijo. Podrejene

usmerijo na pravo pot in jim pokaæejo, kje bi lahko bili øe boljøi, bolj pazljivi 

in uœinkovitejøi. 

Pozitivne komunikacije v praksi ni preprosto vzpostaviti, zato se mora zaœeti pri

vodji organizacije. Vodja mora najprej sam pri sebi minimizirati kritiœnost in

negativnost ter ta vzorec prenesti tudi na svoje podrejene. V nasprotnem primeru

namreœ izzove potenciran negativni uœinek. Vsak uspeøen vodja mora v svojem

komuniciranju sam najti pravo mero pozitivizma in negativizma, saj bo le tako

lahko motiviral svoje podrejene. Pri tem je pomembno najti ravnovesje med

obema stranema, saj skrajnosti nikoli ne prinesejo pozitivnih uœinkov.

3.3.1 Strategije uvajanja pozitivnega komuniciranja

V okviru pozitivne komunikacije poznamo dve razliœni strategiji uvajanja

pozitivnega komuniciranja, in sicer t. i. best-self feedback in podporno

komunikacijo. 

• »Best-self feedback«18

Strategija »best-self feedback« temelji na vplivu pozitivne povratne informacije o

posameznikovem napredku. S to strategijo poudarimo posameznikove talente in

sposobnosti, kar sproæi pozitivno komunikacijo in poslediœno razkrije pozitivne

atribute in prednosti. Te poudarijo drugi, in sicer tako, da posameznik 20

znancem postavi nekaj vpraøanj, kot je: »Kdaj sem pomembno prispeval k

izpolnitvi doloœene naloge in katere prednosti si takrat opazil pri meni?«. Na

osnovi tovrstnih vpraøanj znanci napiøejo tri anekdote o tem, kdaj so opazili

prednosti in sposobnosti tega posameznika. Iz 60 anekdot lahko na koncu

razberemo posameznikove glavne prednosti in edinstvene talente. Tako

komuniciranje je zagotovo pozitivno, saj se ob njem razkrivajo posameznikovi

talenti in sposobnosti. To seveda vodi k pozitivnemu povratnemu uœinku, na

osnovi katerega posameznik razvije t. i. »best-self« portret, skladno s katerim nato

svoje sposobnosti in talente krepi. Pridobivati povratne informacije, upoøtevajoœ

posameznikove slabosti in pomanjkljivosti, je seveda prav tako zelo pomembno,

a preveliko osredotoœenje na slabosti prinese negativno samopodobo. Pozitivni

uœinek povratnih informacij znancev zagotavlja tudi trdnejøe odnose med

posameznikom ter vsemi znanci in sodelavci, saj posamezniki v njih najdejo moœ

za svojo osebno rast. 
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Problem, ki se ponavadi pojavlja, je, da se tako posamezniki kot tudi

organizacije osredotoœajo predvsem na svoje slabosti in øibkosti, prednosti,

sposobnosti in talente pa preprosto spregledajo. S tehniko »best-self feedback« pa

lahko doseæemo pravønje razmerje med pozitivnimi in negativnimi lastnostmi ter

pridobimo pozitivno energijo za øe dodatno osebno izboljøanje. 

• Podporna komunikacija19

Podporna komunikacija je drugi naœin, s katerim lahko vzpostavimo pozitivno

naravnanost preko povratnih informacij, in sicer predvsem takrat, ko moramo

podati kritiko. Vse vrste komuniciranja ne morejo biti komplementarne in ne

morejo temeljiti le na strinjanju, hkrati pa morajo biti vsa negativna sporoœila

prav tako izreœena. Vsakdo pri opravljanju svojega dela naredi obœasno tudi

napake, ki jih je treba kasneje odpraviti oziroma popraviti. Pri tem velja, da

pozitivna komunikacija ni teæka, saj veliko laæe nekoga podpremo, ga pohvalimo

ali mu izrazimo zaupanje. Teæe je nekoga okarati, popraviti ali mu podati

negativne povratne informacije o njegovem delu. Posredovanje tovrstnih

informacij oteæuje medsebojne odnose. Podporno komuniciranje pa kljub temu,

da posredujemo negativne informacije, poskuøa ohraniti pozitivne odnose. Ta

naœin komuniciranja obsega veœ tehnik, in sicer: tehniko strinjanja, opisno

tehniko, tehniko osredotoœanja na problem, ocenjevalno tehniko, konjuktivno

tehniko, specifiœno tehniko, tehniko lastnih izjav in tehniko odzivnega

posluøanja.

Med omenjenimi tehnikami je zagotovo najpomembnejøa t. i. tehnika opisnih

izjav, ki dopuøœa osebi, da ostane pri posredovanju negativnih informacij

avtentiœna, hkrati pa je zaposlenim tudi v podporo in pomoœ. V prvem koraku je

treba objektivno opisati dogodek. Pri tem se je treba osredotoœiti na dogodek in

ne na osebo, ki ga je povzroœila, prav tako je treba opredeliti elemente vedenja,

ki so se pri tem pojavili. V drugem koraku je treba opisati odzive vpletenih in

posledice, ki so nastale zaradi dogodka. Tako se onemogoœijo obrambni

mehanizmi zaposlenega, saj ne prihaja do obtoæevanja posameznika, ampak do

preprostega izraæanja œustev o dogodku. V zadnjem, tretjem koraku pa je treba

predlagati sprejemljivo alternativo. Diskusija je torej preusmerjena k reøevanju

problema in ne k posamezniku. Tako posameznika kritiziramo posredno.

Poudarjeno je iskanje najprimernejøe reøitve za vse vpletene. 

Ko posredujemo negativna sporoœila, je treba torej dobro opisati trenutno

situacijo, objektivno oceniti nastale okoliøœine in posledice ter poiskati primerno

reøitev za nastali problem. Tako se vzpostavi konstruktiven pogovor, ki

posamezniku øe vedno daje podporo ob prenaøanju negativnega sporoœila.  
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3.4 Pozitivno mnenje

Iskanje pozitivnega mnenja si lahko razlagamo kot osnovno œloveøko potrebo.

Dobro vzpostavljeni odnosi med ljudmi pa so sestavljeni iz dela, ki ga imamo za

pomembnega, in pozitivnih rezultatov, ki jih to delo prinaøa. Ko zaposleni œutijo,

da sledijo ciljem in da  so vpeti v delo, ki je zanje zelo pomembno, to

spremljajo pozitivni uœinki, kot so zmanjøanje stresa, depresij, absentizma,

nezadovoljstva, cinizma, in v enaki meri poveœevanje truda, sodelovanja,

krepitev moœi, sreœe, zadovoljstva, pripadnosti in obœutka izpolnitve.

Sociologi in psihologi ugotavljajo, da posamezniki ponavadi povezujejo delo 

s tremi pomeni – delo opredeljujejo kot sluæbo, kariero ali kot poklic. Tisti, ki

vidijo svoje delo kot sluæbo, opravljajo delo predvsem zaradi finanœnih in

materialnih nagrad. Tem posameznikom samo delo ne prinese posebnega

osebnega zadovoljstva, saj veliko raje sledijo tistim interesom, ki s samim delom

niso povezani. Delo je potemtakem le naœin, s katerim pridobijo finanœna

sredstva za udejstvovanje v nekaterih drugih dejavnostih. V nasprotju z

omenjenim pa imamo na drugi strani posameznike, ki so usmerjeni karierno. 

Te motivira uspeh in delajo zato, da si poveœujejo ugled, moœ, da so deleæni

priznanj in da napredujejo. Tako naravnani posamezniki si prizadevajo biti

zgledni œlani svojih organizacij in se preko dela samopromovirajo, si ustvarjajo

slavo in napredovanje. Delo jim potemtakem predstavlja naœin za doseganje

osebne rasti, priznanj in za razvoj sposobnosti. Tretja usmerjenost se nanaøa na

pojmovanje dela kot poklica. Posamezniki, ki dojemajo delo na ta naœin, delajo

zaradi dela samega. Naloge, ki jih opravljajo, jim zagotavljajo bistvene koristi in

imajo globok namen. Delo samo po sebi jih izpolnjuje, prizadevajo si za veœje

dobro, in sicer ne glede na materialne nagrade, ki jih samo delo prinaøa. Osebne

koristi in pridobitev nagrad so podrejene samemu delu.

Vzporedno z omenjenimi usmeritvami lahko izpostavimo tudi tri vrste odnosov,

ki nastajajo med œlani in njihovimi organizacijami, in sicer strinjanje,

identifikacijo in internalizacijo.

T. i. odnos strinjanja prinaøa æeleno vedenje s pomoœjo nagrajevanja in

kaznovanja. Posamezniki zasledujejo osebno materialno korist in najveœkrat ne

verjamejo v dejanja, ki jih storijo (usmerjenost k sluæbi). Prilagodijo se pravilom

in postopkom organizacije in so usmerjeni k rezultatom, a ne zaradi æelje po

njih, temveœ zaradi nagrade oziroma sistema, ki te v nasprotnem primeru lahko

kaznuje. Njihovo vedenje je podrejeno priœakovanjem organizacije.

Posamezniki, za katere je znaœilen odnos identifikacije, so motivirani za moœno

vkljuœenost v organizacijo. Imajo jasne cilje o tem, katero delo morajo kot œlani

organizacije opraviti, zato si prizadevajo doseœi œim veœjo vkljuœenost in

sodelovanje. Vsa njihova dejanja so usmerjanja k doseganju obœutka pripadnosti
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in obœutka œlanstva (karierna usmeritev). Tovrstna razmerja prinaøajo

obojestranske koristi tako zaposlenim kot organizaciji. 

Pri internalizaciji gre za popolno sprejetje organizacijskih ciljev. Za posameznike,

ki so ponotranjili organizacijsko kulturo in njeno poslanstvo, velja prepriœanje,

da to, kar delajo, delajo dobro in pravilno. Internalizacija vodi posameznike k

sprejetju organizacijskih namenov in prednostnih nalog kot svojih lastnih

(poklicna usmerjenost). Njihova pripadnost organizaciji je brezpogojna in njihovo

obnaøanje pooseblja vrednote, poslanstvo in dejavnost organizacije. 

Razumevanje dela kot usmeritev h poklicu ali internacionalizaciji je povezano 

s konceptom pomembnosti. Bolj kot posamezniki opredeljujejo svoje delo kot

poklic in med njimi vlada prepriœanje, da to, kar delajo, delajo dobro in prav,

bolj je delo pomembno. Ugotovljeno20 je bilo, da je visoka raven pomembnosti

dela povezana s pozitivnimi rezultati in izrednimi individualnimi in

organizacijskimi aktivnostmi. Pomembno je vedeti, da poklicna usmeritev ni

odvisna od vrste opravljenega dela, ampak od interpretacije pozitivnega mnenja,

povezanega z delom. Na vsako vrsto delovne naloge ali na povsem isto delovno

nalogo lahko gledamo kot na sluæbo ali kot na poklic, odvisno od tega, kakøna

sta posameznikova perspektiva in dojemanje. 

3.4.1 Oblikovanje pozitivnega mnenja

Zgodnji teoretiki menedæmenta21 menijo, da je glavna odgovornost vodij vlivati

smisel in pomen v delovno æivljenje œlanov organizacije. Zgodnji teoretiki se

niso osredotoœali zgolj na gospodarsko uspeønost, na upravljanje proizvodne

funkcije ali poloæaj organizacije glede na konkurenœne prednosti, temveœ so kot

primarno funkcijo vodilnih smatrali oblikovanje mnenja.

Delo lahko pojmujemo kot smiselno takrat, ko mu lahko pripiøemo eno ali veœ

od øtirih kljuœnih lastnosti:

• delo pozitivno uœinkuje na dobro poœutje ljudi,

• delo je povezano s pomembno osebno vrednoto,

• vpliv dela sega preko sedanjega œasovnega okvira,

• preko dela si ljudje v medsebojnih odnosih izraæajo podporo, delo jim daje

obœutek skupnosti.

Najprej se osredotoœimo na prvo lastnost, ki govori o pozitivnem uœinku dela na

druge. Øtudije kaæejo, da so imeli delavci, ki so lahko zaznali uœinke svojega

dela pri drugih ljudeh – so se torej zavedali svojega prispevka k blaginji ljudi –,

bistveno veœji obœutek pripadnosti. Tako sta bila tudi uspeønost in sodelovanje 

v organizaciji mnogo veœja. 
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Povezovanje dela s posameznikovimi vrednotami kot druga razseænost dela

poudarja povezave med tistim, kar je pomembno za posameznika, in tistim, kar

je pomembno za organizacijo. Seveda posamezniki pripisujejo razliœnim stvarem

razliœne vrednosti, vendar so nekatere vrednote univerzalne (na primer skrb,

ustreæljivost, skromnost, pomoœ øibkejøim). Povezovanje dela s tovrstnimi

vrednotami poveœa obœutek pripadnosti posameznikov. 

V sklopu tretje razseænosti so poudarjeni dolgoroœni uœinki dela, ki prav tako

poveœujejo njegovo smiselnost. Bistvo je v tem, da ne smemo vedno iskati le

takojønjih osebnih koristi, temveœ je treba izpostaviti tiste koristi, ki imajo

dolgoroœne posledice.

Oblikovanje obœutka pripadnosti skupnosti je øe œetrti srediøœni temelj

pomembnosti. Nekateri avtorji (npr. Rousseau22) celo trdijo, da je omenjeni

atribut tudi temeljna znaœilnost pomembnosti. Ena od posebnih nalog voditeljev

je, da omogoœijo obœutek skupnosti ter okrepitev in podpiranje ciljev.

Posamezniki ponavadi sledijo dvema vrstama ciljev, in sicer:

• ciljem, ki so usmerjeni k lastnim interesom in osebnim doseækom, ter

• ciljem, ki so osredotoœeni na zagotavljanje koristi drugim oziroma so usmerjeni

v sodelovanje z drugimi.

Veœina ljudi ponavadi stremi k obema vrstama ciljev, vendar ima ena izmed njiju

vedno prednost. Tisti ljudje, ki so bolj usmerjeni k zadovoljitvi lastnih interesov

in doseganju osebnih doseækov, se osredotoœajo predvsem na doseganje æelenih

rezultatov, na pridobitve æelene nagrade. Usmerjeni so predvsem na to, kar

prinaøa jim zadovoljstvo, krepi samozavest ali ustvarja pozitivno podobo v oœeh

drugih. Posamezniki, ki stremijo k tem ciljem, se æelijo predvsem

samodokazovati in krepiti lastno vrednost. Doseganje æelenih rezultatov je torej

primarni cilj. Tisti pa, ki so usmerjeni predvsem v zagotavljanje koristi drugim

oziroma k sodelovanju z drugimi, pa se bolj kot na to, kaj lahko dobijo,

osredotoœajo na to, kaj lahko sami nudijo. 

Crocker in Park23 sta ugotovila, da cilji, usmerjeni k drugim, oblikujejo usmeritev

rasti pri posameznikih na dolgi rok, medtem ko cilji, povezani z lastno koristjo,

dolgoroœno oblikujejo usmeritev samodokazovanja. Cilji, usmerjeni k drugim,

vodijo v znatno poveœanje uœenja in razvoja, viøjih ravni medsebojnega zaupanja,

bolj podpirajo odnose in prispevajo k niæjim stopnjam depresije, osamljenosti kot

pa cilji, usmerjeni k lastni koristi. Najpomembneje pa je, da je takrat, ko

prevladujejo cilji, usmerjeni k drugim, pomembnost dejavnosti bistveno viøja kot

takrat, ko so v ospredju cilji, povezani z osebnim interesom.
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4 Sposobnosti avtentiœnega vodje

Avtentiœni vodje v procesu avtentiœnega vodenja poosebljajo neposrednost,

odprtost, zavezanost uspehu, æeljo po priznanju svojih omejitev, transparentnost

in zavezanost k odgovornosti za lastna dejanja ter nagrajevanju poøtenosti in

integritete.24

4.1 Koraki do avtentiœnega vodje25

a) Povezati se s svojo notranjostjo

Avtentiœni vodje morajo, da se lahko poveæejo z drugimi ljudmi (zaposlenimi),

najprej dobro poznati sami sebe, zaupati v svoje dobre lastnosti in si

prizadevati odpravljati slabe.

b) Iskreno in odkrito komuniciranje

Za avtentiœne vodje ne smejo obstajati tabu teme, morajo se »odpreti« svojim

sodelavcem, slediti teoriji »vse karte na mizo«.

c) Spoznati sodelavce

Da je vodenje lahko uspeøno in avtentiœno, morajo avtentiœni vodje poznati

sanje in strahove svojih podrejenih. Ugotoviti morajo, kaj je njihovim

zaposlenim res pomembno tako v æivljenju kot pri delu.

d) Besedam morajo slediti dejanja (angl. walk and talk)

Da so avtentiœni vodje lahko dolgoroœno uspeøni, jim morajo zaposleni

zaupati; pomembna je tako imenovana verodostojnost vodij. Vodje morajo

stati za svojimi besedami in jih udejanjati. 

e) Pribliæati se sodelavcem

Avtentiœni vodje morajo, da se lahko prilagodijo svojim sledilcem

(zaposlenim), odstraniti ali premestiti vse morebitne komunikacijske ovire

(vikanje–tikanje, kulturne razlike, razlike v stopnji izobrazbe ipd.). 

f) Osredotoœiti se na druge, ne nase

Avtentiœni vodje morajo œutiti potrebo po sluæenju soljudem, ne po

izpostavljanju samih sebe.

g) Verjeti v sodelavce

Avtentiœni vodje pomagajo zaposlenim, da odkrijejo svoje skrite talente, 

jim jih pomagajo udejanjiti in jih pri uresniœevanju le-teh ne ovirajo.
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h) Sodelavcem je treba ponuditi podporo in upanje

Ko avtentiœni vodja pri svojih zaposlenih in pri sodelavcih vzbudi upanje,

spodbudi tudi zagnanost za delo in doseganje ciljev. Poleg tega pa jim z

upanjem zagotovi tudi prihodnost. Posebno v œasu gospodarske krize je

bistvenega pomena, da se zaposleni poœutijo varne in ohranjajo upanje v

lepøo prihodnost. 

5 Usposabljanje avtentiœnih vodij

Pozitivni pristop pri avtentiœnem vodenju poudarja: 

• usmerjenost k pozitivnim odnosom v podjetju in k rezultatom, ki moœno

presegajo povpreœje; voditelji, ki pri avtentiœnem vodenju uporabljajo pozitivni

pristop, teæijo k temu, da pomagajo posameznikom in organizaciji doseœi

izjemne rezultate;

• usmerjenost k prednostim in ne k slabostim, k optimizmu raje kot k

pesimizmu, k podpori namesto h kritiziranju; pozitivni stil vodenja ne pozablja

negativnih dogodkov – na njih gradi in razvija pozitivne rezultate;

• omogoœanje posameznikom, da izkoristijo vse svoje potenciale v dobro

podjetja; vodje dovoljujejo virtuoznostost delovanja in samopotrditve na

delovnem mestu.

Avtentiœno vodenje, ki temelji na pozitivnem pristopu, je torej usmerjeno k temu,

kar pripomore k uspehu posameznikov in podjetja. Ni osredotoœeno le na izzive.

Torej teæi k temu kar je za podjetje dobro, namesto k temu, kar je za podjetje

slabo; k temu, kar daje podjetju energijo, namesto k temu, kar mu jo jemlje; k

temu, kar je po izkuønjah dobro, namesto k temu, kar je neprimerno; k temu,

kar je izjemno in nadpovpreœno, namesto k temu, kar je zgolj uœinkovito; k

temu, kar motivira, namesto k temu, kar zavira.26 Pozitivno vodenje sledi ciljem,

kot so uspeønost pri delu, osebnostni razvoj, virtuozno delovanje, pozitivna

œustva, spodbujanje mreæenja.

Poznamo pa razliœne naœine usposabljanja avtentiœnih vodij,27 in sicer: 

• Dejavno ali akcijsko uœenje, ki pomeni obravnavanje problemov in iskanje

reøitev v organizacijskem okolju ter omogoœa nenehno izboljøevanje.

Zaposleni se sooœijo z nastalimi delovnimi problemi, nalogami ali projekti 

v povezavi s specifiœnimi metodami in oblikami uœenja. Glavni namen

dejavnega uœenja je nauœiti se uœiti. Poleg tega pa se zaposleni ob

konkretnem primeru uœijo reøevati nastalo situacijo. 

Koristnost akcijskega naœina uœenja se kaæe predvsem v tem, da poveœuje

motivacijo, nudi moænost preoblikovanja organizacijskega problema v
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priloænost za razvoj organizacije, øiri uœenje preko skupine na druge œlane

organizacije. Glede na to, da uspeøna reøitev nastalega problema zboljøuje

samozavest sodelujoœih, to predstavlja bistveni motivacijski dejavnik za uœenje

v prihodnosti. 

• Metoda 360-stopinjskega vodenja avtentiœnemu vodji nalaga, da odpravi

informacijsko karanteno, ki so jo okrog njega ustvarili sodelavci. Od njega

zahteva, da sam pridobi informacije tako od podrejenih kot tudi od nadrejenih

in od sodelavcev, ki imajo v podjetju enak poloæaj kot on. A vodja mora biti

pripravljen sprejeti vse pridobljene informacije in jih upoøtevati. Aktivnosti, ki

jih podjetje vpeljuje v delovanje, so ponavadi le tiste, ki dejansko izboljøujejo

pomanjkljivosti, ki so bile opaæene in ugotovljene pri posameznih sodelujoœih. 

Ta metoda je koristna predvsem zato, ker omogoœa naœrtovati izobraæevanje

in usposabljanje posameznikov na tistih podroœjih, na katerih se to pokaæe

kot potrebno. Poleg tega je ocenjevanje vodje s strani veœ opazovalcev bolj

zanesljivo in nepristransko kot zgolj ocenjevanje neposredno nadrejenega.

Kljub temu, da je glavni cilj te metode odkrivati razvojne moænosti

ocenjevanja, se je izkazalo, da metoda ob pravilni uporabi pozitivno vpliva

tudi na komunikacijo med zaposlenimi in na njihove medosebne odnose.

• Sistem mentorstva nalaga avtentiœnim vodjem, da morajo poleg tega, da se

morajo nenehno uœiti, izpopolnjevati, prevzeti tudi vlogo uœitelja in mentorja

zaposlenim, saj so v srediøœu pozornosti ljudje, njihovo znanje in sposobnosti.

Vodje so torej svojim sodelavcem hkrati tudi mentorji, ki spodbujajo

profesionalni in osebni razvoj posameznikov ter razvoj timov. Vodja v

mentorski vlogi ne sme ukazovati, temveœ mora spodbujati razvijanje

zmoænosti rasti svojih sledilcev (zaposlenih). Zanimati ga mora, kaj delajo

drugi, ter prisluhniti njihovim pripombam in predlogom. Œe se mu zdi

potrebno, lahko svoje sledilce tudi usmerja. Glede na to, da je odlika dobrih

mentorjev tudi skromnost, se mora mentor zavedati, da njegovo znanje ne bo

dolgo uporabno, œe ga ne bo bogatil in pretehtal s kompetentnimi

sogovorniki. Zato je mentorju v œast, da lahko del svojih dolgoletnih izkuøenj

prenese na naslednji rod. Pomembno je, da doseæe zrelost in si zaupa ter ne

œuti potrebe po dokazovanju, øe najmanj pred svojimi sodelavci. Dober

mentor je dober prav zato, ker ima tudi sam svojega mentorja, ki mu pomaga

naœrtovati izzive in pospeøuje njegovo rast. Vodja v mentorski vlogi lahko

zaposlenega ali navdihne ali kritizira, vendar to vedno stori tako, da spodbudi

spremembo, produktivnost in kakovost.

Odnos med mentorjem in varovancem mora temeljiti na obojestranskem

spoøtovanju, ki ni enak razmerju øef–zaposleni, saj gre za istoœasen razvoj

obeh, ki poteka med skupnim uœenjem. Mentor varovancu s svojimi

izkuønjami in znanjem pomaga k øirokopoteznemu miøljenju in ga spodbuja,
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da dosega zastavljene cilje. Varovanec nasvetu mentorja prisluhne, saj mu

zaupa. Mentorjeve vrednote, usmeritve in vedenjski vzorci so varovancu za

zgled in mu predstavljajo ideal, ki bi ga tudi sam rad privzel in dosegel s

pomoœjo mentorjevih nasvetov. Uœi pa se tudi mentor, saj s tem odnosom

nadgradi svoje izkuønje z novimi pogledi svojega varovanca. 

• Coaching je nadgradnja mentorstva. Gre za interaktivni proces v katerem

coach pri posamezniku ali v podjetju s posebnimi tehnikami sproæi miselne

procese, ki sodelujoœim pomagajo, da lahko sami izkoriøœajo svoje potenciale

in iøœejo poti pri spoprijemanju z izzivi. Glavni namen tega je razvoj novih

veøœin, znanja, razreøevanje konfliktov, uœinkovitejøe vodenje, postavljanje

ciljev in oblikovanje jasnih vrednot. 

Posameznik lahko postaja uspeønejøi, œe odkriva svoje skrite talente in

zboljøuje æe znane sposobnosti. Poleg tega mora hkrati tudi zmanjøevati

nastale motnje ali odpravljati ovire in coach mu s posebnimi tehnikami pri

tem pomaga.

• V sklopu sistema nasledstva je poudarjena pomembnost iskanja in izbiranja

naslednikov. Sistem nasledstva je øe zlasti pomemben v majhnih podjetjih, ker

je v njih prav vodja gonilna sila, ki nekako pooseblja podjetje. Da je tako

podjetje lahko uspeøno, je pomembno, da vsi zaposleni sledijo svojemu vodji.

V primeru, da malo podjetje ne nameni dovolj pozornosti iskanju ustreznega

naslednika, to lahko povzroœi obœutno veœjo nestabilnost v delovanju kot v

velikem podjetju, saj zaradi izbire »neustreznega« naslednika lahko odidejo

kljuœni kadri, ki lahko predstavljajo veœino zaposlenih. Zato je øe toliko bolj

pomembno, da lahko o izbiri in vzgoji naslednika v malem podjetju

soodloœajo tudi zaposleni. Vodja mora nato prek dela na konkretnih projektih

sodelavcem omogoœiti, da spoznajo naœin vodenja izbranega naslednika.

• Uœeœi se timi – z avtentiœnim vodenjem in odprto komunikacijo sproæimo 

v uœeœi se organizaciji odmik od rutinskega dela k strateøkemu razmiøljanju. 

• Tehnika pripovedovanja æivljenjskih zgodb – posluøanje zgodb o

uspeønosti drugih in iz njih dobiti œim veœ informacij, nato pa najti naœin,

kako oblikovati svojo zgodbo o uspehu.

6 Enostaven primer modela avtentiœnega
vodenja

Model avtentiœnega vodenja temelji na predpostavki, da tovrstni naœin vodenja

udejanja vedenjske vzorce, ki temeljijo na zaupanju. Koncept avtentiœnega
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vodenja ne opredeljuje sloga vodenja, ki naj bi ga vodje prevzeli, temveœ

izpostavlja osebnost vodje, ki naj sledi svojemu znaœaju. Model spodbuja

doseganje poslovnih ciljev ter obenem izpostavlja zadovoljstvo zaposlenih na

delovnem mestu, opolnomoœenje. Da bi dosegali dobre poslovne rezultate, mora

biti vodja v danaønjem œasu sposoben motivirati zaposlene, jih spodbuditi k

aktivnemu delovanju, poleg tega pa skrbeti tudi za to, da so zadovoljni.

Avtentiœni vodje s tem, da delujejo skladno s svojimi moralnimi naœeli (vodijo z

zgledom), navdihujejo tudi sodelavce. Spodbudijo jih, da jim sledijo in da hkrati

tudi sami (tj. sodelavci) delujejo skladno s svojim vrednotami. 

Model avtentiœnega vodenja (Slika 1) vkljuœuje temeljne elemente, ki v

povezanosti in sozvoœju zagotavljajo poslovno uspeønost, in sicer poslovne

aktivnosti, izobraæevanje in usposabljanje, merjenje uspeønosti in nagrajevanje ter

komuniciranje. Skladnost in soodvisnost navedenih elementov modela zagotavlja

pogoje za uspeøno doseganje poslovnih ciljev.

Slika 1: Model avtentiœnega vodenja

Vir: Prirejeno po Peterlin, 2007.

Podjetje lahko deluje uspeøno, œe je vse poslovanje celostno povezano v sistem.

Bistvenega pomena je dobro sestavljen poslovni naœrt, v katerem je opredeljena

tudi organiziranost podjetja, ki zagotavlja pogoje za uresniœitev naœrta. Jasno so

doloœeni strateøki in operativni cilji ter koraki za njihovo uresniœevanje. To je

osnova za poslovno uœinkovitost. Poleg dobrih naœrtov pa je vedno treba slediti

spremembam na trgu, razvoju in novostim na poslovnem, tehniœno-tehnoloøkem,

organizacijskem, kadrovskem in drugih podroœjih. Prav zato je pomembno, da

avtentiœni vodja svoje sodelavce usmeri v izobraæevanje in usposabljanje, ki

omogoœata sledenje razvoju in razvijanje lastnih razvojnih potencialov. Œe

govorimo o malem podjetju, ni smiselno, da bi oblikovali lastne øole vodenja in

drugaœne vrste rednega izobraæevanja, smiselno pa je, da se zaposleni

VPLIV
SPREMEMBE

REZULTATIODNOSI

Model
avtentiœnega

vodenja

Izobraæevanje
in

usposabljanje
Komuniciranje

Merjenje
uspeønosti in
nagrajevanje

Poslovne
aktivnosti

Zavarovalniøtvo 53



udeleæujejo izobraæevanj, ki so neposredno povezana z njihovim delom, ter tudi

drugih, ki pripomorejo k veœji kakovosti dela pa tudi æivljenja posameznikov, k

veœji strokovni razgledanosti in k uspeønosti podjetja (nova spoznanja na

posameznih strokovnih in drugih podroœjih). Posameznih izobraæevanj se

udeleæita en ali dva zaposlena, pridobljeno znanje pa nato preneseta na druge

œlane podjetja. Mala podjetja pa lahko samo organizirajo posamezna

izobraæevanja, œe so le-ta bistvenega pomena za njihovo dejavnost ali œe je

pomembno, da se jih udeleæi celoten kolektiv. Smiselno pa je, da velika podjetja

sama organizirajo øole vodenja in izobraæevanja za svoje zaposlene, saj jih lahko

tako usmerijo in jim podajo natanko tisto znanje, ki je za njihovo dejavnost

potrebno. S tem ko podjetje samo izobraæuje svoje zaposlene in tako hkrati tudi

pomaga pri razvoju doloœene stroke, si ustvarja doloœeno konkurenœno prednost.

Do tovrstnega izobraæevanja in znanja imajo namreœ dostop le njihovi zaposleni,

ne pa tudi zaposleni v konkurenœnih podjetjih.

Od zaposlenih ne moremo priœakovati, da bodo le izpolnjevali naloge in

dosegali postavljene cilje. Da model avtentiœnega vodenja lahko deluje, moramo

imeti ob poslovnih ciljih jasno opredeljene kriterije za merjenje uspeønosti in

doloœen naœin nagrajevanja. Uspeønost moramo preverjati in meriti sproti in

stalno. Sprotno spremljanje izpolnjevanja ciljev in doseganja rezultatov vpliva na

to, da lahko izpopolnimo merila za vrednotenje in nagrajujemo v skladu z

doloœenimi standardi, da œim bolj izloœimo subjektivno ocenjevanje. Nagrajevanje

ne sme biti omejeno samo na denarne nagrade (Tabela 1).

Sodelavci so razliœni in za dobrega vodjo je pomembno, da se zna væiveti v ljudi

in videti, kaj je tisto, kar zaposlene motivira. To je poleg veœje plaœe lahko tudi

javno priznanje, pohvala, omogoœenje udeleæbe na strokovni ekskurziji ipd. 

Predpogoj za uspeøno delovanje modela avtentiœnega vodenja pa je odprta

komunikacija. Ta zagotavlja pogoje za informiranost o delovanju podjetja, pogoje

za sodelovalnost, demokratiœnost, kritiœno presojo delovanja ipd. Œe je dobra

komunikacija vrednota v majhnem ali velikem podjetju, so vse ideje in problemi

kakovostno analizirani in sprejme se ustrezna ravnanja, ki zagotavljajo boljøe

delo in odnose ter dober poslovni rezultat. Podjetje se tako lahko hitreje in laæe

odziva na spremembe ter vpeljuje potrebne novosti. Odprta komunikacija torej

izredno pomembno vpliva na odnose v podjetju. Sprotno spremljanje poslovanja

in doseganje zastavljenih ciljev na ravni vsakega posameznega sodelavca poteka

tako preko letnih pogovorov, œetrtletnih pogovorov kot tudi v vsakdanji

komunikaciji z zaposlenimi. Jasno doloœen model ocenjevanja uspeønosti in

nagrajevanja pa zaposlenim omogoœi zaupanje v celoten sistem, saj vedo, da

bodo za dobro in uspeøno delo tudi primerno nagrajeni.
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Tabela 1: Vrste nagrad za motiviranje zaposlenih v uœeœi se organizaciji28

Vir: Dimovski, Penger, Økerlavaj, Ænidarøiœ, 2005.

7 Sklep

Avtentiœni naœin vodenja, ki poudarja pomen vodenja skladno z osebnimi

lastnostni posameznega vodje, lahko pomembno vpliva

na doseganje najpomembnejøih ciljev v posameznem podjetju – majhnem ali

velikem. Avtentiœni vodja mora biti usmerjen k dejanjem, øe zlasti v kriznih

razmerah. Pomembni mu morajo biti strokovnost in kompetence. Namesto da

zaposlene kontrolira, se mora bolj usmeriti k temu, da jih podpira in spodbuja.

Pri takem naœinu vodenja mu bodo zaposleni sledili in si prizadevali dosegati

skupne cilje. K temu, da podjetje doseæe cilje, pripomore pozitivni naœin

vodenja, ki se osredotoœa na  to, kaj rast in razvoj pospeøuje. Doseganje
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Kljuœne vrste nagrad v uœeœi se organizaciji

Denarne Graditev Socialni Intriziœna
nagrade kariere vidik spodbuda

bonusi promoviranje ugled pustiti zaposlenim,
inovatorjev in priznanje da delajo tisto,

v œemer uæivajo

nagrade promoviranje druge ugodnosti:
managerjev, ki sluæbeni avto,

spodbujajo prilagodljiv 
inovacije delavnik, plaœilo 
in uœenje telefonskih  

stroøkov, plaœilo  
sluæbenih oblek

PREPOGOSTO PODCENJENE PREREDKO
UPORABLJENE UPORABLJENE

ustrezne za konkreten cilj oceni nagrajevanje,
nagrajevanje za tiste, ki velik uœinek,

izrednih doseækov æelijo vzorœni model
ali dolgoroœnih napredovati za vse zaposlene

prizadevanj

individualne nagradimo uœinek

timske nagradimo
prizadevanja

zaposlene zaposleni imajo
motivira radi svoje

napredovanje delo



pozitivnih preseækov ni vedno pogojeno le s pozitivnimi izkuønjami. Avtentiœni

vodja mora znati uporabiti tudi izkuønje pridobljene pri sooœanju se z izzivi in

pri reøevanju problemov, da bo podjetje lahko øe uspeønejøe, bolj uœinkovito in

konkurenœno. 
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Ekspozicija unimodalne
trikotne porazdelitve v
okviru analize tveganj

Leo Knez

Øtevilne analize tveganj vsebujejo verjetnostne

porazdelitvene funkcije, s katerimi se æeli opisati

spremenljivost, ki obkroæa kljuœne parametre analize.

Nekaterim vnaprej neznanim vrednostim mnogokrat

znamo doloœiti skrajne meje, zato je tudi izbira

porazdelitve na omejenem definicijskem obmoœju

priœakovana, ko sprejemamo odloœitve z realnimi uœinki.

Tedaj je beta porazdelitev pravønja izbira za simulacije

asimetriœnih porazdelitev, saj ponuja øirok nabor

razliœnih funkcijskih oblik na omejenem intervalu. V tem

funkcionalnem pomenu se za intuitivno bolj privlaœno

izbiro izkaæe trikotna porazdelitev. Ta za razliko od beta

porazdelitve uporabniku omogoœa, da svoja priœakovanja

o izidih sluœajne spremenljivke laæje izrazi v parametrih

porazdelitvenega zakona. Tako v prispevku analitiœno

razdelamo in praktiœno prikaæemo, kako lahko v

stohastiœni analizi izkoristimo prednosti intuitivno jasne

zgradbe trikotne porazdelitve.

Many forms of risk analysis rely on certain probability

distributions which tend to represent the uncertainty

surrounding key parameters in the analysis. As many

unknown quantities have identifiable minimum and

maximum values, a distribution over bounded domain 

is a plausible choice for the decision maker. The beta

distribution is therefore a suitable model for asymetric risk

simulations because it provides a wide variety of

distributional shapes over a finite interval. Unfortunately,

it is not easily understood and its parameters are not

straightforward in practice. This paper shows one way of

Absolvent znanstvenega magistrskega øtudija smeri aktuarstvo,
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avoiding this inconvenience through more intuitively appealing triangular

distribution within the framework of stochastic analysis.

1 Uvod

Deterministiœni modeli vrednotenja na podroœju kompleksne finanœne analize

postajajo zaradi prepletenih finanœnih tveganj vse manj aktualni. Tovrstni modeli

sicer pustijo vtis æelene znanstvene eksaktnosti, a se pri pojasnjevanju

realiziranih finanœnih izidov izkaæejo za dokaj neuporabne. Razloge za to gre

iskati v tem, da poskuøajo ekonomsko realnost centrirati z nekaj

predpostavkami, medtem ko v svoji nameri izpuøœajo analizo tveganj. Zaradi

tega pri deterministiœnih modelih nikoli ne vemo, kako zanesljivi so dobljeni

rezultati. Zagotovo vemo le to, da takønim rezultatom vnaprej teæko zaupamo. 

Navedene teæave so botrovale ideji, da naj bi analiza vrednosti naloæbenega

projekta vkljuœevala tveganja, jih v mejah razumne presoje statistiœno modelirala

in s simulacijami razliœnih scenarijev okarakterizirala. Ena izmed uveljavljenih

tehnik na omenjenem podroœju raziskovanja je simulacija Monte Carlo (MC), 

s katero ob izbrani verjetnostni porazdelitvi sluœajne spremenljivke v analizo

vkljuœimo tveganja. S tem enodimenzionalno strukturo naloæbenega sodila

nadgradimo v dvodimenzionalno, kajti reøitev finanœnega modela sama po sebi

zdaj ni veœ dovolj, temveœ je ovrednotena glede na izraœunano velikost tveganja,

da se ocenjena priœakovana vrednost ne uresniœi. S takønim pristopom

deterministiœno analizo razvijemo v stohastiœno, pri œemer dobi finanœni model

analitiœne znaœilnosti aktuarskega modela.

V slovenski strokovni literaturi ekspozicije zvezne trikotne porazdelitve ni

zaslediti, medtem ko ji je v tuji z deli Johnson (1997), Johnson in Kotz (1999),

Dorp in Kotz (2002, 2004),  Stein in Keblis (2009) in Goodpasture (2004)

priznana relevantnost. Od analitika zahteva, da poda oceno najbolj verjetne

vrednosti sluœajne spremenljivke (modalna vrednost) ter oceno njenega

potencialnega odmika v obe smeri. Pri tem gre za subjektivne ocene parametrov,

kar je sprejemljivo, saj ima vsak projekt svoje specifike. Izbira doloœene

porazdelitve iz standardnega nabora bi bila zato teæavna in najverjetneje

neustrezna, ker ne bi uspela v zadostni meri odsevati znaœilnosti ocenjevanega

predmeta analize. Prav to pa trikotna porazdelitev zaradi znaœilne subjektivnosti

v doloœeni meri nedvomno omogoœa. Zato jo velja pobliæe predstaviti in s tem

opozoriti na njeno koristno vlogo v analizi vrednosti ob razliœnih scenarijih

tveganj. Za predmet analize, skozi  katero jo bomo osvetlili, smo izbrali naloæbo

v osnovno sredstvo, seveda pa bi lahko na smiselno identiœen naœin analizirali

tudi kakøne druge vrste naloæb z vkljuœitvijo tveganj.
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2 Sploøni deterministiœni model vrednotenja
naloæbenega projekta

Finanœna analiza naloæbenega projekta doseæe svoj namen v izraœunu

naloæbenih sodil, od katerih bomo v okviru naøe stohastiœne analize obravnavali

neto sedanjo vrednost, ki je v praksi poleg interne stopnje donosa najpogosteje

uporabljena metoda. Vsak naloæbeni projekt zahteva na zaœetku investicijo

doloœenega kapitala (dolæniøkega in/ali lastniøkega), pri œemer se priœakuje, da

bomo v prihodnosti realizirali denarne tokove, ki bodo presegli obseg vloæenih

sredstev. Sploøni zapis enaœbe neto sedanje vrednosti, ki obiœajno v obdobju

projekta, ko le-ta prinaøa ekonomske koristi, zahteva obœasne dodatne

naloæbene izdatke, je naslednji:

(1)

pri œemer je It – naloæbeni izdatek v œasu t, DTt– denarni tok v œasu t, WACC –

diskontna stopnja, n – dolæina naloæbenega obdobja.

Kljub temu da je metodologija ocenjevanja naloæbenih projektov dokaj

preizkuøeno orodje, se velja zadræati ob nekaterih sestavinah finanœne analize

projekta in osvetliti tiste vidike, s katerimi je pri konkretnih izraœunih najveœ

teæav. V nadaljevanju se zato najprej na kratko posvetimo posameznim

elementom zgornje enaœbe, katerih vsebina je pomembna za stohastiœno analizo,

ki bo sledila. 

2.1 Œasovna opredelitev obdobja

Œasovno obdobje naloæbenega projekta predstavlja dobo koristnosti sredstva v

letih, v katerih se priœakuje, da bodo s projektom ustvarjene doloœene

ekonomske koristi. Z izbranim œasovnim obdobjem pravzaprav doloœimo øtevilo

let, ki bodo vkljuœena v napoved denarnih tokov. Pri tem izbira let ne sme biti

predmet neutemeljene diskrecijske presoje, saj z njo odloœilno vplivamo na

oceno neto sedanje vrednosti projekta. Skrajøevanje dobe koristnosti osnovnega

sredstva lahko pomeni celo zavrnitev projekta, ki bi ga sicer veljalo sprejeti. V

dobri praksi ocenjevanja investicij v osnovno sredstvo se doba koristnosti doloœi

na osnovi fiziœne dobe koristnosti, tehnoloøkih parametrov osnovnega sredstva

in sploøno uveljavljenih standardov (Lumby, 1991). 

2.2 Opredelitev denarnih tokov

Neto denarni tok opredelimo kot razliko med izdatki in prejemki, ki nastajajo

med æivljenjsko dobo projekta. Zaradi œasovnega zamika pri izkoriøœanju

ekonomskih koristi projekta je obiœajno najteæji del prav ocenjevanje velikosti

denarnih tokov. Poleg tega obstajajo øe drugi pomembni dejavniki, kot so: obseg

DTt ItNSV = S n
t=1 –––––––––––– – S n

t=0 ––––––––––––,
(1+WACC)t                  (1+WACC)t
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prodaje, doseæena cena, odzivanje trga na oglaøevalske akcije, ekonomske

razmere v panogi, makroekonomska situacija ... Prav velikost denarnih prilivov

pa je tista spremenljivka, ki ji je treba nameniti najveœ pozornosti, saj so njeni

uœinki na neto sedanjo vrednost projekta potencialno najveœji. V naøi analizi bo

to vlogo prevzela spremenljivka tekoœih prihodkov, ki izstopa po svoji

avtonomnosti.1 Na velikost te spremenljivke v primerjavi z ostalimi

spremenljivkami finanœnega modela, teæko vplivamo in tudi tveganja, povezana

z njo, so mnogokrat najveœja.

2.3 Opredelitev diskontne stopnje

Pri izraœunu sedanje vrednosti denarnega toka, ki pripada vlagateljem kapitala,

upoøtevamo stopnjo donosa, ki jo izraœunamo s tehtanjem povpreœnih stroøkov

virov financiranja. Ker se projekti obiœajno ne financirajo zgolj z lastnimi sredstvi,

temveœ tudi z najemom dolga, nas bo zanimalo, kolikøen je stroøek celotnega

kapitala. Pri tem stroøke opredelimo kot tehtano povpreœje cene lastniøkega in

dolæniøkega kapitala, pri œemer uteæi predstavljajo njuni deleæi v træni vrednosti

celotnega kapitala. Tako imenovani WACC izraœunamo s formulo:

WACC = Xl + (1-X) m (1-t), (2)

pri œemer je X – deleæ lastniøkega kapitala, l – zahtevana stopnja donosa

lastniøkega kapitala, (1-X) – deleæ dolæniøkega kapitala, m – zahtevana stopnja

donosa dolæniøkega kapitala, t – davœna stopnja na dohodek pravnih oseb, 

(1-t) – deleæ efektivnega stroøka dolæniøkega kapitala. Obresti kot davœno

priznani stroøki preko odhodkov zniæujejo davœno osnovo in predstavljajo 

t. i. davœni øœit.

Za merodajno merilo zahtevane donosnosti lastniøkega kapitala ponavadi

izberemo donosnost SBI20. Ta je leta 2009 v povpreœju znaøala 10,36 odstotka.

Predpostavimo, da bi za financiranje preostale vrednosti naloæbenega projekta na

banki dosegli obrestno mero v viøini 8 odstotkov. V kolikor bi 70 odstotkov

vrednosti naloæbenega projekta financirali sami (preostalo bi financirali z

najemom dolga) ter pri tem upoøtevali 20-odstotno davœno stopnjo, bi tehtani

povpreœni stroøek kapitala znaøal pribliæno 10 odstotkov. Diskontno stopnjo v tej

viøini bomo upoøtevali v nadaljevanju.

3 Ekspozicija zvezne unimodalne trikotne
porazdelitve

Kadar imamo opraviti z razmeroma netveganim projektom, predpostavka

simetriœnosti porazdelitve izidov sluœajne spremenljivke niti ni tako
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neutemeljena. V kolikor pa postane predmet analize relativno tvegan projekt,

veœje tveganje simuliramo tako, da spremenimo predpostavljeno porazdelitev iz

simetriœne v asimetriœno. Na podroœju analize tveganj se za simulacije

asimetriœnih porazdelitev obiœajno izbere beta porazdelitev s svojim omejenim

naborom vrednosti na intervalu [0, 1]. Kot aproksimacija le-te pa se pogosto

uporablja trikotna porazdelitev (Johnson, 1997), saj je po analitiœni zgradbi in

intuitivnosti parametrov bliæe uporabniku. Za trikotno porazdelitev, na podlagi

katere bomo izvajali simulacije MC, se odloœimo: 

• zaradi parametrov, ki niso abstraktni in jih uporabnik zlahka razume, 

• kadar sta nam poznana modalna vrednost sluœajne spremenljivke in njen

potencialni odklon,

• ker gre za porazdelitev na omejenem definicijskem obmoœju, kar pomeni,

da gostote verjetnosti ne izgubljamo pri vrednostih, za katere utemeljeno

sklepamo, da so neuresniœljive,

• ker je primerna za simulacije asimetriœnih porazdelitev in 

• ker s svojo analitiœno obliko omogoœa uporabo generatorja enakomerno

porazdeljenih psevdo sluœajnih øtevil,2 ki ga poleg drugih (@Risk, Crystal Ball,

Arena) vsebuje tudi MS Office programski paket. 

V okviru zadnjega bomo vzpostavili VBA programski modul za uœinkovito

sluœajno vzorœenje iz trikotne porazdelitve. S tem æelimo bralce ozavestiti, da ni

vedno potrebno kupovati dragih informacijskih reøitev, ki povrh vsega ne

zadostijo naøim analitiœnim zahtevam. Lastna informacijska reøitev pa omogoœa

fleksibilnost pri razvoju simulacijskega modela in je v veliko pomoœ pri

razumevanju preuœevanega predmeta analize.

V nadaljevanju je s pomoœjo geometriœnih lastnosti najprej prikazana izpeljava

verjetnostne in kumulativne porazdelitvene funkcije. Nato sledi izpeljava

inverzne kvantilne kumulativne funkcije, ki nam bo koristila pri kodiranju

simulacij MC ob izbranem øtevilu vzorœenj vrednosti iz trikotne porazdelitve.

Slika 1: Geometriœni prikaz asimetriœne zvezne unimodalne trikotne

porazdelitvene funkcije
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V okviru koncepta trikotne porazdelitve razpolagamo s tremi parametri: a, m in

b, katerih vrednosti so doloœene na podlagi subjektivne presoje in za katere smo

prepriœani ali ocenjujemo, da dobro odraæajo porazdelitev vrednosti izbrane

sluœajne spremenljivke Z.3 Trikotno porazdelitev podamo z ustaljeno notacijo:

T(Z|a, m, b). Pri analitiœni izpeljavi verjetnostne in kumulativne porazdelitvene

funkcije si pomagamo s Sliko 1, pri œemer upoøtevamo, da se verjetnosti vseh

moænih izidov vselej seøtejejo v 1, kar lahko takoj zapiøemo v obliki:

(3)

(4)

Na podlagi sploøne implicitne enaœbe linearne funkcije zapiøemo levi del

funkcije gostote z enaœbo:

(5)

Pri tem smo predpostavili, da sluœajna spremenljivka Z lahko zavzame poljubne

realne vrednosti na intervalu [a, m]. Preostali del verjetnostne porazdelitvene

funkcije na intervalu [m, b] po analogiji zapiøemo:

(6)

Sedaj lahko z upoøtevanjem enaœb (5) in (6) zapiøemo sploøno verjetnostno

porazdelitveno funkcijo sluœajne spremenljivke Z, ki zavzema nenegativne

vrednosti na intervalu [a, b], medtem ko drugje zavzema vrednost 0:

(7)

Na podlagi enaœbe (7) sedaj izpeljemo kumulativno porazdelitveno funkcijo z

loœenim integriranjem po sluœajni spremenljivki Z na intervalu [a, z] in [z, b]:

u             u
(m-a) –– + (b-m) –– = 1,

2             2

1              2
u = –––––––––––––– = ––––.

(m-a) + (b-m)    b-a––––––––––––
2

2 (z–a)
f(z) = ––––––––––.

(m-a) (b-a)

2 (b-m) - 2 (z-m)       2 (b-z)
f(z) = –––––––––––––––– = ––––––––––.

(b-m) (b-a)         (b-m)(b-a)
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2 (z-a)
––––––––––; za a £ z £ m
(m-a) (b-a)

2 (b-z)
––––––––––; za m £ z £ b
(b-m) (b-a)

0; za z œ [a, b]

f(Z|a, m, b) = {



(8)

Pri doloœitvi preostalega dela kumulativne porazdelitvene funkcije upoøtevamo

pravilo komplementarnosti iz teorije verjetnosti in zapiøemo:

(9)

Sploøno obliko kumulativne porazdelitvene funkcije na intervalu [a, b] lahko

sedaj zapiøemo kot:

(11)

Za vzorœenje sluœajne spremenljivke Z iz trikotne porazdelitve na podlagi enaœbe

(10) izpeljemo inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo F-1(z) in dobimo:

(11)

V enaœbi (11) je sluœajna spremenljivka ‘Rnd’ enakomerno porazdeljena na

intervalu [0, 1]. S to enaœbo smo pravzaprav dobili obliko æelenega aplikativnega

matematiœnega zapisa, na osnovi katerega razvijemo programsko reøitev za

sluœajno vzorœenje iz trikotne porazdelitve. Analitiœni reøitvi prvega in drugega

momenta trikotne porazdelitvene funkcije (7) prikazujeta enaœbi (12) in (13):

(12)

(13)

Analitiœni reøitvi nam bosta sluæili kot referenci pri preverjanju rezultatov

izraœunanih statistik simulacij MC.

2 (z-a)                  2z                    2a           
Ú
z

a–––––––––– dz = Ú
z

a–––––––––– dz - Ú
z

a–––––––––– dz = 
(m-a) (b-a)         (m-a) (b-a)        (m-a) (b-a)

z2-a2            2az-2a2             (z-a)2

–––––––––– - (––––––––––) = ––––––––––,
(m-a)(b-a)      (m-a)(b-a)     (m-a)(b-a)

Pr(Z £ z) = 1 - Pr(Z ≥ z)

2(b-z)                         2b                    2z             
Pr(Z £ z) = 1 - Ú

b

z–––––––––– dz = 1 - [Ú
b

z–––––––––– dz - Ú
b

z–––––––––– dz] =(b-m)(b-a)                (b-m)(b-a)          (b-m)(b-a)

2b2-2bz          b2-z2               (b-z)2

1 - [ –––––––––– – –––––––––– ] = 1 - [ ––––––––– ],(b-m)(b-a)    (b-m)(b-a)            (b-m)(b-a)

a+m+b
E(Z) = ––––––––,

3

(b-a)2 m-a  b-m
s2

z = –––––– [1 - –––– –––– ];18          b-a  b-a
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(z-a)2

––––––––––; za a £ z £ m
(m-a) (b-a)

(b-z)2

1 - [ ––––––––––– ]; za m £ z £ b,
(b-m) (b-a)

F(z) = Pr(Z £ z) = {
m-a

a + ÷Rnd(m-a)(b-a); za 0 £ Rnd £ ––––
b-a

m-a
b - ÷(1-Rnd)(b-m)(b-a); za –––– £ Rnd £ 1

b-a

F-1(Rnd|a, m b) =  {



4 Stohastiœna analiza neto sedanje vrednosti
naloæbenega projekta

Pri stohastiœnem vrednotenju denarnih tokov naloæbenega projekta nas bo

zanimala njihova aktuarska sedanja vrednost,4 ki se lahko uresniœi ali pa tudi ne.

Moænost, da se priœakovanja ne uresniœijo, imenujemo tveganje, ki ga je treba

loœiti od negotovosti. Vedno ko govorimo o tveganju, imamo v mislih doloœeno

verjetnostno porazdelitev moænih izidov sluœajne spremenljivke, medtem ko v

primeru negotovosti verjetnostne porazdelitve ne poznamo. 

Kadar pri sprejemanju poslovnih odloœitev govorimo o tveganju, mislimo na

stopnjo verjetnosti, da projekt ne bo ustvaril priœakovanih denarnih tokov. Ta

verjetnost je tem veœja, œim bolj so denarni tokovi nestanovitni. Brigham in

Gapenski (1991) razlikujeta tri vrste tveganj:

• tveganje projekta (angl. stand-alone risk), ki ga prevzema podjetje kot enega

v nizu svojih projektov – gre za tveganje, ki je lastno projektu in ga merimo z

variabilnostjo denarnih tokov projekta,

• tveganje znotraj podjetja (angl. within-firm risk) predstavlja tveganje portfelja

vseh projektov podjetja, ki je zaradi uœinka razprøitve praviloma niæje od

tveganja posameznega projekta,

• træno tveganje (angl. market risk), ki ga razumemo kot tveganje spremembe

trænih razmer, ki lahko negativno vplivajo na donosnost in likvidnost projekta.

Tovrstnega tveganja z razprøitvijo premoæenja ni mogoœe odpraviti.

Podjetje ponavadi nima odprtih toliko projektov hkrati, kot ima finanœni vlagatelj

svojih naloæb. To pomeni, da podjetje ne izkoriøœa pozitivnih uœinkov

razprøenosti premoæenja, kar je razlog veœ, da vodstvo zelo zanima, kako tvegan

je posamezni projekt. Ob sestavljanju napovedi denarnih tokov obiœajno

izhajamo iz predpostavk najbolj verjetnih vrednosti. Naøe napovedi tako temeljijo

na subjektivni verjetnostni porazdelitvi, œeprav se tega vedno niti ne zavedamo.

Pomanjkljivosti modelov, ki temeljijo na takønih toœkovnih ocenah, lahko

odpravimo s simulacijskimi tehnikami, kot so: (4.1) analiza obœutljivosti, (4.2)

scenarijski pristop in (4.3)  simulacija Monte Carlo (MC). Kratko bomo opisali

prvi dve, zadnji, ki predstavlja instrumentarij naøe stohastiœne analize, pa se

bomo posvetili v preostanku prispevka.

4.1 Analiza obœutljivosti

Z analizo obœutljivosti ugotavljamo, kako intenzivno se spreminja neto sedanja

vrednost denarnih tokov v odvisnosti od doloœene vhodne spremenljivke ceteris

paribus. Rezultate tovrstnih sprememb primerjamo z rezultatom izhodiøœnega
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modela, ki temelji na priœakovanih vrednostih spremenljivk. Spremembe lahko

analiziramo v grobem ali bolj raziskovalno usmerjeno v posamezne

spremenljivke na podlagi analize »What if ...« (Hulett, 2009). Z analizo

obœutljivosti ugotovimo, na katere spremenljivke je model najbolj obœutljiv. To

spoznanje nam nato omogoœa oceniti tveganje. Pomanjkljivost te tehnike se

izkaæe v tem, da nam pri ugotavljanju obœutljivosti ne omogoœa razlikovati med

razliœnimi verjetnostmi posamiœnih vrednosti spremenljivke, ki jo testiramo.

Testiranje izvajamo za vse vrednosti sluœajne spremenljivke, ne pa z ustreznim

poudarkom na tistih, ki so najbolj verjetne.

4.2 Scenarijski pristop

Pri tej tehniki æe na samem zaœetku opredelimo najbolj verjeten nabor vrednosti

spremenljivk, ki jih obiœajno opredelimo kot: (a) pesimistiœni, (b) srednji in (c)

optimistiœni scenarij. Za vsak scenarij izraœunamo neto sedanjo vrednost projekta,

iz dobljenih rezultatov in pripisanih verjetnosti uresniœitve posameznega scenarija

pa izraœunamo priœakovano vrednost, standardni odklon in koeficient variacije.

Opisana tehnika obiœajno zajema le manjøe, tj. obvladljivo øtevilo scenarijev.

Analizo bolj kompleksnih situacij v kombinaciji z analizo obœutljivosti pa

omogoœa tehnika simulacij MC.

4.3 Simulacija Monte Carlo (MC)

Simulacija MC je statistiœna tehnika, s katero v povezavi s teorijo verjetnosti

numeriœno analiziramo stohastiœne matematiœne modele. Izraz ‘stohastiœnost’

pomeni, da se v modelu pojavijo sluœajne spremenljivke, kar predstavlja

nasprotje deterministiœnim modelom, ki izloœajo sluœajne vplive in dajejo toœno

doloœene vrednosti. Stohastiœni modeli temeljijo na zakonu velikih øtevil in jih

lahko reøujemo analitiœno in numeriœno. Numeriœno reøevanje zahteva veliko

ponovitev, ki jih danaønji raœunalniki izvedejo v zelo kratkem œasu, zato se je ta

naœin reøevanja matematiœnih modelov uveljavil øele v zadnjih desetletjih. Na

finanœnem podroœju se simulacije MC uporabljajo pri vrednotenju opcij in drugih

izvedenih finanœnih instrumentov ter nasploh pri kvantifikaciji tveganj razliœnih

poslovnih odloœitev (Jäckel, 2002 in Jorion, 2003).

Izvedbo ocenjevanja sedanje vrednosti naloæbenega projekta s pomoœjo simulacij

MC na podlagi trikotne porazdelitve razdelimo v øtiri faze:

{i} vzpostavitev deterministiœnega finanœnega modela neto sedanje vrednosti,

{ii} preuœitev tveganj in doloœitev sluœajnih spremenljivk modela,

{iii} izvedba simulacij MC in

{iiii} primerjava in interpretacija rezultatov simulacij.
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{i} Vzpostavitev deterministiœnega finanœnega modela neto sedanje

vrednosti naloæbenega projekta

Naloæbeni izdatek zapade v plaœilo ob zaœetku projekta in dve leti kasneje,

medtem ko denarni tokovi dospevajo v naslednjih petih letih. Napoved

denarnega toka sestavimo v obliki toœkovnih vrednosti za nadaljnjih pet let.

Diskontno stopnjo (WACC) smo izraœunali v viøini 10 odstotkov. Stopnja davka

na dohodek pravnih oseb (t) znaøa po veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji

20 odstotkov. Pri napovedovanju postavke tekoœih odhodkov si lahko

pomagamo s predpostavko, da je le-ta sorazmerna s prihodki.5 Deleæ odhodkov

v prihodkih (d) doloœimo v viøini 25 odstotkov. 

Deterministiœni finanœni model neto sedanje vrednosti projekta zapiøemo z

enaœbo:

(14)

pri œemer je Xt – tekoœi prihodki v obdobju t, d – deleæ odhodkov v prihodkih,

at – amortizacija v obdobju t, It – naloæbeni izdatek v obdobju t, t – davœna

stopnja na dohodek pravnih oseb, WACC – diskontna stopnja. Bolj razdelano

strukturo neto sedanje vrednosti projekta na podlagi deterministiœnega modela

prikazujemo v Tabeli 1.

Tabela 1: Deterministiœni model neto sedanje vrednosti naloæbenega

projekta v 1.000 EUR

Xt-Xt·d - (Xt-Xt·d - at) ·t ItNSVP = S 5
t=1 –––––––––––––––––––––– - S 5

t=0 –––––––––––,
(1+WACC)t                         (1+WACC)t

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 268

5 To velja predvsem za spremenljive stroøke, medtem ko stalni stroøki ne bi bili stalni, œe bi se spreminjali
sorazmerno s prodajo (prihodki).

Postavka modela Sedanja Obdobje {t}

vrednost t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5

A. Naloæbeni izdatek -1.000,00 -800,00 -242,00

B. Tekoœi prihodki 1.409,74  350,00 360,00 380,00 390,00 390,00

C. Tekoœi odhodki

{B*d)

D. Amortizacija 1.000,00 340,00 300,00 250,00 210,00 180,00

E. Odmerjen davek na

ustvarjeno preseæno 

vrednost {(B-C-D)* t}
F. Neto ustvarjena 

vrednost {B-C-E}G.

G. Neto sedanja vrednost

projekta {A+F}
26,80

352,43 87,50 90,00 95,00 97,50 97,50

30,50 0,00 0,00 7,00 16,50 22,50

1.026,80 262,50 270,00 278,00 276,00 270,00



{ii} Preuœitev tveganj in doloœitev sluœajnih spremenljivk modela

Velikost neto denarnega toka je na podlagi deterministiœnega modela odvisna od

treh potencialnih sluœajnih spremenljivk, ki poleg diskontne stopnje vplivajo na

neto sedanjo vrednost projekta, in sicer od:  (a) tekoœih prihodkov, (b) tekoœih

odhodkov in (c)  davka od dohodka pravnih oseb.

Preden nadaljujemo z izbiro osrednje sluœajne spremenljivke modela, se

ustavimo pri diskrecijsko doloœenem deleæu odhodkov v prihodkih. V tem

primeru smo predpostavili, da se tekoœi prihodki in odhodki gibljejo v isti smeri,

pri œemer ostaja razmerje konstantno. Razmerje med prihodki in odhodki v

vsakem trenutku doloœa neka konstanta, kar pomeni, da œe so tekoœi prihodki

sluœajna spremenljivka, potem so to posredno tudi odhodki, ki pa nimajo

znaœaja avtonomne sluœajne spremenljivke. Namesto metode deleæa odhodkov 

v prihodkih bi bilo mogoœe spremenljivki simulirati kot neodvisni, nato pa ju s

pomoœjo korelacijskih koeficientov ustrezno povezati. Doloœanje korelacijskih

koeficientov na podlagi preteklih podatkov zahteva ustrezno dolge œasovne vrste

podatkov, kar je pogosto teæko zagotoviti. Sama ocena korelacijskih koeficientov

bi bila poslediœno manj zanesljiva, s tem pa tudi rezultati simulacij. V

nadaljevanju bomo tudi povezavo med tekoœimi prihodki in odhodki razrahljali

in predpostavili, da se tudi deleæ odhodkov v prihodkih porazdeljuje v mejah

doloœenih robnih pogojev trikotne porazdelitve in kot tak postane avtonomna

sluœajna spremenljivka.

{iii} Izvedba simulacij MC 

V okviru izbrane trikotne porazdelitve se odloœimo, da za najbolj verjetne

vrednosti izbrane sluœajne spremenljivke v obdobjih t, izberemo tiste, ki smo jih

podali z deterministiœnim modelom. Nato spodnjo {a}  in zgornjo {b}  mejo

spreminjamo glede na obliko porazdelitve sluœajne spremenljivke, ki jo

priœakujemo. Simulacije MC bomo izvajali z vzorœenjem sluœajnih spremenljivk iz

trikotne porazdelitve v velikosti 10.000 ponovitev.

Najprej izberemo dva scenarija meja asimetriœne porazdelitve ene same sluœajne

spremenljivke, ki jih bomo predstavili posamiœno. V tretjem scenariju v

stohastiœni model vkljuœimo øe drugo sluœajno spremenljivko ter s simulacijo MC

ovrednotimo njen vpliv na priœakovano neto sedanjo vrednost projekta in

tveganje. Rezultate ponazorimo grafiœno, in sicer v kontrastu z rezultati prvega

scenarija.
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{iv} Primerjava in interpretacija rezultatov

Scenarij 1: Simulacija MC neto sedanje vrednosti projekta s sluœajno

spremenljivko ‘tekoœi prihodki‘. Stohastiœni model neto sedanje vrednosti

projekta zapiøemo z enaœbo:

(14)

pri œemer je X̃t – sluœajna spremenljivka ‘tekoœi prihodki’ v obdobju t, d – deleæ

odhodkov v prihodkih, at – amortizacija v obdobju t, It – naloæbeni izdatek v

obdobju t, t – davœna stopnja na dohodek pravnih oseb, WACC – diskontna

stopnja. Doloœimo porazdelitev sluœajne spremenljivke X̃t v mejah: 

T(Xt|a, m, b, n) = T(Xt|0,65 · m, m, m · 1.05,10.000), za tŒ{1,2 ... 5}.

Slika 2: Verjetnostna porazdelitev neto sedanje vrednosti naloæbenega

projekta v 1.000 EUR

Slika 3: Kumulativna verjetnostna porazdelitev neto sedanje vrednosti

naloæbenega projekta v 1.000 EUR

Tabela 2: Izraœunane statistike na podlagi simulacije MC 

S simulacijo MC dobimo priœakovano neto sedanjo vrednost projekta v viøini -

37.940 evrov, standardni odklon 75.150 evrov in koeficient variacije -1,98. V

Scenarij E(NSVP) SD(NSVP) Koeficient VaR0,95(NSVP)

simulacije v 103 EUR v 103 EUR variacije v 103 EUR

1 -37,94 75,15 -1,98 -178,00

X̃t-X̃t·d - (X̃t-X̃t·d - at) ·t ItNSVP = S 5
t=1 –––––––––––––––––––––– - S 5

t=0 –––––––––––,
(1+WACC)t                         (1+WACC)t
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primerjavi z deterministiœnim modelom, je priœakovana neto sedanja vrednost

projekta niæja za veœ kot 200 odstotkov. Verjetnostna in kumulativna

porazdelitev neto sedanje vrednosti projekta za prvi scenarij sta prikazani na

Sliki 2 in Sliki 3.

Na podlagi kumulativne porazdelitvene funkcije, ki je prikazana na Sliki 3,

izraœunamo, da obstaja 5-odstotna verjetnost, da bo naloæbeni projekt v

okoliøœinah prvega scenarija ustvaril izgubo, ki bo presegla 178.000 evrov

oziroma VAR0,95(NSVP) = -178.000 EUR.

Scenarij 2: Simulacija MC neto sedanje vrednosti projekta s sluœajno

spremenljivko ‘tekoœi prihodki’. Stohastiœni model je enak kot v prvem scenariju

(Enaœba 15), medtem ko meje trikotne porazdelitve sluœajne spremenljivke X̃t

spremenimo in zapiøemo: 

T(Xt|a, m, b, n) = T(Xt|0,9 · m, m, m · 1.15,10.000), za tŒ{1,2 ... 5}.

Slika 4: Verjetnostna porazdelitev neto sedanje vrednosti naloæbenega

projekta v 1.000 EUR

Slika 5: Kumulativna verjetnostna porazdelitev neto sedanje vrednosti

naloæbenega projekta v 1.000 EUR

Tabela 3: Izraœunane statistike na podlagi simulacije MC 

Scenarij E(NSVP) SD(NSVP) Koeficient VaR0,95(NSVP)

simulacije v 103 EUR v 103 EUR variacije v 103 EUR

2 59,73 43,39 0,73 -8,00
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Z izvedbo simulacije MC dobimo priœakovano neto sedanjo vrednost projekta v

viøini 59.730 evrov, standardni odklon 43.390 evrov in koeficient variacije 0,73. 

V primerjavi s prvim scenarijem je priœakovana neto sedanja vrednost projekta

veœja za 257 odstotkov ob sicer manjøem standardnem odklonu in poslediœno

niæjem koeficientu variacije.

Na podlagi kumulativne porazdelitvene funkcije, ki je prikazana na Sliki 5,

izraœunamo, da obstaja 5 odstotkov moænosti, da bo naloæbeni projekt, ob

pogojih drugega scenarija, ustvaril izgubo, ki bo veœja od 8.000 evrov oziroma

VAR0,95(NSVP) = -8.000 EUR.

Ko izœrpamo vse moæne scenarije za prvo sluœajno spremenljivko, v model

uvedemo øe drugo. Za drugo sluœajno spremenljivko izberemo deleæ tekoœih

odhodkov v tekoœih prihodkih, ki je bil v izhodiøœnem deterministiœnem modelu

enak 0,25. Predpostavimo, da se deleæ odhodkov porazdeljuje s trikotno

porazdelitvijo z modalno vrednostjo (m) 0,25, s spodnjo mejo (a)  in zgornjo

mejo (b) . S takøno izbiro parametrov smo implicitno upoøtevali vpliv stalnih

odhodkov, saj njihov deleæ v prihodkih nikoli ne more zdrsniti pod 22

odstotkov. 

Scenarij 3: Simulacija MC neto sedanje vrednosti projekta s sluœajno

spremenljivko ‘tekoœi prihodki’ in sluœajno spremenljivko ‘deleæ odhodkov v

prihodkih’. Stohastiœni model neto sedanje vrednosti projekta sedaj zapiøemo

nekoliko spremenjeno:

(16)

pri œemer je X̃t – sluœajna spremenljivka ‘tekoœi prihodki’ v obdobju t, 

Q̃t – sluœajna spremenljivka deleæ odhodkov v prihodkih v obdobju t, at –

amortizacija v obdobju t, It – naloæbeni izdatek v obdobju t, t – davœna stopnja

na dohodek pravnih oseb, WACC – diskontna stopnja. Doloœimo porazdelitev

sluœajne spremenljivke X̃t in Q̃t v mejah: 

T(Xt|a, m, b, n) = T(Xt|0,65 · m, m, m · 1.05,10.000), za tŒ{1,2 ... 5}.

in

T(Qt|a, m, b, n) = T(Qt|0,9 · m, m, m · 1.2,10.000), za tŒ{1,2 ... 5}.

X̃t-X̃t·Q̃t - (X̃t-X̃t·Q̃t - at) ·t ItNSVP = S 5
t=1 –––––––––––––––––––––––– - S 5

t=0 –––––––––––,
(1+WACC)t                              (1+WACC)t

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 272



Slika 6: Verjetnostna porazdelitev neto sedanje vrednosti naloæbenega

projekta

Slika 7: Kumulativna verjetnostna porazdelitev neto sedanje vrednosti

naloæbenega projekta

Tabela 4: Izraœunane statistike na podlagi simulacije MC 

Na Sliki 6 je prikazano, da je porazdelitev neto sedanje vrednosti projekta z

vkljuœenima dvema sluœajnima spremenljivkama bolj razpotegnjena v smeri

manjøih vrednosti (rdeœa barva), in to ob privzetih parametrih porazdelitve

prvega scenarija. To nakazuje na veœji standardni odklon neto sedanje vrednosti

projekta, kar potrjujemo s Sliko 7, na kateri kumulativna porazdelitvena funkcija

gostote tretjega scenarija (rdeœa krivulja) leæi nad kumulativno funkcijo prvega

scenarija (modra krivulja). Izsledke grafiœne analize podkrepijo izraœunane

statistike. Priœakovana neto sedanja vrednost projekta z dvema avtonomnima

sluœajnima spremenljivkama je v tem primeru enaka -45.150 evrov, kar je za 19

odstotkov manj od izraœunane vrednosti v prvem scenariju. Standardni odklon se

je poveœal za dober odstotek, medtem ko se je koeficient variacije poveœal za

slabo petino. Koeficient variacije kot relativna mera variabilnosti nam je v pomoœ

takrat, ko presojamo dva scenarija/dve naloæbi in se ne moremo odloœiti,

kateri/katera je bolj primerna. Œe imamo dve naloæbi, od katerih ima ena visoko

Scenarij E(NSVP) SD(NSVP) Koeficient VaR0,95(NSVP)

simulacije v 103 EUR v 103 EUR variacije v 103 EUR

1 -37,94 75,15 -1,98 -178,00

3 -45,15 76,06 -1,68 -185,00
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priœakovano donosnost in visoko tveganje, druga pa nizko priœakovano

donosnost in nizko tveganje, se odloœimo za tisto, ki izkazuje niæji koeficient

variacije oziroma manj enot tveganja na enoto priœakovane donosnosti. Iz

tretjega scenarija je razvidno, da se z vkljuœitvijo nove sluœajne spremenljivke

tveganje projekta poveœa, medtem ko se njegova priœakovana neto sedanja

vrednost zmanjøa. Na podlagi kumulativne porazdelitvene funkcije, ki je

prikazana na Sliki 7 (rdeœa krivulja), izraœunamo tvegano vrednost v viøini

VAR0,95(NSVP) = -185.000 EUR. Interpretiramo jo kot 5-odstotno verjetnost, da bo

izguba iz naslova naloæbenega projekta, v okoliøœinah tretjega scenarija, presegla

185.000 evrov.

Postopoma in premiøljeno lahko v model vkljuœujemo nove sluœajne

spremenljivke, a moramo biti pri tem pazljivi, da simulacijski model ne postane

neobvladljiv, rezultati pa neuporabni. Izbira diskontnega faktorja (WACC) kot

sluœajne spremenljivke v naøem primeru ne bi bila najbolj smiselna, saj se

njegovi pravi vrednosti æe dovolj dobro pribliæamo z deterministiœnim pristopom

(Enaœba 2). Obrestna mera za najem dolga je takøna, kot jo doloœi

posojilodajalec, za povpreœno zahtevano stopnjo donosa na vloæeni kapital pa se

prav tako ve, koliko znaøa (donosnost SBI20). Nova sprejemljiva sluœajna

spremenljivka bi lahko bila efektivna davœna stopnja, ki lahko znaœilno vpliva na

neto denarni tok in obiœajno vnaprej ni znana.

Na stohastiœno analizo vrednosti naloæbenega projekta lahko pogledamo tudi

øirøe. Vzemimo naslednji hipotetiœni primer. Recimo, da imamo na razpolago 210

razliœnih projektov (scenarijev). Za vsak projekt (scenarij) posebej opredelimo

meje porazdelitve sluœajnih spremenljivk, ki so zaradi svojevrstnih znaœilnosti

projektov razumljivo razliœne.

Rezultate 210 razliœnih kombinacij izbir spodnje in zgornje meje trikotne

porazdelitve v razponu do ±45% na podlagi modela iz tretjega scenarija zaradi

obseænosti podatkov prikazujemo s Sliko 8 in Sliko 9. Na slednji je predstavljeno

razmerje med priœakovano neto sedanjo vrednostjo projekta in pripadajoœo

stopnjo tveganja. Najboljøi naloæbeni projekt predstavlja najviøje leæeœa toœka

krivulje. Na Sliki 8 sta prikazani dve krivulji, tj. gibanje priœakovane neto sedanje

vrednosti projekta (rdeœa krivulja) in gibanje pripadajoœega koeficienta variacije

v 1/10.000 enotah (modra krivulja). S tem omogoœimo smiseln prikaz obeh

krivulj v okviru enega samega grafikona. Na podlagi Slike 8 je najboljøi tisti

projekt, kjer je razkorak med rdeœo in modro krivuljo najveœji, in to ob pogoju

E(NSVP) > 0. V takønem primeru bi izbrali tisti projekt, ki ima najveœjo

priœakovano donosnost na enoto tveganja, kar je grafiœno prikazano na Sliki 9.

Zavarovalniøki horizonti, 2010, øt. 274



Slika 8: Prikaz gibanja priœakovane NSVP in pripadajoœega koef. variacije

za 210 razliœnih scenarijev (projektov)

Slika 9: Prikaz gibanja razmerja priœakovane donosnosti ne enoto

tveganja za 210 razliœnih scenarijev (projektov)

Kljuœna predpostavka simulacije MC je ta, da za vsako sluœajno spremenljivko

zahteva doloœeno verjetnostno porazdelitev, ki pa je velikokrat ne poznamo. 

Za problematiœno se lahko izkaæeta predpostavljena neodvisnost sluœajnih

spremenljivk ter odsotnost serijske korelacije znotraj posamezne spremenljivke.

To pomanjkljivost je sicer mogoœe odpraviti, vendar je za to potrebno poznati

korelacijske koeficiente, kar pa lahko hitro postane neobvladljiv statistiœen

problem. Teæava lahko nastopi æe s samim konceptom korelacijskega

koeficienta, saj predstavlja linearno mero povezanosti, medtem ko so lahko

funkcijske povezave med spremenljivkami zelo razliœne (Rice, 2007). V takønem

primeru bi se bilo dobro preuœevanja povezav med sluœajnimi spremenljivkami

lotiti s kopulami oziroma z ocenjevanjem veœrazseænih porazdelitvenih funkcij,

katerih horizontalni prerez nima eliptiœne oblike (Nelsen, 2006). Tehniœno

elegantna izvedljivost simulacij sama po sebi omenjenih problemov ne reøuje,

temveœ jih lahko celo prikrije. 

5 Sklep

Naloæbeni projekt v predstavljenem kontekstu lahko razumemo øirøe – gre za

vsak projekt, s katerim so povezani doloœeni pozitivni in negativni denarni
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tokovi, medtem ko ugotovljena aktuarska sedanja vrednost le-teh doloœa njegovo

finanœno upraviœenost. Ustroj stohastiœne analize zato ostaja vseskozi enak,

spreminjata se le øtevilo in vsebina v ozadju sluœajnih spremenljivk. Tovrstna

analiza je zato smiselno uporabna za razliœne vrste naloæbenih projektov.

Primeri simulacij MC na podlagi unimodalne zvezne trikotne porazdelitve

prikazujejo, kako lahko variabilnost razliœnih elementov denarnega toka vpliva

na vrednost naloæbenih sodil. Pomembna prednost simulacije je v tem, da poleg

priœakovane vrednosti sluœajne spremenljivke dobimo øe standardne odklone.

Prav ti pa nam omogoœajo doloœiti celoten razpon vrednosti naloæbenih sodil v

skladu s statistiœnimi zakonitostmi. Pri tem se za simulacijo asimetriœnih odmikov

kot praktiœna izkaæe trikotna porazdelitev, ki analitiku omogoœa, da svoja

priœakovanja o izdih sluœajne spremenljivke zlahka izrazi s parametri

porazdelitvenega zakona. Ker gre za porazdelitev na omejenem definicijskem

obmoœju, od analitika zahteva, da gostoto verjetnosti sluœajne spremenljivke

porazdeli med vrednosti, za katere je utemeljeno sklepati, da do njih lahko

pride. V tem pogledu so porazdelitve s svojimi odprtimi repi bolj abstraktne in

oddaljene od ekonomske realnosti konkretnih naloæbenih projektov.

Simulacije MC odpirajo dimenzijo verjetnosti, s tem pa vrøilce odloœitev prisilimo,

da se bolj posvetijo analizi tveganj, kot bi se sicer. Naloæbene projekte ne

izbirajo veœ le glede na velikost neto sedanje vrednosti, temveœ tudi glede na

velikost tveganja posameznega projekta. Zaradi nove dvodimenzionalne

strukture naloæbenega sodila se lahko pripeti, da bo podjetje zavrnilo projekt 

z najveœjo priœakovano neto sedanjo vrednostjo, ker je preveœ tvegan, in izbralo

manj tvegan projekt z manjøo priœakovano neto sedanjo vrednostjo. Takøen

analitiœen pristop izboljøuje kakovost vrednotenja ter s pomoœjo analize

obœutljivosti zagotavlja veœjo preglednost modela. Tako je laæje obvladovati

kompleksnejøe finanœne modele z velikim øtevilom spremenljivk. Zaradi tega se

metoda simulacij MC uporablja tudi za vrednotenje opcij, ki nimajo analitiœnih

reøitev ali pa je do njih teæko priti.
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Nova zakonodaja

Uradni list Republike Slovenije

(od 16. 12. 2009 do 15. 3. 2010)

105/2009 z dne 21. 12. 2009

4669 Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil, str. 14289.

108/2009 z dne 28. 12. 2009

4886 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

prekrøkih (ZP-1F), str. 14769.

4889 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

varstvu okolja (ZVO-1C), str. 14777.

4890 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

graditvi objektov (ZGO-1C), str. 14786

109/2009 z dne 28. 12. 2009

4926 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

javnih cestah (ZJC-E), str. 14866.

4981 Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih

kazalcev hrupa v okolju, 14922.

110/2009 z dne 29. 12. 2009

4984 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

davœnem postopku (ZDavP-2B), str. 14945

4985 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

elektronskih komunikacijah (ZEKom-B), str. 14965.

4995 Pravilnik o priznanju dodatnega izobraæevanja za

podaljøanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog

pooblaøœenega revizorja, str. 14985.

111/2009 z dne 30. 12. 2009

5080 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o

registraciji in oznaœevanju vozil, zrakoplovov in vodnih

plovil Ministrstva za obrambo, str. 15232.

112/2009 z dne 30. 12. 2009

5082 Uredba o pogojih in postopkih zadolæevanja pravnih

oseb iz 87. œlena Zakona o javnih financah, str. 15249. 



5089 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o naœinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, str. 15325.

113/2009 z dne 31. 12. 2009 

5146 Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske

proizvodnje in ribiøtva za leto 2010, str. 15501.

114/2009 z dne 31. 12. 2009

5201 Pravilnik o obrazcu informativnega izraœuna dohodnine in obrazcu 

napovedi za odmero dohodnine za leto 2009, str. 15597.

1/2010 z dne 8. 1. 2010

12 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobiœka od odsvojitve

izvedenih finanœnih instrumentov za leto 2009, str. 5.

14 Viøina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, str. 9.

49 Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev, str. 187.

2/2010 z dne 11. 1. 2010

61 Minimalna zajamœena donosnost na vplaœano œisto premijo prostovoljnega

dodatnega zavarovanja za mesec december 2009, str. 227.

3/2010 z dne 15. 1. 2010

117 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o œolnih in plavajoœih

napravah, str. 344.

4/2010 z dne 22. 1. 2010

131 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov

œlanov poslovodstev in nadzornih organov v œasu finanœne in gospodarske krize

za leto 2009, str. 403. 

160 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci dejanske rabe

kmetijskih in gozdnih zemljiøœ, str. 474.

142 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poøiljanju 

zavarovalno-statistiœnih podatkov, str. 432. 

143 Pravilnik o priznanju dodatnega izobraæevanja za revizorje, preizkuøene

raœunovodje, preizkuøene notranje revizorje, preizkuøene poslovne finanœnike,

preizkuøene revizorje informacijskih sistemov in preizkuøene davœnike, str. 434.

7/2010 z dne 29. 1. 2010

236 Uredba o vsebini in naœinu priprave podrobnejøega naœrta zmanjøevanja

ogroæenosti pred poplavami, str. 830.
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8/2010 z dne 5. 2. 2010

251 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sploønem upravnem 

postopku (ZUP-G), str. 933.

254 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljiøœ in

gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-B), str. 936.

9/2010 z dne 9. 2. 2010

313 Zakon o spremembah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-C), str. 1089.

314 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

(ZDMV-C), str. 1089.

315 Resolucija o Nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike

Slovenije do leta 2020 (ReNPRCL), str. 1093

316 Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, str. 1103.

317 Minimalna zajamœena donosnost na vplaœano œisto premijo prostovoljnega

dodatnega zavarovanja za mesec januar 2010, str. 1104.

318 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejøi vsebini povzetka

revidiranega letnega poroœila – SKL 2002, str. 1104.

10/2010 z dne 12. 2. 2010

390 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), 

str. 1201.

392 Zakon o davku na dodano vrednost (uradno preœiøœeno besedilo) 

(ZDDV-1-UPB2), str. 1208.

11/2010 z dne 16. 2. 2010

456 Navodilo o vraœanju plaœanih stroøkov kritja razlike do polne vrednosti

zdravstvenih storitev, str. 1317.

13/2010 z dne 22. 2. 2010

519 Zakon o minimalni plaœi (ZMinP), str. 1457.

522 Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F), str. 1459.

15/2010 z dne 2. 3. 2010

651 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, str. 1732.

19/2010 z dne 12. 3. 2010

804 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o troøarinah (ZTro-I), 

str. 2249.

805 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naroœanju (ZJN-2B),

str. 2257.

808 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prepreœevanju pranja 

denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-A), str. 2278.
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829 Minimalna zajamœena donosnost na vplaœano œisto premijo prostovoljnega

dodatnega zavarovanja za mesec februar 2010, str. 2331.

20/2010 z dne 12. 3. 2010 

878 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o doloœitvi olajøav in 

lestvice za odmero dohodnine za leto 2010, str. 2643.

879 Sklep o spremembah Sklepa o doloœitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih

storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, str. 2643.

21/2010 z dne 15. 3. 2010 

880 Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih druæbah v veœinski

lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), str.

2649.

881 Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT), str. 2650.

Poroœevalec Dræavnega zbora Republike Slovenije

(od 16. 12. 2009 do 15. 3. 2010)

168/2009 z dne 23. 12. 2009

Druæinski zakonik (DZ);  EPA 817-V, Prva obravnava, str. 1. 

170/2009 z dne 29. 12. 2009

Predlog zakona o upravljanju kapitalskih naloæb Republike Slovenije; EPA 818-V;

Prva obravnava, str. 2. 

1/2010 z dne 5. 1. 2010

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem

prometu;  EPA 821-V; Skrajøani postopek; str. 1. 

14/2010 z dne 5. 2. 2010

Predlog zakona o prenosu pokojninskih pravic; EPA 884-V; Prva obravnava; 

str. 3. 

18/2010 z dne 16. 2. 2010

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javno-zasebnem 

partnerstvu (ZJZP-A); EPA 895-V; Skrajøani postopek; str. 2.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o prepreœevanju dela in zaposlovanja na

œrno (ZPDZC-B); EPA 896-V; Skrajøani postopek; str. 3.
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24/2010 z dne 23. 2. 2010

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o revidiranju (ZRev-2A);

EPA 912-V; Skrajøani postopek; str. 2. 

27/2010 z dne 26. 2. 2010

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega 

prometa; EPA 924-V; Prva obravnava; str. 2

Predlog zakona o integriteti in prepreœevanju korupcije; EPA 926-V; Prva 

obravnava; str. 3. 

30/2010 z dne 9. 3. 2010

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plaœilnih storitvah in

sistemih (ZPlaSS-A); EPA 937-V; Skrajøani postopek; str. 1.
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