
 

 

 

 

POROČILO O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU 

ODŠKODNINSKEGA URADA ZA LETO 2020 

 

Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Odškodninski urad v skladu s 261. členom Zakona o 

zavarovalništvu objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Odškodninskega urada. 

 

1. Opis poslov in delovanje Odškodninskega urada 

V skladu z 42. j in 3. odstavkom 42. n člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu je pri Slovenskem 

zavarovalnem združenju ustanovljen Odškodninski urad, ki je namenjen plačilu odškodnin 

oškodovancem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v primerih in pod pogoji, ki jih določa  42. 

j, 42. k, 42. l in 42. m člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu in sicer: 

a) za obveznost članice združenja - Odškodninskega urada na podlagi sklenjenega zavarovanja 

avtomobilske odgovornosti za škodo v tujini,                                                     

b) za obveznost tujega Odškodninskega urada na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske 

odgovornosti pri tuji odgovornostni zavarovalnici za škodo v tujini,                                         

c) za obveznost tujega Škodnega sklada za primer, ko se v roku 2 mesecev od nesreče v tujini ne 

da ugotoviti odgovornostne zavarovalnice,                  

d) za obveznost tujega Škodnega sklada za primer škode v tujini, ko ni mogoče identificirati  vozila.                                                               

Glede na navedeno zakonsko obveznost ima Slovensko zavarovalno združenje med drugimi v statutu 

določeno dejavnost, ki jo opredeljuje zakon: »… Opravlja naloge v zvezi z odškodninskim uradom in 

informacijskim centrom po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu.« 

Skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi, ki urejajo pravice in obveznosti Odškodninskih uradov 

in Škodnih skladov, je Odškodninski urad namenjen tudi plačilu zahtevkov za povračilo Odškodninskih 

uradov držav članic EU, v kolikor gre za obveznost iz naslova zavarovalne pogodbe zavarovanja 

avtomobilske odgovornosti zavarovalnice, članice združenja. 

Obveznosti Odškodninskega urada veljajo za vse obveznosti, ki izhajajo iz  prometnih nesreč  od  

1. 5. 2004 dalje. 

Delovanje Odškodninskega urada se izvaja preko službe Biroja zelene karte in službe Škodnega sklada. 

Glede na mednarodni element škodnih primerov, ki jih obravnava Odškodninski urad, izvaja Biro zelene 

karte vse predhodne aktivnosti s povezovanjem s tujimi Odškodninskimi uradi, Škodnimi skladi in 

Informacijskimi centri vse dotlej, dokler ni ugotovljena obveznost Odškodninskega urada v skladu z 

zakonom in mednarodnimi sporazumi v posameznem škodnem primeru. Tedaj se  celotna zadeva 

odstopi v nadaljnje reševanje službi Škodnega sklada, ki skrbi za evidentiranje zadeve, odstop zadeve 

pristojni zavarovalnici v reševanje, nadzor nad reševanjem zadeve in plačilo obveznosti iz sredstev 

Odškodninskega urada. 

Dejavnost Odškodninskega urada ni pozavarovana. 

V skladu s 5. točko 578. člena Zakona o zavarovalništvu se za opravljanje poslov Odškodninskega urada 

smiselno uporabljajo prvi odstavek 246. člena, 4.4. in 4.8. oddelka ter 5. in 7. poglavje tega zakona. 



 

 

 

2. Sistem upravljanja  

Odškodninski urad v skladu z zahtevami določila 578. člena Zakona o zavarovalništvu ni zavezan k 

vzpostaviti sistema upravljanja tveganj iz 4.2. poglavja Zakona o zavarovalništvu.  

 

3. Vrednotenje sredstev 

Odškodninski urad v skladu z zahtevami določila 578. člena Zakona o zavarovalništvu ni zavezan k 

vrednotenju sredstev in obveznosti.  

 

4. Vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij 

Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih oblikuje Odškodninski urad, obsegajo le škodne rezervacije.  

Škodne rezervacije Odškodninskega urada se oblikujejo za poplačilo njegovih obveznosti po nastalih in 

prijavljenih škodnih primerih ter nastalih in še neprijavljenih škodnih primerih vključno z vsemi stroški. 

V obeh primerih se ugotovljene škodne rezervacije povečajo za ocenjene cenilne stroške, ki bodo 

nastali v zvezi z likvidacijo posameznih škodnih primerov in zmanjšajo za pričakovane prihodke iz 

naslova regresov. 

Višino škodnih rezervacij Odškodninskega urada, oblikovanih na dan 31. 12. 2020 je potrdil pooblaščeni 

nosilec aktuarske funkcije Matjaž Musil, ki je izrazil mnenje, da je višina oblikovanih škodnih rezervacij 

na dan 31. 12. 2020 primerna za zagotavljanje trajnega izpolnjevanja obveznosti Odškodninskega 

urada, ki izhajajo iz nastalih škodnih dogodkov. 

Škodne rezervacije za že nastale in prijavljene škode (posamične rezervacije) so oblikovane posamično 

po odškodninskih zahtevkih. Postavljene so bile v verjetni višini in upoštevanju upravičenosti 

odškodninskega zahtevka. Skupna ocena škodnih rezervacij za nastale in prijavljene škode je vsota ocen 

škodnih rezervacij za posamezne škodne primere. Zavarovalne primere, ki so že nastali in še niso rešeni, 

v skladu s pravilnikom rešujejo zavarovalnice, ki tudi oblikujejo pričakovane zneske (škodne 

rezervacije) prihodnjih odškodnin za te zavarovalne primere. 

Stanje škodnih rezervacij Odškodninskega urada na dan 31. 12. 2020 (v primerjavi s stanjem na dan 

31. 12. 2019) je prikazano v naslednji preglednici: 

 

Vrsta škodnih rezervacij Stanje na dan  
31. 12. 2019 (v EUR) 

Povečanje/zmanjšanje 
(v EUR) 

Stanje na dan  
31. 12. 2020 (V EUR) 

Škodna rezervacija za 
prijavljene primere 

4.083 27.444 31.527 

Škodna rezervacija za 
neprijavljene škode 

16.614 - 6.808 9.807 

Skupaj 20.697 20.636 41.334 

 

Škodna rezervacija za nastale in neprijavljene škode (IBNR rezervacije) se oblikuje kot razlika  med 

skupno višino škodnih rezervacij in škodnimi rezervacijami za prijavljene škode.  

Škodne rezervacije se oblikujejo na osnovi trikotnikov razvoja likvidiranih odškodnin. Pri tem se z 
uporabo statistične metode veriženja (»Chain-Ladder«) metode oceni skupna višina (»ultimate«) 



 

 

škodne rezervacije. Skupna višina škodnih rezervacij vsebuje tako posamično kot IBNR rezervacijo. 
IBNR rezervacija je razlika med skupno višino rezervacije in posamično rezervacijo. Pri uporabi 
statistične metode veriženja (»Chain-Ladder«) so bili zaradi kratke zgodovine, omejenega števila 
podatkov in primerljivosti škodnega dogajanja uporabljani verižni faktorji Škodnega sklada. 
 

Škodne rezervacije se aktuarsko preverijo na podlagi podatkov, ki jih pooblaščenemu nosilcu aktuarske 
funkcije posreduje Škodni sklad. Pooblaščeni nosilec aktuarske funkcije preveri tako analitične podlage, 
ki so osnova za knjiženje v poslovna poročila kot tudi samo tehniko izračuna kosmatih škodnih 
rezervacij.  
 

Skupne škodne rezervacije so se glede na predhodno leto povečale za približno 100 %. 

 

5. Upravljanje kapitala 

Odškodninski urad v skladu z zahtevami določila 578. člena Zakona o zavarovalništvu ni zavezan k 

določanju lastnih virov sredstev in k zagotavljanju solventnostnega in minimalnega kapitala.  
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