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POVZETEK 

Pri izvajanju regresnih terjatev v zavarovalništvu obstaja s predpisi določen specifičen način 

računovodskega evidentiranja, ki nalaga zavarovalnicam, da se regresi prvotno vodijo 

izvenbilančno. Zavarovalnice obvladujejo velike količine tovrstnih regresov v velikih nominalnih 

vrednostih, ki se na izvenbilančnih postavkah  z leti kopičijo, njihova prihodnja vrednost pa je bila 

do sedaj zgolj ugibanje.  

Po preučitvi  statističnih in dela aktuarsko matematičnih metod, smo na realnih podatkih iz 

proučevane zavarovalnice najprej ocenili dinamiko prehajanj regresov med bilančne in nato 

projicirali ugotovitve na izvenbilančne. Tako smo hkrati razvili tudi metodologijo, ki je lahko širše 

uporabna pri proučevanju podobnih pojavov. 

Ključne besede: Regres, regresna terjatev, regresni zahtevek, izvenbilančni regres, neuveljavljen 

regres, uveljavljen regres, proces izvajanja regresov, izterjava regresov, uveljavitev regresa, 

aktivacija regresa. 

SUMMARY 

In implementing the recourse debt in the insurance industry, a specific way of recording is 

prescribed that requires insurance companies that recourses are originally kept off the balance 

sheet. The insurance companies manage a large quantity of such recourses in large nominal values 

and in off-balance sheet that accumulate over the years, but their future value was based on 

assumptions. 

After examining the statistics and actuarial mathematical methods, we have from the real data from 

the insurance company first assessed the dynamics of transition recourses into the balance and then 

projected the findings on the off-balance recourses. So we also developed a methodology which 

can be widely used when researching similar phenomena. 

Keywords: recourse, recourse debt, recourse, off-balance sheet, non-established recourse, 

established recourse, the process of implementation of the recourse, the recovery of recourse, the 

implementation of compensation of the recourse, the activation of the recourse. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu naloge smo opredelili izziv, s katerim smo se soočili v nalogi ter nanizali 

teoretična izhodišča, ki so potrebna za razumevanje proučevane tematike. Nadalje smo predstavili 

namen in cilje magistrskega dela, opisali hipoteze, s katerimi bomo preverili določene trditve in 

izpostavili metode raziskovanja. Nanizali smo tudi omejitve, s katerimi smo se soočali pri 

raziskovanju tematike. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Izvajanje regresiranja škod je po Obligacijskem zakoniku (Obligacijski zakonik – OZ, Uradni list 

RS, št. 97/2007, 963. člen) pravica zavarovalnic, da poskuša določen del škod, ki jih je izplačala, 

dobiti povrnjenih od povzročiteljev škod, ki so odgovorni za njihov nastanek ali pa so kot 

zavarovanci izgubili zavarovalne pravice, ki so določene z zavarovalno pogodbo. Od vrste 

zavarovanja, ki je bila osnova za izplačilo škode, je odvisen tip ali vrsta regresnega zahtevka.  

Pojma »regresni zahtevek« in »regres« bosta v nalogi uporabljena v njunem najširšem  pomenu in 

se bosta uporabljala kot skupen in splošen izraz za regresno terjatev, izvenbilančni (neuveljavljen) 

in bilančni (uveljavljen) regres in regresni zahtevek v ožjem pomenu besede, ki je sicer namenjen 

dokumentu, s katerim se seznani regresnega zavezanca o pričetku izvajanja regresnega postopka 

zoper njega.  

Za lažje razumevanje pojma »regresni zahtevek« ali »regres« predstavljamo namišljen primer: 

Oseba A pod vplivom alkohola povzroči prometno nezgodo, v kateri je med drugim poškodovala 

tudi vozilo osebe B. Slednjemu se izplača odškodnina iz obveznega zavarovanja avtomobilske 

odgovornosti vozila, ki ga je upravljala oseba A. Zavarovalnica ima pravico in dolžnost uveljavljati 

regresni zahtevek za povračilo izplačanega zneska zoper osebo A, kar v širšem pomenu imenujemo 

»regresni zahtevek« ali krajše »regres«.  V navedenem primeru je bila podlaga za izplačilo škode 

avtomobilska odgovornost (AO), zaradi česar se tovrstni regresi imenujejo AO regresi.  

Seveda obstaja veliko vrst regresov, skoraj toliko kot je zavarovalnih vrst, ki jih nato, z namenom 

statistične obdelave in obveznosti posredovanja podatkov Slovenskemu zavarovalnemu združenju 

(SZZ) in Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN), združujemo v skupine, ki jih imenujemo tipi 

regresov.  Vrste in tipe regresov bomo podrobneje spoznali v nadaljevanju. 

Proces izvajanja regresnih zahtevkov je v skladu s Pravilnikom (Pravilnik o izvajanju regresov v 

proučevani zavarovalnici 2011, 2-7) in Sistemskim postopkom (Sistemski postopek izvajanja 

regresov v proučevani zavarovalnici 2016, 1-3)  razdeljen na več faz in aktivnosti. Ko se med 
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postopkom  reševanja škod označi, da ima izplačan škodni zahtevek naravo potencialnega regresa, 

se povzeto po Sistemskem postopku (2016, 4-7) prične proces izvajanja regresov v naslednjem 

vrstnem redu:  

- Preučitev temelja (pravne podlage) za izvajanje regresnega zahtevka. 

- Zbiranje morebitne dodatne dokumentacije. 

- Zavrnitev predloga za regresiranje (v primerih neizpolnjevanja pogojev za izvajanje regresa). 

- Evidentiranje regresa v regresni register (kadar iz razpoložljive dokumentacije izhaja ustrezna 

pravna podlaga), kar ima za posledico, da se v izvenbilančne evidence izvede knjižba v višini 

regresnega zahtevka. 

- Priprava in pošiljanje regresnega zahtevka regresnemu zavezancu (obvestilo o vzpostavitvi 

regresnega zahtevka s pozivom k njegovemu plačilu).  

- Ponovna preučitev pravne podlage za njegovo izvajanje in pojasnjevanje temelja in višine 

izplačane škode, torej bistvenih podlage regresnega zahtevka (načeloma samo v primeru 

ugovora regresnega zavezanca). 

- Izterjava terjatve (v primeru neodziva regresnega zavezanca ali neplačila): 

- pisno opominjanje, 

- telefonska izterjava, 

- sklepanje morebitnih dogovorov o načinu odplačila, 

- spremljava izvrševanja dogovora o načinu odplačila. 

- Predlog sodišču za pričetek izvršilnega postopka (v primeru neodziva ali neizpolnjevanja 

dogovora o načinu odplačila tudi po poslanem opominu in opominu pred izvršbo). 

- Pravdni postopek na podlagi ugovora dolžnika v izvršbi (sodišče stranki napoti na pravdo, če 

dolžnik vloži obrazložen ugovor) – to predstavlja dodatno fazo, kjer ima zavarovalnica cilj v 

pravdnem postopku pridobiti ugodno sodbo. 

- Ponovni predlog za pričetek izvršilnega postopka, tokrat na podlagi sobe (ki mora biti za 

zavarovalnico ugodna), kjer se možnost ugovora zmanjša izključno na morebitne procesne 

napake sodišča. 
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- Upravljanje in vodenje izvršilnega postopka po pridobljeni pravnomočnosti. 

Zavarovalnice skladno s podzakonskim aktom (Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja 

knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov 2006, 14.104) regresne zahtevke 

knjigovodsko najprej vodijo izvenbilančno, v bilanco pa jih prenesejo šele po pridobitvi ustrezne 

pravne podlage.  

Povzeto po Ančevskem (2007, 31) ugotavljamo, da pri določanju intenzivnosti izvajanja regresnih 

zahtevkov, oblikovanju procesa dela in alokaciji razpoložljivih virov zavarovalnice ni upoštevan 

knjigovodsko računovodski status, saj se proces regresiranja izvaja enako za izvenbilančne in 

bilančne regresne zahtevke.  

Pri procesu izvajanja regresnih zahtevkov v proučevani zavarovalnici  je upoštevana le časovna 

komponenta starosti terjatve, in sicer na način, da se intenziteta izvajanja aktivnosti preusmerja v 

novo nastale terjatve, s starostjo pa se ta zmanjšuje (Pravilnik o izvajanju regresov v proučevani 

zavarovalnici, 2011, 6).   

Eden pomembnejših izzivov, s katerim se v slovenskem zavarovalnem prostoru srečujejo tako 

notranji kot zunanji deležniki, je oblikovanje ocene prihodnje vrednosti izvenbilančnih regresnih 

zahtevkov. Povsem realno je pričakovati, da se bo del teh regresnih zahtevkov v prihodnje prenesel 

med bilančne (računovodsko uveljavil v bilančne postavke), ko bodo izpolnjeni pogoji za njegovo 

uveljavitev in tako neposredno vplival na sredstva zavarovalnice, posredno pa tudi na njen poslovni 

rezultat, a kako, kdaj in za koliko ostaja zaenkrat zgolj ugibanje in je v praksi pogosto prepuščeno 

operativnemu managementu, ki je tako prisiljen podajati intuitivne ocene.  

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrske naloge je na osnovi preučitve relevantne literature s področja zavarovalništva, 

procesov reševanja škod, procesa izvajanja regresnih zahtevkov in njihovega računovodskega 

vodenja ter izvedbe empirične raziskave na vzorcu 35.505 regresnih zahtevkov, podati oceno 

bodoče vrednosti izvenbilančnih regresnih zahtevkov. 

Ocena je koristna za upravljanje procesa izvajanja regresov in bo gotovo imela veliko uporabno 

vrednost za slovensko strokovno in znanstveno področje. 

Dodaten izziv pri izdelavi naloge je predstavljalo dejstvo, da se zavarovalna stroka s tem področjem 

analitično do nastanka tega dela  še ni ukvarjala, zagotovo ne na znanstvenem nivoju in z javno 

objavo ugotovitev oz. izsledkov. 
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Z določitvijo realne ocene prihodnje vrednosti izvenbilančnih regresnih zahtevkov in časovne 

dinamike prehajanja med bilančne, bo management zavarovalnice, ki je zadolžen za proces 

izvajanja regresov, lahko tega izboljšal (Business process improvement-BPI) ali prenovil (Business 

process Reengineering) in s tem povečal učinkovitost ter uspešnost izvajanja regresov. 

V sklopu raziskave smo preučili izvajanje obstoječe prakse, saj trenutni zakonski okvirji za 

vrednotenje regresnih zahtevkov dopuščajo veliko manevrskega prostora upravnim organom 

zavarovalnic, s čimer se pojavlja tveganje za računovodske manipulacije in mahinacije ter tveganje 

za prikritje realnega stanja sredstev zavarovalnic. Predpostavljeno tveganje bo obstajalo vse dokler 

ne bodo znane realne prihodnje vrednosti preučevanih regresnih terjatev. Izsledki magistrskega 

dela bodo lahko izhodišča za ponovno preučitev ustreznosti trenutne ureditve in morebitno 

spremembo zakonskih določil, ki urejajo navedeno področje. 

Iz namena magistrske naloge smo izpeljali naslednje cilje: 

Na osnovi predelane literature in virov smo najprej predstavili  zgodovino zavarovalništva ter 

proces reševanja škod, nato podrobneje proces izvajanja regresnih zahtevkov in njihovega 

računovodskega vodenja.  

 

Pojasnili smo osnovne pojme, ki se na raziskovano področje nanašajo ter njihovo praktično 

uporabo. Za lažje razumevanje teoretičnega dela smo izvedli popis in pripravili posnetek 

trenutnega procesa izvajanja regresov v proučevani zavarovalnici, pri čemer smo na podlagi 

pravnih virov in internih aktov proučevane zavarovalnice posebno pozornost namenili 

računovodskemu vidiku evidentiranja terjatev ter njihovemu pomenu za zavarovalnice.  

 

Analizirali smo metode za ocenjevanje škodnih rezervacij pri nas in v tujini, predvsem iz vidika 

morebitne uporabne aplikativne podobnosti z našimi preučevanimi cilji. 

 

V empiričnem delu raziskave smo na podlagi realnih podatkov, ki smo jih za preteklih 12 let 

pridobili v proučevani zavarovalnici, analizirali potek prehajanja izvenbilančnih regresnih 

zahtevkov v bilančne. 

Sledila je projekcija dobljenih rezultatov na trenutne izvenbilančne regrese s ciljem oceniti 

prihodnjo vrednost regresov ter časovno dinamiko prehajanja.  

Pojasnili smo način izračunavanja ocene prihodnje vrednosti izvenbilančnih regresov in utemeljili 

ter podali izhodišča za njegovo uporabo v zavarovalnicah. 
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Na osnovi izsledkov raziskave smo poleg ustreznih podlag podali tudi usmeritve za njihovo 

uporabo pri vodenju in upravljanju poslovnih procesov v zavarovalnicah. 

Na osnovi izsledkov raziskave smo podali predloge za nadaljnje raziskave s priporočili in 

usmeritvami za prihodnje dopolnjevanje načina izračunavanja ocene z vključevanjem dodatnih 

dejavnikov, ki bi lahko dodatno vplivali na rezultate.  

1.3 Predstavitev hipotez 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: S staranjem izvenbilančnih regresnih zahtevkov se zmanjšuje njihov prehod med 

bilančne regrese.  

Pri navedenem testiranju hipoteze smo preverili, na kakšen način se odraža starost izvenbilančnih 

regresov pri prehajanju v bilančne regrese. Pojem »starost regresov« v nalogi uporabljamo za čas, 

ki je potekel od njihove vzpostavitve (nastavitve) regresa do leta, v katerem jih preučujemo (v 

magistrski nalogi bo to 31.12. 2015). Navedeno smo proučili na podlagi analize podatkov, ki so 

bili pridobljeni kot realno realizirani prehodi iz izvenbilančnih v bilančne regrese na način, da smo 

preučili čas, ki je potreben za povprečen prehod. Zaradi lažjega razumevanja in ugodnejše  

ponazoritve, sicer velikega števila podatkov, zajetih v obdelavi, smo podatke prikazali v letnih 

agregatih. 

Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. 

Hipoteza 2: Dinamika prehajanja regresnih zahtevkov iz izvenbilančnih v bilančne je enaka pri 

vseh vrstah regresov.  

S preizkusom te hipoteze smo preverili, ali je v empiričnem delu ugotovljeni način prehajanja 

izvenbilančnih regresnih zahtevkov v bilančne enak za vsaj dve skupine (vrsti) regresov. Preizkus 

smo opravili z analizo prehajanja izvenbilančnih regresnih zahtevkov v bilančne, ločeno za dve 

različni opazovani vrsti regresnih zahtevkov. Dobljene rezultate dinamike smo medsebojno 

primerjali in ugotavljali razlike in podobnosti. Na koncu smo ugotovitve interpretirali in 

predstavili. 

Hipotezo smo preverili tudi z Wilcoxonovim t testom (alternativa za parni t test).  

Hipoteza 3: Izvenbilančni regresni zahtevki, ki so starejši od štirih let, v prihodnosti ne bodo 

bistveno vplivali na obstoječi kapital zavarovalnice.  
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Preučiti smo želeli, ali so izvenbilančni regresni zahtevki, ki so starejši od štirih let, sploh še 

zanimivi za obdelavo, oziroma ali je sploh še smiselno izvajati aktivnosti izterjave na njih. V 

primeru potrditve hipoteze je od nadaljnjih aktivnosti ugodneje odstopiti (regres odpisati, 

stornirati), oziroma je smiselno vsaj oceniti ekonomičnosti nadaljnjih postopkov. Brez podrobne 

analize namreč ni mogoče dovolj natančno oceniti njihov neposredni vpliv na prihodnje stanje 

kapitala družbe. 

Hipotezo smo preverili z uporabo ustrezne frekvenčne porazdelitve. 

1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga temelji na teoretičnem in empiričnem delu.  

V teoretičnem delu smo z uporabo metode deskripcije in kompilacije analizirali vsebine relevantne 

tuje in domače strokovne literature ter drugih virov s področja zavarovalništva, procesov reševanja 

škod in procesa izvajanja regresnih zahtevkov in njihovega računovodskega vodenja. Pojasnili smo 

osnovne pojme, ki se na raziskovano področje nanašajo ter njihovo uporabo. Za namen podrobne 

predstavitve uveljavljanja regresov smo izvedli posnetek dejanskega stanja izvajanja regresov v 

zavarovalnici iz procesnega vidika, ga analizirali in preučili ter tako grafično kot opisno ponazorili. 

Sledi obravnava teoretičnih izhodišč za računovodsko evidentiranje posameznih regresov, njihova 

analiza in posnetek dejanskega postopka izvajanja aktivnosti v praksi, vse skupaj na primeru 

proučevane zavarovalnice. Nato smo preučili odnose med področjem uveljavljanja regresnih 

zahtevkov in ostalimi področji v zavarovalnici. V istem poglavju smo teoretično opisali metode in 

modele, ki preučujejo podobne pojave v ekonomiji, posebej pa smo predstavili obstoječe 

zavarovalniške metode za oceno škodnih rezervacij, s poudarkom na iskanju podobnosti in 

morebitne njihove uporabne vrednosti za preučevano oceno vrednosti izvenbilančnih regresnih 

zahtevkov. 

V empiričnem delu naloge smo najprej izvedli zbiranje podatkov na način, da smo jih v ustreznem 

formatu izvozili iz centralne baze proučevane zavarovalnice v program Excel na lokalni računalnik. 

Zbrali smo podatke o stanju vseh regresov na dan 31.12.2015, skupaj s podatki o zgodovini gibanja 

in prehajanja posameznih atributov, ki so pomembni za našo raziskavo. 

Empirični del naloge smo vsebinsko razdelili v štiri dele, in sicer: 
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Prvi del:  

Zbrali smo podatke o vseh regresih in jih razvrstili v tabele, ki vsebujejo podatke o njihovi starosti 

in jih prikazali v stolpcih (agregatno po letu nastanka), v vrsticah pa njihovo leto prehoda v bilančne 

regrese. Predhodno smo podrobno preučili podatke, ki smo jih izvozili iz skupne baze podatkov v 

program Excel in izbrisali (očistili) takšne, ki so ali bi lahko za našo raziskavo predstavljali napako 

ali popačenje skupnih rezultatov. Na podlagi dobljenih agregatnih stanj podatkov smo izračunali 

deleže uveljavitev po starostih, ki smo jih pretvorili v koeficiente (oziroma deleže v procentih) za 

posamezne agregate po letih. Izpeljali smo povprečne koeficiente (deleže) za vsako leto starosti 

terjatev in ločeno za vsako izmed obravnavanih vrst oz. skupin regresov. 

Drugi del:  

Analizirali smo obstoječe stanje izvenbilančnih regresnih zahtevkov v preučevani zavarovalnici. V 

programu Excel smo s filtriranjem podatkov pripravili izbor samo izvenbilančnih regresnih 

zahtevkov, ki smo jih nato ustrezno razporedili v opazovane skupine, sešteli njihove vrednosti po 

letih in jih prikazali v vrtilnih tabelah z vmesnimi vsotami, vse skupaj s ciljem ugotoviti agregatne 

vrednosti regresnih zahtevkov po posameznih letih njihovega nastanka (starosti) in vse navedeno 

ločeno po vrstah regresov. 

Tretji del: 

Koeficiente, ki smo jih pridobili v prvem delu tega poglavja, smo aplicirali in preizkusili na 

podatkih o izvenbilančnih regresih iz drugega dela empiričnega raziskave. Z navedenimi 

raziskovalnimi metodami smo pridobili realno oceno, koliko od vseh izvenbilančnih regresov iz 

portfelja bo prešlo v bilančne in v kolikšnem času. Preučili smo tudi uporabno vrednost izsledkov 

raziskave za morebitne prilagoditve ali spremembe procesa izvajanja regresov v proučevani 

zavarovalnici in jih teoretično konkretizirali in zapisali aplikativno metodo, ki bo širše uporabna 

tudi v drugih zavarovalnicah. 

Četrti del:  

Preverili smo zastavljene hipoteze z uporabo regresijske analize, Wilcoxonovega testa in   

frekvenčne porazdelitve. 
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1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

V nalogi je pomembno izpostaviti tudi njene omejitve, ki so za teoretični del predvsem v  

omejenosti razpoložljivih virov in literature, saj je preučevano področje specifično in znanstveno 

ter strokovno še precej neraziskano, hkrati pa nismo zasledili podobne tovrstne ureditve knjiženja 

regresov v tujini, kar nas pri preučevanju omejuje tudi geografsko.  

Omeniti je potrebno, da so podatki zbrani na podlagi realnih podatkov iz baze ene proučevane 

zavarovalnice v Sloveniji, kar je smiselno upoštevati pri uporabi metode v drugih zavarovalnicah. 

Metoda je praktično uporabna pod predpostavko, da zakonske podlage ali usmeritve o načinu 

vrednotenja regresnih zahtevkov ostanejo enake in da jih posamezna zavarovalnica enako tudi 

izvaja v praksi. Na splošno je metoda uporabna pod predpostavko »ceteris paribus«, kar pomeni 

ob drugih nespremenjenih okoliščinah. 

Prav tako bo, za povečanje uporabne vrednosti izračunavanja ocene, priporočljivo izmeriti in 

ovrednotiti zunanje vplive na preučevano področje, kot so gospodarska rast, blaginja, zaposlenost, 

stopnja represije na področju zakonodaje, ki ureja prekrške v cestnem prometu, splošne širše 

družbene opredelitve in morebitna menjava trenda pri upravljanju vozil pod prepovedanimi 

substancami, kreditno plačilna sposobnost pravnih in fizičnih oseb ter bank in podobne dejavnike. 

Vse navedeno je mogoče preizkusiti s statističnimi metodami, ki ugotavljajo značilnosti 

posameznih pojavov ter jih smiselno upoštevati pri variacijah metodoloških pristopov. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V drugem delu naloge bomo predstavili osnove zavarovalništva z njegovo zgodovino, v 

nadaljevanju pa si bomo natančneje ogledali ožje segmente, ki jih je smiselno poznati zaradi lažjega 

razumevanja raziskave. Zraven področja reševanja škod, bomo predstavili še področje regresiranja 

škod in računovodskega vodenja regresov, na koncu tega poglavja pa še osnove izračunavanja 

zavarovalno - tehničnih rezervacij. 

2.1 Zavarovalništvo  

V uvodnem delu teoretičnih izhodišč bomo predstavili zgodovinski razvoj zavarovalništva s 

poudarkom na mejnikih, ki so pomembni za slovensko zavarovalstvo. Sledi predstavitev osnov 

zavarovalništva.   

V celotnem delu so uporabljeni strokovni zavarovalniški izrazi, katerih pomen je povzet ali citiran 

iz edinega slovenskega t.i. slovarja zavarovalniških izrazov, to je Razlaga zavarovalniških izrazov 

(Močivnik, 2010). 

2.1.1 Zgodovina zavarovalništva 

Prve zametke zavarovalništva je po Ivanjku (et. al. 1999)  mogoče zaslediti že v obdobju 2000 let 

pr. n. š., na področju Babilona. Trgovske karavane so se v tistih časih dogovorile, da bodo 

morebitno škodo posameznih trgovcev, ki bo posledica ropa, izgube ali uničenja zaradi viharja, 

nadomestili solidarno (razdelno). To so hkrati tudi prvi zametki vzajemnosti, kar je eden izmed 

osnovnih temeljev zavarovanja. 

Kasnejši resen razvoj je povzročilo odkritje novih celin in s tem razvoj transporta (pomorstvo, 

ladjarstvo) kot panogo, kar je bila takrat gonilna sila razvoja celotnega gospodarstva. Z razcvetom 

trgovine se je razvijala tudi organiziranost gospodarstva (Kačar, 2010). 

Naslednje pomembnejše obdobje za zavarovalništvo pripisuje Kačar (2010, 5) znanstvenim 

dosežkom na področju matematike (verjetnostni račun) in statistike (Bernoulli, Descartes, Pascal), 

ki so v t. i. novem veku razvili matematično orodje, ki je podlaga večine analiz še danes. Hkrati se 

je s pričetkom industrijske revolucije pričelo tudi obdobje prvih večjih tovarn in kasneje tudi večjih 

naravnih katastrof, kar je narekovalo potrebe za hitrejši razvoj zavarovalništva in večjo mero 

prilagodljivosti. Tako so nastale prve prave zavarovalnice v Nemčiji, Angliji, Franciji in Ameriki, 

s katerimi so se pojavili tudi prvi zakonski okviri delovanja sedaj hitro rastoče panoge. 
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Korenine Slovenskega zavarovalništva, kot ga poznamo danes v Sloveniji, po Novaku (1996)  

segajo v 19. stoletje, ko je bila leta 1871  ustanovljena Zavarovalna banka Slovenija, leta 1900 pa 

Vzajemna zavarovalnica.  

Sledilo je obdobje zavarovalništva v Avstro-ogrski (1900‒1918), ki je bilo zaznamovano z veliko 

prisotnostjo tujih zavarovalnic 823), ki so največji tržni delež dosegale v življenjskih in 

premoženjskih zavarovanjih.  

Po letu 1919 je v Kraljevini Jugoslaviji (1919‒1936) nastopilo t. i. obdobje »brez zavarovalnega 

nadzora«, kjer se je tujim zavarovalnicam na trgu pridružilo še nekaj novih domačih (skupno so 

zasedale približno tretjino trga), ki pa so zaradi visokih premij ustvarjale precejšnje dobičke.  

S propadom dunajske zavarovalnice Phoenix je bilo konec zavarovalništva brez nadzora. Obdobje 

1937‒1945 je bilo zaznamovano z umikom tujih zavarovalnic in ustanovitvijo nekaterih domačih 

kot so Dunav, Sava, Jadranska zavarovalnica in Zedinjena zavarovalnica.  

Po drugi svetovni vojni je sledilo obdobje »administrativnega zavarovalstva in monopola«     

(1946‒1961). Naziv je bil v bistvu sinonim za centralizacijo, zaplembo in ukinitev premoženja 

tujih in domačih zavarovalnic. Država je znižala raven premij in uvedla eno samo zavarovalnico 

(DOZ) ter tako tudi v zavarovalništvu ustvarila zaprt sistem brez tržne konkurence.  

Obdobje med 1962 in 1967 je poimenovano obdobje navidezne konkurence, saj je z Zakonom o 

zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih zamenjalo monopolni sistem z na videz tržnim in 

omogočilo ustanavljanje zavarovalnih skupnosti. 

Med leti 1968 in 1976 je sledilo obdobje samoupravnega gospodarstva z uvedbo zavarovalnega 

nadzora preko obvezne aktuarske službe. Z združevanjem občinskih zavarovalnih zavodov v bolj 

praktično organizacijsko obliko so nastale komercialne zavarovalnice (Maribor, Sava), ki so 

poslovale po načelih prostega trga na celotnem področju bivše Jugoslavije. Leta 1976 sta se 

zavarovalnici Maribor in Sava združili v Zavarovalno skupnost Triglav. V Sloveniji sta takrat 

delovali še zagrebška Croatia in srbski Dunav. 

V obdobju liberalizacije brez zavarovalnega nadzora (1977‒1990) so bile vse zavarovalnice 

organizirane kot vzajemne. Tržna naravnanost zavarovalnic je bila vidna tako v prilagajanju 

storitev kot tudi v širitvi ponudbe in prodajnih kanalov.  

Po osamosvojitvi je nastopilo obdobje omejenega zavarovalnega nadzora (1991‒1993), ki je 

prineslo novo registracijo sicer že prisotnih zavarovalnic iz republik nekdanje države (Croatia = 

Slovenica, Dunav = Ljubljanska zavarovalnica). Prav tako so se osamosvojile tri območne 

skupnosti zavarovalnice Triglav in se preimenovale v Zavarovalnico Maribor d.d., Adriatic 
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zavarovalno družbo d.d. in Zavarovalnico Tilia d.d.. Pojavilo se je tudi nekaj manjših zavarovalnic 

(Mercator, Prima in Merkur). Ustanovljen je bil Slovenski zavarovalni biro, ki je leta 1992 prevzel 

urejanje zahtevkov v povezavi z zeleno karto (ZK) in hkrati prevzel vlogo povezovalnega organa 

zavarovalništva. 

Obdobje konkurence in sodobnega zavarovalnega nadzora (od leta 1994) je prineslo povsem tržno 

orientirano poslovanje s sodobnim zavarovalnim nadzorom. Slovenski zavarovalni biro se 

reorganizira v gospodarsko interesno združenje (GIZ) in se preimenuje v Slovensko zavarovalno 

združenje (SZZ). Z večkratnim noveliranjem zakonodaje se je slovensko zavarovalništvo sprotno 

prilagajalo smernicam Evropske unije (EU) in s samim vstopom v EU ta proces praktično že 

končalo. V zadnjem obdobju se nahajamo v koordiniranem uvajanju standardov in evropskih 

direktiv. 

2.1.2 Osnove zavarovalništva 

Definicij in opredelitev pojma zavarovalništvo je vsaj toliko, kolikor je znanstvenikov, ki se s tem 

področjem resneje ukvarjajo, Ivanjko (1999) pa navaja, da je osnovni pomen zavarovanja varnost 

pred posledicami določenih dogodkov oz. organizirana dejavnost za vzpostavitev lastne varnosti. 

Zavarovanje v širšem smislu po Kačarju (2010, 10) predstavlja: 

- Organizirano institucijo družbenega pomen z jasnimi pravili in okviri delovanja, 

- gospodarsko dejavnost velikega ekonomskega, tehničnega, pravnega, sociološkega in celo 

socialnega pomena. 

V ožjem smislu predstavlja zavarovanje vse aktivnosti zavarovalnice, vezane na samo tehnično 

izvedbo posla. Brez nadaljnjega razčlenjevanja bi po Kačarju (2010) lahko povzeli, da so to 

naslednji sklopi:  

- Preučevanje trga in priprava novih zavarovalnih produktov in njihovih različic, 

- priprava ponudb, prodaja in sklepanje zavarovanj,  

- ogledi, cenitve in reševanje škodnih primerov,  

- podpora vse trem navedenim sklopom: informacijska tehnologija, izobraževanje, aktuarstvo, 

finance, finance in računovodstvo, pravna podpora, upravljanje s kadrovskimi viri, več ravni 

managementa. 
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Kačar (2010, 46) v svojem delu kot ključne funkcije zavarovalstva navaja: 

- Preprečevanje in reševanje škod, 

- finančna funkcija, 

- socialna funkcija. 

Pod preprečevanje in reševanje škod je mišljena neposredna in posredna zaščita. V prvem delu je 

vloga zavarovanja neposredna zaščita s preventivnimi in represivnimi ukrepi, med katere v 

glavnem sodijo osveščanje in izobraževanje ljudi, stimuliranje samozaščitnih aktivnosti 

zavarovancev ipd. Med represivne ukrepe štejemo ukrepe, s katerimi funkcija zavarovalništva 

deluje kaznovalno, na primer: lastna udeležba pri škodah (odbitna franšiza), odklonitev 

posameznih vrst zahtevkov ob nespoštovanju zakonskih ali pogodbeno dogovorjenih ukrepov, 

regresni (povračilni) zahtevki ipd. 

Finančna funkcija zavarovanja je širšega družbenega pomena in preprečuje ali vsaj omili posledice 

nepredvidenih dogodkov, ki bi sicer za posameznika ali poslovni subjekt lahko pomenili veliko ali 

celo nenadomestljivo škodo, kar bi lahko slabo vplivalo na družbo in njeno gospodarsko blaginjo. 

Hkrati je zavarovalnica z velikimi finančnim kapitalom pomemben udeleženec finančnih trgov in 

inštitucij, ki na njem delujejo (banke, borzne hiše, država ...). 

Socialna funkcija poleg prej navedenih pomembno vpliva na celotno družbo, neposredno pa najbolj 

na posameznika, ki škodni dogodek utrpi. Uničena polja, posevki, požar nepremičnin, poškodba 

vozila, smrt, invalidnost ali hujša nezgoda oz. bolezen so izredni dogodki, ki brez sklenjenega 

zavarovanja lahko bistveno poslabšajo življenja nam in našim najbližjim (ibid.).  

V nadaljevanju se bomo posvetili ožjemu delu zavarovalništva in posebej predstavili segment 

reševanja škodnih primerov z namenom kasnejšega lažjega razumevanja področja regresiranja dela 

škod, katerega segment je osrednji del preučevanega problema. 

2.2 Reševanje škod  

Reševanje ali likvidacija škode je izvršitev osnovne obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne 

pogodbe, če so izpolnjeni pogoji za nastanek obveznosti. Sestavljena je iz ugotavljanja nastanka 

škode, vzroka škode, vzročne zveze med vzrokom in nastalo škodo, višine škode, višine 

zavarovalnine oziroma odškodnine, pravice zavarovanca do izplačila škode in morebitne regresne 

pravice. Likvidacija se zaključi z izplačilom zavarovalnine ali odškodnine ali z odklonitvijo 

izplačila (Močivnik 2010, 35). 
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Načinov in postopkov reševanja škod je najmanj toliko, kolikor je zavarovalnih vrst. Zaradi 

obširnosti in velikega števila zavarovalnih vrste se v nadaljevanju omejujemo na zavarovalne vrste, 

ki najpogosteje in najštevilčnejše predstavljajo morebitni prihodnji regresni zahtevek. Ob kreditnih 

zavarovanjih, kjer vsak škodnih dogodek, ki je rešen v korist oškodovanca, v vsakem primeru 

predstavlja gotov regresni zahtevek, so to še avtomobilska zavarovanja. 

Med avtomobilska zavarovanja v širšem pomenu besede spadajo tako zavarovanja Avtomobilske 

odgovornosti (AO) kot Kasko zavarovanja, vključno z vsemi podvrstami in kombinacijami 

različnih rizikov. V nalogi bomo predstavili osnovni proces reševanja škod iz naslova 

Avtomobilske odgovornosti (AO), predvsem z namenom lažjega razumevanja kasnejših regresnih 

zahtevkov. 

2.2.1 Zavarovalna pogodba 

Zavarovalna pogodba v slovenski zakonodaji ni v celoti urejena na enem mestu, v neki kodificirani 

obliki, temveč jo urejajo različni zakoni, med katerimi so najpomembnejši naslednji: 

- Obligacijski zakonik,  

- Zakon o zavarovalništvu, 

- Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, 

- Zakon o varstvu potrošnikov, 

- Pomorski zakonik, 

- Zakon o finančnem zavarovanju. 

 

Obligacijski zakonik (OZ) edini na splošno ureja zavarovalno pogodbo v XXVI. poglavju (od 921. 

do 989. člena). Za vse zavarovalne pogodbe je značilno, da gre za t.i. aleatorne in adhezijske 

pogodbe. Strankam pogodbe tudi ni omogočena takšna pogodbena svoboda glede urejanja 

razmerij, kot je to sicer dopustno v ostalih obligacijskih razmerjih. Posamezna zavarovalna 

pogodba se sme odmakniti le od tistih določb poglavja o zavarovalni pogodbi Obligacijskega 

zakonika, v katerih je to izrecno dopustno ter od tistih, ki pogodbenim strankam omogočajo ravnati 

tako, kakor hočejo. Odmik od drugih določb je dopusten samo, če je v nedvomnem interesu 

zavarovanca (OZ, 924. čl.) (Srše 2010, 17.). 
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Posamezne zavarovalne vrste in oblike zavarovanj ali posamezne pravice pogodbenih strank so 

določene s posebnimi, specialnimi zakoni. Za namen te naloge se bomo omejili na prikaz posebne 

ureditve zavarovanja lastnika vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam 

(zavarovanje avtomobilske odgovornosti), ki je (poleg nekaterih drugih obveznih zavarovanj v 

prometu) urejeno v Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu.  

2.2.2 Zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam 

 

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu ureja nekaj posebnosti glede zavarovalne pogodbe, ki 

so hkrati tudi njene bistvene sestavine. S tem zakonom je v celoti določen obseg obveznega 

zavarovanja in tudi razlogi oz. primeri, v katerih ima zavarovalnica pravico terjati povračilo 

izplačanih zneskov od odgovorne osebe oz. zavarovanca. Glede vprašanj, ki jih ta poseben zakon 

ne določa, se uporabljajo splošna določila Obligacijskega zakonika. 

Glavni namen zavarovanja lastnika vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam 

je zaščita ponesrečencev in drugih oškodovancev v nesrečah, ki nastanejo v javnem prometu. 

Razvoj in množičnost javnega motoriziranega prometa je pripeljala do spoznanja, da iz vozil na 

motorni pogon izhaja povečana nevarnost za različne vrste nesreč, ki jih, kljub skrbnosti in 

pazljivosti voznikov, ni mogoče v celoti preprečiti – t.i. objektivna odgovornost (tudi odgovornost 

ne glede na krivdo). Zaradi javnega interesa se je država odločila in predpisala obseg (vsebino) in 

obveznost sklenitve zavarovanja avtomobilske odgovornosti. 

Pomembna značilnost te vrste zavarovanja je prav njena obveznost sklenitve tako za lastnika1 

motornega vozila, ki brez sklenjenega zavarovanja z vozilom ne sme biti udeležen v javnem 

prometu, kakor tudi za zavarovalnico2, ki ne sme zavrniti sklenitve zavarovalne pogodbe (t.i. 

kontrahirna dolžnost). S tem ureditev odstopa od načela prostega urejanja medsebojnih 

obligacijskih razmerij, ki sicer veljajo na področju civilnega. Načelo prostega urejanja razmerij 

pomeni, da se zainteresirani subjekti svobodno odločajo ali bodo sklenili, s kom bodo sklenili in s 

kakšno vsebino bodo sklenili določeno pogodbeno razmerje (Srše, Pravo v zavarovalništvu, tč. 

1.1.2, 5.) 

                                                 

1 15. člen ZOZP: »Lastnik vozila mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroči tretjim osebam zaradi 
smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja, uničenja in poškodovanja stvari (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje avtomobilske odgovornosti), 

razen proti odgovornosti za škodo na stvareh, ki jih je sprejel v prevoz. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri uporabi vozil, registriranih v 

Republiki Sloveniji, mora biti sklenjeno v skladu z določbami tega zakona.« 

2 1. odst. 5. člena ZOZP: Zavarovalnica mora skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji, za zavarovanja v letalstvu 

pa tudi skladno z Uredbo 785/2004/ES. 
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Primeri, v katerih ima zavarovalnica, pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti pravico terjati 

povračilo izplačanih zneskov od odgovorne osebe oz. zavarovanca (t.i. regresni razlogi), so 

eksplicitno določeni v 3. odstavku 7. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu.  

Zavarovalnica ima, pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pravico do uveljavljanja regresa 

zoper odgovorno osebo samo v naslednjih primerih: 

- Če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi. 

- Če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada 

vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine 

vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk. 

- Če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala 

izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma 

varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike 

Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti 

vozniškega dovoljenja. 

- Če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 

psihoaktivnih snovi, in sicer nad dovoljeno mejo. 

- Če je voznik škodo povzročil namenoma. 

- Če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno. 

- Če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in 

podatke o zavarovanju. 

Kljub pravici, ki jo zakon daje zavarovalnici, pa je slednja pri višini regresnega zahtevka zoper 

odgovorno osebo omejena, ne glede na višino škode, ki jo je na podlagi sklenjenega zavarovanja 

morala izplačati. Omejitev zneska regresnega zahtevka ne velja le v primeru, če je bila škoda 

povzročena namenoma.  

2.2.3 Proces reševanja škod 

 

Izplačilo odškodnine ali zavarovalnine v primeru nastanka zavarovalnega primera je ena od 

temeljnih in glavnih obveznosti zavarovalnice iz sklenjene zavarovalne pogodbe. Proces 

ugotavljanja okoliščin in dejstev pomembnih za odločanje o izplačilu v zavarovalnici ni predpisan 
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in ga vsaka zavarovalnica organizira po svoje. Kljub različni mikroorganiziranosti t.i. škodnega 

procesa med posameznimi zavarovalnicami, pa so nekatere faze skupne vsem. Škodni proces tako 

delimo v nekaj glavnih faz oz. zaključenih celot, katerih skupni cilj je ugotoviti vse relevantne 

okoliščine dogodka, iz katerega se uveljavlja plačilo škode in sprejem odločitve o izplačilu 

odškodnine ali zavarovalnine.  

Proces se, glede na različne zavarovalne vrste, razlikuje že v okviru ene zavarovalnice, zato tudi 

ne preseneča dejstvo, da je organiziranost procesa med različnimi zavarovalnicami na mikro nivoju 

različna. Odvisna je zlasti od stopnje uporabe modernih tehnologij in orodij za oceno in/ali izračun 

škode, obsega informacijske podpore in s tem stopnje avtomatizacije delovnega procesa, 

organizacijske umeščenosti (kot nadaljevanje prodajnega procesa ali kot samostojno organizirana 

funkcija) ipd. 

Ker se proces reševanja škod, ureditev pravic oškodovancev/zavarovancev in primerih, v katerih 

je zavarovalnica upravičena terjati povračilo izplačane škode od odgovorne osebe, razlikuje glede 

na vrsto zavarovanja, se v tej nalogi glede procesa reševanja škod in regresiranja omejujemo na 

prikaz procesa reševanja škod iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki ga v povzemamo po 

Sistemskem postopku proučevane zavarovalnice (2015, 3‒12).  

Prijava škode 

Postopek reševanja škode se sproži oz. prične na zahtevo oškodovanca, in sicer tako, da 

zavarovalnici prijavi škodo oz. postavi zahtevek za plačilo (povrnitev) nastale škode. Prične se z 

vložitvijo zahtevka upravičene osebe (oškodovanca). Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti 

lahko slednji skladno z zakonom zahteva povrnitev vseh oblik pravno priznane škode, ki so 

posledica smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja in uničenja ali poškodovanja stvari. 

Registracija škode 

Po prejemu zahtevka za plačilo škode zavarovalnica preveri, ali je bilo za obravnavani primer 

sklenjeno ustrezno zavarovanje, t.j. ali obstaja kritna polica zavarovanja in škodni primer evidentira 

v svojih evidencah, v katere vnese podatke o dogodku, strankah, kritni zavarovalni polici, škodnem 

vzroku ipd. Obvezna sestavina registracije škode je tudi oblikovanje škodne rezervacije za 

konkretni primer. Zavarovalnica na podlagi znanih informacij oceni skupno vrednost bodočih 

izplačil iz obravnavanega zavarovalnega primera, ki jo lahko tekom škodnega procesa, na podlagi 

novih ali dodatnih informacij, ustrezno prilagaja. Zbrani podatki zavarovalnici služijo tako za 

reševanje konkretnega škodnega primera kakor tudi za odkrivanje morebitnih prevar, analize 

škodnega dogajanja, aktuarske izračune itd. 
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Ogled škode 

Ko je škodni primer evidentiran, zavarovalnica na podlagi vrste in obsega prijavljene škode in na 

podlagi predložene dokumentacije sprejme odločitev o tem, ali je potreben ogled škode (npr. vozila 

ali drugih poškodovanih predmetov) oz. osebni pregled (v primeru telesnih poškodb). Namen 

ogleda škode ali osebnega pregleda (v primeru telesnih poškodb) je evidentiranje in popis obsega 

in vrste poškodb ter v primeru premoženjske škode tudi ugotovitev možnosti za vzpostavitev 

prejšnjega stanja, načina izvedbe popravila ipd. 

Zbiranje dokumentacije 

Pred izplačilom škode je poleg izjav oškodovanca potrebno pridobiti še izjavo domnevnega 

povzročitelja in dodatne dokaze ali informacije o dogodku iz drugih virov. Zavarovalnica zato v 

tej fazi postopka skuša pridobiti čim več podatkov, ki ji bodo služili za potrditev ali ovrženje izjav 

oškodovanca, kot tudi za ugotovitev vseh ostalih relevantnih okoliščin potrebnih za sprejem 

odločitve o izplačilu škode in za pričetek postopka izvajanja regresa. Pri reševanju škod iz 

avtomobilske odgovornosti je najpomembnejši nepristranski vir zapisnik policije o dogodku, iz 

katerega je mogoče ugotoviti vse relevantne podatke o dogodku, povzročitelju, obstoju regresnega 

razloga in tudi podatke o regresnem zavezancu.  

Odločitev o temelju 

Na podlagi v postopku zbrane dokumentacije zavarovalnica odloči o temelju zahtevka za plačilo 

škode. Odločanje o temelju vključuje tako ugotavljanje aktivne legitimacije vlagatelja zahtevka 

kakor tudi pravne podlage za odgovornost povzročitelja. V kolikor zavarovalnica ugotovi, da ni 

temelja za plačilo škode, zahtevek zavrne oz. odkloni izplačilo, v nasprotnem primeru pa obračuna 

in v denarnem znesku ovrednoti nastalo škodo.  

Obračun škode 

V kolikor je odločitev zavarovalnice o temelju pozitivna, pristopi k obračunu škode. Obračun škode 

predstavlja zneskovno ovrednotenje posameznih vrst nastale in pravno priznane škode. Na podlagi 

obračuna škode zavarovalnica izdela t.i. poravnalno ponudbo oz. zaključni sporazum in ga 

posreduje v podpis oškodovancu. S podpisom in izpolnitvijo (izplačilom) poravnave oz. 

zaključnega sporazuma zavarovalnica in oškodovanec dokončno rešita medsebojna razmerja iz 

obravnavanega škodnega dogodka.  
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Zaključek  

V tej fazi zavarovalnica v svojih evidencah zabeleži in po potrebi popravi predhodno zapisane 

podatke o vzroku in znesku škode, morebitnih regresnih razlogih in podatke o regresnem 

zavezancu. Zadeva se v procesu škod s tem zaključi.  

V kolikor zavarovalnica izplača škodo, za katero ugotovi, da obstaja t.i. regresni razlog, in v kolikor 

identificira t.i. regresnega zavezanca, se postopek reševanja škode zaključi in se prične proces 

izvajanja regresov. Celotni škodni spis, na podlagi katerega je zavarovalnica izplačala 

odškodnino/zavarovalnino, tako postane vhodna dokumentacija za pričetek izvajanja regresa. 

Fazi odločitve o temelju in obračuna škode, v primeru nestrinjanja ter podaje ugovora oz. pritožbe, 

strank, sledi še t.i. interni pritožbeni postopek, kjer zavarovalnica skladno z internimi pravili preuči 

ugovorne ali pritožbene navedbe in o njih odloči.  
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Slika 1:Proces reševanja škod v proučevani zavarovalnici 

 

Iz ponazoritve so razvidne faze reševanja škod, in v vseh fazah, posebej pa do izplačila škode, mora 

škodno osebje budno spremljati in presojati razloge za potencialni regres. 
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2.3 Regresiranje škod 

»Z namenom uveljavljanja svojih zakonskih in pogodbenih upravičenj in da zaščiti svoje 

premoženje ter preventivno vpliva na ravnanje fizičnih in pravnih oseb preučevana zavarovalnica 

(v nadaljevanju zavarovalnica) izvaja regrese zoper fizične in pravne osebe (v nadaljevanju 

regresne zavezance).  

Pod pojmom regres razumemo zahtevke proti osebam: 

- Ki so povzročile škodo in zanjo odgovarjajo na podlagi določb odškodninskega prava 

(subrogacija), 

- za katere je zavarovalnica poravnala škodo na podlagi pogodbenih določil (pogodbena 

subrogacija), 

- za katere je zavarovalnica na podlagi zakonskih določb ali iz drugih razlogov poravnala škodo, 

pa niso bile zavarovane, niso imele zavarovalnega kritja ali so zavarovalno kritje izgubile 

(regres)« (Pravilnik o izvajanju regresov v proučevani zavarovalnici, 2011, 1). 

Ančevski (2007, 7) razlaga, da je regres zahtevek za povračilo izplačane odškodnine, ki ga mora 

povrniti tisti, ki je odgovoren za nastalo škodo. Nadalje razlaga, da je regresiranje škod 

uveljavljanje pravic do povračila in v širšem pomenu tudi izvajanje procesa izterjave ter vseh 

postopkov, povezanih s tem procesom. 

V zavarovalništvu se regresi združujejo v skupine, kjer je podlaga ista ali sorodna zavarovalna 

vrsta. Imena skupin regresov so tako izpeljana po zavarovalnih vrstah, pri katerih se najpogosteje 

izvajajo. Veliko je zavarovalnih vrst, kjer regresnih zahtevkov ni mogoče izvajati, a te niso predmet 

naloge. 

Najpogostejše skupine regresov in zavarovalne vrste iz katerih so nastali, so tako: 

- Kreditni regresi, ki nastanejo iz škod pri vseh vrstah kreditnih zavarovanj. 

- Avtomobilski regresi, ki se delijo na: 

 AO regrese, ki nastanejo iz škod, ki jih zavarovalnica izplača iz zavarovanja avtomobilske 

odgovornosti in 

 Kasko regrese, ki nastanejo iz škod, ki so izplačane po kasko zavarovanju vozil. 
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- Regresi iz premoženjskih zavarovanj, kamor prištevamo vse regrese, ki imajo za osnovo 

izplačilo škode po katerikoli obliki premoženjskih zavarovanj, čeprav sem, poleg požarnih 

zavarovanj z vsemi riziki, prištevamo tudi odgovornostna zavarovanja, ki so vključena v pakete 

premoženjskih zavarovanj in pokrivajo določene rizike lastnikov, ki jih imajo iz naslova 

odgovornosti zaradi uporabe in posesti premoženja. 

- Kavcijski regresi, ki so posledica izplačanih škod pri zavarovanjih zaradi neplačil pri: 

o Poslovanju s plačilnimi karticami pravnih oseb - prevoznikov,  

o uveljavljanju danih garancij (za dobro izvedbo del, za ustrezno delovanje …), 

o plačilih carinski obveznosti, itd. 

- Transportni regresi, ki jih delimo na regrese, ki so posledica izplačanih škod po zavarovanju: 

o Prevozniške odgovornosti, kjer prevoznik odgovarja za škodo nastalo na blagu med 

prevozom. 

o Kargo zavarovanju pošiljk, kjer lastnik blaga zavaruje večino rizikov, ki bi se med 

transportom lahko udejanjili. 

Ker tako po vrednosti kot po številu predstavljajo veliko večino vseh regresov po zavarovalnicah 

kreditni in avtomobilski regresi, se bomo v nadaljevanju ukvarjali samo z navedenima vrstama oz. 

v določenih poglavjih izključno z avtomobilskimi regresi ali celo samo z AO regresi. 

2.3.1 Proces izvajanja regresov 

Povzeto po Ančevskem (2007, 9) je v razni literaturi mogoče zaslediti veliko definicij poslovnega 

procesa, če povzamemo najbolj znane avtorje3, pa lahko zapišemo, da je uspešen poslovi proces 

neko delo, s katerim dosežemo povečano vrednost začetnega vložka v ta proces, pa naj si gre to za 

proizvode ali storitve.  

 

 

  

                                                 
3 Definicije poslovnih procesov povzemamo po citatih iz naslednje literature: Hammer, Champy, 1995, 45; in 2001,  

Davenport in Short, 1990, 11‒27; Morris, D in J. Brandon, 1993, 68; Kaltnekar, 1989, 12, Khoon 1998, 8‒9, kjer je 

to področje podrobneje razdelano. 
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VLOŽKI

(material, informacije, oprema, drugi viri) POSLOVNI PROCES
IZLOŽKI

(proizvod, storitev, polizdelek,...)

 

Slika 2:  Poslovni proces 

Vir: Ančevski (2007,9). 

 

Vložki so načeloma informacije, oprema, polizdelki oz. drugi vir, ki se tekom procesa spremeni v 

izložek. Ta je namenjen zunanjim ali notranjim odjemalcem ali kot vložek v nadaljnji proces 

(ibid.).  

Poslovni proces se po Bobeku (2003, 6) deli tudi na delovne procese, ki se nadalje delijo še na 

aktivnosti. 
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Slika 3:Poslovni proces z delovnimi procesi (fazami) in aktivnostmi 

Vir: Bobek 2003, 6. 
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Proces izvajanja regresov je sicer eden od mnogih procesov v zavarovalništvu, a če jih razporedimo 

po nekem naravnem zaporedju izvajanja, velja za zadnjega v skupnem procesu osnovne 

zavarovalniške dejavnosti. Za lažje razumevanje vrstnega reda izvajana glavnega procesa bomo 

tega najprej na kratko opisali.  

Začetni proces v zavarovalnicah je po Burltonu (2001, 48) prodaja in sklepanje zavarovanj, s čimer 

zavarovalnica pridobi osnovni posel, zavarovanec pa osnovno varnost za odpravo posledic 

slučajnega škodnega dogodka. Za primere, kjer je prijavljen škodni dogodek, sledi proces 

reševanja in izplačila škod, pri čemer mora škodno osebje biti pozorno na morebiten obstoj 

regresne pravice zavarovalnice (niso vse škode nujno tudi regres, razen pri kreditnih zavarovanjih) 

in za slednje se po izplačilu škode ta preda v proces izvajanja regresa oziroma povračilni regresni 

zahtevek. 

V nadaljevanju predstavljamo proces izvajanja regresov, ki je po naravi sicer podproces zgoraj 

opisanega procesa, a ga bomo zaradi želje po razumevanju preučevanega problema v tej nalogi 

obravnavali kot samostojnega. Prikazujemo posnetek procesa izvajanja regresov v izbrani 

zavarovalnici z glavnimi delovnimi procesi, ki jih bomo v naši nalogi poimenovali faze (oznaka 

F), katerim bomo v nadaljevanju opisno dodali  aktivnosti (A). 
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Slika 4:Proces izvajanja regresov s fazami 

Vir: Posnetek stanja procesa izvajanja regresov (s fazami) v proučevani zavarovalnici in Sistemski 

postopek za izvajanje regresov (2016, 8‒13). 
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Kot je razvidno iz zgornje slike (slika 4), si faze sledijo po nekem naravnem zaporedju, pri čemer 

pa je potrebno izpostaviti, da se vse navedene faze ne izvajajo nujno za vse regrese. 

2.3.2 Faze in aktivnosti pri izvajanju regresov 

Iz posnetka stanja v izbrani zavarovalnici smo opredelili osnovne faze (v nadaljevanju označene s 

F), ki jih skupaj z osnovnimi aktivnostmi (v nadaljevanju označene z A) navajamo v nadaljevanju: 

F1: Preučitev temelja in višine regresa 

- A1: Prejem predloga za regres in preučitev razpolaganja z ustrezno dokumentacijo. 

- A2: Pridobivanje dodatne dokumentacije ali podatkov, ki so pomembni za določitev temelja za 

izvajanje regresa ali njegove višine. 

- A3: Določitev pravnega temelja (pravne podlage) za izvajanje regresa ter njegove višine. 

- A4: Registracija regresnega zahtevka v Regresni register v e-obliki. 

- A5: Oblikovanje, priprava in tiskanje regresnega zahtevka (v nadaljevanju RZ) skupaj s 

povratnico. 

F2: Pojasnjevanje temelja in višine po poslanem RZ 

- A1: Pojasnjevanje in usklajevanje okoliščin škodnega dogodka, ki vplivajo na temelj za regres. 

- A2: Pisna utemeljitev pravnega temelja za regres (po pošti in e-pošti). 

- A3: Pisna utemeljitev višine regresa (po pošti in e-pošti). 

- A4: Sprejemanje strank in njihovih pooblaščencev ob osebnih obiskih. 

F3: Sklepanje dogovorov o načinu odplačila  

- A1: Preučitev prošnje dolžnika oz. njegovega pooblaščenca. 

- A2: Preučitev dolžnikovega predloga in skladnosti glede na višino regresa in interna pravila. 

- A3: Usklajevanje dogovora, sklenitev in evidentiranje v Regresni register. 

- A4:  Spremljanje plačil. 
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F4: Opominjevalni postopek 

- A1: Kontrola neplačil, morebitnih moratorijev in preplačil. 

- A2: Oblikovanje seznama neplačnikov z razdelitvijo in določitvijo vrste opomina. 

- A3: Telefonsko opominjanje. 

- A4: Pisno opominjanje (opomin zaradi neodziva na RZ, opomin za neplačan obrok, opomin 

pred izvršbo). 

- A5: Izredni opomini (opomin po e-pošti, sms …). 

F5: Vložitev predloga za izvršbo 

- A1: Pregled in ureditev podatkov (o dolžnikih, višina terjatve, morebitna delna plačila, 

morebitni ostali dolgovi do zavarovalnice, izbor primernih izvršilnih sredstev …). 

- A2: Vložitev predloga za izvršbo na COVL v elektronski obliki (COVL- centralni oddelek 

verodostojne listine, ki podpira elektronsko vložitev predloga za izvršbo). 

- A3: Plačilo sodne takse za vložitev po prejetem elektronskem nalogu za plačilo. 

- A4: Skeniranje in arhiviranje prejetega sklepa o izvršbi. 

- A5: Prejem in evidentiranje potrjene pravnomočnosti sklepa o izvršbi. 

F6: Pravdni postopek (v primeru ugovora dolžnika) 

- A1: Prejem ugovora  dolžnika s sklepom sodišča o razveljavitvi sklepa o izvršbi in  napotitvi 

na pravdo. 

- A2: Preučitev vsebine ugovora dolžnika. 

- A3: Sestava odgovora na ugovor. 

- A4: Preučitev pripravljalnih vlog dolžnika v pravdnem postopku. 

- A4: Pripravljalne vloge za upnika. 

- A5: Pristopi na sodišča (naroki, obravnave). 

- A6: Preučitev izvedeniških mnenj. 
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- A7: Preučitev sodb (odločb) sodišča. 

- A8: Priprava pritožbe (v primeru nestrinjanja s sodbo). 

- A9: Predlog za revizijo postopka (v izrednih primerih). 

F7: Upravljanje izvršilnega postopka 

- A1: Evidentiranje in digitalizacija pravnomočnega sklepa o izvršbi. 

- A2: Evidentiranje aktivnih izvršilnih sredstev in morebitnih sprememb (delnih ustavitev). 

- A3: Upravljanje izvršilnih sredstev in sodelovanje z izvajalci (izvršitelj, delodajalec, banke …). 

- A4: Poizvedovanje o premoženju dolžnikov (pri upravljalcih zbirk podatkov, pri državnih 

organih, na sodišču v zemljiški knjigi, elektronsko v registrih trr, prebivalstva, motornih vozil, 

itd.). 

- A5: Sodelovanje s sodiščem (delne utesnitve izvršbe za prejeta plačila, predlaganje novih 

izvršilnih sredstev, odloga izvršbe ipd.). 

Zgoraj navedene faze se v proučevani zavarovalnici izvajajo v treh različnih organizacijskih 

enotah.  

Zagotovo se v procesu izvede le 1. faza (F1), vse ostale pa se izvajajo samo pod določenimi pogoji, 

najdlje pa se lahko regresiranje izvaja vse do vključno faze F7. Tudi vse aktivnosti znotraj 

posameznih faz niso nujno izvedene, če za to ni potrebe ali pogojev. 

2.3.3 Pravne podlage za uveljavljanje regresnih zahtevkov 

V skladu s Pravilnikom o izvajanju regresov v proučevani zavarovalnici je Regresni zahtevek ali 

tudi regres  v zavarovalni (pa tudi sodni) praksi ustaljeno poimenovanje za t.i. povračilni zahtevek 

zavarovalnice. Gre za zahtevek, ki temelji na zavarovančevi kršitvi zavarovalne pogodbe, kar 

pomeni, da ima naravo zahtevka za uveljavitev poslovne odškodninske obveznosti. Zavarovalnica 

v teh primerih, od svojega zavarovanca, zaradi kršitve zavarovalne pogodbe, zahteva povrnitev 

zneska odškodnine, ki jo je na podlagi prisilnih predpisov ali posebnega dogovora v zavarovalni 

pogodbi, morala izplačati tretji osebi na podlagi sklenjenega zavarovanja s svojim zavarovancem. 

Tako npr. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu eksplicitno določa, da zavarovalnica nasproti 

oškodovancu ali potniku v javnem prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svojemu 

zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni pogodbi, zavarovalnih pogojih ali Uredbi 
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785/2004/ES4. Zavarovalnica mora v takšnem primeru škodo tretji osebi – oškodovancu – izplačati 

tudi, če je zavarovanec ravnal v nasprotju s sklenjeno zavarovalno pogodbo, nato pa lahko zoper 

svojega zavarovanca uveljavlja regresni zahtevek. 

Poleg navedenih primerov, kjer je podlaga regresnemu zahtevku kršitev zavarovalne pogodbe, 

štejemo med regresne zahtevke tudi tiste zahtevke, kjer zavarovalnica zahteva povrnitev, svojemu 

zavarovancu izplačane zavarovalnine, od odgovorne osebe. Gre za t.i. subrogacijo, ki jo v okviru 

določb o premoženjskih zavarovanjih ureja Obligacijski zakonik5 in predstavlja prehod 

zavarovančevih pravic nasproti odgovorni osebi na zavarovalnico. Z izplačilom iz zavarovanja 

preidejo do višine izplačane zavarovalnine po samem zakonu na zavarovalnico vse zavarovančeve 

pravice nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo. 

»V praksi pogosto prihaja do pojmovnih zamenjav in nedoslednosti pri uporabi terminov za 

omenjena instituta. Razlika med pravnim pojmom regresa in subrogacije je v tem, da gre pri regresu 

za pravico tistega, ki je nekaj plačal, da zahteva vrnitev plačanega zneska od tistega, ki je dolžan 

to plačati po neki pravni osnovi (npr. pri solidarnih dolžnikih), medtem ko gre pri subrogaciji za 

pravico določene osebe, da vstopi v pravico upnika in namesto prejšnjega upnika uveljavlja 

njegove pravice. Pri regresnem zahtevku ima zavarovalnica »lastno« pravico terjati vse tisto, kar 

je plačala zaradi nekih okoliščin (npr. zakonskih – pri obveznem zavarovanju odgovornosti), pa ji 

to po sami pogodbi sicer ne bi bilo potrebno, ker npr. zavarovalno kritje sploh ni bilo podano. Pri 

subrogaciji pa ima zavarovalnica le »posredni« zahtevek, in to le v obsegu, ki ga ima zavarovanec 

na osnovi odškodninskega prava pravico zahtevati od tistega, ki mu je povzročil določeno škodo. 

Zavarovalnica vstopi v pravice zavarovanca na osnovi zakona in ima le toliko pravic kot 

zavarovanec« (Srše 2010, 35, po Ivanjko 1981, 40). 

V tej nalogi vse zahtevke zavarovalnice za povračilo izplačanih zneskov odškodnin/zavarovalnin 

imenujemo regresni zahtevki, ne glede na to, ali temeljijo na subrogaciji ali kršitvi zavarovalne 

pogodbe. Za namene te naloge je ključno prikazati in upoštevati vse terjatve zavarovalnice, s 

katerimi ta zmanjšuje zneske izplačanih škod ne glede na njihovo sicer različno pravno podlago.  

Najmnožičnejši regresni zahtevki zavarovalnic so regresni zahtevki iz avtomobilskih in kreditnih 

zavarovanj. Regresni zahtevki iz avtomobilskih zavarovanj imajo različno pravno podlago glede 

na to, iz katere vrste zavarovanja je izplačana škoda. Tako regresni zahtevek za škodo, ki jo je 

zavarovalnica izplačala oškodovancem na podlagi sklenjenega obveznega zavarovanja 

avtomobilske odgovornosti, temelji na kršitvi zavarovalne pogodbe, katere obseg zavarovanja 

(vključno s taksativno naštetimi primeri v katerih ima zavarovalnica pravico terjati povračilo 

                                                 
4 1. odst. 7. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu 
5 963. člen Obligacijskega zakonika 
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izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški) sicer v celoti ureja Zakon o obveznih zavarovanjih 

v prometu6.  

Regresni zahtevek za škodo, ki jo je zavarovalnica izplačala svojemu zavarovancu na podlagi 

sklenjenega kasko zavarovanja, na podlagi sklenjenega zavarovanja plačila kreditnih obveznosti 

ali na podlagi drugega premoženjskega zavarovanja, pa temelji na zakonski subrogaciji, določeni 

v 963. členu Obligacijskega zakonika.  

2.4 Računovodsko vodenje regresnih zahtevkov 

Regresni zahtevki so po naravi škode, ki jih je zavarovalnica predhodno izplačala in jih sedaj 

zahteva nazaj od odgovornih za nastanek škodnega dogodka. Razlogi za zahtevano povračilo so 

pravne podlage za izvajanje regresov. Pravne podlage oz. temelj za regres in njegovo višino 

zavarovalnice določijo na podlagi razpoložljive pisne dokumentacije, ki je pridobljena v procesu 

reševanja škode. Najenostavneje je to pri kreditnih in kavcijskih zavarovanjih, kjer je potencialni 

regresni zavezanec sam zavarovanec in ima zavarovalnica vse podatke, skupaj s temeljem za 

regres, že na voljo. Večja težava se pojavlja pri zavarovalni vrsti AO, kjer je pri reševanju škode 

osnovni namen ugotoviti, ali so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za njeno izplačilo, pri čemer pa se 

pogosto ne posveča dovolj pozornosti morebitnemu bodočemu regresu. Po nekaterih ocenah 

(Interne analize izbrane zavarovalnice) se samo okrog 2 % vseh škode kasneje tudi regresira. Pri 

večini AO regresov se tako temelj določa na podlagi podatkov iz policijskih zapisnikov ali 

evropskih poročil o prometnih nesrečah, ki pa niso vedno popolni in dovolj natančni. To je glavni 

razlog, da vsi regresi nimajo gotovega temelja, saj se občasno naknadno ugotovijo odstopanja od 

dejanskih dejstev in okoliščin nastanka škodnega dogodka, ki pa je bistven pri določanju pravne 

podlage za izvajanje regresov. Tako se v določenem delu regresnih zahtevkov naknadno ugotovi, 

da so dejanske okoliščine in dejstva za nastanek nezgode drugačna od navedenih v predhodni 

dokumentaciji in tako temelj za regres odpade, kar pomeni, da se regresni postopek preneha 

izvajati. 

Prav zaradi opisane narave regresnih zahtevkov računovodsko teh ni mogoče enačiti s terjatvami 

iz poslovanja. Terjatve iz prodaje zavarovanj so torej kot osnovni posel poslovnega subjekta takoj 

evidentirane kot bilančna kategorija v postavki Finančna sredstva (Ur. l. EU, L 320, zvezek 51). 

Regresne zahtevki pa se v skladu s Sklepom o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih 

postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Ur. l. RS, št. 128-5419/2006) kot neuveljavljene 

evidentira v izvenbilančni evidenci.  

                                                 
6 3. odst. 7. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu 
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Prav tu je navedeno, da se regresne terjatve, pri katerih je pridobljena ustrezna pravna podlaga, 

zavarovalnica evidentira kot uveljavljene regresne terjatve. Kot ustrezne pravne podlage se 

upoštevajo: pravnomočna sodna izvršba, sklenjen pisni sporazum z zavarovalcem oziroma 

dolžnikom, pričetek odplačevanja dolga s strani zavarovalca oziroma dolžnika ter subrogacija v 

primeru izplačila odškodnine banki pri kreditnih zavarovanjih. Zavarovalnica oblikuje popravke 

regresnih terjatev na podlagi posamične ocene finančnega stanja in plačilne sposobnosti 

zavarovalcev oziroma dolžnikov, do katerih ima uveljavljene regresne terjatve. Pri oblikovanju 

popravkov vrednosti regresnih terjatev do fizičnih oseb lahko zavarovalnica namesto posamične 

ocene finančnega stanja in plačilne sposobnosti, uporabi enak način oblikovanja popravka 

vrednosti za skupine terjatev kot je določen za premoženjska in življenjska zavarovanja (ibid.). 

Regresni zahtevki torej ob evidentiranju postanejo najprej neuveljavljeni in se evidentirajo v 

izvenbilančnih evidencah prav z namenom, da se do same uveljavitve in s tem prenosa med 

bilančne, pridobi ustrezna pravna podlaga (temelj) za regres, ki šele z njegovo uveljavitvijo postane 

terjatev v pravem pomenu besede. Izvenbilančni regresni zahtevki tako niso evidentirani kot 

finančna sredstva podjetja in kot taki niso sestavni del večine računovodskih poročil, ali pa so 

kvečjemu (samo v določenih poročilih in razkritjih) navedeni kot zunajbilančne postavke. Ko je 

regresna terjatev enkrat uveljavljena in evidentirana med bilančne postavke, se lahko samo odpiše 

ali poplača ali postane kombinacija obojega. Med izvenbilančne se regres po uveljavitvi več ne 

more vrniti. 

V proučevani zavarovalnici se pri uveljavljanju regresnih zahtevkov v skladu s MSRP upošteva 

načelo previdnosti in se tako kot pogoj za uveljavitev šteje le prispelo prvo (vsaj delno) plačilo 

regresnega zavezanca (Pravilnik o izvajanju regresov v proučevani zavarovalnici, 2011, 12). Z 

upoštevanjem navedenega načela se izogne pretiranemu in prehitremu uveljavljanju regresov, kjer 

je sklenjena pisna pripoznava dolga s strani regresnega zavezanca, morda tudi dogovor o načinu 

odplačila, a plačil kljub temu ni. Prav tako po pridobljeni pravni podlagi v primeru subrogacije pri 

kreditnih zavarovanjih obstajajo primeri, ko kreditojemalec (v tem primeru regresni zavezanec) 

umre in po njem ni čiste zapuščine, na podlagi česar bi potencialno lahko obremenili dediče.  

Prav tako se za uveljavljene regresne terjatve izvajajo slabitve ali popravki njihovih vrednosti, ki 

morajo zadostiti načinu vrednotenja terjatev po načelu poštene tržne vrednosti. S podzakonskim 

Sklepom  AZN (2006, 3) se regresne terjatve vrednotijo po načelu starostne strukture terjatev. 

2.5 Zavarovalno - tehnične rezervacije in pravne podlage 

Zavarovalnice morajo za izplačila bodočih odškodnin, zavarovalnin in morebitnih izgub (bodoče 

obveznosti) v skladu z zakonom o zavarovalništvu (ZZvar-1) oblikovati rezervacije. 
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Poenostavljeno to pomeni, da morajo najprej oceniti, katere obveznosti bodo sledile in v kakšnih 

časovnih intervalih, nato pa te tudi ovrednotiti. Rezervacije so nato osnova za oblikovanje 

ustreznega kritnega premoženja (po novem je to Solventnostni kapital – SCR), ki je kapital, s 

katerim bo izplačevale bodoče obveznosti, ko bodo te nastale. 

Zavarovalnice tako za potrebe oblikovanja škodnih rezervacij ugotavljajo, koliko od danes prejetih 

premij, je potrebno nameniti za plačila prihodnjih škod.   

Zavarovalno tehnične rezervacije so rezervacije za še neizplačane obveznosti zavarovalnice, ki 

izvirajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb in z njimi povezanih tveganj (Močivnik, 2010, 27).  

Ker je osnovno poslanstvo zavarovalnic nudenje varnosti za odpravo posledic škodnih dogodkov, 

zavarovalnice s sklepanjem zavarovalnih pogodb prevzemajo nase obveznosti, da bodo v primerih 

nastanka škodnega dogodka, zavarovancu povrnile utrpelo škodo. Da bi zavarovalnice sredstva za 

poplačila bodočih škod zagotovila neodvisno od prispelih premij iz prodaje novih (tekočih) 

zavarovanj, so državni regulatorji že pred leti uvedli obvezno oblikovanje rezervacij za bodoče 

škode.  

Povzeto po Močivniku (Močivnik, 2003, 2) so v veliki večini držav takšne obveznosti do pred 

davnim nalagali računovodski standardi, ki so po državah zelo različni, a če smo se osredotočili na 

škodne rezervacije, lahko povzamemo, da so imeli vsi standardi skupno načelo, da obveznost 

zavarovalnice za povračilo škode nastopi s trenutkom nastanka škode.  

Z nastankom EU se je pričel proces poenotenja različnih regulativ in za države članice so nastali 

enotni standardi, ki so zapisani v okviru Mednarodnih standardov poročanja, ki jih v delu, ki se 

navezuje na preučevano področje, podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. 

Sledila je ustanovitev EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), ki je 

bila kot Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ustanovljena 1.1.2011 z Uredbo 

Evropskega parlamenta in sveta z dne 9.11.2010 (Regulation of the European Parliamnet and of 

the Council establishing an European Supervisory Authority (ESA) in je nadomestila dotedanji 

CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Evropski 

organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je bil ustanovljen hkrati z Evropskim bančnim 

organom (European Banking Authority – EBA) in Evropskim organom za vrednostne papirje in 

finančne trge (European Securities and Markets Authority – ESMA) kot odziv na svetovno 

finančno krizo z začetkom v letu 2008. Glavna naloga EIOPAe je podobna nalogam njenega 

predhodnika (CEIOPS), torej deluje kot povezava med nacionalnimi nadzornimi organi s ciljem 

poenotenja nadzorne regulative - zakonodaje in nadzornih praks (AZN - Solventnost II, 2016).  

Povzeto iz pojasnil AZN (ibid.) so glavne naloge EIOPE: 
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- Priprava osnutkov tehničnih standardov, ki so pravno zavezujoči  

EIOPA ima pristojnost pripraviti tehnične standarde, ki so pravno zavezujoči in jih morajo tako 

nadzorovani subjekti (zavarovalnice in pokojninske družbe) kot tudi nadzorni organi držav članic 

spoštovati. Tehnični standardi morajo biti po vsebini zgolj »tehnični« in ne smejo predpisovati 

»strateških« oziroma »političnih« odločitev ter morajo biti v skladu z evropsko zakonodajo, ki 

ureja poslovanje zavarovalnic7. Nadzorni organi držav članic EU so zavezani, da v roku dveh 

mesecev po sprejetju tehničnih standardov s strani EIOPAe tudi javno objavijo, ali so te standarde 

sprejeli oziroma implementirali ali ne. Neizvajanje tehničnih standardov mora biti obširno 

obrazloženo. 

- Možnost uvedbe hitrega postopka za dosego doslednega izvajanja določb EU zakonodaje 

EIOPA ima pristojnost ukrepanja v primeru neizpolnjevanja tehničnih standardov oziroma v 

primeru kršenja evropske zakonodaje s strani nadzorovanih subjektov kot tudi s strani nadzornih 

organov držav članic EU. Preiskavo lahko EIOPA sproži na pobudo zahteve enega ali več 

nadzornih organov držav članic EU, Evropskega parlamenta, sveta EU, Evropske komisije ali na 

pobudo Insurance & Reinsurance Stakeholder Group in Occupational Pensions Stakeholder Group, 

ki sta posvetovalna organa EIOPAe, sestavljena iz predstavnikov nadzorovanih subjektov, 

potrošnikov in akademikov. V skrajnih primerih EIOPA lahko ukrepa proti konkretnim 

udeležencem oziroma nadzorovanim subjektom v posamični državi članici na področjih, kjer se 

zakonodaja EU neposredno uporablja. 

- Nove pristojnosti na področju reševanja sporov med nadzornimi organi držav članic EU 

EIOPA ima skladno z Uredbo pristojnost odločiti v sporih med nadzornimi organi držav članic EU. 

V izdaji pravne odločbe lahko od nacionalnega nadzornega organa zahteva izvedbo določenih 

ukrepov ali opustitev določenih aktivnosti, s čimer reši nesporazum oziroma spor med 

nacionalnimi nadzornimi organi. V primeru, da nadzorni organ države članice ne bi spoštoval 

odločitve EIOPAe, lahko le-ta ukrepa neposredno proti posamičnemu nadzorovanemu subjektu z 

zahtevo za izvedbo določenih dejanj ter v skrajnem primeru tudi z zahtevo posamičnemu 

nadzorovanemu subjektu po prenehanju poslovanja. Spore z medsektorskega področja (nadzor nad 

zavarovalnim, bančnim ter področjem trga vrednostnih papirjev) EIOPA rešuje v okviru t.i. »Joint 

Committee« (skupnega odbora), v katerem so predstavniki EBA, ESMA in EIOPA. 

- Dodatne pristojnosti in obveznosti na področju zaščite zavarovancev 

                                                 
7 Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti 

zavarovanja in pozavarovanja – Solventnost II). 
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EIOPA ima tudi povečano vlogo in pristojnosti na področju varstva zavarovancev. Za ta namen 

mora EIOPA ustanoviti t.i. »Commite on financial inovation« (Odbora za finančne inovacije 

oziroma novosti), v katerem bodo predstavniki nacionalnih nadzornih organov ugotavljali tveganja 

in potencialni vpliv finančnih novosti na varstvo zavarovancev. 

- Pristojnosti EIOPAe v kriznih situacijah 

EIOPA koordinira aktivnosti v morebitnih kriznih situacijah, za kar je vzpostavljena posebna baza 

podatkov, ki vsebuje kontaktne številke predstojnikov nadzornih organov držav članic, na katerih 

so le-ti dosegljivi v vsakem trenutku. EIOPA lahko tudi v kriznih situacijah ukrepa neposredno 

proti posamičnim nadzorovanim subjektom, če se nacionalni nadzorni organ ne odzove na zahteve 

EIOPAe.  

- Spremljanje sistemskih tveganj pri nadzorovanih subjektih 

EIOPA spremlja s t.i. stres testi sistemsko tveganje v okviru vseh držav članic EU. 

- Ocenjevanje ekvivalentnosti zavarovalnih regulativnih režimov v državah izven EU 

Predstavniki nacionalnih nadzornih organov za EIOPAo pripravljajo poročila in ocene nadzornih 

režimov s področja zavarovalništva in poklicnih pokojnin v državah izven EU. Ocenjevanje 

ekvivalentnosti zavarovalnih regulativnih režimov v državah izven EU je še posebno pomembno 

pri nadzoru in upravljanju s tveganji na ravni skupine, ki posluje preko evropskih meja. 

- Nove nadzorniške pristojnosti EIOPAe 

Nadzor nad posamičnimi nadzorovanimi subjekti še vedno opravljajo nacionalni nadzorni organi. 

Predstavniki EIOPAe pa so člani v kolegiju nadzornikov pri nadzoru in upravljanju s tveganji na 

ravni skupine in lahko neposredno sodelujejo v inšpekcijskih pregledih v posamičnih nadzorovanih 

subjektih skupaj s pristojnimi nacionalnimi nadzorniki. 

- Mednarodno sodelovanje EIOPAe 

EIOPA lahko sklepa sporazume o sodelovanju oziroma sodeluje z nadzornimi institucijami, 

mednarodnimi organizacijami in upravnimi organi tretjih držav, kar pa ne predstavlja dodatnih 

obveznosti nadzornih organov držav članic EU do teh institucij oziroma organizacij.  

EIOPA ima sedež v Frankfurtu v Nemčiji. Več informacij je dosegljivih na internetni strani: 

https://eiopa.europa.eu. 

https://eiopa.europa.eu/
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Ob EIOPA je v skladu s preučevano tematiko potrebno izpostaviti tudi IAIS  (International 

Association of Insurance Supervisors), kar je mednarodno združenje nadzornikov nad zavarovanji 

in poklicnimi pokojninami. IAIS je bilo ustanovljeno leta 1994. 

Osnovni cilji IAIS so: 

- Medsebojno sodelovanje držav članic pri utrjevanju visokih standardov nadzora nad 

zavarovalnim trgom z namenom doseganja maksimalnega varstva zavarovancev. 

- Izmenjava informacij o nadzornih praksah v posameznih državah. 

- Izmenjava informacij in pri medsebojni pomoči pri nadzoru posamičnih nacionalnih 

zavarovalnih trgov ter zagotavljanje globalne finančne stabilnosti. 

IAIS ima sedež v Baslu v Švici. Več informacij je dosegljivih na internetni strani: 

http://www.iaisweb.org.  

Ena najpomembnejših direktiv EIOPA-e je, povzeto po AZN (2016), direktiva Solventnost II, ki 

je pričela veljati 1. 1. 2016. Je naslednica leta 1997 sprejete odločitve o oblikovanju obširnega 

sistema novih kapitalskih zahtev za zavarovalnice in pozavarovalnice in bistveno povišuje 

kapitalsko ustreznost zavarovalnic in s tem varnost zavarovancev, gospodarstva in družbe kot 

celote. 

Solventnost II je nov evropski sistem nadzora, katerega namen je nadzornim organom pri 

opravljanju nadzora nad poslovanjem zavarovalnic zagotoviti podlago za uporabo kvalitativnih in 

kvantitativnih orodij oziroma ukrepov za ocenjevanje kapitalske ustreznosti (po)zavarovalnic z 

zadostno točnostjo. 

Solventnost II predstavlja temeljito revizijo do leta 2015 obstoječega režima kapitalske ustreznosti 

za evropsko zavarovalno industrijo. Njen namen je bil oblikovati nova pravila za kapitalske zahteve 

in standarde za upravljanje s tveganji, ki so nadomestila predhodne solventnostne zahteve. 

Cilj Solventnosti II je oblikovanje metod za nadzor nad kapitalsko ustreznostjo (po)zavarovalnic 

na podlagi tveganj, ki jih je posamezna (po)zavarovalnica prevzela v kritje oziroma jim je na drug 

način izpostavljena. Solventnost II je statični sistem za določanje kapitalskih zahtev Solventnosti I 

nadomestila z metodami za ugotavljanje zahtevane višine kapitala posamezne zavarovalnice, ki 

upoštevajo vsa tveganja, katerim je zavarovalnica izpostavljena, in predvsem upošteva tudi 

kvalitativne elemente, kot je sistem upravljanja tveganj in notranji postopki upravljanja tveganj. 

Solventnost II je tako vzpostavila nove zahteve glede kapitalske ustreznosti evropskih 

zavarovalnic, kjer je višina kapitalskih zahtev odvisna od same zavarovalnice in njenega 

upravljanja s tveganji. Končni cilj Solventnosti II je povečanje zaščite oziroma varnosti 

http://www.iaisweb.org/
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zavarovancev, saj je njen namen, da bi s svojimi zahtevami zmanjšala verjetnost nezmožnosti 

zavarovalnic za izplačevanje odškodnin in s tem verjetnost izgube zavarovalnih storitev za 

potrošnike ali pretresov na zavarovalnem trgu. 

Namen Solventnosti II je poenotenje zavarovalnih zakonodaj in praks v vsej Evropski uniji in 

vključuje naslednje temeljne ideje:  

- Računovodski izkazi, ki odražajo tržne vrednosti, 

- tveganjem prilagojene kapitalske zahteve, 

- lastna ocena tveganj in višine kapitala, 

- odgovornost uprave in ostalega vodstva zavarovalnice, 

- izvajanje ustreznega nadzora. 

V posledici sprejetja direktive Solventnost II je bil noveliran tudi Zakon o zavarovalništvu, ki je v 

Zakon o zavarovalništvu – 1 (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/2015, 10595) vključil vse njene 

zahteve. ZZavar-1 velja za obdobje od 1. 1. 2016. 

Vezano na preučevano področje je smiselno omeniti, da je v 167. do 170. členu ZZavar-1 

Aktuarska funkcija obvezna funkcija zavarovalnice, kateri upravni odbor oziroma uprava 

zavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom z aktom opredeli naloge, pristojnosti nosilca 

aktuarske funkcije, postopek pooblastitve nosilca aktuarske funkcije in znanje, ki ga ima nosilec 

aktuarske funkcije. Nadalje podrobno opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati nosilec aktuarske 

funkcije in zahtevo po zmožnosti dokazovanja uporabljenih aktuarskih metod, tehnik ter 

predpostavk ustreznih tveganj zavarovalnice. Hkrati so opredeljene naloge aktuarske funkcije, 

njihovi nosilci in način obveščanja ter ukrepanja uprave zavarovalnice.  

V 168. čl. ZZavar-1 so opredeljene aktuarske funkcije, ki so naloge, da slednja:  

- Koordinira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij. 

- Zagotavlja, da se za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij uporabljajo ustrezne metode in 

modeli ter predpostavke. 

- Ocenjuje ustreznost, zadostnost in kakovost podatkov, potrebnih za izračun zavarovalno-

tehničnih rezervacij. 

- Primerja znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij z izkustvi. 
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- Obvešča organe vodenja in nadzora zavarovalnice o zanesljivosti in ustreznosti metod, 

modelov ter predpostavk, uporabljenih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij ter o 

ustreznosti izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij. 

- Nadzira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, ko se za izračun uporabljajo približki. 

- Preverja ustreznost splošne politike prevzemanja zavarovalnih tveganj in ustreznost višine 

zavarovalne premije za posamezne produkte s stališča, ali premija za posamezne produkte 

zadošča za pokrivanje vseh obveznosti iz teh zavarovalnih pogodb. 

- Preverja ustreznost pozavarovanja oziroma prenosa tveganj na namensko družbo. 

- Sodeluje pri implementaciji in izvajanju sistema upravljanja tveganj, zlasti pri razvoju, uporabi 

in spremljanju ustreznosti modelov za izračun kapitalskih zahtev in izvedbi lastne ocene 

tveganj in solventnosti. 

V ZZavar-1 se v poglavju 4. 8. (177. do 190. čl) nahajajo opredelitve zavarovalno tehničnih 

rezervacij za namene izračuna kapitalskih zahtev. V 178. čl. je med drugim navedeno »Vrednost 

zavarovalno-tehničnih rezervacij je enaka vsoti najboljše ocene in dodatka za tveganje.«  

V 179. čl. opredeljuje »najboljšo oceno« z: »Najboljša ocena ustreza z verjetnostjo uresničitve 

tehtanemu povprečju prihodnjih denarnih tokov, upoštevajoč časovno vrednost denarja (sedanja 

vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov). Za izračun sedanje vrednosti pričakovanih 

prihodnjih denarnih tokov se uporabi ustrezna krivulja netvegane obrestne mere.« in v tretjem 

odstavku dopolnjuje z »Izračun najboljše ocene temelji na posodobljenih in verodostojnih podatkih 

ter realnih predpostavkah. Izvede se z uporabo ustreznih, uporabnih in primernih aktuarskih in 

statističnih metod«.  

Če povzamemo novosti, ki so bile uvedene s Solventnostjo II v zvezi z zavarovalno tehničnimi 

rezervacijami, ugotovimo, da je področje sicer bistveno podrobneje in zahtevnejše urejeno v 

primerjavi s predhodnimi zakonskimi zahtevami (ZZavar), vse z namenom povečati varnost 

zavarovancev in zavarovalstva za vse rizike, ki bi lahko ogrozile izplačila odškodnin ali pretresov 

na zavarovalnem trgu.  

Hkrati z uvajanjem Solventnosti II so na podlagi 16. člena uredbe EIOPA izdane Smernice o 

vrednotenju zavarovalno-tehničnih rezervacij (EIPOA-BoS-14/166 SL - v nadaljevanju Smernice), 

ki jih v delu, ki se nanaša na škodno rezervacijo na kratko predstavljamo v nadaljevanju.  
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2.5.1 Škodna rezervacija  

Škodno rezervacijo bi lahko poenostavljeno definirali kot rezervacijo zavarovalnice za vse, do 

konca obračunskega obdobja, neizpolnjene obveznosti iz nastale škode, ki so že nastale do konca 

obračunskega obdobja (Močivnik 2010, 31). 

Če smo dovolj pozorni, je v definiciji navedeno, da so to obveznosti za že nastale škode v 

obračunskem obdobju. Težava v zavarovalništvu je ta, ker zavarovalnice za premoženjska 

zavarovanja še do tri leta po preteku zavarovalnega obdobja, čakajo na prijavo škodnega dogodka. 

Zastaranje namreč nastopi po preteku treh let od nastanka škodnega dogodka, ki se lahko zgodi 

tudi na zadnji dan zavarovalnega obdobja. Tudi v trenutku, ko zavarovalnica izve za škodni 

dogodek, še ne ve, kolikšna bo škoda oz. odškodnina, ki jo bo morala izplačati. Pri materialnih 

odškodninah (za škodo na vozilih, infrastrukturi, nepremičninah (skupaj na stvareh) so ocene 

obveznosti (škodne rezervacije) lahko izračunane relativno hitro, saj mora škodni likvidator po 

popisu natančno ovrednotiti (oceniti) škodo in določiti primerno odškodnino. Večje težave 

nastajajo pri poškodbah ljudi, pri katerih zdravljenje poteka dlje časa. V roku treh let od nezgode 

mora oškodovanec poškodbo prijaviti, a zdravljenje lahko traja tudi dlje. Do dokončanja 

zdravljenja ni mogoče natančno določiti celotne primerne denarne odškodnine in s tem tudi ne 

ocene obveznosti. A zavarovalnice so dolžne oblikovati obveznosti za bodoča izplačila škod, ki so 

nastale v obračunskem obdobju že v istem obdobju.  Torej zelo poenostavljeno, so dolžne oceniti 

koliko škod bo potrebno izplačati v prihodnjih obdobjih, v kakšni višini in kdaj bodo te obveznosti 

zapadle (ibid.).  

Škodna rezervacija se od 01.01.2016 izračunava v skladu s Smernicami: 

Smernica 69 - Metode za izračun prijavljenih škodnih rezervacij 

 Zavarovalnice in pozavarovalnice ne bi smele vključiti nastalih, a ne prijavljenih rezervacij 

(IBNR) in stroškov reševanja škod, ki niso neposredno vezani na konkretni škodni zahtevek 

(ULAE), v izračun prijavljenih škodnih rezervacij, ki so sestavni del škodne rezervacije, če je bil 

zavarovatelj obveščen o dogodkih, na katerih temelji škodni zahtevek.  

Možni metodi za ocenjevanje prijavljenih škodnih rezervacij sta upoštevanje števila prijavljenih 

škodnih zahtevkov in njihovih povprečnih stroškov ter ocenjevanje vsakega primera posebej.  

Smernica 70 – Metode za izračun rezervacij za nastale, a ne prijavljene škodne zahtevke  

Če se uporabljajo aktuarske tehnike (npr. trikotniške tehnike – „chain ladder“ tehnike) za oceno 

nastale, a ne prijavljene rezervacije, bi morale zavarovalnice in pozavarovalnice posebno pozornost 
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nameniti temu, ali so predpostavke, na katerih temelji tehnika, izpolnjene oziroma ali so potrebne 

prilagoditve vzorcev razvoja, da bodo ustrezno prikazovali verjeten razvoj v prihodnosti. 

V času nastajanja te naloge so se odvijali 23. Dnevi zavarovalništva v Sloveniji - 2016 (2. in 3 junij 

2016), iz katerih lahko strnemo aktualno stanje v zvezi s Solventnostjo II v naši državi. Slednja je 

sicer pravno formalno že v veljavi od pričetka leta 2016, a njeni pričetki realnega poročanja AZN-

ju v skladu s to direktivo v praksi še niso zapadli in so v nekaterih segmentih še v fazah 

usklajevanja. Zaključujejo se konkretna usklajevanja in pojasnjevanja Smernic med AZN in 

slovenskimi zavarovalnicami.  

2.5.2 Enostavne metode za oceno škodnih rezervacij 

Ker je izbor konkretnih metod za ocenjevanje škodnih rezervacij še vedno prepuščen samim 

zavarovalnicam in ker so te hkrati podlaga ali pa so vsaj podobne z metodami, ki so porabljene v 

empiričnem delu naloge, v nadaljevanju predstavljamo osnovne metode za oceno škodnih 

rezervacij. 

Kot smo v predhodni točki opisali in povzeto po Močivniku (2010, 32) mora zavarovalnica torej 

oceniti, koliko škodnih dogodkov, v kakšni višini in kdaj bo potrebno izplačilo, za vse to pa 

oblikovati rezervacijo na dan škodnega dogodka, tudi če obseg škode ali poškodb še ni znan, še 

več, tudi, če o škodnem dogodku sploh še ni bila obveščena. Torej mora oboje zavarovalnica 

nekako ugibati. V praksi škodno rezervacijo zato delimo na tri kategorije in sicer na:  

- Rezervacijo za nastale in prijavljene škode.   

- Rezervacija za nastale in neprijavljene škode (IBNR - incurred but not reported). 

Oblikovanje škodne rezervacije za nastale prijavljene škode je  po Močivniku (ibid. na 33) težavno 

zaradi dveh pomembnih dejstev: 

- Zavarovalnica ob prijavi izve zgolj za nastanek obveznosti in večinoma ne tudi, kolikšna je 

obveznost po višini. 

- Ni rečeno, da zavarovalnica ob prijavi škode izve za vse nastale obveznosti. 

Tako se v praksi vse pogosteje uporablja tudi tretji tip škodne rezervacije, to so škodne rezervacije 

za nastale, vendar ne dovolj prijavljene škode (IBNER- incurred but not enough reported). 

Med enostavne metode Močivnik (2010, 36‒47) prišteva: 

- Pavšalne metode 
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- Trikotniške metode 

- Metodo ciljnih škodnih količnikov (ULR-Ultimate loss ratio) in  

- Kombinirane metode 

Pavšalne metode temeljijo, kot že samo ime pove, na pavšalnih pristopih, ki jih poznamo iz 

vsakdanjega življenja (Denuit idr. 2005, 346). Na podlagi nekih preteklih dogajanj želimo 

projicirati prihodnost. Za lažje razumevanje prikazujemo pavšalizem na izmišljenem primeru iz 

vsakdanjega življenja:  

Ker smo za nekaj preteklih potovanj med Mariborom in Ljubljano potrebovali med 55 in 65 minut, 

ponavadi poenostavimo, da bomo jutri za enako pot potrebovali okrog 60 minut. Redkeje pa 

razmišljamo, da  ker smo na preteklih potovanjih uporabili hitrejši avtomobil, promet je bil redek, 

ker je bila ura zelo zgodnja, nikoli ni bilo del na cesti, rezervoar goriva je bil vedno poln že pred 

pričetkom poti, vreme je bilo vedno ugodno za vožnjo, jutri pa lahko pričakujemo vse prej kot to, 

bomo jutrišnji poti prišteli dodanih 30 minut vožnje, pod predpostavko, da ne bo nepredvidenih 

dogodkov (zastoji na cesti, prometni zamaški, ipd). Ker moramo jutri biti točni, bomo za rezervo 

dodali še vsaj 30 minut, kar nam čas, potreben za potovanje v primerjavi s pavšalno metodo, 

podvoji.  

Če bi tako v zavarovalništvu ocenjevali čas, potreben za pot v Ljubljano, bi pri tem, upoštevajoč 

zelo strogo zakonsko regulativo, za takšno pot morali predvideti še vse ostale dejavnike, ki bi lahko 

vplivali na čas vožnje in vsekakor bi morali zagotoviti, da bomo na cilju točni. Torej bi morali 

predvideti tudi rezervni scenarij za okvaro našega vozila ali prometno nesrečo, zaradi česar bi 

morali poskrbeti tudi za alternativo, kako preprečiti tudi takšne dogodke. 

Skratka pavšalna metoda temelji na prvo opisanem predvidevanju, pri čemer ne vključuje posebnih 

možnih nepričakovanih dejavnikov. Pri ocenjevanju škodne rezervacije s to metodo, torej na 

podlagi preteklega škodnega dogajanja, ocenjujemo prihodnje dogajanje. Zanima nas število 

nerešenih nastalih škod (prijavljenih in neprijavljenih) in pričakovano povprečno število škod. 

Skupna rezervacija je torej zmnožek pričakovanega števila škod in pričakovane povprečne višine 

izplačila. 

Za izračun torej potrebujemo oceno števila IBNR škod in njihovo povprečno pričakovano višino 

škode, saj število nerešenih in prijavljenih škod že poznamo. 

Najenostavnejši je pristop, ko predpostavimo, da so vse škode prijavljene eno leto po nastanku, 

nato pa za pretekla leta pogledamo, koliko škod je prijavljenih v naslednjem letu. Podobno metodo 
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uporabimo za oceno povprečne pričakovane višine škode, pod predpostavko, da bodo bodoča 

izplačila v povprečju enaka preteklim izplačilom (Kaas idr. 2001, 118). 

Če se dinamika povprečne višine škod s časovno oddaljenostjo od dogodka povečuje, ta metoda ni 

najboljša, ali pa jo je potrebno korigirati na način, da se pri oceni povprečne višine upošteva tudi 

časovna komponenta.  

Pogosto zasledimo, da se zaradi rasti povprečne škode (dražji avtomobili, višje dosojene 

odškodnine za telesne poškodbe, dražji stroški popravila, nekoč tudi inflacija ipd.), pri oceni 

uporabi tudi faktor rasti povprečne škode, pri čemer predpostavimo, da bo ta ras enaka rasti 

preteklih let. 

Metoda velja za eno najosnovnejših metod, ki jih je mogoče relativno enostavno izračunati brez 

posebnih orodij in poglobljenega matematičnega znanja. Zaradi navedenega je bila v preteklosti 

zelo uporabna metoda, ki pa je za uporabnost zahtevala izpolnitev določenih pogojev kot so 

stabilnost portfelja, enostavnost zavarovanja, izplačila škod brez daljših repov ipd. Težava 

pavšalnih metod je tudi ta, da vse podatke iz preteklosti obravnava enakovredno. S tem izgubimo 

precej pomembnih informacij kot so povezanost med podatki, o trendih, časovnih zakonitostih itd.  

Trikotniške metode se analize preteklih dogajanj po Močivniku (2003) lotevajo natančneje. Naziv 

metode temelji na podatkih, ki jih razvrstimo v trikotniški prikaz. Praktično je trikotniška 

razporeditev podatkov razvidna v empiričnem delu na konkretnih podatkih. Na kratko 

pojasnjujemo, da ocenjujemo gibanje števila in povprečne vrednosti škod, nastalih v posameznem 

letu in izplačila škod v naslednjih letih do leta, v katerem opazujemo gibanje. Ker takšen pregled 

podatkov pripravimo za vsako leto nastanka škod, to nanizamo v tabelo navzkrižno in ker imamo 

za vsako naslednje opazovano leto za eno leto manj podatkov, se ti v skupni tabeli nanizajo v obliki 

trikotnika. 

Večina avtorjev (Močivnik 2010, 41, Lakner 2005, 9, Letna poročila zavarovalnic Grawe d.d., 

Adriatic Slovenica d.d. idr.) takšno tabelo poimenuje tabela razvoja, iz katere lahko izračunamo 

faktorje razvoja ali razvojne faktorje. Ti so razmerje med sosednjima celicama v tabeli.  

Podatki, ki so navedeni v tabeli razvoja, so realni podatki o realno izplačanih škodah, prazen del 

tabele pa so pravzaprav manjkajoči podatki o prihodnosti, ki jih z metodo želimo oceniti in tako 

opredeliti škodno rezervacijo za škode, ki so se že zgodile (ne glede na to, ali so že bile prijavljene 

ali ne) in še niso izplačane. Z uporabo faktorjev razvoja trikotniška metoda upošteva razmerje 

reševanja (in izplačevanja ter prijavljanja) škod med posameznimi leti in tako ustrezno korigira 

dosedanji linearni potek vzorca ter tako natančneje ocenjuje prihodnje gibanje. Pri tem je potrebno 

posebno pozornost nameniti izbiri pravih faktorjev razvoja, saj so ti med leti različni. 
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Konzervativni pristop bi narekoval izbiro najvišjih faktorjev, pragmatičen pa razmerje preteklega 

leta, saj je ta najbolj podoben obnašanju letošnjega, ker je »najnovejši«. Najbolj znan in uporabljen 

pa je pristop, ko izmed vseh razmerij izračunamo neko (uteženo) povprečje razmerij (ibid.). 

Metodo, ki temelji na pristopu uteženega povprečja razmerij (faktorjev razvoja) in ki za osnovo 

ocenjuje skupni znesek vseh rešenih škod, poznamo kot metodo veriženja (chain ladder), ki je ena 

najpomembnejših metod, ki predstavljajo osnovo nekaterih najpomembnejših stohastičnih metod 

(ibid., str 42). 

Podrobneje je izpeljava matematične formule s pojasnili razvidna iz Močivnik (2010, str 43). 

V sodobnem aktuarstvu se po Močivniku (ibid.) uporabljajo predvsem stohastične razširitve te 

metode, ki nam dajo tudi informacijo o zanesljivosti ocene (variabilnost rezultata):  

Metoda ciljnih škodnih količnikov (URL - Unlimited loss ratio) velja za enostavnejše metode in 

temelji na, oceni prihodnjih škod, kar je v grobem definicija tudi za škodno rezervacijo. Torej če 

nam je poznano, koliko bo vseh  prihodnjih škod, posledično lahko ocenimo rezervacijo za te.  

Ta metode temelji na opazovanju zbrane premije in s pomočjo preteklih deležev škod v zbrani 

premiji ocenjuje tudi prihodnje škode na podlagi podatkov o zbrani premiji. Predmetna metoda 

ocenjuje skupni delež škod v več prihodnjih letih, manjka pa podatek o porazdelitvi med 

prihodnjimi leti, kot to omogoča metoda veriženja.  

Metoda velja za manj zanesljivo in služi bolj kot dodatna metoda, uporabljena s kombinacijami 

drugih metod.  

Kombinirane metode so metode, ki poskušajo minimizirati slabosti posameznih metod in izkoristiti 

njihove prednosti. Najbolj znana kombinirana metoda je Bornhuetter-Fergusonova metoda (BF 

metoda), ki je kombinacija treh različnih osnovnih metod (metode popisa, veriženja ter URL 

metode).  

2.5.3 Standardne deterministične metode za oceno škodnih rezervacij  

Če povzamemo Močivnika (2003, 25 do 27 po Zehnwirth idr. 1995) in njegov prikaz nekaj najbolj 

značilnih determinističnih metod skupaj s slovenskim izpeljavami slednjih, se bomo tako  

podrobneje seznanili z eno najpogostejših metod za izračunavanje škodnih rezervacij. 
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Značilnost večine metod je, da ocena rezervacij temelji na podatkih iz preteklih let, kar prikažemo 

v obliki trikotnih tabel. Metode se načeloma razlikujejo predvsem po zajemu in uporabi podatkov, 

s katerimi kasneje izračunavamo rezervacije. Najpogosteje zajeti podatki so: 

- Rešene škode v posameznem letu,  

- rešene škode kumulativno od dne nastanka škode do dne ocenjevanja,  

- rešene škode skupaj z ocenjenimi škodami - z upoštevanjem inflacije ali brez, 

- nastale škode v letu, itd. 

Zaradi številnih različic podobne ideje je po Močivnikovem mnenju (ibid. 25) nekoliko sporna celo 

angleška terminologija (z istim imenom je poimenovanih več različic). Med slovenskimi aktuarji 

se je tako zaenkrat za vse tovrstne metode uveljavil izraz »metode trikotnikov«, podrobneje pa 

metodo opisujemo z angleškim imenom. V nadaljevanju bomo zato pri opisu metode, kjer bo to 

zaradi nedvoumnosti potrebno, navedli tudi angleško ime te metode. 

Po Močivniku (ibid.) je za vse, v nalogi predstavljene metode, mogoče povzeti osnovna načela in 

izraze, ki so skupni vsem metodam in jih v nadaljevanju navajamo. 

Predpostavimo, da imamo zbrane podatke o rešenih škodah v preteklih n letih. Razvrstimo te 

podatke tako, da združimo vse škode, ki imajo isto leto nastanka, znotraj te razvrstitve pa jih 

razdelimo še glede na leto rešitve (leto razvoja). Na ta način dobimo podatke razvrščene v naslednji 

trikotnik (za n=6): 
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Preglednica 1:Tabela razvoja 

Leto razvoja 0 1 2 3 4 5 

Leto 

nastanka 

l-5 Al-5,0 Al-5,1 Al-5,2 Al-5,3 Al-5,4 Al-5,5 

l-4 Al-4,0 Al-4,1 Al-4,2 Al-4,3 Al-4,4  

l-3 Al-3,0 Al-3,1 Al-3,2 Al-3,3   

l-2 Al-2,0 Al-2,1 Al-2,2    

l-1 Al-1,0 Al-1,1     

l Al,0      

 

 

Tako dobljeno tabelo bomo v nadaljevanju poimenovali tabela razvoja. Zaradi svoje značilne 

oblike je uveljavljeno tudi ime trikotnik razvoja. (ibid. 26). 

Nadalje Močivnik (2003, 26) razlaga, da »V odvisnosti od metode nam podatek Ai,j lahko pove, 

koliko je bilo rešenih škod (ali zneskovno ali komadno), ki so nastale v letu i in so bile rešene v 

letu i+j, ali koliko je skupen znesek rešenih škod v letih i,..,i+j, ki se nanašajo na leto i, ali kaj 

drugega.«  

Nekatere metode škod, tako Močivnik (ibid.), celo ne razvrščajo glede na leto nastanka škode, 

ampak glede na leto sklenitve zavarovanja (razbitje na kohorte). Pri vsaki metodi bomo zato 

opredelili, kaj posamezna celica predstavlja. 

Močivnik ugotavlja, da vse trikotniške metode temeljijo na predpostavki, da bo reševanje in 

izplačevanje škod v prihodnje potekalo po podobnem vzorcu, kot je potekalo v preteklosti (ibid.).  

»Zato zgornji tabeli pridružimo tabelo faktorjev razvoja fi,j , (j>0), kjer fi,j=Ai,j/Ai,j-1. S tako 

dobljenimi faktorji in že znanimi Ai,j lahko projiciramo preostale – neznane Ai,j. Ob tem pa se 

pojavi problem izbire pravega fi,j, saj imamo za projekcijo na izbiro lahko več različnih faktorjev. 

Al,1 lahko npr. izračunamo kot Al,0*fl-1,1, Al,0*fl-2,1, Al,0*fl-3,1, Al,0*fl-4,1, Al,0*fl-5,1, lahko 

pa tudi kot kombinacijo vseh navedenih. Konservativen pristop bi bil, da vedno vzamemo tisto 

razmerje, ki je največje, pragmatičen, da vzamemo razmerje preteklega leta (saj je to najbolj 
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podobno obnašanju letošnjega), najbolj znan in uporabljan pa je pristop, ko pri projekciji 

upoštevamo vsa znana razmerja in iz njih izračunamo neko (uteženo) povprečje razmerij.  

Metodo, ki temelji na tem pristopu in kjer Ai,j predstavlja kumulativen znesek vseh rešenih škod, 

ki so nastale v letu i in so bile rešene do leta i+j, imenujemo metodo veriženja (chain ladder). (V 

literaturi so včasih pod tem imenom mišljene vse metode, ki temeljijo na povprečjih razmerij, ne 

glede na vsebino Ai,j, včasih pa celo vse trikotniške metode.)« (Močivnik 2003, 26). 

 

2.5.3.1 Metoda veriženja (chain ladder)8 

Pri metodi veriženja izračunamo faktor projekcije s pomočjo uteženega povprečja vseh znanih 

razmerij. Utež je znesek rešenih škod. Faktor projekcije fl,1 dobimo kot: 

 

𝑓𝑙,1 =  
𝐴𝑙−5,0  ∙  𝑓𝑙−5,1 + 𝐴𝑙−4,0 ∙  𝑓𝑙−4,1 +  𝐴𝑙−3,0 ∙  𝑓𝑙−3,1 + 𝐴𝑙−2,0 ∙  𝑓𝑙−2,1 +  𝐴𝑙−1,0 ∙  𝑓𝑙−1,1

𝐴𝑙−5,0  +  𝐴𝑙−4,0  + 𝐴𝑙−3,0  + 𝐴𝑙−2,0 +  𝐴𝑙−1,0
 

 

oziroma 

 

𝑓𝑙,1 =  
𝐴𝑙−5,1 + 𝐴𝑙−4,1 + 𝐴𝑙−3,1 + 𝐴𝑙−2,1 + 𝐴𝑙−1,1

𝐴𝑙−5,0  +  𝐴𝑙−4,0  + 𝐴𝑙−3,0  + 𝐴𝑙−2,0 +  𝐴𝑙−1,0
 

 

 

Splošno lahko za vsak k (0 ≤ k ≤ n − 2) zapišemo: 

 

𝑓𝑙 − 𝑘, 𝑘 + 1 =  
∑ 𝐴𝑙−𝑖,𝑘+1

𝑛−1

𝑖=𝑘+1

∑ 𝐴𝑙−𝑖,𝑘
𝑛−1

𝑖=𝑘+1

 

                                                 
8 Citiran Močivnik (Močivnik 2003, 26-27), saj natančno in nazorno prikaže izpeljavo in povzemanje ni 

smiselno. 



45 

 

Preostalih faktorjev ne razvijamo iz že projiciranih podatkov, ampak za vsak j (1 ≤ j ≤ k) 

privzamemo, da so 

𝑓_(𝑙 − 𝑘 + 𝑗, 𝑘 + 1) =  𝑓_(𝑙 − 𝑘, 𝑘 + 1). 

 

Za vsak k (0 ≤ k ≤ n − 2) in vsak j (k +1 ≤ j ≤ n −1) dobimo sedaj projekcijo preostalih – neznanih 

Ai,j kot: 

𝐴𝑙 − 𝑘, 𝑗 =  𝐴𝑙−𝑘,𝑘 ∙  ∏ 𝑓𝑙−𝑘,𝑖

𝑗

𝑖=𝑘+1

 

 

(Opomba: v nekaterih literaturah se s pojmom »faktorji razvoja« misli na zmnožke faktorjev od i-

tega stolpca do zadnjega stolpca v tabeli in predstavljajo faktor, s katerim moramo pomnožiti Ai,j, 

da dobimo končno skupno obveznost, ki je nastala v letu i. Tako dobljene faktorja bomo, kjer bo 

to potrebno, v nadaljevanju označevali z i g in jih poimenovali »kumulativni faktorji razvoja«).  

Zelo preprosto lahko sedaj določimo skupno nastalo obveznost zavarovalnice iz vseh preteklih let. 

Ta je namreč kar seštevek zadnje kolone, torej ∑ 𝐴𝑙−𝑖,𝑛−1
𝑛−1
𝑖=0 . Prav tako preprosto ugotovimo 

koliko nastalih obveznosti je zavarovalnica že poravnala, saj nam ta podatek da seštevek 

diagonalnih celic. Ker škodna rezervacija predstavlja razliko med vsemi nastalimi obveznostmi in 

obveznostmi, ki jih je zavarovalnica že poravnala, dobimo torej škodno rezervacijo kot: 

𝑅 =  ∑ 𝐴𝑙−𝑖,𝑛−1 

𝑛−1

𝑖=0

− ∑ 𝐴𝑙−𝑖,𝑖 

𝑛−1

𝑖=0

 

 

Ni odveč opozorilo, da na ta način dobimo skupno preostalo obveznost zavarovalnice (tako nastalih 

prijavljenih kot tudi IBNR škod). Glede na to, da naši standardi zahtevajo razdelitev na nastalo 

prijavljeno in IBNR rezervacijo, je metodo potrebno prilagoditi v toliko, da podatke Ai,j razdelimo 

na Bi,j+Ci,j, kjer v tabeli Bi,j opazujemo samo razvoj obveznosti, ki so nastale v letu i in so bile 

tudi prijavljene v letu i, v tabeli Ci,j pa opazujemo razvoj obveznosti, ki so nastale v letu i in so 

bile prijavljene kasneje. To ne vpliva na splošnost, nam pa utegne koristiti, saj metodo lahko 
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uporabimo tudi samo za eno od obeh rezervacij, drugo rezervacijo pa oblikujemo z drugačno 

metodo. 

2.5.3.2 Osnovna metoda z upoštevanjem inflacije9 

Pri zavarovalnih vrstah z zelo dolgim repom in v okoljih z zelo visoko inflacijo postane osnovna 

metoda hitro povsem neuporabna, saj imajo rešeni zneski v zadnjih letih nerealen vpliv v 

kumulativnem seštevku. Zato moramo nujno prilagoditi metodo tako, da Ai,j ne predstavlja več 

seštevka vseh rešenih škod iz leta i do leta i+j, ampak predstavlja znesek rešenih škod, ki so nastale 

v letu i in so bile rešene zgolj v letu j. Tako prikazane podatke ustrezno korigiramo z inflacijo (z 

istim faktorjem pomnožimo vse podatke po diagonalah), nato pa ponovno oblikujemo kumulativno 

tabelo in nadaljujemo s postopkom po osnovni metodi. 

Nekoliko bolj natančni pa moramo biti v primerih, ko dejanska rast škod ni zgolj posledica inflacije, 

ampak škode tudi realno naraščajo (npr. sodišča dosojajo za enake škode vse višje odškodnine, 

cena popravil je realno višja, itd.). V takih primerih ne zadošča, da zgolj korigiramo podatke iz 

preteklih let, ampak moramo rast škod upoštevati tudi pri projekciji prihodnjih let. Zato moramo v 

teh primerih tudi projicirane kumulativne podatke ponovno preoblikovati v letne podatke, tako 

pridobljene celice pomnožiti s predvideno rastjo škod (realno ali tudi z upoštevanjem inflacije) v 

prihodnjih letih in šele s temi podatki lahko dokončno pristopimo k oblikovanju škodne rezervacije. 

Kljub temu, da torej metoda z nekaj preoblikovanji podatkov dopušča uporabo v nestabilnih 

razmerah, ki so posledice rasti škod, pa se dejansko ta metoda v teh razmerah ne uporablja. V takih 

primerih je namreč mnogo boljša metoda separacije, ki jo je leta 1977 iz metode veriženja razvil 

Taylor. To metodo je Močivnik natančneje opisal v svojem magistrskem delu (Močivnik 2003, 28). 

Ob koncu opisa metode veriženja podaja še nekaj najbolj očitnih prednosti in slabosti te metode. 

Največja prednost metode je, da dobi z njo aktuar zelo jasen vpogled v škodno dogajanje preteklih 

let. V primeru stabilnega dogajanja je to tudi dobra osnova za napovedovanje prihodnosti. Ravno 

zahteva po stabilnosti pa je hkrati največja napaka te metode. Prav tako je za metodo potrebno 

zagotoviti dovolj velik portfelj, da so podatki sploh statistično značilni. Zato lahko intuitivno 

ocenimo, da je metoda dobra v zavarovalnih vrstah s srednje velikim repom reševanja in dovolj 

velikim portfeljem. Pri kratkih repih je metoda sicer dobra, vendar nesmotrna (premalo značilni 

podatki v kasnejših letih razvoja), pri dolgih repih pa je praktično nemogoče zagotoviti stabilnost. 

Nenazadnje lahko stabilnost - tudi v finančno stabilnem okolju - zruši že zamenjava kadra v škodni 

službi, ostrejši (ali milejši) pristop k reševanju, itd. Če torej želi aktuar uporabljati to metodo, mora 

                                                 
9 Citiran Močivnik (2003, 27 in 28) saj povzemanje ni smiselno. Podrobnejši pregled ostalih metod 

najdemo prav tu. 
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skrbno preučiti vse podatke, preučiti razloge za morebitne odklone, ki jih zazna, in temu primerno 

utežiti podatke posameznega obdobja. Je pa metoda zaradi logike pristopa zelo dobra osnova za 

oblikovanje bolj zahtevnih metod. 
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3 OCENA PRIHODNJE VREDNOSTI IZVENBILANČNIH REGRESNIH 

ZAHTEVKOV 

Kot je bilo uvodoma že  navedeno, smo skozi nalogo teoretično proučevano področje že podrobneje 

predstavili, prav tako pa smo se podrobno dotaknili področja aktuarske matematike, saj so 

trikotniške metode uporabne tudi pri naši raziskavi. 

V nadaljevanju bomo na konkretnem realnem vzorcu 35.505 regresnih zahtevkov, ki so nastali v 

obdobju preteklih 12 let, podali oceno bodoče vrednosti izvenbilančnih regresnih zahtevkov za 

obdobje naslednjih 12 let.  

3.1 Namen empirične raziskave 

S poznavanjem prihodnjega prehoda izvenbilančnih regresnih zahtevkov med bilančne, bodo 

odgovorni, ki so zadolženi za proces izvajanja regresov, lahko upoštevali prihodnje ocene, kar 

lahko takoj uporabijo pri upravljanju in vodenju procesa.  

Empiričnega dela naloge smo se lotili v treh delih, in sicer smo najprej ocenili razvoj (prehod) 

izvenbilančnih regresov v bilančne, pri čemer smo zraven števila in vrednosti regresov posebej 

pozorni na čas (leto), v katerem se razvoj zgodi, merjeno od njegovega nastanka.  

Da bi lahko dobljene izsledke raziskave uporabili za oceno prihodnje vrednosti, smo morali najprej  

pridobiti in analizirati podatke o trenutnih izvenbilančnih regresih.  

In v tretjem delu smo ugotovitve iz prvega dela projicirali na stanje, ki smo ga posneli v drugem 

delu. Sledi razlaga ugotovitev ter preverjanja hipotez. 

3.2 Metodologija 

V slovenskem zavarovalništvu, ki je relativno mlado, se od osamosvojitve naprej z veliko hitrostjo 

povzemajo in razvijajo različne metodologije za obvladovanja različnih tveganj. Zavarovalništvo 

na splošno temelji na metodi velikih števil, ki omogoča razpršitev tveganj za nastale škodne 

dogodke. Gledano iz vidika zagotavljanja varnosti zavarovancev so to osnovna tveganja 

zavarovalnice, ki kot pomemben finančni subjekt igra pomembno vlogo na finančnih trgih in 

predvsem na socialno ekonomskem področju zagotavljanja splošne blaginje v državi. Predvsem 

zaradi slednjega so se države vedno zavzemale za nadzor in kontrolo delovanja zavarovalnic in 

tako vzpostavile vrsto predpisov, na podlagi katerih lahko le-te delujejo. Za nadzor nad ustreznim 

delovanjem so vzpostavile nadzorne organe, v Sloveniji je to AZN, v Evropski uniji EIOPA.  



50 

Z razvojem trga in gospodarsko rastjo pa so se pričele po eni strani spreminjati tudi oblike 

zavarovanja in njihove storitve, z razvojem finančnega trga pa na drugi strani tudi njihove naložbe.  

S svetovno gospodarsko krizo, ki se je pričela leta 2008 in je imela za posledico zlome raznih 

velikih finančnih hiš in bank po svetu,  je zavarovalništvo, predvsem zaradi svoje konzervativnosti, 

ki je pogoj za dolgoročno stabilnost, najmanj občutilo posledice. Prihajamo v obdobje, ki se v tem 

trenutku označuje za pričetek konca gospodarske krize in prvi kazalniki že nakazujejo počasno 

okrevanje.  

V vsem vmesnem času se je ustanovila Evropska unija z Evropsko gospodarsko skupnostjo, ki je 

takoj zaznala potrebo po poenotenju nadzora nad finančnimi inštitucijami. Kar je bilo za bančni 

sektor in za določene države že prepozno, jim uspeva v zavarovalnem sektorju. Z letom 2016 je za 

vse članice EGS pričela veljati Direktiva Solventnost II (ang. Solvency II), ki je zelo povečala 

kapitalske zahteve zavarovalnic, vse z namenom zaščititi ta sektor pred negativnimi posledicami 

morebitnih podobnih gospodarskih nihanj v prihodnosti.  

Tako se slovenske zavarovalnice že leta bolj ali manj uspešno prednostno ukvarjajo s 

prilagoditvami vse zahtevnejšim predpisom in po napovedih EIPOE temu še nekaj let ni videti 

konca.  

V času nujnih hitrih prilagajanj trgu in še hitrejši in zahtevnejši zaostreni zakonodaji, 

zavarovalnicam zmanjkuje časa in virov, ki ga lahko namenjajo za lasten razvoj in krepitev.  

Preučevano področje pa je, kot smo prikazali v prvem delu naloge, zadnje v liniji podprocesov, ki 

sestavljajo skupni del osnovnega procesa zavarovalništva. Če si predstavljamo, da se od vseh 

sklenjenih AO zavarovanj, samo manjšemu deležu zgodi škodni dogodek in če si nadalje 

predstavljamo, da je samo okrog 2 % vseh teh škod tudi regresnih zahtevkov (povzeto po Ančevski  

2007), lahko hitro ugotovimo, da za zavarovalnico regresni zahtevki predstavljajo relativno majhno 

število in skupne zneske. Ne smemo pa pozabiti, da so regresni zahtevki v primeru uspešne 

izterjave v bistvu zavarovalniški prihodki, zaradi česar se v strokovnih krogih uporablja za regres 

tudi pojem »negativne škode«. Aktivirani regresi namreč neposredno zmanjšujejo maso izplačanih 

škod. Dokler operiramo s procenti, deleži in z relativnimi števili, so regresi v zavarovalništvu 

postranskega pomena.  

Zaradi vsega navedenega  se izvajanju regresov posveča premalo pozornosti in ker je to predvsem 

v pristojnosti uprav posameznih zavarovalnic, se nikoli niso razvile posebne metode in tehnike, ki 

bi omogočale ocenjevanje prihodnje vrednosti izvenbilančnih regresov. 

Opisano v uvodnih poglavjih, regres ob evidentiranju vedno postane najprej izvenbilančna knjižba, 

šele po pridobitvi ustrezne pravne podlage pa ga mora zavarovalnica uveljaviti (aktivirati, prenesti) 
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med bilančne (Sklep AZN, 3). Tekom let se v zavarovalnicah izvaja regresiranje škod, a vsako leto 

ostane nekaj takšnih, ki se ne uveljavijo (ostanejo izvenbilnčni). Izvenbilančni regres se lahko 

uveljavi med bilančnega ali pa se odpravi pripoznanje (se ga odpiše). V primerih, ko se ne zgodi 

nič od navedenega, se izterjava regresa izvaja naprej, neodvisno od njegovega računovodskega 

statusa (Pravilnik o izvajanju regresov, 2011). Masa neuveljavljenih regresov tako raste in skozi 

leta postaja vse večja in vse manj obvladljiva. Po eni strani je mogoče glavni del te mase opredeliti 

kot starejše in posledično težje izterljive regrese, po drugi strani pa predstavljajo kumulativno 

velike zneske, tudi velike pripadke (obresti in stroške). Hkrati razpolagamo s premalo 

informacijami, na podlagi katerih bi jih lahko odpisali. 

Torej specifične metodologije, ki bi nam pri oceni prehodov regresov med bilančne pomagale, v 

bistvu ni. Prav zaradi navedenega smo se naloge lotili povsem pragmatično in empirično. 

Preučili smo aktuarsko matematične metode za ocenjevanje škodnih rezervacij (glej tč. 2.5) in po 

preučitvi trikotniške metode (glej tč. 2.5.2) poiskali sorodnosti in njeno aplikativno uporabno 

vrednost pri ocenjevanju prehodov regresov v uveljavljene. 

Osnovni pristop temelji na zbiranju in urejanju podatkov v Excelu ter ustrezni frekvenčni 

porazdelitvi v starostne razrede. V prvem delu smo preučili značilnosti prehodov regresov med 

uveljavljene, kar smo izrazili s koeficienti razvoja. V tem delu smo torej opazovali zgodovino 

prehajanj pri regresih, ki so danes že v celoti uveljavljeni. 

Za drug del - analizo obstoječega portfelja izvenbilančnih regresov, smo izbrali podobno 

metodologijo kot v prvem delu, le da smo tukaj proučevali samo regrese, ki so na dan zajema 

podatkov bili še izvenbilančni. Te regrese smo nato opredelili v starostne razrede z vidika njihove 

izvenbilančne vrednosti in števila. 

V tretjem delu smo koeficiente, ki smo jih za posamezno leto razvoja izračunali v prvem delu 

naloge, aplicirali na trenuten portfelj izvebilančnih regresov in tako ocenili njihove prihodnje 

prehode med uveljavljene oz. bilančne regrese. 

Obstoječe podatke iz baze podatkov proučevane zavarovalnice smo izvozili v Excel, kar je bilo 

glavno orodje pri obdelavi, razvrščanju v preglednice in grafičnem prikazovanju podatkov. 

3.3 Zbiranje in urejevanje podatkov 

V proučevani zavarovalnici smo zaprosili za odobritev celotne baze podatkov, ki se vodijo v 

regresnem registru, izvožene v program Excel.  
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Po odobritvi odgovornih oseb, smo podatke (50.777 regresov - torej vrstic in vsaka s 24. stolpci 

podatkov) najprej razvrstili po starosti nastanka (evidentiranja), pri čemer smo uporabili funkcijo 

»sort« s funkcijo »filter« in omejili celoten nabor podatkov po letu nastanka terjatve. Predhodno 

smo datum nastanka terjatve s funkcijo »razdeli okna« razdelili na dan, mesec in leto nastanka in 

takoj izbrisali stolpce datum, dan in mesec nastanka, saj jih za raziskavo nismo potrebovali. 

Nato smo od preostalih 18 stolpcev različnih podatkov izločili tiste, s katerimi so bili regresi 

kakorkoli povezljivi z osebnimi podatki posameznih regresnih dolžnikov. Tako smo oklestili 

število stolpcev na 11 in nadaljevali z obdelavo. 

Ker smo pri naključnem pregledu podatkov ugotovili, da imamo veliko podatkov o regresih, ki so 

bili umetno ustvarjeni za skupino starih regresov, ki so se izvajali pred zadnjo prenovo računalniške 

podpore procesu, ki je bila izvedena leta 2004, smo vse te odstranili (8.344 regresov). Pri dodatni 

ponovni analizi, v kateri smo primerjali logično zaporedje podatkov (pogoj je bil, da je leto 

uveljavitve (če je regres sploh bil uveljavljen) večje od leta nastanka), smo ugotovili, da so v 

podatkih tudi takšni, ki so bili zajeti še iz predhodne baze (pred letom 1996) in uveljavljeni v 

obdobju po pravi nastavitvi, a smo jih zaradi preprečitve morebitnega vpliva na opazovano vrsto 

podatkov (napake), izločili. 

Zaradi še vedo velike količine podatkov in zaradi dejstva, da smo vse podatke, ki so pomembno 

vplivali na preučevano področje, zajemali v proučevani zavarovalnici šele od začetka leta 2004 

naprej, smo se omejili samo na te. Tako smo regrese, ki so bili evidentirani z letom nastanka pred 

2004, enostavno izbrisali tako, da smo celoten nabor regresov omejili s funkcijo »filter« na tiste, 

ki so imeli leto nastanka manjši od leta 2004 (so bili starejši od leta 2004). Vse, ki so torej v 

realnosti bili starejši od leta 2004 (takšnih je bilo 6.814), smo dodatno izbrisali.  

Sledilo je iskanje in brisanje regresov, ki so v preteklosti že bili najprej odpisani in naknadno 

ponovno fiktivno (navidezno) nastavljeni z namenom, da se omogoči knjiženje prejetega plačila za 

v resnici odpisan regres. Takšnih je bilo 50. 

Nato smo preverili razpoložljive preostale podatke tako, da smo jih nanizali v  razsevani diagram, 

s čimer smo ugotovilo vsa velika odstopanja izbranih regresov, ki so lahko vzrok za veliko 

popačenje kasnejšega vzorca. Skupno smo tako izločili 13 regresov v skupni vrednosti 3,786 mio 

eurov, ki so se vsi skupaj nanašali na samo dva velika škodna dogodka. 

Po tako očiščenih neustreznih regresih nam je ostal vzorec v velikosti 35.555 regresov, za katerega 

ocenjujemo, da ustreza osnovnim pogojem za statistično obdelavo. Ker pa več nismo potrebovali 

tolikšnega nabora različnih podatkov (stolpcev), smo izbrisali dodatnih 7 stolpcev podatkov.  
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Ostalo nam je torej 35.555 regresov (vrstic) s po 6 stolpci, katerega del prikazujemo za lažjo 

predstavo: 

 

 Preglednica 2:Nabor podatkov po čiščenju baze - vzorec 

DOC100_TY_RGA* RGA000_ID N_ZSK DEBET LETO_N LETO_A 

311001 1001154 010 0 2004 2016 

311001 1005937 010 0 2005 2016 

311001 1008313 003 0 2006 2007 

311001 1008946 010 0 2006 2016 

311001 1008949 010 0 2006 2016 

311001 1009942 003 0 2006 2007 

311001 1011943 003 0 2007 2007 

311001 1012082 010 0 2007 2016 

311001 1012286 010 0 2007 2016 

311001 1014632 010 0 2007 2016 

311001 1015423 010 0 2007 2016 

311001 1016276 010 0 2008 2016 

311001 1017334 010 0 2008 2016 

311001 1018657 010 0 2008 2016 

311001 1018664 010 0 2008 2016 

311001 1018789 010 0 2008 2016 

311001 1020576 010 0 2009 2016 

311001 1021053 010 0 2009 2016 

311001 1021246 010 0 2009 2016 

*Prikazan je samo vzorec, sicer smo operirali z vsemi podatki, torej 35.555 regresov (vrstic). 

3.4 Analiza zbranih podatkov 

Vseh 35.555 regresov smo s pomočjo vrtilnih tabel najprej ustrezno porazdelili v razrede po letu 

nastanka (Leto_N) in sicer od leta 2004 do vključno leta 2015, s čimer smo dobili 12 stolpcev. 

Velikostni razred je bil torej 1 leto.  

V vrstice smo razporedili razrede z letom uveljavitve (Leto_A) in nato razvrstili podatke v tabelo 

v ustrezne frekvenčne razrede tako, da smo s pomočjo programa prešteli števila regresov10. Njihovo 

vrednost smo v tem delu namenoma izpustili, saj ne želimo, da bi morebitni, po vrednosti  večji 

regresi, vplivali na realen rezultat. 

 

                                                 
10 Več o razvrščanju faktorjev razvoja je razvidno iz primerov v knjigi Narayan in Warten, 1997, 

180‒182. 
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Preglednica 3:Regresi glede na leto nastanka in leto uveljavitve  

LETO_N* Vrednosti so v številu regresov (komadih) 

LETO_A* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 1.072                       1.072 

2005 481 1.433                     1.914 

2006 157 546 1.849                   2.552 

2007 108 232 826 1.917                 3.083 

2008 77 265 387 763 1.825               3.317 

2009 57 95 333 255 509 1.267             2.516 

2010 22 58 124 180 220 461 1.160           2.225 

2011 30 45 76 73 142 215 557 1.191         2.329 

2012 15 37 72 69 75 164 199 459 1.374       2.464 

2013 18 26 44 30 37 58 135 163 438 1.166     2.115 

2014 4 25 30 35 26 41 47 161 202 450 1.210   2.231 

2015 9 17 40 25 20 30 45 75 147 315 568 1.170 2.461 

Še N 208 805 980 427 340 362 406 577 570 549 565 830 6.619 

Skupaj 2.258 3.584 4.761 3.774 3.194 2.598 2.549 2.626 2.731 2.480 2.343 2.000 34.898 

Skupaj A 2.050 2.779 3.781 3.347 2.854 2.236 2.143 2.049 2.161 1.931 1.778 1.170 Povp. 

Delež A v 

vseh 90,79% 77,54% 79,42% 88,69% 89,36% 86,07% 84,07% 78,03% 79,13% 77,86% 75,89% 58,50% 
80,44% 

Delež N v 

vseh 9,21% 22,46% 20,58% 11,31% 10,64% 13,93% 15,93% 21,97% 20,87% 22,14% 24,11% 41,50% 
19,56% 

*Leto_N - leto nastanka, nastavitve, evidentiranja 
*Leto_A – leto aktivacije, uveljavitve, prehoda med bilančne 

Iz zgornje Preglednice 3 je  npr. razvidno, da se je v letu 2004 uveljavilo 1.072 regresov od 2.258 

regresov, ki so leta 2004 bili nastavljeni.  

Naslednje leto (v 2005) se je uveljavilo dodatnih 481 regresov od tistih, ki so bili nastavljenih v 

2004 in v istem letu še niso bili uveljavljeni.  

Iz proučevanega vzorca za časovno obdobje 12 let je razvidno tudi, da se del regresov ne bo nikoli 

uveljavil. Slednji za zavarovalnico predstavljajo oportunitetno izgubo, vsaj za, v vseh letih 

izvajanja regresov, vložene vire in sredstva. 

Na podoben način si lahko razlagamo frekvenčno porazdelitev vseh prehodov regresov iz N v A, 

za vsako skupino N regresov posebej (imena skupin so po letih nastanka (leto_N), ki slučajno 

sovpadajo z leti prehoda med uveljavljene (leto_A).  

Za nazornejši prikaz in lažje razločevanje bi bilo smiselno razmisliti o drugačnem poimenovanju 

naziva nastalih regresov (v stolpcih) morda z opredelitvijo starosti posamezne skupine regresov, 

kot npr.: »Leto_ N« se zamenja s »Starost regresov«, naziv stolpca npr. »2015«, pa bi tako 

nadomestila vrednost »Stari do 1. leta«. Po istem ključu bi tako vrednost naziva »2004« v stolpcu 

nadomestila vrednost »Stari nad 11 in do 12 let«. 
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V vrstici »N v 2015« je mogoče razbrati, da je na 31.12.2015 še vedno neuveljavljenih 

(izvenbilančnih) še 6.619 regresov, od skupno 34.898 regresov, ki so nastali v 12. letih (od 2004 

do 2015). 

Nadalje je mogoče iz Preglednice 3 razbrati, da se skupni deleži A regresov med vsemi 

nastavljenimi (N) gibajo med 75 in dobrih 90 procentov, povprečno pa nad 80 %.  

Iz navedenega bi lahko poenostavili, da je povprečna verjetnost razvoja regresov najmanj 80,44 

% v 12ih letih od njihovega nastanka.  

Hkrati pa lahko ocenimo, da po 12ih letih zagotovo ostane vsaj nekaj regresov, ki se niso uveljavili 

in še vedno ostajajo med neuveljavljenimi. Verjetnost za njihovo uveljavitev pa se po 12-ih letih 

tako zmanjša, da se najkasneje po preteku opazovanega obdobja mora oceniti smiselnost 

nadaljnjega izvajanja aktivnosti na njih. Za večjo praktično in uporabno vrednost bi bilo smiselno 

ugotoviti t.i. točko preloma, kjer rezultati izvajanja regresov v povprečju še pokrivajo stroške 

njihovega obvladovanja. Za slednje imamo na razpolago premalo podatkov, prav tako to ni osnovni 

namen naloge. 

Hkrati je potrebno poudariti, da bi za natančnejšo oceno potrebovali podatke za več let, a smo pri 

tem omejeni na zadnjih 12 let, saj proučevana zavarovalnica za starejše regrese ne vodi podatkov, 

ki jih za raziskavo potrebujemo.  

V nadaljevanju bomo izračunali verjetnosti uveljavitve in podrobneje predstavili ugotovitve na 

proučevanem vzorcu. 

3.4.1 Analiza prehodov regresnih zahtevkov iz izvenbilačnih v bilančne 

Če nadalje spremljamo razvoj prehodov med A regrese (uveljavitev) po letih, opažamo, da se vsako 

nadaljnje leto zmanjšuje število uveljavljenih, kar je ob poznavanju naravnih zakonitosti izvajanja 

regresov povsem logično. Iz navedenih podatkov je torej razvidno, da verjetnost, da se bo regres 

uveljavil, z oddaljenostjo od leta njegovega nastanka upada.  
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Navedeno si je mogoče lažje razlagati ob poznavanju matematičnih zakonitosti za verjetnost11: 

𝑃 (𝐴) =  
𝑚

𝑛
 

pri čemer je  

P - verjetnost, 

A – dogodek, 

m – število ugodnih izidov  

n – število možnih izidov 

 

Torej je Verjetnost (P), da se bo zgodil Dogodek A, enaka kvocientu med Številom ugodnih izidov 

(m) in Številom vseh izidov (n). 

Če želimo preveriti verjetnosti za prehod proučevanih N regresov med A, moramo izračunati 

verjetnosti za vsako od opazovanih let razvoja in če uporabimo enačbo za izračun verjetnosti to 

lahko matematično zapišemo kot: 

𝑃 (𝐴(𝑙, 𝑡)) =  
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 {Leto_N(𝑙);  Leto_A(𝑡)}

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 {Leto_N(𝑙);  "Skupaj"}
 

pri čemer je  

P - verjetnost 

A – uveljavitev 

l – leto nastanka regresa 

t - leto uveljavitve  

Leto_N(l) – Leto nastanka regresa v letu »l« in  

Leto_A(t) – leto uveljavitve (aktivacije, prehoda, razvoja) v letu »t« 

 

Verjetnost (P), da se bo regres, ki je nastal v Letu_N( l), uveljavil v Letu_A (t), je enaka kvocientu 

števila (Vrednost) uveljavljenih regresov iz leta l, ki so bili uveljavljeni v letu t in številu vseh 

uveljavljenih regresov, nastalih v letu l. 

                                                 
11 Več o enostavni razlagi verjetnosti je pojasnjena v knjigi Matematika  

življenjskih zavarovanj , avtorja Gerber H.U., 1996, in Opis naključnih pojavov, Grabec, I. in J. Gradišnik, 

2000. 
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Za  enostavnejšo ponazoritev si poglejmo konkreten primer izračuna verjetnosti za regrese, ki so 

bili nastavljeni v letu 2004 (l je 2004) in uveljavljeni v letu 2005 (t = 2005), kar lahko zapišemo 

kot:  

𝑃 (𝐴(2004,2005)) =  
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 {LetoN(2004)

;  LetoA(2005)}

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 {LetoN(2004);  Skupaj}
 

 

Iz Preglednice 4 razberemo dejanske vrednosti o »ugodnih izidih« in vrednosti »vseh izidov« 

(oboje je v razpredelnici  poudarjeno), ter jih uporabimo za izračun verjetnosti. 

 

Preglednica 4:Prikaz izbora podatkov za izračun verjetnosti 

Štetje od 

RGA000_ID LETO_N               

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2004 1.072               

2005 481 1.433             

2006 157 546 1.849           

2007 108 232 826 1.917         

2008 77 265 387 763 1.825       

2009 57 95 333 255 509 1.267     

2010 22 58 124 180 220 461 1.160   

2011 30 45 76 73 142 215 557 1.191 

2012 15 37 72 69 75 164 199 459 

2013 18 26 44 30 37 58 135 163 

2014 4 25 30 35 26 41 47 161 

2015 9 17 40 25 20 30 45 75 

Še N 208 805 980 427 340 362 406 577 

Skupaj 2.258 3.584 4.761 3.774 3.194 2.598 2.549 2.626 

 

Izračun verjetnosti prehoda regresov N iz leta 2004 v A v letu 2005 lahko matematično zapišemo 

kot:  

𝑃 (𝐴(2004,2005)) =  
481

2.258
= 0,21302 

Iz navedenega izračuna bi lahko poenostavili, da je verjetnost, da se bo regres uveljavil v drugem 

leto po nastanku 21,3 %. A vse navedeno je teoretičen približek ocene in pod predpostavko, da se 

vsako leto razvoji oz. prehodi gibajo po istih naravnih zakonitostih (ceteris paribus), torej ob 

nespremenjeni okoliščinah. Pri analizi praktičnega primera na vzorcu proučevane zavarovalnice pa 
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smo se srečali z vse prej kot podobnimi porazdelitvami opazovanih razvojev posameznih starosti 

regresov, zato smo najprej morali »očistiti« neuporabne podatke iz vzorca (glej opis v tč. 3.3).  

Če na zgoraj opisan način izračunamo verjetnosti prehodov za katerekoli N regrese (l) med 

uveljavljene regrese in to po vrsti za vsako opazovano leto uveljavitve (t), dobimo vrednosti, ki jih 

ponazarjamo v naslednji preglednici, ki je v bistvu razširitev predhodne tabele z dodanimi faktorji 

razvoja.  

Preglednica 5:Razvoj (prehod) regresov iz A v N s Faktorji razvoja 

Štetje od 
RGA000_I

D LETO_N                         

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 1.072                       1.072 

2005 481 1.433                     1.914 

2006 157 546 1.849                   2.552 

2007 108 232 826 1.917                 3.083 

2008 77 265 387 763 1.825               3.317 

2009 57 95 333 255 509 1.267             2.516 

2010 22 58 124 180 220 461 1.160           2.225 

2011 30 45 76 73 142 215 557 1.191         2.329 

2012 15 37 72 69 75 164 199 459 1.374       2.464 

2013 18 26 44 30 37 58 135 163 438 1.166     2.115 

2014 4 25 30 35 26 41 47 161 202 450 1.210   2.231 

2015 9 17 40 25 20 30 45 75 147 315 568 1.170 2.461 

Še N 208 805 980 427 340 362 406 577 570 549 565 830 6.619 

Skupaj 2.258 3.584 4.761 3.774 3.194 2.598 2.549 2.626 2.731 2.480 2.343 2.000 34.898 

                           

Razvoj 

(prehod) iz 
N v A po 

letih                         

Faktorji 
razvoja 

1. leto 0,4748 0,3998 0,3884 0,5079 0,5714 0,4877 0,4551 0,4535 0,5031 0,4702 0,5164 0,5850 0,4844 

2. leto 0,2130 0,1523 0,1735 0,2022 0,1594 0,1774 0,2185 0,1748 0,1604 0,1815 0,2424   0,1869 

3. leto 0,0695 0,0647 0,0813 0,0676 0,0689 0,0828 0,0781 0,0621 0,0740 0,1270     0,0776 

4. leto 0,0478 0,0739 0,0699 0,0477 0,0445 0,0631 0,0530 0,0613 0,0538       0,0572 

5. leto 0,0341 0,0265 0,0260 0,0193 0,0235 0,0223 0,0184 0,0286         0,0249 

6. leto 0,0252 0,0162 0,0160 0,0183 0,0116 0,0158 0,0177           0,0172 

7. leto 0,0097 0,0126 0,0151 0,0079 0,0081 0,0115             0,0108 

8. leto 0,0133 0,0103 0,0092 0,0093 0,0063               0,0097 

9. leto 0,0066 0,0073 0,0063 0,0066                 0,0067 

10. leto 0,0080 0,0070 0,0084                   0,0078 

11. leto 0,0018 0,0047                     0,0033 

12. leto 0,0040                       0,0040 

 

Kot je razvidno iz naslova tabele, smo zaradi narave proučevanega področja, v nalogi izraz 

verjetnost zamenjali z t.i. Faktorji razvoja. Slednji se na podoben način uporabljajo v aktuarski 
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matematiki v zavarovalništvu (več o tem v tč. 2.5). V naši nalogi se bosta v nadaljevanju 

uporabljala izraza faktorji ali koeficienti razvoja in prehoda za isti pomen. 

Med samim tekstom so mešano uporabljeni izrazi razvoj, prehod (pri čemer je mišljeno iz N v A), 

uveljavitev in aktivacija, vse z namenom predstaviti več obstoječih izrazov enakega pomena. 

Pri opazovanem deležu uveljavljenih regresov med vsemi nastavljenimi v posameznem letu je 

zanimiva medsebojna primerjava deležev skupin regresov, nastalih v različnih letih (smiselna je 

primerjava od l = 2004 do l <= 2013, zaradi razpoložljivih podatkov) po istih preteklih letih 

uveljavitve.  

Kot praktični primer lahko primerjamo faktorje razvoja v prvem letu od nastanka (t = l) za regrese, 

ki so nastali med 2004 in 2013 (l = 2003 do 2013) in ugotovimo, da je povprečen faktor razvoja v 

prvem letu od nastanka favarage (l:2004;2013)  = 0,4844, pri čemer je fmin = 0,3884, fmax = 0,585 in 

standardni odklon σ=0,056355. 

Na podlagi navedenega je mogoče poenostaviti, da se v prvem letu od nastanka regresa med 

uveljavljene v povprečju preknjiži 48,44 %, v drugem 18,69 % in v tretjem 7,76 %.  

Skupaj lahko ocenimo, da se v prvih treh letih v povprečju uveljavi 74,89 % od vseh nastalih 

regresov. 
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Poglejmo si tabelo razvoja v grafični ponazoritvi:  

 

Slika 5:Grafični prikaz razvojev (prehodov) regresov iz N v A 

Na abcisni osi (vodoravno) so Leta_A, v katerih so uveljavljali (aktivirali) regresi, ki so bili 

nastavljeni v Letu_N, kar je ponazorjeno na ordinati (navpično). 

Iz grafične ponazoritve je takoj lepo razvidno, da regresi intenzivneje prehajajo med uveljavljene 

prva tri do kvečjemu štiri leta po svojem nastanku, nato pa se ta intenziteta umirja vse tja do zelo 

majhnega števila prehodov. V zadnjem stolpiču opazimo, koliko regresov na presečni dan še vedno  

ni uveljavljenih (»Še N«). 

Če smo izračunali faktorje razvoja f(i) na podlagi gibanja števil uveljavljenih regresov, hkrati pa 

smo ugotovili, da je del regresov še vedno N, lahko z obratno trikotniško metodo sedaj izračunane 

koeficiente razvoja apliciramo na, v opazovanem obdobju še vedno N regrese in tako dobimo oceno 

prihodnjih prehodov med A regrese, a vse to samo za oceno števila prehodov. Za oceno vrednosti, 

ki je v zavarovalništvu osnovna kategorija, ki jo spremljamo, bomo morali koeficiente razvoja 

aplicirati na nominalno vrednost N regresov. 
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Preglednica 6:Izračun prehodov v komadih 

Štetje od 

RGA000_ID LETO_N                         

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 1.072                       1.072 

2005 481 1.433                     1.914 

2006 157 546 1.849                   2.552 

2007 108 232 826 1.917                 3.083 

2008 77 265 387 763 1.825               3.317 

2009 57 95 333 255 509 1.267             2.516 

2010 22 58 124 180 220 461 1.160           2.225 

2011 30 45 76 73 142 215 557 1.191         2.329 

2012 15 37 72 69 75 164 199 459 1.374       2.464 

2013 18 26 44 30 37 58 135 163 438 1.166     2.115 

2014 4 25 30 35 26 41 47 161 202 450 1.210   2.231 

2015 9 17 40 25 20 30 45 75 147 315 568 1.170 2.461 

Še N 208 805 980 427 340 362 406 577 570 549 565 830 6.619 

Skupaj 2.258 3.584 4.761 3.774 3.194 2.598 2.549 2.626 2.731 2.480 2.343 2.000 34.898 

                           

Razvoj (prehod) 

iz N v A po letih                         

Faktorji 
razvoja 

1. leto 0,4748 0,3998 0,3884 0,5079 0,5714 0,4877 0,4551 0,4535 0,5031 0,4702 0,5164 0,5850 0,4844 

2. leto 0,2130 0,1523 0,1735 0,2022 0,1594 0,1774 0,2185 0,1748 0,1604 0,1815 0,2424 374 0,1869 

3. leto 0,0695 0,0647 0,0813 0,0676 0,0689 0,0828 0,0781 0,0621 0,0740 0,1270 182 155 0,0776 

4. leto 0,0478 0,0739 0,0699 0,0477 0,0445 0,0631 0,0530 0,0613 0,0538 142 134 114 0,0572 

5. leto 0,0341 0,0265 0,0260 0,0193 0,0235 0,0223 0,0184 0,0286 68 62 58 50 0,0249 

6. leto 0,0252 0,0162 0,0160 0,0183 0,0116 0,0158 0,0177 45 47 43 40 34 0,0172 

7. leto 0,0097 0,0126 0,0151 0,0079 0,0081 0,0115 28 28 30 27 25 22 0,0108 

8. leto 0,0133 0,0103 0,0092 0,0093 0,0063 25 25 25 26 24 23 19 0,0097 

9. leto 0,0066 0,0073 0,0063 0,0066 21 17 17 18 18 17 16 13 0,0067 

10. leto 0,0080 0,0070 0,0084 29 25 20 20 20 21 19 18 16 0,0078 

11. leto 0,0018 0,0047 16 12 10 8 8 9 9 8 8 7 0,0033 

12. leto 0,0040 14 19 15 13 10 10 10 11 10 9 8 0,0040 

Povprečne faktorje razvoja smo pomnožili z ustreznimi »Še N« regresi in tako izračunali oceno 

prihodnjih razvojev, izraženo v številu zadev. Iz zgornje preglednice lahko tako ponovno ocenimo 

tipične naravne zakonitosti gubanja prehodov kot tudi njihove realne vrednosti v številu zadev.  

Za lažje razumevanje lahko pojasnimo, da bo od regresov, ki so bili nastavljeni v letu 2015 (Leto_N 

= 2015) in še niso bili uveljavljeni (Še N = 830), v letu 2016 prešlo med uveljavljene 374 komadov, 

leta 2017 še 155, 2018 še 114 in tako naprej.  

Za oceno prihodnjih razvojev (prehodov) bo potrebno števila zamenjati z njihovimi nominalnimi 

vrednostmi, kar je prikazano v točki 3.7. 

Ker pa nas zaradi objektivnosti ocene razvoja zanima tudi razvoj posamičnih skupin regresov 

(ZSK), bomo to v nadaljevanju preverili. Ker zavarovalne skupine 3 (Kasko regresi), 10 (AO 
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regresi) in 14 (Kreditni regresi) skupaj predstavljajo več kot 75 % vseh regresov (podatek je 

razviden iz tč. 3.4.2), smo se odločili analizirati samo te tri skupine regresov. Osnovni namen je 

medsebojna primerjava prehodov oz. faktorjev razvoja. 

ZSK 03 - KASKO: 

Preglednica 7:Tabela razvoja za ZSK Kasko regrese 

Štetje od 
RGA000_ID LETO_N                         

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 295                       295 

2005 103 314                     417 

2006 14 65 347                   426 

2007 7 9 108 297                 421 

2008 7 17 20 91 236               371 

2009 7 9 14 16 96 232             374 

2010 2 4 14 11 35 87 222           375 

2011 3 4 7 7 17 19 88 145         290 

2012 1 2 3 4 9 7 11 69 165       271 

2013 1 1 1 1 4 6 10 14 77 131     246 

2014   1     3 4 3 5 11 54 135   216 

2015     3   1 2   6 15 20 61 118 226 

Še N 8 10 14 20 11 11 19 28 29 55 78 85 368 

Skupaj 448 436 531 447 412 368 353 267 297 260 274 203 4.296 

Skupaj A 440 426 517 427 401 357 334 239 268 205 196 118 Povp. 

Delež A 98,21% 97,71% 97,36% 95,53% 97,33% 97,01% 94,62% 89,51% 90,24% 78,85% 71,53% 58,13% 88,84% 

                           

1. leto 0,6585 0,7202 0,6535 0,6644 0,5728 0,6304 0,6289 0,5431 0,5556 0,5038 0,4927 0,5813 0,6004 

2. leto 0,2299 0,1491 0,2034 0,2036 0,2330 0,2364 0,2493 0,2584 0,2593 0,2077 0,2226 45 0,2230 

3. leto 0,0313 0,0206 0,0377 0,0358 0,0850 0,0516 0,0312 0,0524 0,0370 0,0769 13 9 0,0459 

4. leto 0,0156 0,0390 0,0264 0,0246 0,0413 0,0190 0,0283 0,0187 0,0505 8 8 6 0,0293 

5. leto 0,0156 0,0206 0,0264 0,0157 0,0218 0,0163 0,0085 0,0225 5 5 5 4 0,0184 

6. leto 0,0156 0,0092 0,0132 0,0089 0,0097 0,0109 0,0000 3 3 3 3 2 0,0096 

7. leto 0,0045 0,0092 0,0056 0,0022 0,0073 0,0054 2 2 2 1 2 1 0,0057 

8. leto 0,0067 0,0046 0,0019 0,0000 0,0024 1 1 1 1 1 1 1 0,0031 

9. leto 0,0022 0,0023 0,0000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0011 

10. leto 0,0022 0,0023 0,0056 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0034 

11. leto 0,0000 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 

12. leto 0,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000 
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Slika 6:ZSK Kasko -prehod v A 

 

Pri Kasko regresih je iz zgornje preglednice in grafičnega prikaza razvidno, da so faktorji razvoja 

višajo v prvih letih izvajanja regresov, kar bi lahko logično povezali z dejstvom, da se velik del 

izvajanja kasko regresov izvaja zoper druge zavarovalnice (glej opis Kasko regresov v tč. 2.3), kjer 

po usklajenem temelju za regres ni prisoten dejavnik omejene plačilne sposobnosti, kot je to pri 

fizičnih osebah in večini ostalih vrst regresov. 

ZSK AO 

AO regresi so številčnejši in posledično imajo višje skupne vrednosti, zato so iz vidika ocenjevanja 

tudi toliko pomembnejši. 
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Preglednica 8:Tabela razvoja za ZSK AO regrese 

Štetje od 
RGA000_ID LETO_N                         

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 497                       497 

2005 204 511                     715 

2006 80 151 531                   762 

2007 51 68 172 541                 832 

2008 21 74 109 175 538               917 

2009 23 29 74 71 108 432             737 

2010 9 21 27 48 64 128 371           668 

2011 18 15 11 14 64 70 116 310         618 

2012 10 9 14 18 26 62 53 87 366       645 

2013 7 9 8 9 10 15 43 60 130 381     672 

2014 2 8 7 11 7 13 6 24 43 121 489   731 

2015 5 5 4 3 7 9 5 10 25 39 137 579 828 

Še N 53 54 74 90 76 104 95 280 179 138 172 245 1.560 

Skupaj 980 954 1.031 980 900 833 689 771 743 679 798 824 10.182 

Skupaj A 927 900 957 890 824 729 594 491 564 541 626 579 Povp. 

1. leto 0,5071 0,5356 0,5150 0,5520 0,5978 0,5186 0,5385 0,4021 0,4926 0,5611 0,6128 0,7027 0,5447 

2. leto 0,2082 0,1583 0,1668 0,1786 0,1200 0,1537 0,1684 0,1128 0,1750 0,1782 0,1717 134 0,1629 

3. leto 0,0816 0,0713 0,1057 0,0724 0,0711 0,0840 0,0769 0,0778 0,0579 0,0574 60 62 0,0756 

4. leto 0,0520 0,0776 0,0718 0,0490 0,0711 0,0744 0,0624 0,0311 0,0336 39 46 48 0,0581 

5. leto 0,0214 0,0304 0,0262 0,0143 0,0289 0,0180 0,0087 0,0130 15 14 16 17 0,0201 

6. leto 0,0235 0,0220 0,0107 0,0184 0,0111 0,0156 0,0073 12 12 11 12 13 0,0155 

7. leto 0,0092 0,0157 0,0136 0,0092 0,0078 0,0108 8 9 8 7 9 9 0,0110 

8. leto 0,0184 0,0094 0,0078 0,0112 0,0078 9 8 8 8 7 9 9 0,0109 

9. leto 0,0102 0,0094 0,0068 0,0031 7 6 5 6 5 5 6 6 0,0074 

10. leto 0,0071 0,0084 0,0039 6 6 5 4 5 5 4 5 5 0,0065 

11. leto 0,0020 0,0052 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 0,0036 

12. leto 0,0051 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 0,0051 
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Slika 7:ZSK AO - prehod v A 

Iz preglednice in grafičnega prikaza opažamo pri AO regresih, v primerjavi s porazdelitvijo 

faktorjev razvoja pri Kasko regresih, položnejšo krivuljo oz. počasnejši razvoj med uveljavljene 

regrese. 
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ZSK Kreditni regresi 

Kreditni regresi so tako najštevilčnejši kot opazovano iz vidika višine vrednosti najpomembnejši. 

Preglednica 9:Tabela razvoja - ZSK Kreditni regresi 

                           

 LETO_N                         

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 278                       278 

2005 167 592                     759 

2006 62 319 942                   1.323 

2007 50 149 541 1.070                 1.810 

2008 47 170 252 476 906               1.851 

2009 27 56 239 166 252 529             1.269 

2010 11 33 83 117 109 231 540           1.124 

2011 9 23 58 52 61 122 347 656         1.328 

2012 4 25 52 47 39 91 132 289 604       1.283 

2013 10 16 34 20 19 33 81 88 171 507     979 

2014 2 16 23 24 15 23 37 129 147 229 561   1.206 

2015 4 12 33 22 12 18 40 57 104 252 362 460 1.376 

Še N 145 738 884 315 199 217 270 241 248 272 267 421 4.217 

Skupaj 816 2.149 3.141 2.309 1.612 1.264 1.447 1.460 1.274 1.260 1.190 881 18.803 

Skupaj A 671 1.411 2.257 1.994 1.413 1.047 1.177 1.219 1.026 988 923 460 Povp. 

Delež A 82,23% 65,66% 71,86% 86,36% 87,66% 82,83% 81,34% 83,49% 80,53% 78,41% 77,56% 52,21% 77,51% 

                           

1. leto 0,3407 0,2755 0,2999 0,4634 0,5620 0,4185 0,3732 0,4493 0,4741 0,4024 0,4714 0,5221 0,4210 

2. leto 0,2047 0,1484 0,1722 0,2061 0,1563 0,1828 0,2398 0,1979 0,1342 0,1817 0,3042 170 0,1935 

3. leto 0,0760 0,0693 0,0802 0,0719 0,0676 0,0965 0,0912 0,0603 0,1154 0,2000 110 82 0,0928 

4. leto 0,0613 0,0791 0,0761 0,0507 0,0378 0,0720 0,0560 0,0884 0,0816 84 80 59 0,0670 

5. leto 0,0576 0,0261 0,0264 0,0225 0,0242 0,0261 0,0256 0,0390 39 39 37 27 0,0309 

6. leto 0,0331 0,0154 0,0185 0,0204 0,0118 0,0182 0,0276 30 26 26 25 18 0,0207 

7. leto 0,0135 0,0107 0,0166 0,0087 0,0093 0,0142 18 18 15 15 14 11 0,0122 

8. leto 0,0110 0,0116 0,0108 0,0104 0,0074 13 15 15 13 13 12 9 0,0103 

9. leto 0,0049 0,0074 0,0073 0,0095 12 9 11 11 9 9 9 6 0,0073 

10. leto 0,0123 0,0074 0,0105 23 16 13 15 15 13 13 12 9 0,0101 

11. leto 0,0025 0,0056 13 9 6 5 6 6 5 5 5 4 0,0040 

12. leto 0,0049 11 15 11 8 6 7 7 6 6 6 4 0,0049 
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Slika 8:ZSK Krediti-prehod  v A 

Intenziteta razvoja je pri Kreditnih regresih najpočasnejša, a hkrati v obdobju po prvem letu tudi 

največja. Ugotovitve je mogoče pripisati dejstvu, da so kreditni regresni zavezanci v prvem letu v 

povprečju manj plačilno sposobni kot regresni zavezanci ostalih proučevanih skupin, kar lahko 

pripišemo zelo velikemu deležu začasno brezposelnih zavezancev, kar je tudi najpogostejši razlog 

za nastanek škodnega primera pri kreditnih zavarovanjih. 

3.4.2 Analiza stanja izvenbilančnih regresnih zahtevkov 

Z namenom, da lahko smiselno uporabimo predhodno izračunane faktorje razvoja za oceno 

prihodnjih prehodov regresov med bilančne, smo analizirali obstoječe stanje izvenbilančnih (N) 

regresov na dan 31. 12. 2015. 

Ker je proces izvajanja regresov v bistvu neprekinjen proces v stalnem izvajanju, smo analizirali 

stanje na presečen dan, na katero bomo projicirali faktorje razvoja, ugotovljene v predhodnem 

poglavju. Na ta način bomo pridobili oceno, koliko in v kakšni vrednosti se bodo ti regresi 

(nastavljeni na 31. 12. 2015) v prihodnosti uveljavljali. Za skupno oceno uveljavljenih v 

posameznem prihodnjem letu bo potrebno prišteti tudi uveljavljene regrese, ki bodo nastali po 

presečnem datumu. 

V preglednico smo torej razvrstili podatke o vseh izvenbilančnih regresih na dan 31.12.2015, ki 

smo jih najprej razvrstili po letu nastanka (Leto_N). Velikost posameznega razreda je bila eno leto. 

Ker nas prvotno zanima njihova agregatna nominalna vrednost, smo podatke o njeni višini vpisali 

v evrih in izračunali deleže, ki jih zasedajo posamezne skupine regresov. 
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Preglednica 10:N regresi na dan 31.12.2015 

LETO_N 
N na 

31.12.2015 

Delež za 

leto 

Skupni delež 

razreda 

Znesek N- 

izvenbilančni 
Opis razredov 

2004 358.310 2,25% 

22,59% 3.599.743 
Stari nad 8 in do 12 let 

(2004-2007) 

2005 895.458 5,62% 

2006 1.457.543 9,15% 

2007 888.433 5,57% 

2008 1.455.312 9,13% 

37,67% 6.002.849 
Stari nad 4 in do 8 let 

(2008-2011) 

2009 1.187.666 7,45% 

2010 1.488.958 9,34% 

2011 1.870.913 11,74% 

2012 1.361.897 8,55% 

39,75% 6.334.633 
Stari od 0 do 4 leta (2012-

2015) 

2013 1.222.052 7,67% 

2014 1.281.548 8,04% 

2015 2.469.136 15,49% 

Skupna 

vsota 15.937.225 100,00%    

      

Nato smo zaradi lažje predstave oblikovali razrede s štiriletnim starostnim obdobjem (sivo obarvani 

stolpci)), ki smo jih izrazili v procentih. 

Če povzamemo zgornjo preglednico, lahko zapišemo, da je naš portfelj neuveljavljenih regresov 

sestavljen iz različno starih regresov (med 0 in 12 let), pri čemer tisti, ki so stari do štirih let, 

predstavljajo skoraj 40 % skupne njihove nominalne vrednosti, tisti, ki so stari nad 8 in do 12 let, 

pa samo še slabih 23 %. Poenostavljeno bi lahko povzeli, da so deleži starosti regresov približno 

enakomerno porazdeljeni od drugega do desetega leta starosti, med tem, ko je delež starih do enega 

leta večji. Prav tako lahko povzamemo, da imamo v portfelju samo slabih 8 % takšnih, ki so starejši 

od 10 let. 
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Slika 9:N regresi na dan 31.12.2015 

 

Tako iz Preglednice 10 kot iz Slike 9 bi bilo mogoče zavajajoče sklepati, da je pomembnost 

potrebnih aktivnosti za izvajanje regresov lahko enakomerno porazdeljena med vse tiste, ki so stari 

nad eno in do enajst let, za kar je razlog najverjetneje v njihovi nominalni vrednosti.  

Da verjetnost prehoda med uveljavljene ni odvisna samo od nominalne vrednosti regresov, smo 

dokazali v nadaljevanju naloge. 

Ker imamo v zgornjih podatkih pomešane podatke o vseh vrstah regresov skupaj in ker smo v tč. 

3.4.1 ugotovili, da so faktorji razvoja različni za različne zavarovalne skupine, moramo analizirati, 

kolikšne deleže predstavljajo posamezne skupine regresov v skupnem portfelju. 

Razvrstitev N regresov glede na zavarovalne skupine (ZSK) prikazujemo v naslednji preglednici, 

ki smo jo zaradi velikosti morali umestiti na naslednjo stran v »ležečo« obliko. 
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Preglednica 11:N regresi po zavarovalnih skupinah 

 LETO_N                       

N_ZSK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

003 37.012 33.847 36.960 195.501 41.389 30.906 61.678 156.271 126.069 252.068 220.202 397.861 1.589.763 

006           25.665             25.665 

007         488 1.980   1.729 30.929 22.679 7.233   65.037 

008     107.519   5.844 10.522 494.939 34.143 75.291 2.851 1.219 812.175 1.544.502 

009 12.821 6.692 56.064 2.564 2.989 212.203 25.475 78.951 37.612 19.107 156.975 111.564 723.019 

010 122.059 176.805 262.548 260.343 230.209 264.767 295.730 1.249.973 599.275 478.405 471.932 577.534 4.989.579 

013               8.902   712 6.694   16.307 

014 182.230 678.114 911.828 430.024 265.323 408.253 459.136 340.943 375.606 446.230 396.004 536.617 5.430.308 

015 4.188   82.624   909.072 233.369 152.000   117.116   5.000   1.503.368 

016                       2.127 2.127 

019                       2.190 2.190 

                     16.291 25.569 41.860 

Skupaj 358.310 895.458 1.457.543 888.433 1.455.312 1.187.666 1.488.958 1.870.913 1.361.897 1.222.052 1.281.548 2.469.136 15.937.225 

In če iz zgornje preglednice ocenimo skupni delež ZSK 3, 10 in 14, lahko izračunamo, da predstavljajo te tri ZSK skupaj 75,36 % 

celotnega portfelja, kar predstavlja vrednost dobrih 12 milijonov evrov, od skupne nominalne vrednosti portfelja v višini skoraj 16 

milijonov evrov. 
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Deleže po ZSK regresov prikazujemo tudi v naslednji ponazoritvi, pri čemer so ZSK 3 Kasko 

regresi, ZSK 10 AO regresi in ZSK 14 Kreditni regresi. 

 

 

Slika 10:Grafični prikaz deležev zavarovalnih skupin (ZSK) 

3.5 Ugotovitve empirične raziskave 

Iz empirične raziskave smo ugotovili, da lahko iz ustreznih podatkov o regresih, ki morajo biti na 

voljo vsaj za minimalno časovno vrsto 10 let, z ustreznimi metodami analiziramo gibanje določenih 

značilnosti v preteklosti, kar lahko ob ustreznih predpostavkah nespremenjenih dejavnikov v 

prihodnosti (ceteris paribus), nato projiciramo na trenutno stanje in tako ocenimo gibanje 

proučevanih pojavov v prihodnosti. 

V teoretičnem delu smo najprej predstavili proces reševanja škod v zavarovalnicah, čemur je sledila 

podrobnejša predstavitev izvajanja regresov. Ugotovljeno je bilo, da se pri izvajanju regresov 

najprej pojavljajo izvenbilančni regresi, ki šele ob zadostitvi določenih pogojev napredujejo v 

bilančne. Skozi leta se tako kopičijo tisti, ki ostanejo izvenbilančni in zavarovalnice imajo težave, 

saj po eni strani te označujejo za neizterljive in nepotreben repe in jih zato želijo odpisati, po drugi 

strani pa predstavljajo v skupni nominalni vrednosti velike vrednosti, ki so ovira, da bi jih z 

gotovostjo odpisali in se tako odrekli morebitni prihodnjim donosom. Ugotovili smo tudi, da za 

oceno prihodnjih uveljavitev ne obstajajo kakšne posebne metode ali modeli, s katerimi bi lahko 

ocenili njihove prihodnje računovodske vrednosti. Pri proučevanju teoretičnega dela področja smo 

posebno pozornost namenili osnovam aktuarskih izračunov, predvsem z namenom poiskati 

metodo, ki bi lahko bila uporabna tudi za proučevan pojav. Ugotovili smo, da je od vseh 

Nastavljeni 003
10%

Nastavljeni 010
34%

Nastavljeni 014
51%
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najprimernejši približek trikotniška metoda (chain ladder), ki pa jo je potrebno ustrezno prirediti 

ter nadgraditi.  

V nadaljevanju smo iz empiričnega dela naloge ugotovili, kakšne vrste podatkov o regresih vodijo 

zavarovalnice in za kakšno časovno obdobje nazaj so ti dovolj kvalitetni, da jih lahko proučujemo. 

V primeru naše proučevane zavarovalnice smo tako uporabili podatke od leta nastanka regresov v 

2004 in novejše. Po zbiranju in obdelavi podatkov smo ugotovili osnovne značilnosti proučevanega 

pojava, torej prehajanja regresov med bilančne.  

Z namenom prikazati metodo čim bolj razumljivo smo pojasnili verjetnost in jo aplicirali na 

proučevan pojav s konkretnimi podatki. Za zapis ugotovitev smo uvedli novo spremenljivko, ki 

smo jo poimenovali Faktor razvoja z oznako f(l), pri čemer je l opazovano leto razvoja. Prav tako 

smo tabelo, s katero smo po metodi trikotniškega načina prikazali faktorje razvoja, po aktuarski 

metodi za ocenjevanje škodnih rezervacij, poimenovali kar Tabela razvoja.  

Faktorje razvoja, ki smo jih v nalogi razvili na podlagi števila realiziranih uveljavitev v preteklosti, 

smo nato aplicirali na trenutno razpoložljiv portfelj izvenbilančnih regresov. Da smo to lahko 

preizkusili, smo najprej morali analizirati stanje izvenbilančnih regresov v proučevani 

zavarovalnici na presečen dan. Iz te analize smo ugotovili, kolikšna je starost posameznih skupin 

terjatev, hkrati pa smo ugotovili tudi delež razporeditve portfelja glede na zavarovalne skupine 

regresov. Pri slednjem smo ugotovili, da največji delež neuveljavljenih regresov pripada Kreditnim 

regresom, sledijo pa Avtomobilski. Ugotovili smo tudi, da se delež starejših regresov vsako leto 

zmanjšuje, logično pa jih sproti izpodrivajo deleži novo nastalih regresov. 

Ugotovitve iz analize prehodov smo tako s pomočjo faktorjev razvoja aplicirali na ugotovitve iz 

analize stanja izvenbilančnih regresov in tako ocenili prihodnjo dinamiko razvoja regresov. 

Ocenili smo, koliko regresov in v kolikšni vrednosti se bo uveljavilo v prihodnjih 12 letih in to za 

vsako leto razvoja posebej. Statistično je smiselno oceniti posamezne skupine podatkov, 

izračunanih faktorjev razvoja in dejavnikov vpliva na razvoj, vse z namenom povečati 

verodostojnost ugotovitev raziskave.  

3.6 Preverjanje hipotez 

V nalogi smo hipoteze zraven matematičnih metod preverili še statistično. Na začetku smo 

preverjali trditev, ki se je razvila iz nekega logičnega sklepanja o naravnem gibanju razvoja 

regresnih zahtevkov, zardi česar smo postavili trditev, da se s staranjem regresov, torej s časovnim 

oddaljevanjem od njihovega nastanka, zmanjšuje njihova verjetnost prehoda med uveljavljene. 
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V nadaljevanju preverjamo, ali so prehodi regresov med uveljavljene za različne vrste regresov 

statistično podobni ali različni.  

In na koncu tega poglavja smo preverili, ali bodo današnji izvenbilančni regresi, ki so starejši od 

štirih let imeli v prihodnosti pomemben vpliv na sredstva družbe in s tem zmanjšan potreben kapital 

zavarovalnice in ali je ta delež zanemarljiv in se posledično s tovrstnimi regresi ni ekonomsko 

upravičeno pretirano ukvarjati. 

Hipoteza 1: S staranjem izvenbilančnih regresnih zahtevkov se zmanjšuje njihov prehod med 

bilančne regrese.  

Pri navedenem testiranju hipoteze smo preverili, ali starost izvenbilančnih regresov vpliva na 

prehajanje v bilančne regrese. Pojem »starost regresov« v nalogi uporabljamo za čas, ki je potekel 

od njihove nastavitve regresa do leta, v katerem jih preučujemo (v nalogi je to 31. 12. 2015).  

Izmed vseh podatkov smo preučevali samo tiste, ki so v preteklem času že prešli med uveljavljene 

regrese, kar pomeni, da smo od začetnega vzorca 35.555 regresov izločili tiste, ki so še danes 

izvenbilančni. Tako nam je ostala še vedno velika količina podatkov (n=28.885). Regresijski model 

smo oblikovali s podatki o letu nastanka regresa (Leto_N) in letu uveljavitve (Leto_A). 

Ker je leto nastanka regresa za proučevani področje neodvisna spremenljivka (Leto_N), je leto 

uveljavitve odvisna (Leto_A). Podatke smo preverili z enostavno regresijsko analizo po metodi 

enter. 

 

Preglednica 12:Pojasnjenosti regresijskega modela 

Korelacijski 

koeficient 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni 

determinacijski koef. 

Standardna napaka 

približka 

0,894a 0,799 0,799 1,490 
Neodvisna spremenljivka: LETO_N 

Odvisna spremenljivka: LETO_A 

 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da je determinacijski koeficient 0,799, kar prvotno pomeni, da je 

nadaljnja interpretacija parcialnih regresijskih koeficientov smiselna. Iz determinacijskega 

koeficienta je mogoče razbrati, da je 79,9 % variabilnosti spremenljivke Leto_A pojasnjeno s 

spremenljivko Leto_N.  
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Hkrati nam vrednost determinacijskega koeficienta pove moč povezave med opazovanima 

spremenljivkama, njegova vrednost pa lahko zaseda vrednosti med 0 in 1. V našem primeru lahko 

trdimo, da je spremenljivka Leto_A močno povezana s spremenljivko Leto_N.  

Smeri povezanosti iz determinacijskega koeficienta ni mogoče razbrati. Na podlagi korelacijskega 

koeficienta 0,894, ki je na splošno merilo za odvisnost med dvema spremenljivkama in lahko 

zaseda vrednosti med -1 in 1, lahko trdimo, da je spremenljivka Leto_A močno odvisna od  Leta_N 

in da je med njima pozitivna povezanost, kar pomeni da se ob povečanju Leta_N, poveča tudi 

Leto_A. 

 

Preglednica 13: Koeficienti regresijske analize 

  

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient   

 
B 

Standardna 

napaka Beta t Značilnost 

Konstanta 181,171 5,389   33,616 0,000 

Neodvisna 

spremenljivka: 

LETO_N 0,91 0,003 0,894 339,296 0,000 
Odvisna spremenljivka: LETO_A         

Na podlagi koeficientov iz Preglednice 13 lahko zapišemo linearno enačbo: 

𝐿𝑒𝑡𝑜_𝐴 = 181,171 + 0,91 ∗ 𝐿𝑒𝑡𝑜_𝑁 

Linearna enačba nam matematično pove, da se število prehodov med uveljavljene Leto_A poveča 

za 181,171 + 91 % od Leto_N. 

Ker povečanje Leta_N pomeni v bistvu pomladitev opazovanih prehodov, je bolj smiselna razlaga, 

da se Število uveljavitev v povprečju poveča za 181,171 in 91 % deleža vrednosti leta, v katero se 

je premaknilo opazovanje.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, je model statistično značilen. Na podlagi uporabljenih 

statističnih metod lahko potrdimo Hipotezo H1, s čimer dokazujemo, da se s staranjem 

izvenbilančnih regresnih zahtevkov zmanjšuje njihov prehod med bilančne regrese12.  

 

                                                 
12 Več o statističnih metodah je podrobneje razloženo v knjigi Understanding Statistics in the Behavioral 

Sciences avtorja  Pagano, R.R. iz 2004. 
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Hipoteza 2: Dinamika prehajanja regresnih zahtevkov iz izvenbilančnih v bilančne je enaka pri 

vseh vrstah regresov.  

S preizkusom te hipoteze smo preverili, ali je v empiričnem delu ugotovljeni način prehajanja 

izvenbilančnih regresnih zahtevkov v bilančne enak za vsaj dve skupini (vrsti) regresov. Preizkus 

smo opravili z analizo prehajanja izvenbilančnih regresnih zahtevkov v bilančne, a tokrat ločeno 

za dve različni opazovani vrsti regresnih zahtevkov. Za primerjavo smo izbrali razvoje prehodov 

za AO regrese in Kreditne regrese. 

Prvi so posledica izgube zavarovalnih pravic ali subrogacije pri povzročitvah prometnih nezgod, 

glavni razlogi pa so vožnja pod vplivom alkohola, brez vozniškega dovoljenja, zapustitev kraja 

nezgode ne da bi oškodovancu nudili podatke ali o tem obvestili policijo ipd. Pri kreditnih regresih 

gre za zahtevke po škodah, ko kreditojemalec preneha s plačevanjem kreditnih obveznosti banki, 

ta pa uveljavlja zavarovalni primer. Po izplačilu škode banki zavarovalnica vstopi v pravice banke 

in proti kreditojemalcu izvaja regres. Iz opisanih postopkov imamo očitno opravka z različnimi 

strukturami regresnih zavezancev in v nalogi želimo preveriti, ali se ti dve skupini regresov pri 

razvojih med uveljavljene razlikujeta ali ne.  

Najprej smo za vsako od primerjanih skupin (AO in Kreditni regresi) izračunali koeficiente razvoja 

in nato rezultate medsebojno primerjali iz vidika morebitnih podobnosti ali značilnih razlik. 

 

Preglednica 14:Faktorji razvoja za različne ZSK 

 Faktorji razvoja 

 AO-10 Krediti-14 

1. leto 0,54466 0,42105 

2. leto  0,16287 0,19350 

3. leto 0,07563 0,09285 

4. leto 0,05812 0,06699 

5. leto 0,02011 0,03094 

6. leto 0,01550 0,02070 

7. leto 0,01104 0,01216 

8. leto 0,01091 0,01027 

9. leto 0,00737 0,00730 

10. leto 0,00647 0,01007 

11. leto 0,00364 0,00402 

12. leto 0,00510 0,00490 
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Prikažimo faktorje razvoja za opazovani zavarovalni skupini (ZSK) še grafično: 

 

Slika 11:Grafični prikaz faktorjev razvoja AO in Kreditnih regresov 

 

Če pogledamo Sliko 11, lahko iz grafičnega prikaza ugotovimo, da se v prvih štirih letih, 

intenzivnost prehajanja med primerjanimi zavarovalnima skupinama, razlikuje.  

Razlika še bolj očitna, če primerjamo faktorje razvoja za prva tri leta neposredno (glej Preglednico 

14), ki jih za lažjo predstavo tudi grafično ponazarjamo. 
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Slika 12:Grafična primerjava faktorjev razvoja AO in Kreditnih regresov 

 

Prav tako je iz Slike 12 razvidno, da se AO regresi v prvem letu v povprečju intenzivneje 

uveljavljajo, že v drugem letu pa si vodilno vlogo zavarovalni skupini regresov zamenjata. 

Navedeno je mogoče povezati z opisom vrste regresnih zavezancev, saj je v veliki večini kreditnih 

regresov razlog za njihov nastanek prav izguba službe regresnih zavezancev (iz podatkov v 

proučevani zavarovalnici je to 91.4 %). Logično sledi začasna nezmožnost odplačevanja regresa 

do nove zaposlitve. Iz grafičnega prikaza bi lahko ocenili, da se vpliv brezposelnosti na opazovane 

faktorje razvoja kreditnih regresov po tretjem letu izniči. Za statistično testiranje navedene ocene  

bi potrebovali podatke o statusu zaposlitve regresnih zavezancev, ki jih proučevana zavarovalnica 

trenutno ne vodi. 

 

Preglednica 15:Statistika Wilcoxonovega t testa 

Testna statistikaa 

  ZSK 10  - ZSK 14 

Z -2,824b 

 Signifikantnost  (2-stranska) ,005 

a. Wilcoxonov Test 

b. Osnovan na pozitivnih razredih. 
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Hipotezo H2 smo preverili z Wilcoxonovim testom (alternativa za parni t test) in iz rezultatov 

razbrali, da je singifikanca 0,005, kar nam pove, da obstajajo statistične razlike med opazovanimi 

skupinami podatkov. 

Na podlagi uporabljenih statističnih metod lahko zavrnemo Hipotezo H2 in povzamemo, da je čas 

prehoda me uveljavljene regrese odvisen tudi od zavarovalne skupine regresov. Navedeno nam 

hkrati odpira nov izziv, da se ocenjevanja prihodnjih razvojev lotimo ločeno po zavarovalnih 

vrstah, kar nam bo izboljšalo oceno in zmanjšalo napake zaradi posploševanja gibanja faktorjev 

razvoja. 

Hipoteza 3: Izvenbilančni regresni zahtevki, ki so starejši od štirih let, v prihodnosti ne bodo 

bistveno vplivali na obstoječi kapital zavarovalnice.  

Preučiti smo želeli, ali so izvenbilančni regresni zahtevki, ki so starejši od štirih let, sploh še 

zanimivi za obdelavo, oziroma ali je sploh še smiselno izvajati aktivnosti izterjave na njih. V 

primeru potrditve hipoteze je od nadaljnjih aktivnosti ugodneje odstopiti (regres odpisati, 

stornirati), oziroma vsaj oceniti ekonomičnosti nadaljnjih postopkov. Brez podrobne analize 

namreč ni mogoče dovolj natančno oceniti njihovega neposrednega vpliva na prihodnje stanje 

kapitala družbe. 

Analize smo se lotili tako, da smo najprej oblikovali 12 razredov s časovnim razponom enega leta, 

kamor smo razvrstili regrese po letu nastanka (glej Preglednico 16). V zavarovalništvu takšne 

časovne razrede imenujemo tudi agregate, ki niso nujno letni in so odvisni od dolžine opazovanega 

obdobja13. Sledila je razvrstitev podatkov po datumih prehodov med uveljavljene (bilančne), za kar 

smo prav tako oblikovali velikostne razrede ranga enega leta. Po ocenjenih prihodnjih letih 

uveljavitev, smo razvrstili podatke tako, da je razviden delež posameznih skupin regresov po 

starosti. Podatke smo prikazali v t.i. trikotniški tabeli, v kateri smo kot ciljne vrednosti tokrat 

ocenjevali vrednosti  prihodnjih uveljavitev in ne kot doslej števila regresov. Po posameznih letih 

v prihodnosti smo izračunali skupne vsote ocenjenih prihodnjih razvojev in podobno tudi skupne 

vsote po letih nastanka regresov (Leto_N), iz česar je mogoče izračunati deleže ocenjenih razvojev 

v naslednjih letih. 

 

Opisne podatke prikazujemo v naslednji preglednici (Preglednica 16), ki pa smo jo zaradi velikosti 

izjemoma uvrstili na naslednjo stran v ležeč položaj. 

                                                 
13 Več o določanju časovnih razredov in agregatov v zavarovalništvu za namene uporabne statistike je 

mogoče najti v knjigi Discovering statistic using IBM SPSS stastistics, Andy Field. 2013, na straneh  16 ‒

32. 
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Preglednica 16:Ocena prihodnjih razvojev v EUR 

Vsota 

DEBET  

Faktor 

razvoja 

Ocena A v letu 
Skupaj 

LETO_N 

N na 

31.12.2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2004 358.310 0,00399 1.428                       1.428 

2005 895.458 0,00326 2.917 3.569                     6.486 

2006 1.457.543 0,00778 11.344 4.748 5.810                   21.901 

2007 888.433 0,00671 5.958 6.915 2.894 3.541                 19.307 

2008 1.455.312 0,00968 14.084 9.759 11.327 4.741 5.801               45.710 

2009 1.187.666 0,01084 12.878 11.494 7.964 9.243 3.869 4.734             50.182 

2010 1.488.958 0,01724 25.672 16.145 14.409 9.985 11.588 4.850 5.935           88.584 

2011 1.870.913 0,02485 46.492 32.258 20.286 18.106 12.546 14.561 6.094 7.457         157.801 

2012 1.361.897 0,05723 77.944 33.843 23.481 14.767 13.180 9.133 10.600 4.436 5.428       192.813 

2013 1.222.052 0,07759 94.816 69.941 30.368 21.070 13.251 11.826 8.195 9.511 3.981 4.871     267.830 

2014 1.281.548 0,18685 239.463 99.432 73.346 31.847 22.096 13.896 12.402 8.594 4.175 4.175 5.108   514.532 

2015 2.469.136 0,48444 1.196.152 461.369 191.574 141.314 61.358 42.572 26.773 23.895 16.557 19.217 8.043 9.842 2.198.666 

Skupaj 15.937.225 Skupaj 1.729.148 749.472 381.459 254.614 143.689 101.572 69.998 53.893 30.141 28.262 13.151 9.842 3.565.241 

 

Iz tabele so razvidne ocene prihodnjih prehodov regresov med uveljavljene (Ocena A v letu) po letih prehodov in po skupinah regresov 

po nastanku (LETO_N). 

Ocenjujemo torej, da bomo v letu 2016 uveljavili regrese v vrednosti 1.729.148 EUR, od tega bo samo od regresov, ki so bili nastavljeni 

v letu 2015 uveljavljenih za 1.196.152 EUR. 
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Ker pa nas za preverjanje hipoteze 3 zanima razvoj regresov, ki so v danem trenutku že starejši od 

štirih let, smo oblikovali tri frekvenčne razrede z velikostjo štirih let in v njih porazdelili ocene. 

 

Preglednica 17:Frekvenčna porazdelitev ocen razvojev  v EUR 

Razred 
Starostni razredi N 

regresov 
Pričakovan znesek ob prehodu 

med bilančne v 12. letih 
Delež ocen prehoda  

1 
Stari od 9 do 12 let 
(N 2004-2007) 

49.123 1,38% 

2 
Stari od 5 do 8 let 
(N 2008-2011) 

342.277 9,60% 

3 
Stari od 1 do 4 leta 
(N 2012-2015) 

3.173.841 89,02% 

Skupaj v 12. letih 3.565.241 100,00% 

 

Iz zgoraj navedene frekvenčne porazdelitve razvojev glede na starost izvenbilančnih regresov 

lahko ocenimo, da se bo v prvih štirih letih (od 2016 do 2019) uveljavilo za 3.173.841 EUR 

regresov, kar predstavlja 89,02 % vseh, v prihodnjih 12. letih uveljavljenih regresov. Pri tem je 

potrebno poudariti, da ocenjujemo prihodnje uveljavitve samo od regresov, ki so na dan 31. 12. 

2015 neuveljavljeni. 

Hkrati ocenjujemo, da se bo v naslednjih letih uveljavilo za 391.400 EUR takšnih, ki so na 31. 12. 

2015 že starejši od 4. let. Navedeno predstavlja 10,98 % od vseh, ki se bodo uveljavili v naslednjih 

12. letih (od 2015 do 2027). 

Glede na opazovano časovnico (12 let) in ob upoštevanju dejstva, da so regresi, ki so že starejši od 

4. let in bodo tako v opazovanem času stari med 4 in 16 let ocenjujemo, da 10,98 % ne predstavlja 

za zavarovalnico pomembnega deleža, zagotovo pa to lahko trdimo za izvenbilančne regrese, ki so 

starejši od 9 let (f(i) = 0,00138).  

Na podlagi ugotovitev hipotezo H3 potrdimo. 
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3.7 Ocena prihodnje vrednosti izvenbilančnih regresnih zahtevkov 

Na podlagi izračunanih faktorjev razvoja (glej tč. 3.4.1) smo lahko sedaj aplicirali faktorje razvoja 

na trenutno še vedno N regrese in glede na njihovo starost dobili oceno, koliko regresov se bo v 

prihodnje uveljavilo. Glede na to, da smo v tabeli razvoja ocenjevali števila uveljavitev, smo nato 

najprej izdelali projekcijo faktorjev razvoja na njih. Tako smo ocenili število prihodnjih 

uveljavitev. 

 

Preglednica 18:Ocena razvojev (prehodov) po številu 

Štetje od 

RGA000_ID LETO_N                         

LETO_A 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skupaj 

2004 1.072                       1.072 

2005 481 1.433                     1.914 

2006 157 546 1.849                   2.552 

2007 108 232 826 1.917                 3.083 

2008 77 265 387 763 1.825               3.317 

2009 57 95 333 255 509 1.267             2.516 

2010 22 58 124 180 220 461 1.160           2.225 

2011 30 45 76 73 142 215 557 1.191         2.329 

2012 15 37 72 69 75 164 199 459 1.374       2.464 

2013 18 26 44 30 37 58 135 163 438 1.166     2.115 

2014 4 25 30 35 26 41 47 161 202 450 1.210   2.231 

2015 9 17 40 25 20 30 45 75 147 315 568 1.170 2.461 

Še N 208 805 980 427 340 362 406 577 570 549 565 830 6.619 

Skupaj 2.258 3.584 4.761 3.774 3.194 2.598 2.549 2.626 2.731 2.480 2.343 2.000 34.898 

                           

Razvoj (prehod) 

iz N v A po letih                         

Faktorji 
razvoja 

1. leto 0,4748 0,3998 0,3884 0,5079 0,5714 0,4877 0,4551 0,4535 0,5031 0,4702 0,5164 0,5850 0,4844 

2. leto 0,2130 0,1523 0,1735 0,2022 0,1594 0,1774 0,2185 0,1748 0,1604 0,1815 0,2424 374 0,1869 

3. leto 0,0695 0,0647 0,0813 0,0676 0,0689 0,0828 0,0781 0,0621 0,0740 0,1270 182 155 0,0776 

4. leto 0,0478 0,0739 0,0699 0,0477 0,0445 0,0631 0,0530 0,0613 0,0538 142 134 114 0,0572 

5. leto 0,0341 0,0265 0,0260 0,0193 0,0235 0,0223 0,0184 0,0286 68 62 58 50 0,0249 

6. leto 0,0252 0,0162 0,0160 0,0183 0,0116 0,0158 0,0177 45 47 43 40 34 0,0172 

7. leto 0,0097 0,0126 0,0151 0,0079 0,0081 0,0115 28 28 30 27 25 22 0,0108 

8. leto 0,0133 0,0103 0,0092 0,0093 0,0063 25 25 25 26 24 23 19 0,0097 

9. leto 0,0066 0,0073 0,0063 0,0066 21 17 17 18 18 17 16 13 0,0067 

10. leto 0,0080 0,0070 0,0084 29 25 20 20 20 21 19 18 16 0,0078 

11. leto 0,0018 0,0047 16 12 10 8 8 9 9 8 8 7 0,0033 

12. leto 0,0040 14 19 15 13 10 10 10 11 10 9 8 0,0040 
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V spodnjem delu preglednice 18 (pod diagonalo) so produkti povprečnih faktorjev razvoja (f(l)) in 

števila »Še N« regresov za vsa leta nastanka. Vrednosti slednjih so ocena števila prihodnjih 

uveljavitev regresov (v komadih). 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo tako ocenili število regresov, ki se bo v bodoče še uveljavilo 

in čas, ki bo za to potreben.  

Iz tabele je mogoče oceniti, da se s povečevanjem časa, preteklega od nastavitve, v povprečju 

zmanjšuje število dodatno uveljavljenih regresov, s čimer se ponovno dokazuje, da se verjetnost 

uveljavitve zmanjšuje s podaljševanjem časa, poteklega od nastanka regresa. 

Če smo v predhodni tabeli proučevali gibanje prihodnjih uveljavitev, izraženih v številu prehodov, 

smo v nadaljevanju predstavili izračune, dobljene s produkti koeficientov razvoja in vrednostmi 

portfelja zunajbilančnih regresov v evrih. 

Osnovni cilj naše naloge je podati oceno prihodnjih uveljavitev današnjih izvenbilančih regresov 

in ker proučujemo regresne zahtevke, ki so specifični za zavarovalništvo, je pomemba ocena 

njihove prihodnje računovodske vrednosti, saj bo to posredna ocena bodočih sredstev 

zavarovalnice. Poenostavljeno povedano želimo oceniti, koliko sredstev lahko pričakujemo in v 

kolikšnem času, od regresnih zahtevkov, ki danes zasedajo izvenbilančne postavke in tako z 

ničemer ne vplivajo na sredstva zavarovalnice.  

Tako nas iz praktičnega vidika najbolj zanima razvoj prihodnjih prehodov med uveljavljene, 

izraženo v denarni valuti. Seveda moramo na tem mestu opozoriti, da rezultat naše ocene ni skupen 

vpliv vseh uveljavljenih regresov v posamičnem letu, saj ves čas pojavljajo novo nastali regresi, ki 

se v določenem deležu uveljavijo v istem opazovanem obdobju (letu). Z ocenjevanjem na novo 

nastalih regresov se v nalogi nismo posebej ukvarjali, saj so to že bolj ali manj vpeljani postopki v 

slovenskih zavarovalnicah. Poenostavljeno povzeto, metode za oceno novih regresov temeljijo na 

metodah in podatkih za oceno prihodnjih škod, te pa na ocenah prodanih zavarovanj, škodnega 

dogajanja in oceni dejavnikov, ki na to dogajanje vplivajo. 
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Preglednica 19:Ocena razvoja N regresov v A v zneskih 

 

Tako lahko iz preglednice 19 povzamemo, da ocenjujemo, da bomo v naslednjih 12 letih iz današnjih neuveljavljenih regresov, ki imajo 

nominalno vrednost skoraj 16 milijonov evrov, uveljavili še za dobrih 3,5 milijonov evrov regresov, od tega samo v letu 2016 (prvo leto) 

za 2,2 milijona.  

 

 

 

 

 

Vsota 
DEBET 

N na 
31.12.2015 

Faktor 
razvoja 

 f(l) 

Ocena uveljavitve (A) v letu 

Skupaj LETO_N 

N na 

31.12.2015 A v 2016 A v 2017 A v 2018 A v 2019 A v 2020 A v 2021 A v 2022 A v 2023 A v 2024 A v 2025 A v 2026 

A v 

2027 

2004 358.310 0,00399 1.428                       1.428 

2005 895.458 0,00326 2.917 3.569                     6.486 

2006 1.457.543 0,00778 11.344 4.748 5.810                   21.901 

2007 888.433 0,00671 5.958 6.915 2.894 3.541                 19.307 

2008 1.455.312 0,00968 14.084 9.759 11.327 4.741 5.801               45.710 

2009 1.187.666 0,01084 12.878 11.494 7.964 9.243 3.869 4.734             50.182 

2010 1.488.958 0,01724 25.672 16.145 14.409 9.985 11.588 4.850 5.935           88.584 

2011 1.870.913 0,02485 46.492 32.258 20.286 18.106 12.546 14.561 6.094 7.457         157.801 

2012 1.361.897 0,05723 77.944 33.843 23.481 14.767 13.180 9.133 10.600 4.436 5.428       192.813 

2013 1.222.052 0,07759 94.816 69.941 30.368 21.070 13.251 11.826 8.195 9.511 3.981 4.871     267.830 

2014 1.281.548 0,18685 239.463 99.432 73.346 31.847 22.096 13.896 12.402 8.594 4.175 4.175 5.108   514.532 

2015 2.469.136 0,48444 1.196.152 461.369 191.574 141.314 61.358 42.572 26.773 23.895 16.557 19.217 8.043 9.842 2.198.666 

Skupaj 15.937.225 Skupaj 1.729.148 749.472 381.459 254.614 143.689 101.572 69.998 53.893 30.141 28.262 13.151 9.842 3.565.241 



84 

 

Slika 13:Grafični pregled razvoja A regresov iz današnjih N regresov 

 

Nadalje je iz preglednice, še bolje pa iz slike 13, razvidna dinamika prehodov izvenbilančnih regresov med bilančne, ki je absolutno 

skoncentrirana (intenzivna) na prva leta po nastanku regresov, kar nam pove, da na statistično verjetnost prihodnje uveljavitve regresov 

vpliva njegova starost in obratno: s staranjem zunajbilančnih regresov se verjetnost za njihovo uveljavitev z leti zmanjšuje. 

 

Za lažje razumevanje in povečanje uporabne vrednosti ugotovljenih ocen, smo te združili v skupine treh razredov po štiri leta starosti in 

tako izračunali naslednje vrednosti: 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

A v

2016
A v

2017
A v

2018
A v

2019
A v

2020
A v

2021
A v

2022
A v

2023
A v

2024
A v

2025
A v

2026
A v

2027

Ocena prehoda med bilančne regrese po letih in po starosti 



85 

Preglednica 20:Ocena vrednosti A regresov  po starosti trenutnih N regresov 

Starostni razredi N regresov 
Pričakovan znesek ob prehodu med bilančne v naslednjih 
12 letih skupaj                                     (v EUR) 

Stari od 9 do 12 let (N 2004-2007) 49.123 

Stari od 5 do 8 let (N 2008-2011) 
342.277 

Stari od 1 do 4 leta (N 2012-2015) 3.173.841 

Ocenjujemo, da bodo regresi, ki so bili na dan 31. 12. 2105 stari od enega do štirih let, v  naslednjih 

dvanajstih letih uveljavili v skupni višini 3.173.841 evrov, od vseh starejših od štirih let pa lahko 

pričakujemo skupno uveljavitev 391.400 evrov, k temu bodo starejši od 8 let prispevali le 49.123 

evrov.  

Takšna ocena je zagotovo koristna pri razporejanju virov in sredstev, ki jih zavarovalnice 

namenjajo za izvajanje regresov. 
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Slika 14:Grafični prikaz deležev N regresov po starosti v oceni A regresov v letu 2016 

Pri izdelavi zgornje grafične ponazoritve smo se osredotočili samo na leto 2016 in porazdelitev 

deležev starosti regresov, ki bodo uveljavljeni v opazovanem letu. Razvidno je, da bo v prvem letu 

ocenjevalnega obdobja (2016) kar 45 % od vseh uveljavljenih regresov, predstavljal delež regresov, 

ki so nastali v letu 2015.  

Prav tako je mogoče razbrati, da se deleži regresov, ki vplivajo na uveljavitev v posameznem letu, 

zmanjšujejo s staranjem. 
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4 SKLEP 

V magistrski nalogi smo raziskali in proučili teoretična izhodišča področja izvajanja regresov in 

osnov aktuarske matematike ter izsledke predstavili skupaj. Proučevani področji sta specifični 

področji zavarovalništva in posebej izvajanje regresov velja v zavarovalništvu (po mnenju avtorja) 

za preveč zapostavljeno področje, ki se mu posveča premalo pozornosti. Po drugi strani smo v 

nalogi ugotovili, da je področje aktuarstva, posebej v zadnjih letih, vedno bolj na udaru 

regulatorjev, posebej EIOPA. V posledici zaostrovanja delovanja zavarovalnic so bili izdani 

številni zakonski in podzakonski predpisi, vsi s skupnim ciljem povečati varnost zavarovancev. S 

1. 1. 2016 je tako stopila v veljavo direktiva Solventnost II, zaradi česar se je z istim datumom 

veljavnosti noveliral tudi Zakon o zavarovalništvu (ZZvar-1). V vsej tej kopici priprav 

zavarovalnic na nov, konzervativnejši način poslovanja, se je zavarovalništvo razvijalo počasneje. 

Ob prilagajanju na strožjo zakonodajo, ki se izvaja že zadnjih nekaj let, se je porodila ideja in 

potreba po podrobnejšem poznavanju prihodnosti, tudi specifičnih vrst zavarovalniških terjatev, ki 

imajo dodatno posebnost, saj je njihova povprečna doba, da se regresnih dolg izterja, nekajkrat 

daljša od časa, ki je potreben za izterjavo terjatev iz rednega poslovanja. Prvotna specifika je ta, da 

so regresni zahtevki na začetku vodeni izvenbilančno, šele po izpolnitvi določenih pogojev se 

prenesejo med bilančne. Ker se masa takšnih regresov z leti v zavarovalnicah bolj ali manj kopiči, 

je pred sprejemom odločitve, ali z izvajanjem slednjih nadaljevati ali jih odpisati, potrebno poznati 

njihovo realno vrednost in čas, v katerem lahko računamo na njihovo uveljavitev. 

Tako smo se v empiričnem delu naloge lotili raziskave regresov na proučevani zavarovalnici. Po 

več različnih analizah ugotavljamo, da je mogoče oceniti prihodnjo vrednost izvenbilančnih 

regresov na način, ki smo ga v nalogi podrobneje razdelali. Na proučevanem realnem vzorcu 

35.555 regresov smo najprej analizirali njihovo preteklo prehajanje med uveljavljene, nato pa 

ugotovitve projicirali na obstoječe neuveljavljene regrese. Pri tem smo prikazali enega izmed 

načinov, kako lahko z matematičnimi in statističnimi metodami na podlagi proučitve 

zgodovinskega dogajanja posameznega pojava, ocenjujemo prihodnje dogajanje. 

Z raziskavo smo ugotovili, da se bo od vseh izvenbilančnih regresov (6.619 na dan 31. 12. 2015), 

ki izkazujejo nominalno vrednost zahtevkov v skupni višini skoraj 16 milijonov evrov in so stari 

med 0 in 12 let, v prihodnjih 12 letih uveljavilo 2.472 regresov, v skupni višini skoraj 3,6 milijona 

evrov, od tega samo v prvih štirih letih 2.004 regresov v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov, v 

naslednjih letih pa le v preostanku. Prav tako smo podali oceno, koliko od tega se bo uveljavilo v 

katerem od prihodnjih let in delež N regresov po starosti, ki bo k tem uveljavitvam doprinesel. 
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Na podlagi več analiz in preizkusov smo ugotovili, da regresi, ki so starejši od osem let, nimajo 

več pomembnejšega vpliva na prihodnje uveljavitve, hkrati pa imajo komaj zaznaven vpliv regresi, 

starejši od štirih let.  

V nalogi smo ugotovili tudi, da prihodnja verjetnost uveljavitve regresa ni odvisna od njegove 

višine, ampak od njegove starosti.  

Ocene so dobra podlaga za tiste, ki se v zavarovalništvu ukvarjajo s področjem regresiranja škod. 

V prihodnje lahko pričakujemo, da bodo regulatorji še aktivneje izvajali nadzor nad 

zavarovalništvom in usmerjali zavarovalnice k poslovanju, ki bo povečevalo varnost zavarovancev 

in pri tem delu lahko pričakujemo, da se bo področje upravljanja s tveganji hitro razširilo tudi na 

področje regresov, saj ti z uveljavitvami neposredno zmanjšujejo izplačane škode, napoved le teh 

pa podaja podlago za potrebne kapitalske rezerve, ki ji mora zavarovalnica oblikovati. Ocenjujemo, 

da se bodo šele takrat začele resneje razvijati aktuarske metode za izračunavanje prihodnjih vplivov 

regresov na škode, nato pa bo sčasoma sledila še zakonska ureditev. 

4.1 Prispevek k znanosti 

V teoretičnem delu smo uvodoma nadrobno povzeli zgodovino zavarovalništva in v nadaljevanju 

na istem mestu preučili teoretična izhodišča dveh, sicer vsebinsko zelo tujih si področij: izvajanja 

regresov in osnov aktuarskih izračunavanj rezervacij. Iz področja izvajanja regresov smo 

izpostavili bistvene sestavine osnovnega procesa in faz, po katerih se izvaja, vključno z njihovimi 

pravnimi podlagami. Zaradi lažjega razumevanja področja izvajanja regresov smo predhodno 

orisali osnovne značilnosti postopka reševanja škod, saj je področje izvajanja regresov nekakšen 

nadaljnji postopek gospodarjenja z izplačanimi škodami, v katerem se izvajajo aktivnosti za 

povračilo tistih, za katere ima zavarovalnica zakonsko podlago zahtevati jih nazaj od odgovornih 

oseb. Kot že omenjeno smo predstavili osnove aktuarskih izračunov škodnih rezervacij, v katerih 

smo opazili nekaj koristnih osnov, ki so nam pripomogle k ocenjevanju bodočih uveljavitev 

regresnih zahtevkov. 

V empiričnem delu naloge smo matematično in statistično analizirali prehode regresov iz 

izvenbilančnih evidenc v bilančne ter v nadaljevanju še stanje izvenbilančnih regresov na koncu 

opazovanega obdobja. Pri navedenih raziskavah smo ponazorili metodo, s katero se analiziranje 

podobnih pojavov lahko izvaja. Izsledke ugotovitev smo aplicirali na stanje regresov ob koncu 

opazovanega obdobja, s čimer smo ocenili osnovne značilnosti prehodov regresih zahtevkov med 

bilančne v prihodnosti. 

Ocenjujemo, da smo na teoretičen in praktičen način prikazali metodo, ki se lahko v splošnem 

uporabi pri proučevanju preteklih dogodkov z namenom ocenjevanja prihodnjega dogajanja istih 
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pojavov. Seveda je potrebno ob uporabi ocene upoštevati vse njene omejitve, v prvi vrsti 

upoštevanje predpostavke uporabnosti, ki velja ob nespremenjenih ostalih okoliščinah.  

4.2 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje 

Metoda za ocenjevanje prihodnjih uveljavitev regresov je zagotovo metoda, ki med aktuarji in 

matematiki spada med enostavnejše metode. Njena prednost, pred značilno zahtevnimi aktuarskimi 

izračuni,  pa je zagotovo njena širša uporabna vrednost, saj jo relativno enostavno lahko uporabi 

tudi kak drug zavarovalniški strokovnjak, ki nima nujno aktuarskega znanja. Namenjena je 

predvsem za izračunavanje osnovne ocene prihodnjih vrednosti prehodov neuveljavljenih regresov 

med uveljavljene.  

Menimo, da je iz metode mogoče povzeti določene segmente ali večje celote, ki so lahko uporabne  

pri proučevanju podobnih pojavov, zagotovo pa so potrebne določene prilagoditve zaradi specifike 

proučevanih pojavov. 

Da bi povečali natančnost ocene, bi bilo smiselno metodo razširiti s vključevanjem dodatnih 

dejavnikov, ki vplivajo na proučevano pojavnost. Metodo je mogoče nadgraditi v model, ki ga 

lahko v naslednji fazi preverimo na različnih portfeljih slovenskih zavarovalnic in na podlagi 

ugotovitev umerjamo do ustreznosti njegove splošne praktične uporabne vrednosti in zanesljivosti. 

Pri nadgradnji v model je potrebno posebno pozornost posvetiti analizi in opredelitvi dejavnikov, 

ki lahko bistveno vplivajo na rezultate metode, a jih je težje predvideti. Opredeliti je potrebno vse 

možne dejavnike tveganja, ki se lahko pojavijo in vplivajo na oceno, nato pa jim določiti verjetnost, 

da se bodo zgodili, in obenem težo njihovih posledic za primer, če se zgodijo14.  

Za izboljšanje metode bi bilo potrebo preveriti tudi faktorje razvoja na podlagi preteklih prehodov 

po vrednostih ob prehodih, saj je naša raziskovalna metoda osnovana le na številu prehodov. 

Raziskava se lahko razširi tudi z izvedbo analize faktorjev razvoja za različne zavarovalne skupine 

regresov, ki jih v nalogi nismo raziskali, saj smo se osredotočili le na tri poglavitne skupine. 

Statistično smo potrdili, da obstajajo razlike med faktorji razvoja glede na zavarovalno vrsto, kar 

je zelo uporabna informacija pri upravljanju procesa izvajanja regresov. 

Nadalje bi za povečanje natančnosti ocene morali povečati časovno vrsto razpoložljivih in v analizi 

uporabljenih podatkov o realiziranih uveljavitvah. 

                                                 
14 Podrobnosti o modeliranju si lahko ogledate v knjigi Process Modelling and model Analysis,Katalin 

Hangos in Ian Cameron iz 2001, o multivariatnih analizah pa v Jesenko, J. in M. Jesenko, 2007 

Multivariatne statistične metode. 
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