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1 UVOD 

Tema, ki sem jo izbral za pisanje naloge, je postala v zadnjem casu zelo aktualna in 

pomemben del nasega vsakdanjika, saj gre namrec za social no vamost, ki jo zelimo 

imeti v prihodnosti. VeIjetno ni posameznika, ki ne bi ze slisal za vIadne napovedi 0 

reformah zdravstvenega in pokojninskega sistema, ki pa po zdajsnjih oeenah 

prihajajocim generaeijam ne bodo prinesle nic pozitivnega. Drzava prelaga breme na 

zavarovalniee in na posameznike ~ame, ki si bodo morali ze med delovno aktivnim 

casom del svojih prihodkov namensko rezervirati za prihodnje potrebe. V ta namen so 

zavarovalniee ponudile prebivalstvu svojo altemativo pokojninskega varcevanja 

Zivljenjsko zavarovanje, katerega namen je ohranitev enakega zivljenjskega standard a 

tudi v prihodnosti, je predvsem pogodba 0 zaupanju med ponudnikom zavarovanja in 

posameznikom, ki vpIacuje del svojih sredstev na to polieo. Te pogodbe so namree 

dolgorocne, ki svoja izplacila predvidevajo sele ob upokojitvi oziroma po preteku 

zavarovalne dobe. Z informiranjem 0 vse manjsi odgovomosti drzave do te 

problematike se ljudje zatekajo k zavarovalnieam, saj pocasi spoznavajo, da to postaja 

nuja, ce zelijo svojo t. i. tretje zivljenjsko obdobje preziveti na vsaj isti zivljenjski ravni. 

Od osamosvojitve stevilo zivljenjskih zavarovanj vsakoletno raste, vcasih tudi z 

dvomestno stevilko ter vcasih z vecjo rastjo kot znasa sarna gospodarska rast. Leta 

2009, v casu gospodarske krize oziroma globalne reeesije, se je Ie ta prvic ustavila, 

zaupanje v financne institucije je splahnelo, kupna moe se je zmanjsala, zato je tudi v 

naslednjih letih pricakovati drastic en upad povprasevanja po zivljenjskih zavarovanjih. 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo maja leta 2004 postala del enega najvecjih 

svetovnih trgov, ki vsakoletno belezi konstantno rast in sirjenje z vstopom novih clank 

To velja tudi za zavarovalniSki trg, ki je po obsegu zbranih premij takoj za najvecjim, 

trgom ZdruZenih drZav Amerike. 

Za slovenske zavarovalnice je vstop na skupni trg pomenil izziv, obenem pa tudi 

nevamost zaradi povecanje tuje konkurenee na domacem trgu, saj so tudi zavarovalnice 

ostalih drZav clanic lahko brez vecjih omejitev nastopale na slovenskem trgu ter trZile 

svoje storitve. Predpostavljam, da vecje zavarovalnice zaradi svoje togosti in velikosti 

imajo vecje tezave pri prilagajanju novih trzni razmer in potreb na trgu kot manjse 

zavarovalnice, ki imajo manj hierarhicni ravni, hitrejsi pretok informacij in hitreje 

odlocanje. Domace zavarovalnice so sieer v preteklih letih imele zelo veliko priloznosti 

za svoje uveljavljanje ter povecevanje trZnega deleza, saj je bil zavarovalniski trg v casu 

od osamosvojitve pa do vstopa v EU se zelo nerazvit. Sele po letu 2004 je viden 

pospesen razvoj trga z vecjo ponudbo produktov, k cemur je v veliki meri pripomogla 

tudi tuja konkurenca. Z letom 2000 je v Sloveniji zacel veljati nov Zakon 0 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je uvajal tretji steber pokojninskega 

sistema, kar pomeni, da je posameznik imel moznost dodatno varcevati za svojo 
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soeialno vamost v daljni prihodnosti, recimo ob upokojitvi. To je bilo zlasti pomembno 

zato, ker je zakon predvideval postopno, a vztrajno zmanjsevanje pokojnin, ki so bile 

upravieencem zagotovljene ob upokojitvi. Za zavarovalniee je to pomenilo zaeetek 

trZenja zivljenjskih zavarovanj, ki temeljijo na posameznikovem vplaeevanju premij na 

svojo zavarovalno polieo, ki mu zagotavlja izplacilo zavarovalnine ob ustreznem 

zavarovalnem primeru. Ore predvsem za ohranjanje iste zivljenjske ravni v primeru 

dozivetja, reeimo ob upokojitvi ali pa enako socialno vamost upravicencev v primeru 

snirti zavarovanca. Od osamosvojitve je stevilo sklenjenih zivljenjskih zavarovanj ter 

zbranih premij konstantno raslo, saj so se ljudje zaceli zavedati negotovosti v danasnjih 

easih ter posledic na njihovo socialno in financno stabilnost v primeru neljubih 

dogodkov. 

Opredelitev problema in teoretienih izhodise 

Slovenija je sla v preteklih letih skozi veliko sprememb, med vecjimi je bila 

sprememba pokojninskega sistema, ki se je bolj aktivno zacela leta 1996, vendar je 

novi sistem stopil v veljavo sele 1. januarja 2000 s sprejetjem novega Zakona 0 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Zakon je predvideval 1. i. tristebmo ureditev, kjer je prvi steber, ki temelji na 

dokladnem sistemu, pomenil obvezno pokojninsko zavarovanje za vso delovno 

sposobno prebivalstvo, drugi steber pa kot dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je bilo 

prostovoljno oziroma obvezno za ljudi s 1. i. »beneficirano« delovno dobo. V to skupino 

spadajo zaposleni, ki opravljajo dela, ki jih po doloeeni starosti ni vee mogoce opravljati 

ali dela, ki so zdravju skodljiva. 

Tretji steber predstavlja pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih 

pokojninskih vareevalnih racunov. To je zavarovanje posameznikov, ki se ne bodo 

mogli ali se ne bodo hoteH vkljueiti v drugi steber. Ti se lahko zavarujejo sami in 

sklenejo ustrezno pogodbo z zavarovalnieo. Ta bo ravno tako morala pripraviti 

pokojninski nacrt in organizirati pokojninski skIad (Cvetko 2009, 71). 

Taksna ureditev, ki je po svetu znana ze precej casa, omogoca zavarovalnicam 

aktivnejso vlogo pri zagotavljanju vame starosti in financne stabilnosti. 

Neotipljiva, pa vendarle zelo pomembna dimenzija vamosti, ki se ne izraza niH v 

denarju niti v stvareh, je notranje zadovoljstvo, mimost in gotovost, s katero lahko 

nacrtujemo svoje zasebno in poslovno prihodnost, vedoe, da v primeru nastanka 
skodnega primera, ki je dolocen (predviden) z zavarova1no pogodbo, ne bomo utrpeli 

gmotne ali druge nepovratne skode, ker bo zavarovalniea vmila stvari v prejsnje stanje 

(Znidaric 2004, 52). 

V svoji diplo111Ski nalogi se born predvsem osredotocil na ponudbo zivljenjskih 

zavarovanj, saj je ta vrsta zavarovanj najbolj dolgorocna in v najvecji meri odraza 
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sodelovanje ter zaupanje zavarovalcev do zavarovalniee, nJene politike ter njenih 

storitev. 

Zivljenjska zavarovanja temeljijo na individualnem vplacevanju denarja na svoj 

racun, ki se obrestuje in bodisi ob dozivetju bodisi ob ustreznem zavarovalnem primeru 

izplaca v enkratnem znesku ali v obliki rente. Taksno zavarovanje lahko temelji tudi na 

nalozbah v investieijske sklade, kjer lahko pricakujemo tudi visje donose, vendar je tudi 

stopnja tveganja sorazmemo vecja. 

Ob koneu zavarovalne dobe se izplacilo lahko oblikuje v zivljenjske rente, ki so 

sestavljene iz zaporedja obrokov, ki se placujejo tako dolgo, dokler dolocena oseba (z 

zacetno starostjo x) se zivi. Torej je zivljenjska renta v bistvu casovna renta, ki traja 

preostala zivljenjsko dobo T (Gerber 1996, 47 ). 

Od uvedbe tretjega stebra in zacetka trienja zivljenjskih zavarovanj se stevilo ljudi, 

ki se za sklenitev Ie tega odlocijo, vsako leto povecuje. Zanimivo bo primerjati stevilo 

sklenjenih ponudb v preteklosti in sedaj, v letih recesije. 

Leta 2007, ko je bila zabelezena gospodarska rast 6,1 %, najvec od leta 1999, je 

rast zivljenjskih zavarovanj najvecje zavarovalnice v Sloveniji, Zavarovalniee Triglav v 

primerjavi z letom prej znasala okoli 12 % glede na prihodke obracunanih premij 

(povzeto po Porocilu 0 poslovanju Skupine Triglav v letu 2007, www.triglav.si , 2009). 

Namen in eilji diplomskega dela 

Za omenjeno tematiko sem se odlocil, ker je zavarovalnistvo ena najbolj 

pomembnih gospodarskih panog in temelj drzavnega gospodarstva in socialne 

stabilnosti, saj igra kljucno vlogo pri pokojninskem in zdravstvenem sistemu. 

Pokojninski sistem se vse boIj »privatizira«, saj namerava drzava svoje obveznosti 

prenesti na financne institucije bodisi v driavni bodisi v zasebni lasti. 

Tematika je zelo aktualna, saj se razprave 0 pokojninah, delovni dobi in socialni 

vamosti nasploh odvijajo vsakodnevno, skorajda v vseh ravneh druzbe. Delovna doba 

se podaljsuje, pokojnine se manjsajo, vedno vecje je razslojevanje v druzbi. 

Zavarovalniee nudijo posameznikom moznost, da si zagotovijo vsaj enako zivljenjsko 

raven tudi v prihodnosti, ob upokojitvah in t. i. dozivetju, ko se zavarovalna polica 

zakljuci. Sprememba, torej rast ali upad prodaje zivljenjskih zavarovanj, se mi zdi zelo 

primeren odraz sodelovanja s strankami oziroma odraz njihove pripadnosti in zaupanja 

do zavarovalnice. Namen naloge je ugotoviti, kaksno je gibanje prodaje zivljenjskih 

zavarovanj v spremenjenih pogojih poslovanja, ki jih je prinesla gospodarska reeesija v 

zadnjih dveh letih na slovenskem trgu. 

Cilji diplomskega del a pa so: 

predstaviti razvoj zavarovalniskega trga v drzavi, 

predstaviti razvoj obeh zavarovalnie (Triglav in GRAWE), 

analizirati polozaj na zavarovalniskem trgu po osamosvojitvi, 
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ugotoviti vpliv gospodarske krize na poslovanje zavarovalnic ter na njuno prodajo 

zivljenjskih zavarovanj. 

1.1 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V prvem delu, ki vkljucuje prva stiri poglavja, born uporabil predvsem deskriptivni 

pristop, ki bo temeljil na preucevanju literature ter ostalih virov, ki bodo uporabljeni. Ta 

del bo zajemal postopek opisovanja pomembnih dogodkov in njihov vpliv na razvoj 

panoge, sirSega gospodarskega okolja ter raznih definicij, ki so pomembne za 

razumevanje dela. 

Drugi del, torej peto in sesto poglavje, bo temeljil na preucevanju in analiziranju 

sekundarnih virov podatkov, kot so podatki statisticnega urada, analiziranje clankov in 

porocil ter v preteklosti ze opravljenih raziskav. Predvidevam, da je recesija v veliki 

meri vplivala tudi na prodajo zivJjenjskih zavarovanj, saj se upadu prodaje ni izognila 

skoraj nobena panoga v gospodarstvu. V sedmem poglavju born na podlagi analize 

raziskave priseI do zakljucnega sklepa. 

1.2 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predvidevam, da pri izbiri literature ne born imel vecjih tezav, kar pomeni, da bo 

pisanje teoreticnega dela naIoge potekalo nemoteno, saj je na to temo napisanih veliko 

clankov in prispevkov v razlicnih publikacijah. 

Pray tako so javno objavljeni vsi podatki 0 poslovanju druzb, k cemer proucevani 

zavarovalnici zavezuje zakonodaja, saj sta obe delniski druzbi, zato sta obvezni javno 

razkriti podatke 0 posiovanju. Omejitev lahko predstavlja Ie dejstvo, da sem v nalogi 

zajel Ie dye zavarovalnici in se zaradi tega moji zakIjucki ne morejo posplosevati na 

ostale zavarovalnice v Sloveniji ter da born primerjal poslovne rezultate za leta 2007, 

2008 in 2009. 
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2 RAZVOJ ZA V AROV ALNISTV A V SLOVENIJI IN DRUGOD 

Clovek se je od davne preteklosti zavedal nevarnosti in rizikov, ki prezijo nanj, zato 

se je hotel pred njimi obvarovati oziroma zavarovati. Znani so poueni primeri iz 

zgodovine, ki to potrjujejo in dajejo prve zametke zavarovalnistva. Da bi razprsili 

tveganje in tveganje izgube blaga, so kitajski trgovci pri prevozu eez reko Jangce 

natovorili blago enega lastnika na vee colnov. Tako bi v primeru brodoloma izgubili Ie 

tisti del blaga, ki je bil na colnu, udelezenem v nesreei in ne vse potujoce blago. 

Uspesen zavarovalni praktik in ploden pisec FIis (1995, III, 298) navaja, da je bila 

ze 1700 let pred nasim stetjem v starem Babilonu za easa Hamurabisa navada, da so se 

vodje karavan, ki so prenasale pomembne tovore, dogovorili, da bodo skupno 

prevzemali morebitno skodo, ki bi nastala zaradi roparskega napada na karavano 

(Znidaric 2004, 78). 

V obeh primerih je vidna porazdelitev tveganja, kar je tudi bistvo zavarovanja, 

namrec z zavarovanjem zavarovanega predmeta ali osebe prenesemo del rizika na 

zavarovalnico, da ne bi sami utrpeli skode. Zmotno je prepricanje, da lahko z 

zavarovalnimi policami obogatimo, zavarovalnica je tu Ie, da nam povme vso ali Ie del 

izgube ali skode oziroma prepreCi izpad dohodkov in ohrani socialno vamost ter 

zivljenjski standard v primeru nesreee, bolezni ali smrti. 

Pojem zavarovainistva v teoriji ni nataneneje opredeljen. Nestor slovenskega 

zavarovalniStva Joze Boncelj (1983, 17) ga opredeljuje kot celotnost zavarovainic 

bodisi individualnega bodisi socialnega zavarovanje kakega narodnega gospodarstva, 

povezanih med seboj z dolocenimi naceli v poseben narodnogospodarski organizacijski 

sistem (Znidaric 2004, 56). 

V tem easu je bilo pomorstvo pomembna gospodarska panoga, zato so prvi 

zakonodajni akti in predpisi nastali prav v povezavi s pomorskim pravom. 

Na grskem otoku Rodosu je bila ze nekaj stoletij pred nasim stetjem znana splosna 

(generaIna) havarija, ki je bila kot Lex Rhodia de iactu prevzeta v rimsko pravo in 

pozneje v sodobno pomorsko pravo. Tako so znani primeri razprsitve nastale skode na 

vse udelezence: ee je moral ladjar v stiski na morju odvreci del tovora ali posekati 

jambor, so skodo utrpeli vsi udelezenci pomorskega podjema, torej vsi Iastniki tovora in 

Iadjar (Znidaric 2004, 79). 

Leta 1347 je bila izdana prva zavarovalna polica v Genovi, ki se je nanasala na 

zavarovanje pomorskega tovora. Stem se zacne kodifikacija pomorskega prava. 

Kasneje, leta 1369 zasledimo prvi zakonodajni zapis 0 zavarovanju pomorskega tovora 

v odredbi genovskega kneza, najobseznejsi zakon 0 pomorskega zavarovanju pa je bil 

napisan 1. 1435 v Barceloni. Prav tako zavzema svoje mesto v pomorski zgodovini tudi 

mesto Dubrovnik, ki je med 14. in 16. stoletjem predstavljal enD najpomembnejsih 

trgovinskih sredisc v Sredozemlju. Takrat je tudi nastal dubrovniski zakon 
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pomorskem zavarovanju, ki slovi kot eden od najstarejsih zavarovalnih predpisov. Ta 

cas je bil znacilen za ustanavljanje zavarovalnih posrednikov, ki so zelo pripomogli k 

razvoju zavarovalnistva ter osvescanju Ijudi. Dogodek, ki je pospesil uveljavitev 

zavarovanj tudi na ostalih podrocij, se je zgodilleta 1666 v Londonu. Takrat je v pozaru 

zgorelo skoraj celo mesto, kar je se istega leta privedlo do nastanka prve protipozame 

zavarovalnice, s sedezem v Londonu (povzeto po Znidaric 2004). 

Zavarovalnice so najprej nudile zavarovanja Ie proti pozamim skodam. Kasneje so 

uvedli tudi zavarovanja cerkvenih zvonov, na zacetku 19. stoletja pa tudi zavarovanje 

stekla, zivljenjsko zavarovanje ter avtomobilska zavarovanja. 

2.1 Razvoj pred osamosvojitvijo Siovenije in po njej 

Leta 1872 je bila v Ljubljani ustanovljena prva slovenska zavarovalnica 

Zavarovalna banka Slovenije, ki pa je ze po dobrih dveh letih propadla zaradi financnih 

tezav. Nekaj let kasneje je bil na pobudo iz katoliskih krogov podan predlog za 

ustanovitev nove zavarovalnice, kije bil odobren s strani Ministrstva za notranje zadeve 

na Dunaju. Tako je s 1. avgustom 1900 zacela poslovati Vzajemna zavarovalnica proti 

pozamim skodam in poskodbi zvonov v Ljublj ani. V tem casu je v Ljubljani poslovalo 

se 23 tujih zavarovalnic, med njimi Assicurazioni GeneraIi, Allianz, Slavija, Erste in 

druge. 

Prva svetovna vojna in kasnejsa ustanovitev nove Kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev je zelo spremenile slovenski zavarovalni trg. Nacionalizacija zavarovalnih 

druZb ter prevzemanje poslov od tujih zavarovalnic so utrdile polozaj domacih 

zavarovalnic, vendar kljub temu razmere niso bile roznate. Razpad avstro-ogrske je 

povzrocil zmanjsanje obmocja poslovanja, visoka inflacija pa je iznicila zavarovalne 

rezerve. 

Leta 1922 je s sedezem v Ljubljani bila ustanovljena se ena zavarovalnica 

Jugoslovanska zavarovalna banka Slavija, ki je do zacetka druge svetovne vojne bila 

priblizno enako mocna kot 22 let starejsa Vzajemna zavarovalnica. 

Z okupacijo in razkosanjem ozemlja se je spremenila tudi zavarovalniska dejavnost, 

na ozemlju, ki ga je okupirala nemska vojska, so lahko delovale Ie nemske 

zavarovalnice, kar pomeni, da so druge zavarovalnice morale na njih prenesti del 

svojega portfelja. 

Novo nastajajoca oblast je takrat dokaj zgodaj posegla na podrocje zavarovalnistva, 

saj je ze novembra 1944 z odlokom A VNOJ podrZavila vse imetje sovraznih drZav in 

njihovih drZavljanov. V marcu 1945 so bile na podlagi posebnega odloka podrZavljene 

vse zavarovalnice in zdruzene v Ddavni zavod za zavarovanje in pozavarovanje 

(Znidaric 2004, 83). 

Kasneje tega leta se je zavod preimenoval v Ddavni zavarovalni zavod ali DOZ 

(Drzavni osiguravajuCi zavod), ki je imel sedez v Beogradu. Uvedel je nove zavarovalne 
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vrste, kot so obvezno nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu, zavarovanje 

zaselkov in zivine ter razsiritev kritja pozamega zavarovanja na tudi ostale naravne 

dogodke, kot so plaz, vihar, neurja in odtrganje zemljisca. 

Nadaljnji razvoj zavarovalnistva bomo razdelili na stiri casovna obdobja, ki si 

sledijo od konca druge svetovne vojne pa do osamosvojitve (povzeto po Znidaric 2004): 

Centralizirano drzavno zavarovalstvo 1945-1961 

Za to obdobje je znacilno, da ni bilo krovnega zakona, ki bi urejal podrocje 

zavarovalnistva. Za zacetek centraliziranega dr.zavnega zavarovanja lahko 

vzamemo sprejetje Odloka 0 spojitvi zavarovalnih podjetij, ki preidejo v 

drzavno last v Ddavni zavarovalni zavod. Podrzavljenje zavarovalnic je 

potekalo v treh delih, in sicer v letu 1947 je drzava podrzavila zavarovalnice 

sovraznih drzav, v letu 1947 zacasno odvzete zavarovalnice in v letu 1948 ob 

nacionalizaciji vseh zasebnih gospodarskih subjektov tudi ostale zavarovalnice. 

Tako je DOZ postal edina zavarovalnica, pri katerem je bilo zavarovano vse 

drzavno in zasebno premozenje. Druga znacilnost tega obdobja je bil 

ozemeljski monopol ter centralno upravljanje s sredstvi. 

Decentralizirano komunalno zavarovalstvo 1962-1967 

Sprejetje Zakona 0 zavarovalnicah in zavarovalnih skupnostih v zacetku leta 

1962 naj bi pomenila uradno ukinitev DOZ-ja, vendar se v realnosti ni kaj dosti 

spremenilo. Spremenilo se je Ie to, da se je na slovenskem ozemlju ustanovila 

Zavarovalna skupnost za LR Slovenijo s 14 zavarovalnicami, ki so imele 

monopolni polozaj na obmocju obcin, kjer so bile ustanovljene. Imele so 

stevilna obvezna zavarovanja, se posebej za druzbeno premozenje, enotne 

premije za celotno obmocje ddave ter razdrobljeno omreije majhnih 

zavarovalnic. 

Poslovno (trzno) zavarovalstvo 1968-1976 

Gospodarska reforma leta 1965 je povzrocila stevilne spremembe tudi v 

zavarovalnistvu, dYe leti kasneje sta bila sprejeta Zakon 0 zavarovanju in 

zavarovalnih organizacijah ter Zakon 0 pogojih za ustanovitev in poslovanje 

zavarovalnic in pozavarovalnic, ki sta spremenila predpise 0 obveznem 

zavarovanju premozenja in oseb ter dodala obvezno potresno zavarovanje v 

nekatere vrste zavarovanj. Uve1javljeno je bilo nacelo prostovoljnega 

zavarovanja, z odpravo ozemeljskega monopola omogocena je bila konkurenca 

med zavarovalnicami, ki so tako lahko samostojno dolocale zavarovalne 

pogoje in tarife. Leta 1967 so se stevilne zavarovalnice zdruzile v 

Zavarovalnico Savo, ki je po letu 1973 zacela izvajati tudi pozavarovalne 

posle, kar lahko stejemo kot nastanek prve slovenske pozavarovalnice. 
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Samoupravno zavarovalstvo 1977-1990 

Nekatera zakonska dolocila, povezana z ustanovitvijo in poslovanjem 

zavarovalnic ter dolocila, povezana s temeljnimi naceli osebnega in 

premozenjskega zavarovanja, so bila vnesena tudi v ustavo okoli leta 1973. 

Spremembi zakonodaje je leta 1976 sledila zdruzitev Zavarovalnice Save in 

Zavarovalnice Maribor v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je bila do leta 1990 

tretja najveeja zavarovalnica v Jugoslaviji, takoj za zavarovalnico Dunav in 

Croatia. Istega leta je bila ustanovljena tudi prva specializirana 

pozavarovalnica v Sloveniji, Pozavarovalna skupnost Sava, ki je bila leta 1990 

najvecja na obmocju Jugoslavije, glede na trZni delez. 

Po osamosvojitvi so bili s sprejetjem Zakona 0 temeljih sistema premozenjskega in 

osebnega zavarovanja podani temelji za preoblikovanje dotedanjih zavarovalnih 

skupnosti v gospodarske subjekte. Vse dotedanje skupnosti so se preoblikovale v 

delniske druZbe z dokapitalizacijo. 

Zavarovalna skupnost Triglav se je preoblikovala v Zavarovalnico Triglav, d. d., 

nekatere obmocne enote pa v samostojne zavarovalnice (Koper, Novo mesto, Maribor). 

V naslednjih letih so bile ustanovljene se nekatere druge zavarovalnice kot so 

Prima, zavarovalna druzba, d. d., Zavarovalnica Mercator, d. d., Merkur, zavarovalnica, 

d. d., Generali SKB zavarovalnica, d. d., in druge. 

Leta 1992 je bi! ustanovljen Slovenski zavarovalni biro, ki je urejal odskodninske 

zahteve v povezavi z zeleno karto in avtomobilskim zavarovanjem v tujini. Kasneje 

istega letaje biro postal clan Sveta birojev s sedezem v Londonu. 

Pomembno vlogo sta igrala tudi zakona 0 zavarovalnicah iz leta 1994 in 2000, ki 

sta natancneje urejala problematiko organizacijskih oblik, pogojev za opravljanje posla 

ter vzpostavitev sistema zavarovalnega nadzora. 

SIovenija je svojo zeljo po vstopu v Evropsko unijo izrazila s podpisom Evropskega 

pridruzitvenega sporazuma leta 1996 v Luksemburgu. Eden izmed pogojev za vstop je 

bila tudi uskladitev pogojev za ustanovitev in delovanje zavarovalnic ostalih clanic 

unije v drzavi pristopnici. Uvedba enotne licence in dovoljenja tujim zavarovalnicam za 

svobodno opravljanje dejavnosti v nasi drzavi je prinesla vecjo konkurenco, vecje 

ekonomske in socialne vamosti ter vecjo izbiro za potrosnika. Slovenija se je zavezala, 

da bo izenacila domace in tuje zavarovalnice ter da bode lahko brez ovir poslovale tudi 

na nasih tleh. Evropske namere so povecati nadzor in okrepiti sodelovanje med 

financnimi institucijami, deregulacija in liberalizacija trga ter privatizacija zavarovalnic. 

Nenehno prilagajanje razmeram na trgu, nizanje stroskov ter verjetno zunanje izvajanje 

nekaterih funkcij je v to dejavnost nedvomno vneslo nekaj nemira, vendar se je domaCih 
zavarovalnicam ponudila priloznost nastopa na tujih trgov in vecji dobicek, kar 

nekaterim zavarovalnicam ze uspeva realizirati. 
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Gospodarsko okolje je v zadnjem casu dozivelo kar nekaj nepricakovanih 

sprememb, ki so poslediea gospodarske krize, ki se je zacela v Zdruzenih drzavah 

Amerike s spekulaeijami okoli finaneiranja nepremicnin. Zaradi placiine nesposobnosti 

in neplacevanja obveznosti so financne institueije v ZOA zacele padati kot domine, kar 

se je skorajda preneslo na evropska tla. Za posledieo omenjene krize imamo tudi 

obcutni padee borznih tecajev, ki so v slovenskem prostoru bili zelo prevrednoteni. 

Izgube so bile visoke, delnicarji so izgubili vecino svojih prihrankov, nalozenih v 

vrednostne papirje. 

Kriza je vplivala tudi na poslovanje zavarovalnie, po Ietih intenzivne rasti na 

podrocju zivljenjskih zavarovanj je prislo proti koneu leta 2008 do upada interesa po 

sklenitvi tovrstnih zavarovanj. Tudi zavarovanja, vezana na investieijske sklade, so 

belezila izgube, kar je med vlagatelje vneslo veliko mero nezaupljivosti in strahu. 

Vzroke za padee rasti prodaje v tern letu lahko torej bolj pripisemo padeu atraktivnosti 

nalozbenih zavarovanj, kot pa padeu financne moci ali rasti brezposelnosti, saj kriza se 

v tern letu se ni odrazila na realnem sektorju gospodarstva. Ta dva pojava lahko 

pricakujemo kot glavni razlog za upad sklenjenih zivljenjskih zavarovanj za leto 2009. 

S prevzemom evra v januarju 2007 je vse kazalo na to, da se bo gospodarska rast v 

Republiki Sloveniji se naprej nadaljevala, saj je gospodarski optimizem bil na vrhuneu. 

Inflaeija je v tern letu preeej nihala, v zacetku leta je bila eelo negativna, da bi v mesecu 

maju dosegla rekordno mesecno raven 1,2 %. Oeeembra je stopnja inflaeije dosegla 

5,6 % rast v primerjavi z deeembrom 2006. Bruto domaCi proizvod se je v letu 2007 

rekordno poveeal za 6,1 % v primerjavi z letom poprej, kar je najvec v zadnjih 17 letih. 

K temu so prispevale velike nalozbe in ogromen izvoz, ki je bil poslediea ugodne 

evropske in svetovne konjunkture. Place so rasle, zaposleni je v letu 2007 real no 

zasluzil 4,2 % neto vee kot leto poprej. Stevilo brezposelnih oseb se je zmanjsevalo, ob 

koneu leta je bilo brezposelnih okoli 68.000 ljudi, kar je 12,6 % manj kot Ieto prej. 

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila 7,3 %. Optimizem se je kazal tudi na trgu 

vrednostnih papirjev, saj je leto 2007 bilo najuspesnejse leto v zgodovini Ljubljanske 

borze. Osrednji borzni indeks SBI20 je sredi poletja dosegel rekordno vrednost 12.242 

tock (povzeto po Slovensko zavarovalno zdruzenje 2008). 

V letu 2008, ko je reeesija uradno nastopila tudi v Sloveniji, je bila stopnja 

gospodarske rasti polovico manjsa kot leta 2007. Inflaeija je bila v dvanajstmesecnem 

povprecju za 1,7 % visja kot leto poprej, gospodarske druzbe so imele v povpreeju za 

17 % manj neto dobicka kot leto prej (povzeto po Slovensko zavarovalno zdruzenje 

2009). 

Slovenija je lani prvic po letu 1992 zabelezila realno padanje BOP, po oeenah za 

7,8 %, kar kaze na vpliv reeesije tudi v realnem sektorju gospodarstva. Inflaeija je v 

2009 znasala 1,8 %, za letosnje leto je po projekeijah UMAR-ja predvidena 1,5 odstotna 

inflaeija ter 0,9 odstotna rast BOP, kar kaze na okrevanje gospodarstva, ki pa bo 
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postopno in dolgotrajno. Na rezultate gospodarske rasti je mocno vplival padee izvoza, 

rast brezposelnosti, nizje investicije v gradbenistvu ter zmanjsana potrosnja drzave. 

Prvic po devetih letih je padla tudi zasebna potrosnja in posojilna dejavnost, kar se je 

poznalo tudi na rezultatih bank. Padee zaposlenosti se je najbolj odrazil v predelovalni 

industriji, kjer je padee zaposlenosti znasal okoli osem odstotkov, ob koneu leta pa je 

bilo nezaposlenih ze okoli deset odstotkov delovno sposobnega prebivalstva (povzeto 

po Triglav, skupina 2010, 49-51). 

2.2 Razvoj tretjega stebra 

Pokojninska shema vecine evropskih drzav, med njimi tudi Slovenije, je sestavljena 

lZ treh pokojninskih stebrov. Prvi steber predstavlja javni pokojninski sistem, ki 

predstavlja odgovomost ter skrb drzave za prihodnjo socialno vamost upraviceneev, ki 

prejemajo nakazila iz pokojninske blagajne, v katero pritekalo sredstva aktivnih 

zavarovaneev. Drugi sistem je sestavljen iz razlicnih poklienih pokojninskih shem, tretji 

steber pa je oblika prostovoljnega individualnega varcevanja za starost. 

V svetu je v preteklosti prihajalo do veckratnih sprememb pokojninskih sistemov, 

predvsem zaradi demografskih sprememb, globalizacije ter prevelike stopnje 

nezaposlenosti. Skozi leta se je konstantno zmanjsevalo razmerje med sredstvi, ki so se 

zbirala v pokojninski blagajni in obsegom pravie, ki naj bi jih s temi sredstvi 

zagotavljali. 

Slika 2.1 Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji 

Pokojninski sistem 
L .. _ ---r---1 

1 
Prvi steber Drugi steber I Tretji steber 

! 
dokladni 

I •nalozbeni 
sistem sistcm 

financiranja tinanciranja 

Vir: povzeto po Znidaric 2004. 

Prvi javni pokojninski sistem v svetu je uvedel nemski kancler Bismarck leta 1889 

v Nemciji, stem pa je spodbudil tudi druge dciave k ustvarjanju sistema, ki bi prinesel 

soeialni mir v dciavi in v svetu. Znacilnosti sistema sta soeialno zavarovanje na podlagi 

sprotnih prispevkov in zaposlitve ter visina pokojnine, ki je odvisna od visine prihodkov 

v nekem obdobju. 
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Prvi steber torej temelji na dokladnem sistemu financiranja, kar pomeni da 

izplacevanje pokojnin sedanjim upokojencem temelji na sprotnih vplacilih sedanjih 

aktivnih zavarovancev. Temelj za tak sistern je medgeneracijska solidarnost, ki 

predpostavlja, da bodo sedanji zavarovanci vplacevali prispevke v pokojninsko blagajno 

za izplacilo pokojnin drugim ter pricakovanje sedanjih zavarovancev, da bodo dobili 

izplacano pokojnino od prispevkov bodocih aktivnih zavarovancev, ko se bodo oni 

upokojili. 

Poenostavljeno, sistem deluje na pripravljenosti mlajsih drzavljanov pomagati 

starejsim, cesar pa v sedanjih oziroma prihodnjih letih ne bo za pricakovati kot nekaj 

samoumevnega in zato sistem ne bo garantirano zagotavljal bodoca izplacila 

upokojencem. Glavni razlog za to napoved Iezi v neravnotezju med stevilom 

zavarovancern in stevilom upokojencev. Na eni strani se z zvisevanjem zivljenjskega 

standarda podaljsuje zivijenjska doba ter stevilo upokojencev, hkrati pa se zaradi manjse 

stopnje rodnosti ter vecje brezposeinosti zmanjsuje stevilo zavarovancev ter njihovih 

vplacil v pokojninsko blagajno. Za drzavno blagajno to pomeni vecjo obremenitev ter 

pre(veliko) odgovomost do upravicencev pokojnine, ki jim mora biti izplacana. Tak 

sistem ne bo vee vzdrzen niti v drugih drzavah, saj so tudi v zahodnih gospodarstvih 

stopnje rash prebivalstva vse manjse, ponekod celo negativne. 

Znana je Aaronova enacba, ki doloca, do kdaj lahko dokladni sistem se deluje 

(Stanovnik 2002, 170): 

n+g>r, pri cemer je 

n - stopnja rasti prebivalstva, 

g - stopnja rasti povprecnega dohodka, 

r - obrestna mera. 

Torej, ko je obrestna mera vecja od vsote stopnje rasti prebivalstva in povprecnega 

dohodka, je primemo, da se drzava odloci za vzpostavitev tudi naIozbenega sistema 

oziroma drugega in tretjega stebra. 

Drugi steber je Slovenija uvedla s pokojninsko refonno leta 2000 z namenom 

pokritja izpada prejemkov iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Financira se s 

prispevki zavarovancev in njihovih podjetij na osebni zavarovancev racun, ki ga vodi 

zasebni ali javni pokojninski sklad v skladu s financnimi predpisi in pod nadzorom 

drzave. 

Tak sistem odpravlja slabosti zaradi demografskih sprememb, vendar ima druge 

pomanjkljivosti kot so inflacijsko tveganje, financne prevare ali nedonosno poslovanje 

skladov. Kljub temu je glavna prednost ta, da zavarovanec s svojimi prispevki varcuje 

zanj osebno in ne za koga drugega, zato je odvisen Ie od samega sebe. Stem dodatnim 

varcevanjem si omogoci dodatek pri izplacilu pokojnine, ki pa ni dovolj visok za 

brezskrbno zivljenje. Vecina delodajalcev namrec placuje prispevke Ie v viSini 5,8 % 
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posameznikovega brute prihodka, saj do tega odstotka tudi drzava zagotavlja davcno 

olajsavo podjetju. Torej, ce bi delodajalec placeval visje prispevke, ne bi imel celotnih 

prispevkov kritih z davcno olajsavo, zato mu tako placevanje ni v interesu. 

Glede drugega stebra so se drzave razlicno odlociIe, kako ga uvesti. Nekatere so ga 

uvedle kot obvezno dodatno zavarovanje, druge, med njimi tudi Slovenija, so se 

odlocile za prostovoljno opcijo, oziroma kot obvezno za ljudi z »beneficirano« delovno 

dobo. 

Visina pokojnine ni odvisna od prihodkov, temvec od zbranih vplacil ter donosnosti 

nalozbe, kamor je vplacila vlagal pokojninski sklad. Za lazjo odlocitev vkljucevanja v 

drugi steber se je drzava odpovedala obdavcitvi sredstev, zbranih na zavarovancevem 

racunu. Pogoj za vkljucitev v drugi steber je vkljucenost v prvi steber, saj eden 

odpravlja pomanjkljivosti drugega in obratno. 

2.3 Primerjava evropskih zavarovalniskih trgov 

Zacetek oblikovanja skupnega evropskega trga je nedvomno bil podpis Rimske 

pogodbe leta 1957 med Nemcijo, Francijo, Italijo, Belgijo, Nizozemsko in 

Luksemburgom. Pogodba predstavlja osnutek predpisov za prost pretok blaga, storitev, 

kapitala ter ljudi. Zakonsko podlago za nastanek enotnega trga predstavljajo eyropske 

direktive, ki so v tem delu vecinoma vezane na financni sektor in zavarovalnistvo. 

Podpis spodbuja sprejemanje teh direktiv ter prilagoditev posameznega nacionalnega 

trga za latji vstop v skupnost. 

Naslednji pomemben korak je objava Bele knjige leta 1995. Bela knjiga, ki jo je 

izdala Komisija evropske skupnosti, vsebuje predpostavke, pravila in mehanizme, ki naj 

bi privedla do enotnega trga ter casovni nacrt, ki doloca cas, kdaj naj se opravi del 

programa oziroma, kdaj naj bi se izvedle dolocene aktivnosti. 

V prvi fazi naj bi drZave kandidatke za polnopravno clanstvo v Evropski uniji 

uskladile pogoje za ustanovitev in delovanje zavarovalnic v drugi drZavi clanici. V 

drugi fazi pa uvajajo enotno licenco in dovoljujejo zavarovalnicam svobodno odlocitev, 

ali bodo prodajale soje zavarovalne storitve prek podjetja v drugi drZavi ali neposredno 

brez podjetja. Odpravljajo tudi predhodni nadzor premij in tarif. Taksni pogoji 

vkljucevanja slovenskega zavarovalniStva v zavarovalniski trg povecane Evropske unije 

predpostavlja visjo raven konkurencnosti in morebitne ekonomske, socialne in 

gospodarske vamosti, ob upostevanju zagotovitve ucinkovitega zavarovalniskega 

nadzora in uCinkovitega delovanja mehanizmov zascite potrosnikov ter ne nazadnje 

pravosodnih in drugih organov (Znidaric 2004, 91). 

V spodnji tabeli so prikazani podatki 0 stevilu zavarovalnih zdruzb ter delezu 

zivljenjskih zavarovanj v celoti vplacanih zavarovalnih premij v Sloveniji ter drugih 

izbranih trgih. Iz stevilk je razvidno, da Slovenija nikakor ne igra pomembne vloge na 

zavarovalniskem evropskem trgu, saj stevilo zavarovalnih zdruzb v drzavi predstavlja Ie 
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okoli 0,33 % vseh zavarovalnie V EU. Se manjsi odstotek (0,18 %) zavzema vsota 

zbranih premij Slovenije glede na evropsko vsoto. Bolj pomemben podatek je delez 

zivljenjskih zavarovanj, ki je krepko pod evropskim povprecjem, kar pripisujem 

predvsem se ne tako davni spremembi druzbeno-politicnega sistema ter osamosvojitvi 

drzave. Miselnost v nasi dr.zavi je se vedno podobna miselnosti generaeije bivse skupne 

dr.zave Jugoslavije, ko je veljalo prepricanje, da bo dr.zava poskrbela za svoje drzavljane 

in njihovo socialno vamost tudi v prihodnosti. Zavarovalniski trg se mora se razviti do 

te mere, da bode zavarovanci sami sprasevaii po vkljucevanju v tretji pokojninski steber 

ter zivljenjskih zavarovanjih. Menim, da bi jih k temu lahko spodbudila vecja 

marketinska dejavnost zavarovalnie, ki bi pripomogla k vecjemu informiranju ljudi za 

lazje odlocanje in vecje zaupanje. 

Tabela 2.1 Zavarovalne dejavnosti v Sloveniji v letu 2008 in izbranih drzavah v 

letu 2007 

" Stevilo Premije 

Dr.zava Zavarovalnih 
zdruzb 

Zavarovalnih 
delaveev 

Vsa 
zavarovanja 
(mio EUR) 

Zivljenjska 
zavarovanja 
(mio EUR) 

Delez 
zivljenjskih 
zavarovanj 

{%) 

Slovenija 16 6.331 2.019 <643 32,0 

Avstrija 71 26.667 15.878 7.208 45,4 

Italija 241 39.650 99.116 61.440 62,0 

EU 4.891 907.353 1.066.731 668.369 62,7 

Vir: povzeto po Mancini 2009, 77. 

Nemcija 

Zacetek razvoja pokojninskih zavarovanj v Nemciji je bil konee 19. stoletja, ko je 

billeta 1889 sprejet prvi zakon 0 invalidnosti in starostnem zavarovanju. 

Bistvene spremembe so se zgodile v letu 1957, ko se je pokojninsko zavarovanje 

zacelo finaneirati s sprotnim prispevnim kritjem, pokojnine so se oblikovale glede na 

razmerje med posameznikovo in povprecno placo, usklajevale pa so se glede na rast 

prihodkov prebivalstva. Stem nacinom naj bi zagotovili primemo vi sino pokojnine 

glede na izpad dohodka posameznika. 

Dr.zavni izdatki za izplacilo pokojnin so zaradi demografskih sprememb in staranja 

prebivalstva postajale vse vecje breme javnih finane, zato je oblast pripravila reformo, 

ki se je uresnicila s sprejetjem novega zakona 0 pokojninskem zavarovanju leta 2001. 

Zakon je predvideval obvezno vkljucitev v pokojninsko zavarovanje vseh delovno 

aktivnih ljudi, ki delajo za placilo. Spodbujal je tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, 

drugi steber, v katerega so zbrane premije v letu 2000 predstavljale 13 % bruto 
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domacega proizvoda. Nemcija kot razvita drzava, ki spada med starejse clanice EU, ima 

pokojninski sistem dokaj dobro organiziran. Sestavljen je iz treh stebrov, kje prvi 

predstavlja zakonska pokojninska zavarovanja za delavce in jayne usluzbence ter 

obvezna zavarovanja kmetov in umetnikov. V ta steber sodijo tudi samostojni 

pokojninski sistemi posameznih poklicnih zdruzenj, kot na primer zdravnikov, 

odvetnikov in drugih skupin samozaposlenih ljudi. Drugi steber predstavljajo dodatna 

poklicna pokojninska zavarovanja, ki vkljucujejo tako javni kot privatni sektor. Tretji 

steber sestavljajo individualna pokojninska zavarovanja, v najvecji meri so to police 

pokojninskih zavarovanj. Nemski pokojninski sistem velja za dokaj radodarnega, saj 

zagotavlja visoko nadomestitveno stopnjo. Za starejse od 65 let, ki prejemajo starostno 

pokojnino, znasa pokojnina v povprecju okoli 78 % prihodkov iz delovno aktivne dobe. 

Reforma iz leta 2001 pa zaradi prej omenjenih razlogov uvaja postopno znizanje 

nadomestitvene stopnje na 64 % do konca letosnjega leta. 

V letu je 2008 je bilo na nemskem zavarovalnem trgu prisotno 607 zavarovalnic, od 

tega 99, ki ponujajo izkljucno zivljenjska zavarovanja. Stevilo zavarovalnic se je v 

zadnjih letih zmanjsevalo, saj je bilo leta 2000 prisotno 659 zavarovalnic, od tega 119 

ponudnikov zivljenjskih zavarovanj. Razloge za manjso prisotnost gre iskati v 

prevzemi, zdruzevanjih ter prenehanju poslovanja nekaterih predstavnistev tujih 

zavarovalnic. 

Tabela 2.2 	 Zbrane premije v letih 2000-2008 in delez premij zivljenjskih 

zavarovanj 

Premija zivljenjskih Delez
Celotna premija 

Obdobje 	 zavarovanj zivljenjskih
(mio EUR) 

(mio EUR) zavarovanj ( %) 

2000 l31.335 61.225 46,6 

2001 l35.093 62.565 46,3 

2002 141.008 65.301 46,3 

2003 147.729 68.574 46,4 

2004 152.166 70.343 46,2 

2005 157.984 75.244 47,6 

2006 161.945 78.455 48,4 

2007 162.923 78.967 48,5 

2008 164.492 79.756 48,5 

Vir: povzeto po Gennan Insurance Association 2009, 11. 

Iz tabele je razvidno, da se skozi leta vsota zbranih premij na zivljenjskih 

zavarovanjih konstantno povecuje, skoraj tako tudi delez zivljenjskih zavarovanj v 

celotnem sestevku vseh zbranih premij. V letu 2008 je bil delez zbranih premij 
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zivljenjskih zavarovanj okoli 48,5 % vseh zbranih premij, kar je nekje v evropskem 

povpreeju. Povpreena rast zbranih premij na zivljenjskih zavarovanjih od leta 2000 do 

leta 2008 je bila 3,3 %, kar je vee kot rast vseh zbranih premij, ki je znaSala 2,9 %. To 

kale, da so se zivljenjska zavarovanja v Nemeiji dobro promovirala, prebivalstvo je bilo 

dobro seznanjeno s samimi pogoji, koristmi, kar je okrepilo zaupanje v finanene 

institucije v drZavi. 

Italija 

Italijo lahko stejemo med pionirje zavarovanj, saj je v Genovi ze v 1. stoletju bila 

izdana prva zavarovalna polica pomorskega zavarovanja. Osnovni zakon, ki ureja 

podroeje zavarovalnistva, Codice delle assicurazioni private, je ekvivalenten nasemu 

Zakonu z zavarovalnistvu ter ureja veeino vprasanj, vezana na zavarovanja, 

oskodovanja itd. osnovne zahteve glede zavarovalne pogodbe, placevanja premij ter 

medsebojnih obveznosti pa pokriva Codice civile, ki ga mi poznamo kot Obligacijski 

zakonik. 

Stevilo zavarovalnic s sedezem v Italiji z leti vse bolj up ada, kar je posledica 

zdruzevanj zavarovalnic. Poveeuje pa se stevilo tujih zavarovalnic, ki imajo v Italiji 

svoja predstavnistva, kar je znaeilnost zadnjih let, predvsem zaradi globalizacije ter 

siritve delovanja zavarovalnic preko svoje matiene drzave. 

V letu 2007 je v Italiji delovalo 84 zavarovalnic, ki ponujajo zivJjenjska 

zavarovanja, od tega 16 tujih zavarovalnic s svojimi predstavniStvi. Najveeja italijanska 

zavarovalnica je Generali, ki obvladuje okoli 29 % trZni delez, je lani ustvarila za okoli 

1,3 milijarde evrov eistega dobieka, kar je za polovico vee kot v letu 2008. Del dobicka 

je posledica prodaje dela premozenja, predvsem stavb zavarovalnice, vendar to ne 

zmanjsuje dejstva, da je od nekaj vee kot 70 milijard evrov zbranih premij, bilo na 

podrocju zivljenjskih zavarovanj zbrano okoli 48 milijard evrov premij, kar je mocno 

pripomoglo k taksnemu dobicku. 

Tabela 2.3 Zbrane premije na podroeju zivljenjskih zavarovanj v Italiji 

Obdobje Zbrane premije (mio EUR) Sprememba (v %) 

2003 62.780 / 

2004 65.627 4,53 

2005 73.471 11,95 

2006 69.377 -5,90 

2007 61.439 -11,40 

2008 54.565 -11,20 

Vir: povzeto po Associazione Nazionale fra Ie imprese assicuratrici 2010. 
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V letu 2006 je bi! zabelezen padec zbranih premij zivljenjskih zavarovanj za 5,9 % 

glede na leta poprej. Na drugi strani se je povecala vsota izplaeanih zneskov ter 

rezervacije za izplaCila za 32 %, stroski poslovanja pa pray tako za okoli 10 %. Oba 

podatka kaZeta na neugodnosti na trgu, kar je zelo pripomoglo k slabsim rezultatom. V 

recesiji se je poveeal upad prodaje zivljenjskih zavarovanj za okoli 11 % letno V letu 

2007 in 2008, kar je v skrb vzbujajoce za nadaljnjo rast italijanskega zavarovalnega 

trga. 

Madiarska 

Nasa sosednja drzava z vee kot 10 milijoni prebivalcev predstavlja neprimemo 

vecji trg zavarovalnih storitev, na katerem je v letu 2006 prvih 5 najvecjih zavarovalnic 

(Allianz Hungaria, Aegon, Generali-Providencia, ING in OTP Garancia) pobralo vee 

kot 75 % vseh pobranih zavarovalnih premij. Skupaj tvorijo okoli 70 % trzni delez na 

trgu, kjer je prisotnih 28 zavarovalnic. 

V letu 2006 je gospodarska rast znasala 3,9 %, kar je priblizno enako kot leta 

poprej, zahvala gre predvsem moenemu izvozu. To leto je zaznamovalo predvsem 

velika politiena napetost, predvsem zaradi stevilnih naertovanih reform, med njimi tudi 

reforma sistema socialne vamosti in privatizacije zdravstva. Zavarovalniski trg je v letu 

2006 zabelezil 21 % porast skupnih zbranih premij, kar predstavlja nadaljevanje rasti te 

panoge v zadnjih letih. Se veeja rast je zabelezena na podroeju zivljenjskih zavarovanj, 

ki je znasala skoraj 40 % (povzeto po Vienna Insurance Group 2007). 

V primerjavi z letom poprej je v letu 2007 rast na podroeju zivljenjskih zavarovanj 

nekoliko upadla, vseeno pa je dosegla dvomestno rast, 20,9 %. Na trgu je svoje storitve 

ponujalo 31 zavarovalnic, ki so skupaj zbrale za 12,1 % vee premij kot leto prej. Najvec 

zbranih premij na podroeju zivljenjskih zavarovanj se vedno ima ING s trZnim delezem 

23,8 %. 

V letu 2008, ko je nepremieninski balon v ZDA pocil ter povzroei! gospodarsko 

krizo po vsej Evropi, se Ie-ta Madzarske v zacetku leta se ni obcutno dotaknila, saj v 

drzavi ni bilo prisotno tako mnozicno kreditiranje nepremicnin. Sele v tretjem kvartalu 

se je gospodarska rast ustavila, ceprav je v primerjavi s prejsnjim letom ta znasala okoli 

4 %. V letu 2008 je bilo skupno pobranih premij za 4,7 % manj kot v letu poprej, kar 

kaZe na posledice zacetek tlnancne krize v drZavi predvsem po drugi polovici leta. Na 

podrocju zivljenjskih zavarovanj, katerih pobrane premije so predstavljale okoli 52 % 

vseh pobranih premij, je v letu 2008 bilo pobranih za 9,3 % manj premij kot v prejsnjem 

letu. Se vedno najmocnejsi igralec na zivljenjskih zavarovanjih je ING, vendar z za 

2,9 % manjsim trznim delezem (20,9 %). 
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Graf2.1 Delez zbranih premij zivljenjskih zavarovanj (v %) 

~ 	Nezivljenjska 

lJVarOVJnja 

!!II Zivljenjska zavarovanja 

2005 2006 2007 2008 

Vir: povzeto po Association of Hungarian insurance companies 2007-2009, 14 

Tabela 2.4 Zbrane premije zivljenjskih zavarovanj (v mio EUR) 

Leto 
Zbrane premij e 
(vmioEUR) 

Sprememba (v %) 

2005 1.091 / 
2006 1.519 39,3 
2007 1.837 20,9 

1.667 

Vir: povzeto po Association {)fHungarian insurance companies 2007-2009. 
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3 RAZVOJ ZA V AROVALNICE TRIGLA V, D. D. 

Zavarovalnica Triglav izvira se iz leta 1900, ko je bila ustanovljena Vzajemna 

zavarovalnica, ki se je takoj po drugi svetovni vojni na podlagi ukrepov financnega 

ministrstva preimenovala v Zavarovalni zavod Slovenije. Leta 1962 se je z ukinitvijo Ie 

tega zacela forrnalna decentralizacija zavarovalstva tako, da je na ozemlju Slovenije 

nastala Zavarovalna skupnost, ki je vkljucevala 14 zavarovaJnic. V letu 1967 se je v 

Sloveniji zacel proces zdruzevanja zavarovalnic, takoje nastala Zavarovalnica Sava kot 

rezultat zdruzitve vseh zavarovalnic in Zavarovalne skupnosti, razen Zavarovalnice 

Maribor. 

Spremembi Ustavi SFRJ in sistemski zavarovalniski zakonodaji leta 1976 je sledila 

zdruzitev Zavarovalnice Save in Zavarovalnice Maribor v Zavarovalno skupnost 

Triglav, ki se je ob osamosvojitvi Republike Slovenije preoblikovala v delnisko druzbo 

Zavarovalnica Triglav, d. d. (povzeto po Znidari(2004). 

Danes je Zavarovalnica Triglav najvecja zavarovalnica v Republiki Sloveniji, s 

38,5 % trznim delezem v letu 2009. V letu 2000 je zavarovalnica pricela svoje produkte 

trziti tudi na tujih trziScih, kot so Republika Hrvaska, Ceska, Bosna in Hercegovina, 

Makedonija, Srbija ter Cma gora. 

Moeno razvejana poslovna mreza, ki razpolaga z 12 obmoenimi enotami in 129 

predstavnistvi v drZavi, zagotavlja hiter dostop do njihovih storitev ter takojsnje 

resevanje morebitnih skodnih primerov. Prisotnost zavarovalnice se kaze tudi v ponudbi 

storitev na mejnih prehodih ter turisticnih agencijah. 

Zavarovalnica Triglav, d. d. je vecinoma v drZavni lasti, saj sta dva najvecja 

delnicarja, ki imata skupaj okoli 62 % lastniski delez, podaljsani roki drzave. 

Tabela 3.1 Lastniska struktura zavarovalnice Triglav, d. d., na dan 31. 12. 2009 

Lastniski 
Delnicar delez v 1. 2009 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 34,47 
Slovenije, Ljubljana 

Slovenska odskodninska druzba, Ljubljana 28,06 

NLB, d. d., Ljubljana 3,06 

Poteza nalozbe, d. o. 0., Ljubljana 1,67 

NFD 1, delniski investicijski skIad, d. d., Ljubljana 1,62 

Vir: povzeto po Triglav, skupina 2010, 42. 

Iz tabele je razvidno, da vecinski lastniski delez obvladujeta drzavni druzbi s 

skupnim delezem nad 62,5 %, torej je druzba v vecinski drzavni lasti ter nastopa na trgu 

v skladu z vladno politiko in njenimi navodili. Za uspesnejse poslovanje v prihodnosti 
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bi bilo po mojem mnenju koristno zmanjsati drZavni delez ter poiskati strateskega 

partnerja, ki bi zavarovalnici prinesel se veejo finaneno moe, stabilnost ter konkurencno 

prednost. 
Bonitetna agencija Standard & Poor's Ratings Services je Zavarovalnici Triglav, 

d. d. 25. avgusta 2009 potrdila dolgorocno kreditno bonitetno oeeno in bonitetno oeeno 

financne moei »A«, kar predstavlja stabilno srednjerocno napoved. Podelitev te oeene je 

za druzbo v teh negotovih razmerah pomembno priznanje financne moei, tudi zato, ker 

je doseganje te ocene eden od strateskih eiljev druzbe, kateri omogoca konkurencnejse 

trzenje zavarovanj na mednarodnem trgu (povzeto po Triglav, skupina 2010, 43). 

Poslanstvo druzbe je ustvarjanje vamejse in bogatejse prihodnosti za svoje stranke , 

lastnike in zaposlene, predvsem z odgovomim in strokovnim izvajanjem zavarovalnih 

ter drugih finanenih storitev. 

Vizija druzba se v zadnjih letih ni bistveno spremenila, vodilna misel je ostati 

najvecja zavarovalniska skupina v Sloveniji ter razviti prepoznavno blagovno znamko 

kot ena vodilnih zavarovalno-financnih skupin v jugovzhodni Evropi. 

Glede na zapisano v letnih poslovnih poroeilih za obdobje 2006-2009 so se 

vrednote druzbe skreile od prvotnih deset na koncne tri, ki so strokovnost, ki temelji na 

usposobljenosti zaposlenih, vamost, ki predstavlja predvsem vamost poslovanja. z 

ueinkovitim obvladovanjem tveganj ter druzbena odgovomost. Opustiliso vrednote, kot 

so zadovoljstvo strank in zaposlenih, ustvarjanje vrednosti za delnicarje, preglednost 

poslovanja, prijaznost, eticnost idr. 

Stiri najvecje zavarovalniee obvladujejo okoli 79 % trga, najvecja med njimi, 

zavarovalniea Triglav je v letu 2009 imela 38,5% trZni delez. Pri prodaji zivljenjskih 

zavarovanj zavarovalnica dosega se boljsi rezultat, ki znasa 43,5 odstotkov trga. 

Tabela 3.2 	 Zbrane premije Zavarovalniee Triglav na podrocju zivljenjskih 

zavarovanJ 

Premije v zivljenjskih 

Obdobje zavarovanjih Sprememba (v %) 


2005 177.546 / 
2006 203.887 15,0 
2007 225.242 11,1 
2008 232.100 3,1 
2009 11.707 

Vir: povzeto po Triglav, skupina 2006-2009. 

Zbrane premije zivljenjskih zavarovanj so v preteklih letih konstantno rasle, vse do 

leta 2009, ko so posledice recesije prizadele tudi slovenske zavarovalnice, saj se je 

povprasevanje po tovrstnih zavarovanjih skrcilo, se posebej po nalozbenih zivljenjskih 
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zavarovanjih, ki so v preteklih letih bila kljuena pri rasti prodaje. Zbrane premije 

predstavljajo v povprecju nekaj manj kot tretjino vseh zbranih premij, saj veeino premij 

zavarovalnica pobere iz naslova nezivljenjskih zavarovanj, predvsem avtomobilskih in 

premozenjskih. Kljub manjsinskem delezu v sestavi zbranih premij same zavarovalnice, 

je v letu 2009 predstavljal ta znesek okoli 43% trznega deleza na podroeju zivljenjskih 

zavarovanj v Sloveniji glede na zbrane premije. 

RAZVOJ ZAVAROVALNICE GRAWE 

GRAWE zavarovalnica, d. d. (v nadaljevanju GRAWE), je del mednarodnega 

koncema GRAWE z vee kot 182- letno tradicijo, ki je druzbi omogocila zgraditi 

ugledno ime, povezano s finaneno moejo, stabilnostjo in investicijskim portfeljem. 

GRAWE zavarovalnica, d. d., je bila prvie vpisana v sodni register 23. januarja 

1991, takrat se pod nazivom Prima, mesana zavarovalna druzba, d. d. MariboL Sedanji 

naziv je bil predstavljen konec leta 2001, ko je prislo tudi do spremembe sedeza, 

dejavnosti in kapitala. Leta 2002 je druzba poveeala svoj osnovni kapital z vpisom 

120.000 imenskih navadnih deinic z nominalnim zneskom 1.000 SIT. Zvisanje kapitala 

je bilo opravljeno s strani GRAWE AG iz Celovca, ki je tudi 100-odstotni lastnika 

zavarovalnice. 

To je prva slovenska zavarovalna druzba, ustanovljena na podlagi zasebne 

iniciative in z zasebnim vlaganjem. 

Na dan 31. 12. 2009 je druzba zaposlovala 179 ljudi, pray tako v okviru prodajne 

organizacije z druzbo sodeluje tudi 89 samostojnih podjetnikov - zavarovalnih 

zastopnikov. 

Sedez podjetja je v Mariboru, poslovna enota je v Ljubljani, po drzavi je prisotnih 

se 10 poslovalnic v vecjih slovenskih mestih. V prodajni mrezi je prisotnih se preko 80 

pooblascenih agencij, ki ponujajo storitve zavarovalnice. 

Stoodstotni lastnik GRAWE zavarovalnice, d. d., je zavarovalnica Grazer 

Wechselseitige Versicherungen AGs sedezem v Celovcu, zato druzba ni prisotna na 

borzi. 

Kot so zapisali na spletni strani, uspeh druzbe temelji na petih tockah, ki se izvajajo 

vsakodnevno. To so (povzeto po GRAWE 2010): 

rast, misljena kot rast prodajnega asortimana, ki je ob zacetku poslovanja 

ponujal Ie protipozama zavarovanja, scasoma so razsirili ponudbo na vse vrste 

zavarovanj (premozenj ska, nezgodna, avtomobilska, zivljenjska) ter na 

lastniskem vkIjucevanju tudi v baneni in neprcmieninski trg, 

stabilnost, ki temelji na tradiciji, zdravih financnih temeljih in na izobrazevanju 

skoraj 4000 zaposlenih, 

povezovanju med ddavami, ekonomskimi subjekti in razlienimi panogami, 
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postenosti, katera se odraza v zadovoljstvu strank in priporoeanju naprej. Letos 

je GRAWE koncem na podlagi ocen strank prejel nagrado Recommender 

Award 2010, kot nagrado za odlieno orientiranost k strankam, 

dinamicnost, ki se odraza v uresnicevanju potencialov, ki zagotavljajo 

uspeSnejso prihodnost. 

Tabela 4.1 Zbrane premije na podrocju zivljenjskih zavarovanj GRAWE 

. zavarovalnice 

Zbrane premij e 
Obdobje Sprememba (v %)

(v 000 EUR) 
21.016 I2005 
22.293 6,112006 
24.353 9,242007 
24.448 0,392008 
23.596 -3,482009--..--..-

Vir: povzeto po Slovensko zavarovalno zdruzenje 2006-2010. 

Tdni delez GRAWE zavarovalnice se je v primerjavi z letom 2006 za malenkost 

znizal, kar je predvsem posledica prihoda novih zavarovalnic, ki so slovenski trg 

ocenilo kot priloznost za svoj nastop, saj je ta bil in je se vedno dokaj nerazvit. Po 

vstopu v EU in po prevzemu evra se je interes tujih zavarovalnic Ie se poveeal. Na 

podrocju zivljenjskih zavarovanj zavarovalnica belezi okoli 5 odstotni tdni delez, kar je 

glede na zaprtost in nezaupljivost slovenskega prebivalstva do tujih zavarovalnic dokaj 

dober rezultat. Zbrane premije zivljenjskih zavarovanj so do leta 2009 konstantno rasle. 

Tudi v letu 2009 ni bit zabelezen drasticen upad prodaje, saj je ta znasal Ie dobre tri 

odstotke, kar je zadovoljivo glede na pricakovan veeji upad povprasevanja. Delez 

zbranih premij zivljenjskih zavarovanj predstavlja dobre dye tretjine vseh zbranih 

premij. GRAWE Zavarovalnica je ena redkih, ki je v letu 2009 zbrala manj vseh bruto 

zavarovalnih premij kot leta poprej, vendar je ustvarila za stiri milijone evrov dobicka, 

kar je petkrat vee kot leta 2008. Glavna razloga za skokovito rast dobieka sta predvsem 

v nizjih obratovalnih stroskih in ucinkoviteje upravljanje nalozb. 
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Graf 4.1 Delez zbranih premij zivljenjskih zavarovanj (v %) 

III Nezjvlje~)Jska zavarovanJa 

_!!Ii! Zivljcnjska zavarovanja 

2006 2007 2008 2009 


Vir: povzeto po GRAWE, do do, 20100 
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5 
 VPLIV SPREMENJENIH GOSPODARSKIH RAZMER NA 


POSLOV ANJE OBEH ZA VAROVALNIC - ANALIZA 


Od osamosvojitve drzave so bruto domaci proizvod, trg in potrosnja vsakoletno 

rasli, vcasih celo z dvomestno stevilko, kar je celotno prebivalstvo navdajalo z 

optimizmom ter prepricanjem, da bo vsako leto se boljse. Brezposelnost se je 

zmanjsevala, stalna zaposlitev in socialna vamost sta bili nekaj samoumevnega. 

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo bili Ie se bolj prepricani v nadaljevanje 

takega scenarija in v se vecjo blaginjo, ki nam jo bo prinesel skupen evropski trg ter 

globalizacija, ki naj bi bila glavni razlog za uspeh v prihodnosti. Na drugacen scenarij 

nismo niti v sanjah pomislili. 

Potem pa pride leto 2008, ko se v zibelki kapitalizma zacne dogajati nekaj cudnega. 

Pojavljati se zacnejo informacije 0 stagnaciji realnih plac, padanju proizvodnje in 

prodaje, 0 splosni negativni rasti ameriskega gospodarstva. Vodilni indeksi na evropskih 

borzah so veCinoma padali skozi leto 2008, najvecji sok pa je sledil s stecajem cetrte 

najvecje investicijske banke v ZDA, Lehman Brothers, kar lahko oznacimo za simbolni 

zacetek financne krize, ki je povezana s hipotekamimi posojili ter njihovimi odpisi 

zaradi nezmoznosti placevanja obveznosti. 

Kljub nizanju obresti gospodarska aktivnost pada, podjetja in banke se borijo za 

prezivetje, brezposelnost in inflacija mocno narascata. Podobna situacija se je prenesla 

tudi v Evropo, predvsem zaradi teznje po globalizaciji ter odprtosti trgov, so se 

posledice krize razsirile tudi na evropska podjetja, ki so bila tako mocno prepletena in 

odvisna od ameriskih. 

Recesija je zmanjsanje gospodarske aktivnosti znotraj neke ekonomije, ki ponavadi 

traja nekaj mesecev oziroma vsaj dye cetrtletja zapored. V sredini novembra je evropski 

statisticni urad objavil, da je agregatno evrsko obmocje tako v drugem kot tudi tretjem 

cetrtletju zaznalo upad BDP. Tako so recesijo ze izkusile Danska, Irska, Nemcija, 

Italija, Estonija in Latvija, marsikatera drug a evropska drzava npr. Francija, Velika 

Britanija, Spanija, Madzarska pa se temu neizbezno priblizuje (povzeto po Spacapan 

Olensek 2009). Slovenija, ki izvozi priblizno 70 % BDP-ja, je zelo dovzetna za 

dogajanja na ostalih trgih, tako je v zadnjem cetrtletju 2008 obseg gospodarstva skreil 

za okoli 4 %, v prvem trimesecju 2009 pa na medletni ravni stmloglavil za 8,5 %. Tako 

je recesija tudi v nasi drzavi bila uradno zabelezena okoli konca prvega polletja 2009 

(povzeto po Usenik in Simac 2009). 

5.1 Zavarovalniski trg v zadnjih letih 

Zavarovalnistvo je ena izmed najbolj pomembnih gospodarskih panog v vsaki 

drzavi. Zagotavlja socialno vamost, financno stabilnost ter preprecuje socialne nemire. 

V zadnjih letih je zavarovalni trg vsakoletno rasel, visoka rast je zabelezena na 

25 




Vpliv spremenjenih gospodarskih razmer na poslovanje obeh zavarovalnic 

prernozenjskih kot na zivljenjskih zavarovanjih. Z vstoporn Slovenije v EU so 

slovenske zavarovalne zdruzbe prvic obcutile neposredno konkurenco, saj po letu 2004 

ni bilo vee ornejitev ponujanja storitev za tuje zavarovalnice. Vsa leta je zavarovalnica 

Triglav ohranjevala svoj vodilni polozaj s povpreeno okoli 40% trznirn de1ezem in 

najvee pobranimi premijami. V letu 2007, ko je prislo do uvedbe evra tudi v Sloveniji, 

so se nekatere slovenske zavarovalnice odloeile preizkusiti tudi na tujih trgih, tako je na 

primer zavarovalnica Triglav v tern letu na tujih trgih pobrala ze 15% vseh pobranih 

premij v svoji skupini. 

2006 

Leto 2006 sodi v mz uspesnih poslovnih let slovenskega zavarovalstva. 19 

zavarovalnih zdruzb je zbralo za 1,725 rnilijarde evrov prernij, kar je 11,4 % vee kot v 

letu 2005. Rast zavarovalne dejavnosti je za vee kot dvakrat prehitela gospodarsko rast, 

de1ez bruto premij se je povecal na 5,8 % BDP-ja. NajveC, za 16,3 % se je poveeala 

vsota bruto obraeunanih prernij na podrocju zivljenjskih zavarovanj, ki je znasala okoli 

540 rnilijonov evrov. Po vkljueitvi Slovenije v EU so nastale na slovenskem 

zavarovalnern trgu nove razmere za poslovanje slovenskih ter tujih zavarovalnih druzb, 

ki lahko na slovenskern trgu zdaj delujejo neposredno, po sistemu prostega opravljanja 

staritev, ne da bi tu imele prisotno poslovne enote ali podruznice. Tako se slovenske 

zavarovalnice prvic po osamosvojitvi pornernbneje sooeajo s tujo neposredno 

konkurenco. 

Nekatere slovenske zavarovalnice so se v tern letu razsirile tudi na trge 

jugovzhodne Evrope ter na sosednje trge. Zavarovalnica Triglav je tako dosegla 

veeinske deleze v zavarovalnicah v Srbiji,Bosni in Hercegovini, na Hrvaskern, Ceskem, 

Crni Gori. Pojavil pa se je tudi trend v nasprotni srneri, v Slovenijo so prisle nekatere 

tuje zavarovalnice, denimo najveeja nemska zavarovalnica Allianz. 

Za primeIjavo; Zavarovalnica Triglav je v letu 2006 zbrala za okoli 660 milijonov 

evrov bruto premij, GRAWE Zavarovalnica pa Ie 32 rnilijonov, kar nazorno priea 0 

razliki v ve1ikosti ornenjeni druzbi. Vsota vseh zbranih prernij GRAWE zavarovalnice 

porneni dvoodstotni trzni delez rnedtern, ko na podroeju zivljenjskih znasa delez 

5,28 %. 

Zavarovalnica Triglav, kot vodilna zavarovalna druzba v drzavi je ime1a 41,00 % 

trzni delez, na zivljenjskern zavarovanju pa se veeji, 48 %. Druzbo je v tern letu 

lastnisko vecinsko obvladovala drzava, ki je preko svojih dveh druzb (KAD, SOD) 

posedovala okoli 76% vseh izdanih de1nic. 
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Graf5.1 Cisti poslovni izidi v letu 2006 (v mio EUR) 

Vir: Triglav, skupina 2007 in GRAWE 2007. 

2007 

Tudi leto 2007 je bilo uspesno za slovensko zavarovalstvo. 17 zavarovalnic je 

zbralo za 1,89 milijarde evrov bruto obraeunanih premij, kar je za slabih 10 % vee kot 

leta prej. Z vee kot 12 % rastjo so na podroeju zivljenjskih zavarovanj zavarovalnice 

zbrale za okoli 609 milijonov evrov premij, delez teh premij v skupni vsoti premij je 

znasal okoli 32 %. 

Delez vseh zbranih premij v BDP-ju je bil 5,65 %, kar je zaradi visoke gospodarske 

rasti razumljiv malo nizji. 

Na celotnem trgu je bilo zaznati eedalje moenejso konkurenco, predvsem so visoko 

rast izkazovale manjse zavarovalnice, eeprav se niso bistveno vplivale na koncentracijo 

trga. Najveejih pet zavarovalnic je namree obvladovalo 81,2 % trga. 

Zaradi skupnih predpisov Evropske Unije in zaradi uvedbe evrske valute se je se 

bolj poveealo zanimanje tujih zavarovalnic za poslovanje na slovenskem trgu. 

Intemacionalizacija slovenskega gospodarstva se je dokaj hitro prijela tudi na 

zavarovalnem trgu. Pet slovenskih zavarovalnic je razsirilo svoje poslovanje na tuje 

trge, med njimi je bila najbolj prodoma Zavarovalnica Triglav, ki na trgih JV 

Evrope(Hrvaska, Srbija, Bosna in Hercegovina, Cma gora, Makedonija, Ceska) pobere 

ze za 15 % vseh pobranih premije celotne Skupine Triglav. 

Zavarovalnica Triglav je v letu 2007 pobrala okoli 708 milijonov evrov bruto 

premij, kar je za okoli 8 % vee kot lani, ORAWE zavarovalnica pa 36 milijonov, kar je 

za slabih 10 % vee kot leto prej. To zadostuje za 2,04 % trzni delez, na zivljenjskih 

zavarovanjih pa za 5,01 %. Triglav je se vedno vodilna zavarovalnica s 39,95 % trznim 

delezem glede na skupne premije ter s 46,31 % na podroeju zivljenjskih zavarovanj. 
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Graf5.2 Cisti poslovni izid zavarovalnici v letu 2007 (v mio EUR) 

42,967 

Ii!I Triglav 

II GRAWE 

Vir: Triglav, skupina 2008 in GRAWE 2008. 

2008 

Leto 2008 so predvsem zaznamovale stevilne skode zaradi vremenskih ujm, vse 

veeja konkurenca in sprememba na finanenih trgih. Na slovenski trg sta vstopili 

zavarovalnici Wiener Stadtische in Allianz Hungaria. 

Predvsem v drugi polovici leta se je zaradi gospodarske krize, ki je kmalu po 

zaeetku v ZDA obSla tudi Evropo, zmanjsala gospodarska aktivnost in investicije. 

Zavarovalnice so krize obeutile takoj, ko je propadlo nekaj ameriskih bank, kjer so 

imele v obliki vrednostnih papirjev nalozene nekaj svojih prostih sredstev. Zaradi 

borznih izgub se je nekaterim zavarovalnicam bistveno zmanjsal tudi dobieek iz 

poslovanja. 

Vseh zbranih premij je bilo za 6,6 % vee kot v letu 2007 in so prvie presegle dye 

milijarde evrov. Trg zivljenjskih zavarovanj se je nekoliko umiril in s 5,5 % rastjo 

dosegel 643 milijonov evrov, stem predstavlja okoli 31 % trzni delez v vseh zbranih 

premijah. Delez vseh zbranih premij v BDP-ju se je nekoliko znizal, na 5,4 %. Pray tako 

negativen kazalnik so skodni rezuitati, ki so posledica vremenskih ujm in so zaradi 

visokih izplaeil trpeli poslovni izidi zavarovalnic. Vrednost izplacanih zavarovalnin se 

je povecala za 18 %, na 1,2 milijarde evrov. 

Zavarovalnica Triglav je zbrala za 753 milijonov evrov bruto premij, kar pomeni 

39,99 % trinega deleza, na zivljenjskih zavarovanjih pa 45,88 % delez. GRAWE 

Zavarovalnica je zbrala za 36 milijonov premij, kar je skoraj na isti ravni kot leto prej, 

kar zadostuje za 1,93 % trzni delez glede na vse zbrane premije. Na zivljenjskih 

zavarovanjih je zbrala za manj kot odstotek vee premij, kar je ob veeji konkurenci 

pomenilo manjsi trZoi delez, ki je padel na 4,84 %. 
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Graf5.3 Cisti poslovni izid zavarovalnici v letu 2008 (v mio EUR) 

14,931 

JWl Triglav 

II GRAWE 

0,713 

Vir: Triglav, skupina 2009 in GRAWE, zavarovalnica 2009 

2009 

Tudi v letu 2009 se je rast zavarovalnega trga nadaljevala, pa eeprav Ie z 2,7 % 

rastjo bruto zavarovalnih premij, kar kaze na vitalnost ter odpomost trga na 

gospodarsko krizo. Najbolj se je kriza poznala na podroeju zivljenjskih zavarovanj, saj 

je vsota zbranih premij padla za slaba tri odstotka. Skode zaradi naravnih katastrof so 

predvsem vplivale na zavedanje, da bo treba take dogodke v prihodnje resno upostevati 

pri nadaljnjem poslovanju. Leto je minilo v pricakovanju refonn zdravstvenega in 

pokojninskega sistema, kar gre nekako na roko zivljenjskih zavarovanjem, ki ponujajo 

dolgoroeno stabilnost ter socialno vamost. 

Gospodarska kriza se je v letu 2009 Ie se poglobila, za nekatere vrste zavarovanj ni 

bilo vee toliko interesa kot leta prej. Izvoz blaga in storitev se je skreil za 19 %, uvoz iz 

tujine pa za dobrih 26 %. 

Bruto domaei proizvod se je realno zmanjsal za 7,8 %, kar je sele drugo zmanjsanje 

vse od leta 1991, stevilo brezposelnih se je konec leta poveealo na 7 %. Prebivalstvo se 

je zacelo bati za svojo socialno vamost iz finaneno stabilnost, zaupanje v finanene 

produkte in institucije se je omajalo, zato je razumljiv padec povprasevanja po 

zivlje~skih zavarovanjih, ki so dolgoroena in temeljijo predvsem na zaupanju 

zavarovanca do zavarovalnice. 

Kljub negativnim kazalnikom, so zavarovalnice uspele zbrati za 2,7 % vee bruto 

zavarovalnih premij, med njimi prednjaei Zavarovalnica Triglav s 743 milijoni evrov, 

kar je okoli 1,5 % manj kot leta 2008, se vedno pa obvladuje 38,51 % trznega deleia, na 

zivljenjskih zavarovanjih pa 43,50 %. Zaradi slabih nalozb in veejih izplaeil je poslovni 

izid predstavljal izgubo v viSini slabih dveh milijonov evrov. 

GRAWE zavarovalnica je zbrala za okoli 2,5 % manj bruto premij na zivljenjskih 

zavarovanjih, kar je pomenilo 4,85 % trzni delez, vendar je leto koncala s pozitivnim 

poslovnim izidom, ki je bil kar petkrat vecji kot leta prej in je znasala slabe stiri 

milijone evrov. 
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Graf 8 : (:isti poslovni izid zavarovalnici v letu 2009 (v mio €) 

3,934 

!1!1 Triglav 

lIiIGRAWE 

-1,81 

Vir: povzeto pO Triglav, skupina, 2010 in GRAWE 2010. 
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6 UGOTOVITVE 

Iz raziskave lahko ugotovimo, da je zavarovalni trg konstanto rasel vse do leta 

2009, ko so posledice gospodarske krize v svetu odigrale pomembno vlogo tudi pri nas. 

BOP je prvic po osamosvojitvi padel, stopnja brezposelnosti se je povecevala, uvoz in 

izvoz sta padla za okoli 16 %, optimizem in zaupanje v financne institucije sta izginila. 

Povprasevanje po zavarovanjih se je umirilo, najvec posledic so. cutili ponudniki 

zivljenjskih zavarovanj, ki niso obvezna in so odlocitev vsakega posameznika. 

Celotne zbrane premije na trgu zivljenjskih zavarovanj so se zmanjsale za okoli tri 

odstotke, kar pa ni niti tako drasticno, ce pogledamo padee v drugih gospodarskih 

panogah. Recesija je zelo vplivala tudi na poslovne rezultate zavarovalnic, predvsem 

zaradi slabitve nalozb. Poslediee so se pokazale takoj po padeu nekaj ameriskih bank, v 

katerih so nekatere slovenske zavarovalnice imele investirana svoja prosta sredstva. 

Primer je zavarovalnica Triglav, ki je zaradi vremenskih ujm in slabega investiranja 

kljub rasti premij v letu 2009 zabelezila izgubo v visini slabih dveh milijonov evrov. 

Tabela 6.1 Premije (v 000 EUR) in letne stopnje rasti v indeksu 

Obdobje Premije Letna stopnja rasti 
SkuEaj Zivljenje SkuEaj Zivljenje 

2005 1.549.167 464.834 106,6. 108,6 

2006 1.725.304 540.655 111,4 116,3 

2007 1.893.980 609.266 109,8 112,7 

2008 2.018.960 642.653 106,6 105,5 

2009 2.072.923 630.089 102,7 98,0 

Vir: Slovensko zavarovalno zdruzenje 2010,5. 

Konkurenca je z leti vse bolj prisotna tudi na slovenskem zavarovalnem trgu, kar 

obcutijo tudi vecje zavarovalnice, ki izgubijo kar nekaj obstojecih strank na ta racun. 

Vecjo rast belezijo manjse zavarovalnice, ki se lahko bolj prilagodijo potrebam in 

razmeram na trgu. Ce pogledamo sestavo vseh zbranih premij, lahko vidimo, da se delez 

zivljenjskih zavarovanj, ki odraza najbolj dolgorocno sodelovanje in zaupanje med 

zavarovalnico in zavarovancem, vsakoletno znifuje. 
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Graf6.1 Delez premij zivljenjskih zavarovanj v skupni vsoti vseh obracunanih 

premij (v %) v obdobju 2006-2009 

Iil'l Triglav 

III GRAWE 

Vir: povzeto po Slovensko zavarovalno zdruzenje 2010. 

1z raziskave je razvidno, da je ORA WE zavarovalnica v letih pred nastopom 

recesije belezila povprecno pet odstotno rast na podrocju zivljenjskih zavarovanj, kar je 

za zavarovalnico s tujim kapitalom zelo dobro. Obracunane premije na zivJjenjskih 

zavarovanjih predstavljajo dye tretjini vseh obracunanih premjj, kar je za druzbo zelo 

spodbudno, saj tako dolgorocno obdrzi stranke, ki poleg zivljenjskega zavarovanja 

lahko kasneje sklenejo se katero drugo. 

Zavarovalnica Triglav ima neprimerno vecji trzni delez, saj je od osamosvojitve 

bila prva in najvecja zavarovalnica v drzavi. Za pricakovati je, da bode Ijudje bolj 

zaupali ddavni druzbi kot zasebni, saj drzava Ie ponuja neko vecjo varnost. Skozi cas, 

se je v praksi pokazalo, da je drZava pogosto slab gospodar, zaupanje je skozi leta 

splahnilo, posledicni tudi zavarovalnica izgublja svoj trZni delez. Kljub temu se vedno 

kot vodilna zavarovalnica zaseda dobrih 43 % trga na podrocju zivljenjskih zavarovanj. 

Rast se je upocasnila ze v letu 2008, v letu 2009 pa se je povprasevanje tako zmanjsalo, 

da zavarovalnica belezi upad prihodkov od premij zivljenjskih zavarovanj za 9 

odstotkov. 

Raziskava je potrdila predpostavke 0 togosti vecje druzbe, saj je drzavna 

zavarovalnica Triglav, ki je neprimerno vecja in mocnejsa kot ORA WE, zabelezila 

trikrat vecji upad prodaje zivljenjskih zavarovanj, obenem pa ob koncu leta prikazala za 

skoraj dva milijona evrov izgube medtem, ko je ORA WE posloval s skoraj stiri milijoni 

cistega dobicka. 
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1z preueevanja sekundamih virov je razvidno, da je gospodarska kriza prezela vsak 

ekonomski subjekt na trgu, saj je prvic po osamosvojitvi bruto domaei proizvod padel, 

kar je bistveno vplivalo tudi na kupno moe prebivalstva. Zaradi zmanjsanja naroei} in 

investiranja je uvoz padel za priblizno 13 %, izvoz pa za vee kot 16 %. Pray tako je v 

~ letu 2009 brezposelnost narasla na skoraj osem odstotkov delovno sposobnega 

prebivalstva, kar je dodatno zmanjsalo kupno moe. Ce primerjamo zavarovalno panogo 

z ostalimi panogami, lahko trdimo, da je ta pokazal preeejsnjo stabilnost in odpomost na 

nove neugodne razmere na trgu. V primerjavi z letom 2008 je eeloten trg pobral Ie za 

okoli tri odstotke manj premij, kar je v primerjavi s nekajkrat vecjimi padei prodaje na 

ostalih trg relativno dobro in sprejemljivo. KJjub rasti trga je ta se vedno dokaj nerazvit 

v primerjavi s trgi sosednjih drzav. Delez zivljenjskih zavarovanj znasa slabo tretjino 

vseh sklenjenih zavarovanj, kar je zaskrbljujoee, saj ta delez zelo nizji od povpreeja 

drZav EU, ki znasa okoli 62%. To kaze na se vedno veliko mero nezaupanja v finanene 

institucije ter zmotno preprieanje, da bo drZava poskrbela za bodoeo finaneno vamost 

posameznika, kot je to preprieanje bilo prisotno v prejsnjem ekonomskem in druzbenem 

sistemu pred osamosvojitvijo Republike Slovenije. Predvsem zaradi demografskih 

sprememb je sedanji pokojninski sistem postal preveliko breme dciave, ki skusa 

obveznosti do prihodnjih upokojeneev prenesti na zavarovalniee in druge financne 

ustanove. 0 tej problematiki se je zaeelo govoriti sele v zadnjem casu, ko je postalo 

jasno, da je tako stanje za pokojninsko blagajno financno nevzdrZno in da si bo moral 

vsak posameznik sam zagotoviti financno vamost v prihodnosti. 

Slovensko gospodarstvo je zelo odvisno od dogajanja na tujih trgih, saj je vecina 

domaeih druzb s svojimi poslovnimi povezavami vpeta v sirsi mednarodni prostor, kjer 

je globalizaeija zdruzila ekonomske subjekte v en sam ti. svetovni trg. Dogajanja na 

tern trgu se s krajsim zamikom prenesejo tudi na domace gospodarstvo. Tako je domaca 

gospodarska rast v uspdnih letih 2006, 2007 poslediea splosne svetovne gospodarske 

rasti, velikega investiranja in (pre)velikega optimizma na borznih trgih. V tern casu je 

tudi slovensko zavarovalnistvo belezilo nadpovprecno rast. Rast zavarovalnega trga in 

zbranih premij je v primerjavi s gospodarsko rastjo zabelezilo dvakratno rast, prodaja 

zivljenjskih zavarovanj se je poveeala za 16 odstotkov. V letu 2007 se je rast 

nadaljevala, kljucni dejavnik so bila nalozbena zivljenjska zavarovanja, ki so prinasala 

nadpovprecne donose. Prodaja je v tern letu zrasla za 12 odstotkov. Prevladovalo je 

zmotno misljenje, da so nalozbena zivljenjska zavarovanja vir kratkorocnega 

nadpovprecnega zasluzka ter da bodo donosi ostali taksni tudi v prihodnje. Streznitev je 

sledila ze v naslednjem letu, ko so se borzni teeaji umirili oziroma zaeeli padati. 

Povprasevanje po tovrstnih zavarovanjih se je ustavilo, veliko zavarovalnie, ki so svoja 
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sredstva investirala v precenjene vrednostne papirje je bilo prica borznim padcem ter 

poslediCno svojim slabsim poslovnim rezultatom. 

Iz raziskave je razvidno, da je ORA WE zavarovalnica, kot manjsa in bolj 

prilagodljiva zavarovalna druzba, v gospodarski krizi dosegla boljsi poslovni izid kot 

zavarovalnica Triglav, ki se spremenjenim razmeram ni mogla tako hitro prilagoditi. 

Zivljenjska zavarovanja, kot najbolj dolgorocna zavarovanja, tvorijo dye tretjini vseh 

-'zavarovanj v ORA WE, po cemer lahko sklepamo, da druzba uziva zaupanje svojih 

strank, saj kljub recesiji in zmanjsanja kupne moCi ni prislo do vecjega upada prodaje. 

Zgodovinski razvoj in lastniska struktura jasno daje prednost drZavni zavarovalnici, s 

svojim trmim delezem in prihodki je dalec najbolj mocna zavarovalna druzba v 

Sloveniji, vendar je vse vecja konkurenca ter manjsa zavarovalna koncentracija dokaz, 

da se posamezniki odlocajo za altemativne moznosti in dajejo prednost drugim 

zavarovalnicam. 

Zavarovalnice bodo pri prihodnjem poslovanju morale upostevati tudi vremenske 

katastrofe, ki so zaradi vse vecjih stevil skodnih dogodkov in izplacil v prejsnjih letih 

mocno poslabsale poslovne izide nekaterih zavarovalnic. Kot je nazomo pokazala 

ORA WE zavarovalnica, je mozno s preudamo in racionalno politiko poslovanja in 

investiranja, kljub nekaterim negativnim kazalnikom gospodarskih razmer, se vedno 

dosegati pozitiven poslovni izid, kar omogoca lazje uresnicevanje poslovnih nacrtov in 

doseganje poslovnih ciljev v prihodnosti. S tako politiko druzba zagotavlja 

uresnicevanje svoje temeljne vrednote tj. stabilnost in vamost svojega obstoja ter 

vlozenih sredstev in zaupanja svojih zavarovancev. 
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