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POJEM IN VLOGA ZAVAROVANJA PREMOŽENJA V 

SODOBNI DRUŽBI 

• Ranljivost družbe (povečana stopnja nevarnosti). 

• Zavarovalništvo je eden od najstarejših in 

najpomembnejših izumov človeštva.  

• Zavarovalništvo kot terra ignota ( pastorka v 

družbi). 

• Ekonomska institucija, s katero se po načelu 

vzajemnosti zagotavlja varstvo premoženja in oseb 

pred nevarnostmi, ki jih ogrožajo.  

 



 Ekonomski pomen 

zavarovalništva v EU 

• Zavarovanje bo v vsej svoji razsežnosti zagotovo 

zaznamovalo 21. stoletje.  

•   Ekonomsko-finančni podatki; 

      - 5.600 zavarovalnic v EU,   

     -  zaposlujejo več milijonov ljudi,  

     -  v zavarovalnih skladih je  6–7 % bruto         

       nacionalnega dohodka ( 9.900 milijard evrov),  

     - povprečna premija na prebivalca 1972 evra,  



Zavarovalništvo v Sloveniji 

- prisotnost več  750 zavarovalnic (notificirane    

    zavarovalnice) iz držav članic EU,  

 -  cca 12.000 zaposlenih, 

 -   okoli 5.% BND, 

 -   povprečna premija na prebivalca 940 evrov, 

 -   nepoznavanje  poslovanja zavarovalnih   

      posrednikov, 

 -    podzavarovanost premoženja.   



PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA KOT PRIMARNA 

OBLIKA ZAVAROVANJA GJI 

• Značilnosti premoženjskega zavarovanja; 

   - povrnitev škode, 

   - zavarovalni primer,  

   - prepoved obogatitve, 

   - posebnosti posameznih vrst premoženjskega    

      zavarovanja, 

    - obvezna in neobvezna  zavarovanja, 

 



Zavarovanje odgovornosti 

 - pravna zapletenost zavarovanja odgovornosti, 

 - čudežni otrok  prava, ekonomije in humanosti, 

 -  zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti, 

 - zavarovalni primer pri zavarovanju odgovornosti, 

 - neposredna pravica odškodovanega (actio direkta), 

 - zavarovanje članov organa vodenja in nadzora, 

 - obdavčitev zavarovalne premije, provizije in dr.  



Sodobne oblike zavarovanja 

GJI 

- analiza obstoječih zavarovanj pri upravljalcih GJI, 

- oblikovanje načel varstva pred nevarnostmi, ki 

ogrožajo GJI in  primerna načela kritja, 

- eliminacija nepotrebnih zavarovanj, 

- povezovanje in skupna zavarovanja več 

upravljavcev GJI, 

- oblikovanje škodnih skladov za minimalne škode, 



• samozavarovanje delnih škod in prenos presežka 

na zavarovalnice, 

• vzajemne zavarovalnice, 

• sozavarovanje pri različnih zavarovalnicah, 

• nujnost menjavanja zavarovalnic, 

• eliminacija personalnih povezav pri sklepanju 

zavarovanj,  

• zavarovanje nezgode namesto odgovornosti, 



• zavedanje o obstoju nasprotujočih interesih pri 

zavarovalni pogodbi, 

• posebna skrb izključitvenim klavzulam, 

• dileme pri sklepanju  generalnih skupnih 

zavarovanj  in posebnih zavarovanj, 

• vloga preventive pri zavarovanju, 

• pozornost pri ugotavljanju vzrokov  škodnih 

dogodkov in regresni postopki,  



• reševanje sporov in nujnost svetovanja, 

• vodenje statistike o zavarovalnih dogodkih, 

• prisotnost načel kritja in politike zavarovanja  kot 

del posloven politike, 

• analiza bonusov in malusov pri zavarovanju, 

• urejanje pogodbenih  v zvezi z zavarovanjem pri 

novih investicijah, rekonstrukcijah in opravljanju 

rementov, 



Vloga zavarovalnih 

posrednikov 

• zavarovalni posredniki po 60. letih ponovno na 

zavarovalnem trgu, 

• bistvene razlike med zastopnikom in posrednikom, 

• ureditev vloge in položaja zavarovalnih 

posrednikov v Eu in SLO, 

• plačilo posredniku ne bremeni zavarovalca, 

• razmerja med posrednikom, zavarovalcem in 

zavarovalnico,  



• naloge zavarovalnega posrednika v razmerju do 

zavarovalca glede varovanje njegovih interesov, 

• posrednik kot svetovalec zavarovalca v celotnem 

obdobju trajanja zavarovanja, 

• izbira posrednika in sklepanje zavarovanja v 

postopku javnega naročanja, 

• nadzor nad opravljanjem zavarovalnih poslov. 



 „Nihče ni propadel zaradi plačila zavarovalne 

premije, mnogi pa so propadli ker niso sklenili 

zavarovanja in preveč tvegali.“  

                        Benedikt Kontrulj, Dubrovnik, 1458. l 

 

Hvala za   vašo pozornost  in lepo pozdravljeni. 
 

                                          Inštitut  za zavarovalništvo in pravo v Mariboru je na vaši strani, če 

se srečujete z zavarovalno problematiko.  


