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RAVNOVESJE 
 
Ravnovesje je v družbi je ključno za stabilen razvoj. K povezovanju in iskanju ravnovesja 
pomembno prispeva zavarovalništvo kot panoga, z vsemi deležniki, ki tvorijo zavarovalniško 
skupnost. Ravnovesje v zavarovalništvu se odraža v sodelovanju med stroko, industrijo in pri 
krepitvi zaščite potrošnikov.  
 
VEČJA TVEGANJA NAREKUJEJO KREPITEV NADZORNIH AKTIVNOSTI 
Zaradi okrepljenih negotovosti v mednarodnem prostoru je Agencija za zavarovalni nadzor 
še okrepila svoje nadzorne aktivnosti. Po začetku vojaške operacije Ruske federacije v 
Ukrajini je februarja 2022 takoj tudi pristopila k analizi naložbenega portfelja 
(po)zavarovalnic in pokojninskih družb ter ugotavljanju izpostavljenosti slovenskega 
zavarovalnega sektorja do držav, ki so  vpletene v konflikt. Agencija je takoj začela tudi s 
pridobivanjem podatkov za oceno povečanja tveganja slovenskih (po)zavarovalnic na podlagi 
sklenjenih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb. Končna ugotovitev je: izpostavljenost je 
majhna in ni kritična.  
 
Agencija se dodatno usmerja v aktivnosti na treh izbranih ključnih področjih nadzora.  

1. Agencija v okviru letne ocene tveganj (po)zavarovalnic in pokojninskih družb še 
posebej ocenjuje vpliv nestabilnega makroekonomskega okolja, ki je posledica 
pandemije in ukrajinske krize, na poslovni model družbe.  

2. Preverja, kako zavarovalnice izvajajo lasten nadzor in upravljanje produktov, čemur 
so zavezane po evropski zakonodaji.  

3. Nadaljujemo tudi sodelovanje pri projektu ocene vrednosti produkta za potrošnike 
za zavarovanja, kjer zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, ki se izvaja pod 
okriljem EIOPA-e. 

 
SPODBUJAMO RAZNOLIKOST V ORGANIH ODLOČANJA IN NADZORA 
 
Agencija poleg krepitve usposobljenosti članov nadzornih svetov in uprav zavarovalnic 
posebej spodbuja politiko raznolikosti v organih vodenja in nadzora. Še vedno se dogaja, da 
v upravah ni ženskih predstavnic. Še slabše je ponekod v strukturah nadzornih svetov oziroma 
revizijskih komisij. Na evropski ravni že od leta 2010 poteka razprava pri iskanju načina, 
kako ta prag dejansko dvigniti na višjo raven. Čeprav se države članice na splošno strinjajo, 
da je treba izboljšati ravnovesje med spoloma v upravah/nadzornih svetih/ključnih 
funkcijah, nekatere ne podpirajo zavezujočih ukrepov na ravni EU.  Agencija spodbuja 
odločevalce v zavarovalništvu, da imajo v mislih tudi spolno uravnoteženost.  
 
NOVA STRATEGIJA DELOVANJA  
 
Zaposleni Agencije smo letos sprejeli novo strategijo Agencije za obdobje 2022-2024, kjer 
smo za osnovno poslanstvo Agencije določili, da skrbimo za varen, stabilen in pošten 
zavarovalniški trg v dobro širše družbe. Naše osnovne vrednote so varnost, transparentnost, 
strokovnost in enakopravnost obravnave. S svojimi dejanji želimo biti tudi v prihodnje 



2 
 

neodvisna in ugledna inštitucija doma in v tujini. Prav tako je naša vizija, da smo trajnostno 
naravnani in v prihodnost usmerjeni ter da ohranjamo stabilen in pošten zavarovalniški trg. 
 
Za obdobje 2022- 2024 smo določili naslednje ključne strateške usmeritve:  
1. varna, učeča in na dialogu temelječa transparentna organizacijska kultura;  
2. učinkovit nadzor, ki temelji na tveganjih (bonitetni nadzor in nadzor ravnanja tržnih 
udeležencev);  
3. strokoven, transparenten, pravočasen in konsistenten dialog s subjekti nadzora, potrošniki 
in drugimi deležniki;  
4. zagotavljanje zadostnih finančnih virov za učinkovito delovanje Agencije. 
 
UPORABA INOVACIJ IN NOVIH TEHNOLOGIJ 
 
V koraku s časom enako kot celotna zavarovalniška panoga tudi Agencija želi  z uporabo 
novih tehnologij vpeljati inovativne in učinkovite nadzorne rešitve, ki bodo podpirale še 
učinkovitejši in odzivnejši nadzor. Osnova za uporabo novih tehnologij so kvalitetni podatki, 
zato bo Agencija v prihodnje težila k izboljšanju kvalitete zbranih podatkov. V letošnjem 
letu nameravamo nadgraditi svojo oceno tveganj zavarovalnic z uporabo umetne inteligence, 
ki bo na podlagi preteklih podatkov poskušala napovedati, katera zavarovalnica se giblje v 
smeri, ki bi lahko pomenila težave zavarovalnice v zvezi s kapitalsko ustreznostjo. Dejstvo 
je tudi, da povečana digitalizacija, katera dosega v zadnjem obdobju eksponentno rast, 
povečuje tudi izpostavljenost do kibernetskih tveganj. Zato je Agencija skupaj z BS in ATVP 
pristopila k projektu, v okviru katerega bomo skupaj z Mednarodnim denarnim skladom 
razvili bazo podatkov, ki nam bo omogočala boljši nadzor kibernetskega tveganja. 
 
ZA AGENCIJO USPEŠNO LETO  
 
Naj poudarimo še, da je Agencija k boljšemu nadzoru in s tem ravnovesju prispevala tudi v 
času  predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Prevzela je vodenje 
zavarovalniškega dosjeja, ki je obravnaval ključne dokumente na področju zavarovalništva 
v Uniji, to je  revizije direktive Solventnost II. Pomemben del pozornosti je namenila tudi 
obravnavi predloga dokumenta, ki vzpostavlja sistem sanacije in reševanja zavarovalnic in 
pozavarovalnic, ki imajo sedež v EU in za katere se uporablja Solventnost II.  
 
POKOJNINSKI SISTEM NI VZDRŽEN, POTREBUJEMO UKREPANJE 
 
Agencija se je v okviru Odbora za finančno stabilnost angažirala tudi pri vprašanju 
dolgoročnega tveganja trenutne ureditve pokojninskega sistema v Sloveniji za finančno 
stabilnost. Tudi tu gre za vprašanje ravnovesja. Ugotavljamo, da naš pokojninski sistem ni 
vzdržen in je zato potreben prenove. Prebivalci Slovenije so izpostavljeni tveganju 
zmanjšanja dohodkov ob upokojitvi. Pokojninski sistem v Sloveniji namreč temelji na 
pretočnem (prvem) stebru, ki pa v prihodnosti zaradi demografskih sprememb brez 
prilagoditev ne bo zmogel tolikšnega bremena. Zato so nujne spremembe  na področju 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (drugi steber), ki bodo povečale vključenost 
institucionalnih vlagateljev v pokojninski sistem, s tem pa posredno prispevale tudi h krepitvi 
domačega trga kapitala. Ključ je po našem mnenju v iskanju ravnovesja med navedenimi 
stebri.  
 
*Prispevek je nastal na podlagi poudarkov iz nagovora in predstavitve analize tveganja 
slovenskega zavarovalnega sistema, ki jo je imel direktor Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 3. junija na 28. Dnevih zavarovalništva v Portorožu 



 
 
 
 
 
 

 

Agencija za zavarovalni nadzor  

 

KONTAKTI:  
telefon: + 386 (1) 2528 600  
telefaks: + 386 (1) 2528 630  
e-mail: agencija@a-zn.si  
www: http://www.a-zn.si/  
Twitter: @AZN_PR    
 

 

O Agenciji za zavarovalni nadzor 

Agencija je bila ustanovljena junija 2000 na podlagi Zakona o zavarovalništvu. Cilj državne nadzorne 
institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, 
varovanje interesov zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega gospodarstva ter 
pozitivnega vplivanja le-tega na celotno gospodarstvo. Agencija je pri svojem delu neodvisna in 
samostojna. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
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