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Leto 2017 je bilo za Slovenijo z makroekonomskega vidika najuspešnejše 
v zadnjem desetletju, saj se je gospodarska aktivnost s 5,0-odstotno rastjo 
povečala največ po letu 2007. Največji pozitivni vpliv na gospodarsko rast je 
imelo zunanje povpraševanje (izvoz se je povečal za 10,6 %), vse pomembnejše 
pa postaja domače povpraševanje, ki se je povečalo za 4,1 %. Zasebna potrošnja 
se je okrepila za 3,2 %. V letu visoke gospodarske smo bili priča vnovičnemu 
izboljšanju razmer na trgu dela, povprečna stopnja registrirane brezposelnosti 
se je zmanjšala tretje leto zapored in je znašala 9,5 %. Povečal se je tudi razpo-
ložljivi dohodek gospodinjstev, ki je bil v prvi polovici leta glede na leto prej 
višji za 4,7 odstotka. To sovpada s tem, da so podjetja povečala sredstva za 
zaposlene. Povprečna mesečna bruto plača, ki je znašala 1.627 EUR, se je lani 
okrepila za 2,7 %; zrasla je tako v zasebnem kot javnem sektorju. Primerjalno 
z državami EU, kjer je sicer skupna nominalna gospodarska rast znašala 2,8 %, 
je gospodarska rast v Sloveniji dosegla eno višjih rasti v letu 2017. 

Ugodne ekonomske razmere se odražajo tudi na slovenskem zavarovalnem 
trgu, kjer v zadnjih treh letih beležimo rast zbrane premije članic Slovenskega 
zavarovalnega združenja, ki je bila še posebej izrazita v letu 2017. Članice Slo-
venskega zavarovalnega združenja so v lanskem letu zbrale 2.179,3 milijonov 
EUR premije, kar je za 5,5 % več kot v letu 2016. Pri tem velja omeniti, da se je 
v letu 2017 zavarovalni portfelj ERGO Življenjske zavarovalnice, d.d., prenesel 
na ERGO zavarovalnico, podružnico v Sloveniji, pridružila pa se nam je tudi 
nova članica, Prva osebna zavarovalnica, d.d., katere zbrana premija predstav-
lja 1,6 % skupne zbrane premije članic Slovenskega zavarovalnega združenja.

V letu 2017 je na zavarovalnem trgu v Sloveniji poslovalo 13 zavarovalnic, 
2 pozavarovalnici, 3 pokojninske družbe in 6 podružnic tujih zavarovalnic. 
Med zavarovalnicami je 8 kompozitnih, 4 življenjskih in 8 neživljenjskih (pre-
moženjskih). Med članicami Slovenskega zavarovalnega združenja ni dveh 
pokojninskih družb, dveh podružnic ter ene zavarovalnice.

Članstvo Slovenskega zavarovalnega združenja se je od petih ustanov-
nih članic leta 1992 do leta 2017 povečalo na 20. Podatki, ki jih predstavlja 
Slovensko zavarovalno združenje, temeljijo na podatkih članic Slovenskega 
zavarovalnega združenja, ki po ocenah predstavljajo dobrih 98 % zavarovalne-
ga trga v Sloveniji. Kot že omenjeno, so v letu 2017 članice Slovenskega zava-
rovalnega združenja obseg poslovanja, izraženega z obračunano zavarovalno 
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premijo, povečale za 5,5 %, kar je največ po letu 2008, ko je zbrana premija 
članic porasla za 6,6 %. Skupina življenjskih zavarovanj dosega s 7,7-odstotnim 
porastom premije 30-odstotni delež v celotni zavarovalni dejavnosti (653,5 
milijonov EUR). Skupina premoženjskih zavarovanj s 70-odstotnim deležem 
pa prikazuje pozitivno rast v višini 4,5 % (1.525,8 milijonov EUR). Zavaroval-
na gostota se je povišala na 1.054,9 EUR (pri življenjskih zavarovanjih znaša 
316 EUR, pri premoženjskih pa 739 EUR). Ob upoštevanju povprečne letne 
stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, ki je v letu 2017 znašala 1,4 %, se je 
premija članic Slovenskega zavarovalnega združenja v primerjavi z letom prej 
realno povišala za 4,1 %.

Primerjava obračunane zavarovalne premije po posameznih vrstah pre-
moženjskih zavarovanj kaže, da zbrana premija zdravstvenih zavarovanj, ki 
je bila lani za 4,9 % višja, predstavlja dobro tretjino (33,8 %) premoženjske 
in 23,7 % celotne premije. Zdravstvenim zavarovanjem po velikosti premije 
sledijo zavarovanje kopenskih motornih vozil (16,9 % oziroma 11,8 %), zavaro-
vanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (15,3 % oziroma 10,7 %), drugo 
škodno zavarovanje (8,8 % oziroma 6,2 %), zavarovanje požara in elementarnih 
nesreč (7,7 % oziroma 5,4 %) ter nezgodno zavarovanje (6,2 % oziroma 4,4 %).

Vrstni red prvih petih največjih zavarovalnic po skupni zbrani premiji 
ostaja nespremenjen glede na leto 2016, in sicer: (1) Zavarovalnica Triglav, 
d.d., (2) Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., (3) Adriatic Slovenica, 
Zavarovalna družba d.d., (4) Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., in (5) 
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Omenjene zavarovalnice obvladujejo 
77,5 % zavarovalnega trga članic Slovenskega zavarovalnega združenja. Na 
vodilnem mestu prav tako ostaja Zavarovalnica Triglav, d.d., saj prevladuje 
tako v premoženjskih kot življenjskih zavarovanjih, na področju zdravstvenih 
zavarovanj je največ premije zbrala Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

Število zavarovalnic s sedežem v tujini, ki lahko v Sloveniji neposredno 
opravljajo zavarovalne posle, se je iz 749 v letu 2016 znižalo na 738. Med 
njimi jih je največ iz Velike Britanije (168), sledijo zavarovalnice s sedežem v 
Nemčiji (89) in na Irskem (69).

V letu 2017 sta dve članici Slovenskega zavarovalnega združenja opravljali 
zavarovalne posle preko podružnice, registrirane v državah EU oziroma EGP, in 
sicer na Hrvaškem: (1) Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb za osiguranje 
in (2) Sava osiguranje d.d., Podružnica Hrvatska za osiguranje. Na ta način je 
bilo ustvarjenih za 17,7 milijonov EUR zavarovalne premije.

Glede na ustvarjeno (po)zavarovalno premijo predstavlja zavarovalništvo 
pod okriljem Slovenskega zavarovalnega združenja pomemben gospodarski 
segment s 5,0-odstotnim deležem v BDP. Ob upoštevanju velikosti BDP pred-
stavlja poslovanje članic Slovenskega zavarovalnega združenja velik prispevek 
k razvoju in rasti slovenskega gospodarstva.


