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DRŽAVNI ZBOR
3687. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-1)
Razglašam Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-22
Ljubljana, 2. decembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1)
1. poglavje:
SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Vsebina zakona
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja:
1. pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji;
2. pogoje za nadzor zavarovalniških in pozavarovalniških
skupin;
3. pogoje za reorganizacijo in prenehanje zavarovalnic in
pozavarovalnic;
4. pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj
Republike Slovenije opravljajo zavarovalne posle na območju
Republike Slovenije;
5. status, organizacijo in pravila delovanja Agencije za
zavarovalni nadzor pri opravljanju pristojnosti in odgovornosti
po tem in drugih zakonih;
6. pogoje za zavarovalno zastopanje in posredovanje.

2. člen
(prenos direktiv Evropske unije)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropskega parlamenta in Sveta:
1. Direktiva Sveta 91/371/EGS z dne 20. junija 1991 o
izvajanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo
in Švicarsko konfederacijo o neposrednem zavarovanju razen
življenjskega zavarovanja (UL L št. 205 z dne 27. julija 1991,
str. 48);
2. Direktiva Sveta 91/674/EGS z dne 19. decembra 1991
o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih
izkazih zavarovalnic (UL L št. 374 z dne 31. decembra 1991,
str. 7);
3. Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (UL L
št. 9 z dne 15. januarja 2003, str. 3);
4. Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004
o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L št. 373 z
dne 21. decembra 2004, str. 37);
5. Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), (UL L
št. 335 z dne 17. decembra 2009, str. 1) zadnjič spremenjena
z Direktivo 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive
2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010
in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za zavarovanja in poklicne
pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) (Omnibus II), (UL L št. 153
z dne 22. maja 2014, str. 1);
6. Direktiva 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES,
2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega
nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L
št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113);
7. Direktiva 2013/14/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Direktive 2003/41/ES
o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko
zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov
in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive
2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v
zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene (UL L št. 145
z dne 31. maja 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2013/14/EU), v delu, v katerem se nanaša na uporabo bonitetnih ocen v pokojninskih družbah;
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8. Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi direktiv 2003/71/ES in
2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010
in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za vrednostne papirje in trge), (UL L št. 153 z dne 22. maja
2014, str. 1).
3. člen
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8. Direktiva 2013/36/EU je Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu
do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive
2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES
(UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 105–203).
6. člen
(pojmi, katerih pomen je opredeljen v drugih zakonih)

V oddelku 1.2. tega zakona so opredeljeni pomeni pojmov
za namen njihove uporabe v tem zakonu, če ni v zvezi s posameznim pojmom določeno, da je namen njegove opredelitve ožji.

(1) V tem odstavku navedeni pojmi imajo enak pomen,
kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja bančništvo:
1. banka,
2. finančna družba,
3. investicijsko podjetje,
4. finančni holding,
5. kreditna institucija,
6. finančna institucija.
(2) V tem odstavku navedeni pojmi imajo enak pomen,
kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja finančne konglomerate:
1. družba za upravljanje,
2. mešani finančni holding.
(3) V tem odstavku navedeni pojmi imajo enak pomen, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov:
1. investicijske storitve in posli,
2. organiziran trg,
3. kolektivni naložbeni podjem.

5. člen

1.2.2. Pojmi v zvezi z zavarovalnimi in pozavarovalnimi posli

(uporaba zakona za pozavarovanja)
Ta zakon se uporablja tudi za pozavarovalnice, če v posameznih določbah tega zakona ni drugače določeno. Določbe
127. do 132., 241., 343., 421. do 425. in 521. do 526. člena
tega zakona se ne uporabljajo za pozavarovalnice in za zavarovalnice za opravljanje poslov pozavarovanja.
1.2. Opredelitev pojmov in kratic
1.2.1. Splošne določbe
4. člen
(namen opredelitve pojmov)

(kratice predpisov Evropske unije)
V tem zakonu so za predpise Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
1. Direktiva 2002/87/ES je Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih
družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta
73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS
in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 35 z dne 11. februarja 2003,
str. 1–27);
2. Direktiva 2003/41/ES je Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih
in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L
št. 235 z dne 23. septembra 2003, str. 10);
3. Direktiva 2004/39/ES je Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS,
93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta
in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L
št. 145 z dne 30. aprila 2004, str. 1);
4. Direktiva 2009/65/ES je Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih
za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), (UL L
št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 32);
5. Direktiva 2009/138/ES je Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku
opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja
(Solventnost II), (UL L št. 335 z dne 17. decembra 2009, str. 1);
6. Uredba 1093/2010 je Uredba (EU) št. 1093/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra
2010, str. 12–47);
7. Uredba 1094/2010 je Uredba (EU) št. 1094/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 48–83);

7. člen
(zavarovalni posli)
(1) Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o
premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju,
razen obveznih socialnih zavarovanj.
(2) Zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, razvrščajo v naslednje zavarovalne vrste:
1. nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanjem nesreč pri delu in poklicnih obolenj) je zavarovanje, ki v primeru
smrti ali izgube zdravja zaradi nezgode krije:
– izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin
oziroma povračil stroškov,
– izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov;
2. zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki v primeru
bolezni, poškodbe ali posebnega zdravstvenega stanja krije:
– stroške zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev, stroške oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki,
– izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil,
– kombinacijo izplačil po prejšnjih alinejah;
3. zavarovanje kopenskih vozil (razen tirnih vozil) je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo:
– kopenskih vozil na lasten pogon,
– kopenskih vozil brez lastnega pogona;
4. zavarovanje tirnih vozil je zavarovanje, ki krije vse
škode na tirnih vozilih oziroma izgubo tirnih vozil;
5. letalsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije vse škode
na zrakoplovih ali drugih letalnih napravah ter izgubo zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav;
6. zavarovanje plovil je zavarovanje, ki krije vse škode
na morskih, rečnih in jezerskih plovilih oziroma njihovo izgubo;
7. zavarovanje prevoza blaga je zavarovanje, ki krije vse
škode na blagu oziroma izgubo blaga, vključno s prtljago, ne
glede na vrsto prevoza;
8. zavarovanje požara in elementarnih nesreč je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo zavarovanja iz 3. do 7. točke tega odstavka),
ki nastane zaradi:
– požara,
– eksplozije,
– nevihte,
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– drugih naravnih dogodkov razen neviht,
– jedrske energije,
– pogrezanja in drsenja tal;
9. drugo škodno zavarovanje je zavarovanje, ki krije vse
škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo
zavarovanja iz 3. do 7. točke tega odstavka), ki nastane zaradi
toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (npr. tatvine), razen
vzrokov iz 8. točke tega odstavka;
10. zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe
kopenskih vozil z lastnim pogonom (vključno s prevozniško
odgovornostjo);
11. zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov oziroma drugih letalnih naprav je zavarovanje, ki krije vse vrste
odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe zrakoplovov oziroma drugih
letalnih naprav (vključno s prevozniško odgovornostjo);
12. zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil je zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe
morskih, rečnih in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo);
13. splošno zavarovanje odgovornosti je zavarovanje,
ki krije druge vrste odgovornosti, razen odgovornosti iz 10.
do 12. točke tega odstavka;
14. kreditno zavarovanje je zavarovanje, ki krije:
– nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) zaradi
nesolventnosti ali drugih dogodkov (ravnanj ali dejstev),
– izvozne kredite in druge nevarnosti, povezane z izvozom, trgovino in vlaganji na tujih in domačih trgih,
– kredite z obročnim odplačevanjem,
– hipotekarne in lombardne kredite,
– kmetijske kredite,
– druge kredite in posojila;
15. kavcijsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov;
16. zavarovanje različnih finančnih izgub je zavarovanje,
ki krije finančne izgube zaradi:
– poklicnih nevarnosti,
– nezadostnih prihodkov (na splošno),
– slabega vremena,
– izgubljenega dobička,
– nepredvidenih splošnih stroškov,
– nepredvidenih poslovnih stroškov,
– izgube tržne vrednosti,
– izpada najemnine oziroma izgube prihodka,
– posrednih poslovnih izgub, razen izgub iz prejšnjih alinej,
– drugih neposlovnih izgub,
– drugih finančnih izgub;
17. zavarovanje stroškov postopka je zavarovanje, ki krije
stroške odvetnikov in druge stroške postopka;
18. zavarovanje pomoči je zavarovanje, ki krije pomoč osebam, ki zaidejo v težave na potovanju oziroma v drugih primerih
odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega prebivališča;
19. življenjsko zavarovanje (razen zavarovanj iz 20.
do 24. točke tega odstavka) je zavarovanje, ki obsega zlasti
zavarovanje za primer doživetja, zavarovanje za primer smrti,
mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje in življenjsko zavarovanje z vračilom premij, in dodatno zavarovanje, ki
obsega predvsem zavarovanje invalidnosti zaradi nezgode ali
bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za
primer poškodbe, vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica zaradi poškodbe, kadar je dodatno zavarovanje
sklenjeno k življenjskemu zavarovanju iz zavarovalne skupine
življenjskih zavarovanj iz 2. točke četrtega odstavka tega člena;
20. zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva;
21. življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem je
zavarovanje, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno
tveganje, povezano s spremembo vrednosti enot kolektivnih
naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne
papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP sklad), kot jih določa
zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje
oziroma vrednosti sredstev, vsebovanih v notranjem skladu
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zavarovalnice, oziroma vrednosti indeksa vrednostnih papirjev
oziroma druge referenčne vrednosti;
22. tontine je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovalcev dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke
in razdelila tako kapitalizirano premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih
zavarovancev oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli
zavarovanci;
23. zavarovanje s kapitalizacijo izplačil je zavarovanje, ki
temelji na zavarovalno-tehničnih izračunih in pri katerem prejme zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec v zameno
za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij izplačila v
določenem obdobju in višini;
24. zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more odpovedati.
(3) Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se razvrščajo v naslednje zavarovalne podskupine:
1. nezgodna in zdravstvena zavarovanja so zavarovanja
iz zavarovalnih vrst iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka,
2. zavarovanja vozil so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz
druge alineje 1. točke ter 3., 7. in 10. točke prejšnjega odstavka,
3. pomorska in transportna zavarovanja so zavarovanja iz
zavarovalnih vrst iz druge alineje 1. točke ter 4., 6., 7. in 12. točke prejšnjega odstavka,
4. zavarovanja zrakoplovov ali drugih letalnih naprav so
zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz druge alineje 1. točke ter 5.,
7. in 11. točke prejšnjega odstavka,
5. požarna in druga škodna zavarovanja so zavarovanja iz
zavarovalnih vrst iz 8. in 9. točke prejšnjega odstavka,
6. zavarovanja odgovornosti so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 10. do 13. točke prejšnjega odstavka,
7. kreditna in kavcijska zavarovanja so zavarovanja iz
zavarovalnih vrst iz 14. in 15. točke prejšnjega odstavka,
8. škodna in nezgodna zavarovanja so zavarovanja iz
zavarovalnih vrst iz 1. ter 3. do 13. in 16. točke prejšnjega
odstavka.
(4) Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih vrst, se združujejo v naslednje zavarovalne skupine:
1. premoženjska zavarovanja po tem zakonu so zavarovanja iz zavarovalnih vrst iz 1. do 18. točke drugega odstavka
tega člena,
2. življenjska zavarovanja po tem zakonu so zavarovanja
iz zavarovalnih vrst iz 19. do 24. točke drugega odstavka tega
člena.
(5) Pozavarovanje je dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih
odstopi zavarovalnica, zavarovalnica države članice ali zavarovalnica tretje države oziroma pozavarovalnica, pozavarovalnica
države članice ali pozavarovalnica tretje države.
(6) Obvezna zavarovanja v prometu so zavarovanja, ki jih
ureja zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.
(7) Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno
zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja javni interes Republike Slovenije in se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vse zavarovalnice,
ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so obvezno
vključene v izravnalne sheme za izravnavo razlik v stroških
zdravstvenih storitev med zavarovalnicami, ki izhajajo iz razlik
v starostni strukturi in strukturi po spolu portfelja posameznih
zavarovalnic v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo
in zdravstveno zavarovanje. Podrobnejšo ureditev določajo
predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
1.2.3. Pojmi v zvezi z osebami, ki opravljajo zavarovalne
in pozavarovalne posle, in drugimi osebami
8. člen
(zavarovalnica in pozavarovalnica)
(1) Zavarovalnica je pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na podlagi dovoljenja nadzornega organa za opravljanje teh poslov.
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(2) Pozavarovalnica je pravna oseba, ki opravlja le zavarovalne posle pozavarovanja na podlagi dovoljenja nadzornega
organa za opravljanje teh poslov.
(3) Pojem zavarovalnica, ki ne vsebuje dodatka »države
članice« ali »tretje države«, je uporabljen za zavarovalnico s
sedežem v Republiki Sloveniji.
(4) Pojem pozavarovalnica, ki ne vsebuje dodatka »države članice« ali »tretje države«, je uporabljen za pozavarovalnico s sedežem v Republiki Sloveniji.
(5) Pri vpisu v sodni register in poslovni register firma ne sme
vsebovati sestavine »zavarovalnica« oziroma »pozavarovalnica«
in izpeljank iz teh besed, če pravna oseba ni pridobila dovoljenja
nadzornega organa za opravljanje zavarovalnih poslov.
9. člen
(osebe po državni pripadnosti)
(1) Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega
prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3).
(2) Tretja država je država, ki ni država članica.
(3) Oseba posamezne države je fizična oseba, ki ima
v tej državi bivališče ali pravna oseba, ki ima na območju te
države sedež.
10. člen
(država sedeža in država gostiteljica)
(1) Država sedeža zavarovalnice je država, v kateri je
zavarovalnica pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov.
(2) Država gostiteljica zavarovalnice je država:
1. ki ni država sedeža te zavarovalnice in
2. v kateri je zavarovalnica ustanovila podružnico ali v
kateri neposredno opravlja zavarovalne posle.
(3) Podružnica pomeni zastopstvo ali podružnico zavarovalnice, ki se nahaja na ozemlju države gostiteljice. Vsaka
trajna navzočnost zavarovalnice na območju države, ki ni država sedeža te zavarovalnice, se obravnava enako kakor podružnica, tudi če nima oblike podružnice, ampak jo predstavlja
le pisarna, ki jo vodi osebje zavarovalnice ali pa vodi pisarno
neodvisna oseba s stalnim pooblastilom, da dela za zavarovalnico tako, kakor bi delalo zastopstvo.
(4) Poslovalnica pomeni sedež ali podružnico zavarovalnice.
11. člen
(nadzorovana finančna družba, nadzorni organ in dovoljenje
za opravljanje zavarovalnih poslov)
(1) Nadzorovana finančna družba je finančna družba, nad
katero opravlja nadzor nadzorni organ, pristojen za nadzor nad
finančnimi družbami.
(2) Nadzorni organ je organ, pristojen za nadzor nad zavarovalnicami, razen če je v posamezni določbi tega zakona
določeno, da se ta določba nanaša na nadzorni organ, pristojen
za nadzor nad drugimi finančnimi družbami.
(3) Zadevi organ je vsak nadzorni organ, ki je na podlagi
tega zakona, ali akta, ki je bil sprejet zaradi prenosa Direktive
2009/138/ES, vključen v nadzor zavarovalnice, razen če je v
posamezni določbi tega zakona določeno, da se ta določba
nanaša na nadzorne organe, vključene v nadzor nad drugimi
finančnimi družbami.
(4) Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov je pravni akt, ki ga v kakršnikoli obliki izda nadzorni organ sedeža
zavarovalnice in na podlagi katerega ta zavarovalnica pridobi
pravico opravljati zavarovalne posle.
12. člen
(Evropska komisija, EIOPA in OECD)
(1) Evropska komisija je Komisija EU.
(2) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
(v nadaljnjem besedilu: EIOPA) je organ, ustanovljen z Uredbo
1094/2010.
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(3) Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(v nadaljnjem besedilu: OECD) je organizacija h kateri je Republika Slovenija pristopila z uveljavitvijo Zakona o ratifikaciji
Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji
o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Uradni list
RS – MP, št. 10/10).
1.2.4. Kvalificirani delež, obvladovanje
in razmerja povezanosti
13. člen
(kvalificirani delež in udeležba)
(1) Kvalificirani delež je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v določeni
pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi:
1. najmanj 10% delež glasovalnih pravic ali najmanj 10%
delež v kapitalu te pravne osebe ali
2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu te pravne
osebe, ki je manjši od 10%, vendar mu že ta omogoča izvajanje
pomembnega vpliva na upravljanje te pravne osebe.
(2) Udeležba je posredno ali neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v določeni pravni
osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi najmanj 20% delež
glasovalnih pravic ali najmanj 20% delež v kapitalu te pravne
osebe.
14. člen
(nadrejena oseba in podrejena družba)
(1) Nadrejena družba je družba, ki v razmerju do druge
družbe (v nadaljnjem besedilu: podrejena družba) izpolnjuje
enega od naslednjih pogojev:
1. ima večino glasovalnih pravic v podrejeni družbi,
2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov
uprave ali članov nadzornega sveta ali drugega organa vodenja
ali nadzora podrejene družbe in je hkrati družbenik oziroma
delničar te družbe,
3. ima pravico izvajati prevladujoč vpliv nad podrejeno
družbo na podlagi podjetniške pogodbe korporacijskega prava
ali drugega pravnega temelja ali
4. je družbenik oziroma delničar v podrejeni družbi in na
podlagi pogodbe ali drugega pravnega posla, sklenjenega z
drugimi družbeniki oziroma delničarji, nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi.
(2) Pri uporabi tega zakona se družba, ki je neposredno
nadrejena drugi družbi, obravnava hkrati kot nadrejena družba
vseh družb, ki imajo položaj podrejene družbe te druge družbe.
(3) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se glasovalnim pravicam ali pravicam imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo glasovalne
pravice ali pravice imenovanja in odpoklica, katerih imetnik je
druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, in navedene
pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe ali druge
družbe, ki je podrejena nadrejeni družbi.
(4) Pri uporabi 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega
člena se od glasovalnih pravic ali pravic imenovanja in odpoklica, ki izhajajo iz delnic, katerih imetnik je nadrejena družba
ali druga družba, ki je podrejena tej nadrejeni družbi, odštejejo
navedene pravice, ki izhajajo iz tistih delnic, katerih imetnik je ta
družba in glede katerih je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. družba je delnice pridobila in jih ima za račun druge
osebe, ki ni niti nadrejena družba niti tej nadrejeni družbi podrejena družba ali
2. družba je delnice pridobila kot zavarovanje za svojo
terjatev in navedene pravice uresničuje v skladu s prejetimi
navodili osebe, ki je te delnice zagotovila kot zavarovanje svoje
obveznosti do družbe.
(5) Pri uporabi 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena
se za namen izračuna večine glasovalnih pravic v podrejeni
družbi od skupnega števila delnic ali glasovalnih pravic v tej
družbi odštejejo glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnik je:
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1. ta družba sama,
2. podrejena družba te družbe ali
3. druga oseba, ki je imetnik teh delnic za račun družb iz
1. ali 2. točke tega odstavka.
(6) Druga nadrejena oseba je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki ni nadrejena družba in ki glede glasovalnih pravic ali
pravic imenovanja in odpoklica v podrejeni družbi izpolnjuje
pogoje iz prvega do petega odstavka tega člena.
(7) Pojem nadrejena oseba je uporabljen kot skupni pojem za nadrejeno družbo in drugo nadrejeno osebo.
15. člen
(obvladovanje)
Obvladovanje je razmerje med nadrejeno in podrejeno
družbo ali temu razmerju podobno razmerje med drugo nadrejeno osebo in podrejeno družbo.
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2. otrok te osebe ali osebe iz prejšnje točke, ki nima polne
poslovne sposobnosti;
3. druga oseba, ki jo je ta oseba dolžna preživljati.
19. člen
(zavarovalniška skupina)
Zavarovalniška skupina (v nadaljnjem besedilu: skupina)
je skupina kot jo opredeljuje zakon, ki ureja finančne konglomerate, znotraj katere ima vsaj ena družba položaj:
1. zavarovalnice, ki je nadrejena ali udeležena v vsaj eni
drugi zavarovalnici;
2. zavarovalnice, ki je z drugo zavarovalnico povezana s
skupnim vodenjem ali
3. nadrejenega zavarovalnega holdinga, mešanega zavarovalnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, ki mu je
podrejena vsaj ena zavarovalnica.

16. člen

20. člen

(tesna povezanost)

(posredno imetništvo)

Tesna povezanost je položaj, pri katerem sta dve ali več
fizičnih ali pravnih oseb povezanih na enega od naslednjih
načinov:
1. ena od njiju je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerega
je udeležena pri upravljanju druge osebe ali v kapitalu druge
osebe z najmanj 20% deležem;
2. z obvladovanjem;
3. vse obvladuje ista tretja oseba.

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev ali drugih
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju ali v kapitalu, je
oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik
pridobila te delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju ali v kapitalu.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je podrejena
družba pridobila delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju ali v kapitalu, za račun
svoje nadrejene družbe ali druge nadrejene osebe.

17. člen

1.3. Temeljna pravila o opravljanju zavarovalnih poslov

(družbe povezane s skupnim vodenjem)
Družbe, povezane s skupnim vodenjem, so družbe, ki
med seboj niso v položaju tesne povezanosti, vendar je med
njimi ena od naslednjih povezav:
1. upravljajo se na enotni podlagi v skladu s sklenjeno
pogodbo ali statutarnimi določbami ali
2. večina članov oziroma članic njihovih organov vodenja
ali nadzora so iste osebe.
18. člen
(skupina povezanih oseb in ožji družinski član)
(1) Skupina povezanih oseb je:
1. skupina dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb, kjer ena
od njih neposredno ali posredno obvladuje druge;
2. skupina dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki med
seboj niso v položaju obvladovanja, ker so med seboj povezane tako, da poslovanje oziroma rezultati ene od njih lahko pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate druge osebe.
(2) V skupino povezanih oseb se uvrščajo osebe, ki so
med seboj povezane:
1. kot ožji družinski člani;
2. ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po
drugih določbah tega člena, so skupaj posredno ali neposredno
udeležene v drugi osebi;
3. v obeh osebah je udeležena ista oseba oziroma osebe,
ki se štejejo za povezane po drugih določbah tega člena;
4. tako, da tvorijo koncern po zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
5. kot člani uprave, nadzornega sveta ali prokuristi oziroma zaposleni s posebnimi pooblastili in pristojnostmi, z družbo,
v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in
ožji družinski člani te osebe.
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem
zakonu se štejejo:
1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska
razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, partner
registrirane istospolne partnerske skupnosti in partner v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti;

21. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov)
Na območju Republike Slovenije lahko zavarovalne posle
opravlja:
1. zavarovalnica, ki je za opravljanje teh poslov pridobila
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;
2. zavarovalnica države članice, ki v skladu s tem zakonom ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije
oziroma je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno
opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije;
3. zavarovalnica tretje države, ki je v skladu s tem zakonom upravičena neposredno opravljati zavarovalne posle na
območju Republike Slovenije ali podružnica zavarovalnice tretje države, ki pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za ustanovitev podružnice.
22. člen
(neposredno opravljanje zavarovalnih poslov)
Šteje se, da zavarovalnica neposredno opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, če:
1. sklepa pravne posle, katerih predmet so zavarovalni
posli, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji;
2. na območju Republike Slovenije osebam, ki imajo bivališče oziroma sedež na območju Republike Slovenije, ponuja
svoje storitve na enega od naslednjih načinov:
– prek oglasnih sporočil, poslanih tem osebam po pošti
ali na drug način,
– prek zavarovalnih zastopnikov oziroma zastopnic (v
nadaljnjem besedilu: zavarovalni zastopnik) ali zavarovalnih
posrednikov oziroma posrednic (v nadaljnjem besedilu: zavarovalni posrednik).
23. člen
(območje nevarnosti)
(1) Šteje se, da zavarovalni posli krijejo nevarnosti v
Republiki Sloveniji:
1. pri zavarovanju nevarnosti v zvezi z zemljišči, zgradbami ali v zvezi s premičnimi stvarmi v teh zgradbah, ki so za-
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varovane z isto zavarovalno pogodbo, če so zemljišča oziroma
zgradbe na območju Republike Slovenije;
2. pri zavarovanju prometnih sredstev, če so ta prometna
sredstva registrirana na območju Republike Slovenije;
3. pri zavarovanju nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami, kadar zavarovalna pogodba velja največ štiri mesece,
če je zavarovalec sklenil zavarovalno pogodbo v Republiki
Sloveniji;
4. pri drugih zavarovanjih, ki niso zajeta v prejšnjih točkah,
kadar je zavarovalec:
– fizična oseba, če ima ta oseba bivališče na območju
Republike Slovenije, ali
– pravna oseba, če ima ta pravna oseba sedež na območju Republike Slovenije.
(2) Prometno sredstvo je kopensko vozilo, tirno vozilo,
plovilo, zrakoplov ali druga letalna naprava.
2. poglavje:
STATUSNE DOLOČBE
2.1. Splošne določbe
24. člen
(pravnoorganizacijska oblika)
(1) Zavarovalnica je organizirana v pravnoorganizacijski
obliki delniške družbe, evropske delniške družbe ali družbe za
vzajemno zavarovanje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je pozavarovalnica
lahko organizirana samo kot delniška družba ali kot evropska
delniška družba
25. člen
(uporaba določb zakona o gospodarskih družbah)
(1) Za zavarovalnico, ki je organizirana kot delniška ali
evropska delniška družba, se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe, ki veljajo za delniške družbe oziroma evropske delniške družbe, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
(2) Za družbo za vzajemno zavarovanje se smiselno uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
2.2. Dejavnost zavarovalnice
26. člen
(dejavnost zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica sme opravljati samo zavarovalne posle.
(2) Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle v posamezni zavarovalni vrsti ali skupini. Skupaj pa lahko opravlja
zavarovalne posle le v eni od naslednjih zavarovalnih skupin:
1. življenjska zavarovanja,
2. premoženjska zavarovanja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavarovalnica,
ki je pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v
zavarovalnih vrstah iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj, opravlja tudi zavarovalne posle v zavarovalnih vrstah
nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja iz 1. in 2. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, če je pridobila dovoljenje
za opravljanje zavarovalnih poslov v ustrezni zavarovalni vrsti.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov le v zavarovalni vrsti iz 1. oziroma 2. točke drugega
odstavka 7. člena tega zakona, opravlja tudi zavarovalne posle
v zavarovalnih vrstah iz skupine življenjskih zavarovanj, če je
pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti iz skupine življenjskih zavarovanj.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko zavarovalnica, ki je 1. maja 2004 hkrati opravljala zavarovalne
posle v zavarovalni skupini življenjskih in v zavarovalni skupini
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premoženjskih zavarovanj, še naprej hkrati opravlja navedene
zavarovalne posle (v nadaljnjem besedilu: kompozitna zavarovalnica).
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavarovalnica opravlja tudi posle, ki so z zavarovalnimi posli v
neposredni zvezi.
(7) Za posle iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti:
1. terminske pogodbe, opcije in drugi izvedeni finančni instrumenti, če prispevajo k zmanjševanju tržnih tveganj (zaščita
pred tržnimi tveganji);
2. posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih
primerov pripadejo zavarovalnici;
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje
nevarnosti, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe;
4. ocena ravni izpostavljenosti zavarovalnega objekta in
ocenjevanje škod;
5. opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v
zvezi z zavarovalnimi posli;
6. zastopanje ali posredovanje pri sklepanju zavarovalnih
poslov za druge zavarovalnice.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavarovalnica opravlja tudi posle za druge družbe v zavarovalniški
skupini, vendar le, če ne povečujejo tveganj za zavarovalniško
skupino, in le tiste vrste poslov, ki so del poslovanja zavarovalnice v okviru njene osnovne dejavnosti.
(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini
življenjskih zavarovanj, opravlja tudi dejavnost upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, če
izpolnjuje pogoje, ki jih določa navedeni zakon.
(10) Zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v eni ali več zavarovalnih vrstah
premoženjskih zavarovanj, lahko opravlja zavarovalne posle
tudi v zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj, za katere
ni pridobila dovoljenja, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. zavarovanje krije nevarnost, ki je:
– povezana z nevarnostjo, ki jo krije zavarovanje v zavarovalni vrsti, za katero je zavarovalnica pridobila dovoljenje (v
nadaljnjem besedilu: glavna nevarnost),
– v zvezi z istim predmetom kot glavna nevarnost,
– krita z isto zavarovalno pogodbo;
2. če gre za nevarnost, ki je v razmerju do glavne nevarnosti pomožnega pomena;
3. ne gre za nevarnost, ki jo krijejo zavarovanja iz 14., 15.
in 17. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona;
4. ne glede na prejšnjo točko lahko zavarovalnica opravlja zavarovalne posle tudi za nevarnosti iz 17. točke drugega
odstavka 7. člena tega zakona, če so ta zavarovanja dodatna
zavarovanju, ki krije glavno nevarnost iz 18. točke drugega
odstavka 7. člena tega zakona in so izpolnjeni pogoji iz 1. točke
tega odstavka ter eden od naslednjih pogojev:
– glavna nevarnost se nanaša le na pomoč, ponujeno
osebam, ki zaidejo v težave med potovanjem, ko so proč od
svojega doma ali svojega običajnega prebivališča, ali
– zavarovanje se nanaša na nevarnost, ki izhajajo iz uporabe morskih plovil oziroma je z njo povezano.
(11) Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle pozavarovanj, če je pridobila dovoljenje za opravljanje pozavarovalnih poslov.
27. člen
(dejavnost pozavarovanja)
(1) Pozavarovalnica sme opravljati samo zavarovalne
posle pozavarovanj.
(2) Pozavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle
sklepanja pozavarovanj v zavarovalni skupini premoženjska
zavarovanja, zavarovalni skupini življenjska zavarovanja ali v
obeh zavarovalnih skupinah iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
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(3) Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj v zavarovalni skupini iz drugega odstavka
prejšnjega člena, v kateri je pridobila dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov.
28. člen
(ločeno upravljanje življenjskih in premoženjskih zavarovanj)
(1) Kompozitna zavarovalnica:
– vodi poslovne knjige, sestavlja izkaz poslovnega izida
ter bilanco stanja za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti
ter poslovna poročila, ločeno za posle premoženjskih in življenjskih zavarovanj;
– sestavlja ločen izkaz poslovnega izida tako, da so vsi
prihodki, zlasti premije, plačila pozavarovateljev in prihodki od
naložb, ter odhodki, zlasti zavarovalne poravnave, spremembe zavarovalno-tehničnih rezervacij, pozavarovalne premije in
operativni stroški v zvezi z zavarovalnimi posli, prikažejo glede
na izvor. Postavke, ki so skupne za obe zavarovalni skupini, se
vnesejo v skladu z metodo porazdelitve. Metodo porazdelitve
prihodkov in odhodkov določi zavarovalnica in zanjo pridobi
naknadno soglasje Agencije za zavarovalni nadzor. Soglasje
Agencije za zavarovalni nadzor je treba pridobiti tudi pri spremembah oziroma dopolnitvah metode porazdelitve;
– pripravi izjavo, v kateri so na podlagi bilance stanja, za
ugotavljanje kapitalske ustreznosti jasno opredeljene postavke
primernih osnovnih lastnih virov sredstev, ki krijejo teoretični
zahtevani minimalni kapital ločeno za vsako posamezno zavarovalno skupino, kot je določeno v drugem odstavku 200. člena
tega zakona;
– ugotavlja teoretični zahtevani minimalni kapital iz
232. člena tega zakona ločeno za skupini premoženjskih in
življenjskih zavarovanj;
– zagotovi primerne osnovne lastne vire sredstev za izpolnitev teoretičnega zahtevanega minimalnega kapitala ločeno
za skupini premoženjskih in življenjskih zavarovanj, pri čemer
izpolnjevanje teh finančnih obveznosti ne sme temeljiti na virih
druge zavarovalne skupine.
(2) Če zavarovalnica pokriva teoretični zahtevani minimalni kapital iz četrte alineje prejšnjega odstavka in o tem obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor, lahko za kritje zahtevanega
solventnostnega kapitala iz 202. člena tega zakona uporablja
postavke primernih lastnih virov sredstev, ki so še na voljo za
eno ali drugo zavarovalno skupino.
(3) V primeru neizpolnjevanja minimalnih kapitalskih zahtev v skupini življenjskih ali premoženjskih zavarovanj Agencija
za zavarovalni nadzor uporabi ukrepe za odpravo kršitev ne
glede na rezultate v drugi dejavnosti. Agencija za zavarovalni
nadzor lahko v primeru neizpolnjevanja minimalnih kapitalskih
zahtev dovoli tudi prenos prostih postavk primernih osnovnih
lastnih virov sredstev iz ene zavarovalne skupine v drugo.
2.3. Osnovni kapital in delnice
29. člen
(osnovni kapital)
Najnižji znesek osnovnega kapitala je enak višini zahtevanega minimalnega kapitala (absolutni prag) iz drugega
odstavka 233. člena tega zakona.
30. člen
(delnice)
(1) Delnice zavarovalnice se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice zavarovalnice se lahko vplačajo samo v denarju.
(3) Delnice zavarovalnice so v celoti vplačane pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(4) Drugi odstavek tega člena ne velja ob:
1. ustanovitvi zavarovalnice ali povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice zaradi izvedbe združitve ali delitve;
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2. povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge zavarovalnice, če zavarovalnica za tako povečanje pridobi dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor.
(5) Za dovoljenje iz 2. točke prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za združitev oziroma delitev.
2.4. Kvalificirani deleži
31. člen
(dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Oseba, ki namerava neposredno ali posredno pridobiti
delnice zavarovalnice, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež pred pridobitvijo takega deleža (v nadaljnjem besedilu: bodoči kvalificirani imetnik) pridobi dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega
deleža (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža).
(2) Agencija za zavarovalni nadzor v izreku odločbe, s
katero izda dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža,
določi višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu
zavarovalnice, za pridobitev katerega se izdaja dovoljenje, kot
enega od teh razponov:
1. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od kvalificiranega deleža in manjši
od 20%;
2. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od 20% in manjši od ene tretjine;
3. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od ene tretjine in manjši od 50%;
4. delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, ki je enak ali večji od 50%;
5. delež, na podlagi katerega bodoči kvalificirani imetnik
postane nadrejena družba zavarovalnice.
(3) Kvalificirani imetnik pred vsako nadaljnjo pridobitvijo
delnic, na podlagi katere bi presegel razpon, za katerega velja
že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobi novo dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(4) Osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic zavarovalnice ali uresničevanju
upravljavskih upravičenj iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu:
skupni kvalificirani imetniki) in nameravajo pridobiti delež, na
podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani
delež, pred pridobitvijo takega deleža pridobijo dovoljenje za
pridobitev kvalificiranega deleža.
(5) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so se sporazumeli in da pri pridobitvi delnic zavarovalnice ali uresničevanju
upravljavskih upravičenj iz teh delnic usklajeno delujejo:
1. člani organov vodenja ali nadzora s pravnimi osebami,
v katerih opravljajo to nalogo;
2. osebe, ki so med seboj povezane kot ožji družinski
člani;
3. družba za upravljanje in investicijski skladi, ki jih upravlja ta družba za upravljanje ali
4. osebe, ki so:
– skupščini zavarovalnice predlagale sprejetje sklepa o
imenovanju ali odpoklicu članov organa vodenja ali nadzora ali
drugega sklepa, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala, in
– z uresničevanjem glasovalnih pravic ali na drug način
dosegle sprejetje tega sklepa.
(6) Skupni kvalificirani imetniki, ki imajo dovoljenje za
pridobitev kvalificiranega deleža, pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic zavarovalnice, na podlagi katere njihov skupni
delež preseže razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje
za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobijo novo dovoljenje
za pridobitev kvalificiranega deleža.
(7) Prvi in drugi odstavek tega člena, 34. do 42. člen ter
45. in 47. člen tega zakona o dovoljenju za pridobitev kvalifi-
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ciranega deleža ter o pravicah in obveznostih posameznega
kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za skupne
kvalificirane imetnike.
32. člen
(ugotavljanje kvalificiranega deleža)
(1) Kot osnova za ugotavljanje kvalificiranega deleža na
podlagi glasovalnih pravic se upoštevajo vse delnice zavarovalnice z glasovalno pravico, vključno z lastnimi delnicami in
delnicami, pri katerih je uresničevanje glasovalne pravice omejeno po zakonu ali statutu zavarovalnice v skladu z zakonom.
(2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža posamezne
osebe (v nadaljnjem besedilu: morebitni kvalificirani imetnik)
na podlagi glasovalnih pravic se upoštevajo glasovalne pravice,
vsebovane v delnicah:
1. katerih imetnik je morebitni kvalificirani imetnik za svoj
račun;
2. katerih imetnik je tretja oseba, s katero je morebitni
kvalificirani imetnik sklenil pogodbo, ki pogodbeni stranki zavezuje, da z usklajenim uresničevanjem glasovalnih pravic,
katerih imetnici sta, izvajata trajno skupno politiko upravljanja
zavarovalnice;
3. katerih imetnik je tretja oseba, s katero je morebitni
kvalificirani imetnik sklenil pogodbo, na podlagi katere je na
to osebo začasno prenesel uresničevanje glasovalnih pravic;
4. ki so začasno prenesene na morebitnega kvalificiranega imetnika kot zavarovanje, če nadzoruje glasovalne
pravice, vsebovane v teh delnicah, in izrazi namero, da jih bo
uresničeval;
5. glede katerih ima morebitni kvalificirani imetnik pravico
užitka;
6. katerih imetnik je podrejena družba morebitnega kvalificiranega imetnika ali iz katerih lahko podrejena družba morebitnega kvalificiranega imetnika uresničuje glasovalne pravice
v pomenu iz 2. do 5. točke tega odstavka;
7. katerih imetnik je morebitni kvalificirani imetnik za račun
tretje osebe in iz katerih lahko uresničuje glasovalno pravico po
lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil te tretje osebe;
8. katerih imetnik je tretja oseba v svojem imenu in za
račun morebitnega kvalificiranega imetnika;
9. iz katerih lahko morebitni kvalificirani imetnik uresničuje
glasovalne pravice kot pooblaščenec in jih lahko uresničuje
po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil od njihovega
imetnika.
(3) Kot osnova za ugotavljanje kvalificiranega deleža na
podlagi udeležbe v kapitalu se upoštevajo vse delnice, na
katere je razdeljen osnovni kapital zavarovalnice, vključno z
lastnimi delnicami.
(4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža posameznega
kvalificiranega imetnika na podlagi udeležbe v kapitalu se smiselno uporabljajo 1., 2., 3., 5., 6. in 8. točka drugega odstavka
tega člena.
33. člen
(izjeme pri ugotavljanju kvalificiranega deleža)
vajo:

(1) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža se ne upošte-

1. delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil
izključno za poravnavo v običajno kratkem poravnalnem obdobju in
2. delnice, ki jih je morebitni kvalificirani imetnik pridobil
za račun tretje osebe v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev,
če lahko iz teh delnic uresničuje glasovalne pravice samo na
podlagi navodil, ki mu jih da oseba, za račun katere jih ima, v
pisni obliki ali z uporabo elektronskega načina.
(2) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža družbe, ki je
nadrejena družbi za upravljanje, se ne upoštevajo deleži iz
naložb kolektivnih naložbenih podjemov, ki jih pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja upravljanje investicijskih skladov,
oziroma v aktu države članice družbe za upravljanje, s katerim
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se v pravni red te države prenaša Direktiva 2009/65/ES, upravlja družba za upravljanje, v delnice zavarovalnice, če družba
za upravljanje uresničuje glasovalne pravice iz teh deležev
neodvisno od nadrejene družbe.
(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:
1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnik
delnic zavarovalnice z glasovalno pravico, ki jih upravlja družba
za upravljanje in
2. družba za upravljanje ne more uresničevati glasovalnih
pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene
družbe.
(4) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža družbe, ki je
nadrejena investicijskemu podjetju, ki je v skladu z zakonom, ki
ureja trg finančnih instrumentov oziroma aktom države članice
investicijskega podjetja, s katerim se v pravni red te države
prenaša Direktiva 2004/39/ES upravičeno opravljati investicijske storitve in posle, se ne upoštevajo deleži iz naložb v
delnice zavarovalnice, ki jih upravlja to investicijsko podjetje
pri opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti,
če so izpolnjeni pogoji:
1. investicijsko podjetje ima ustrezno dovoljenje nadzornega organa za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja
s finančnim instrumenti;
2. investicijsko podjetje:
– uresničuje glasovalne pravice iz naložb v delnice zavarovalnice z glasovalno pravico samo na podlagi navodil, ki mu
jih da stranka, za račun katere gospodari z njimi, v pisni obliki
ali z uporabo elektronskega načina,
– je z uporabo ustreznih ukrepov zagotovilo ustrezne
pogoje, enakovredne pogojem, določenim v zakonu, ki ureja
upravljanje investicijskih skladov, oziroma v aktu države članice družbe za upravljanje, s katerim se v pravni red te države
prenaša Direktiva 2009/65/ES, da se storitve gospodarjenja s
finančnimi instrumenti opravljajo neodvisno od drugih storitev
in poslov, ki jih opravlja investicijsko podjetje;
3. investicijsko podjetje uresničuje glasovalne pravice
neodvisno od nadrejene družbe.
(5) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če:
1. je nadrejena družba ali tej podrejena družba imetnik
delnic zavarovalnice z glasovalno pravico, ki jih upravlja investicijsko podjetje in
2. investicijsko podjetje ne more uresničevati glasovalnih
pravic iz teh delnic po lastni presoji, temveč samo po neposrednih ali posrednih navodilih nadrejene družbe ali tej podrejene
družbe.
(6) Pri ugotavljanju kvalificiranega deleža banke ali investicijskega podjetja se ne upoštevajo delnice, ki jih je ta
banka ali investicijsko podjetje pridobilo pri opravljanju storitve
izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z
obveznostjo odkupa, če so izpolnjeni ti pogoji:
1. banka ali investicijsko podjetje je v skladu z zakonom,
ki ureja trg finančnih instrumentov oziroma aktom države članice, s katerim se v pravni red te države prenaša Direktiva
2004/39/ES upravičeno opravljati storitev izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa;
2. banka ali investicijsko podjetje ne uresničuje glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, in ne uresničuje drugih
upravljavskih upravičenj iz delnic tako, da bi s tem vplivalo na
vodenje poslov zavarovalnice;
3. banka ali investicijsko podjetje delnice odsvoji v enem
letu po pridobitvi.
34. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža vključuje:
1. višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu
zavarovalnice, ki ga namerava pridobiti bodoči kvalificirani
imetnik;

Uradni list Republike Slovenije
2. druge podatke iz 478. člena tega zakona, ki jih vključuje
vsaka zahteva.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža je treba priložiti dokaze in informacije o tem, da bodoči kvalificirani imetnik ustreza merilom iz 36. člena tega zakona.
35. člen
(posvetovanje z nadzornimi organi)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor se pred odločitvijo o
izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža posvetuje
z nadzornim organom posamezne države članice, če je bodoči
kvalificirani imetnik:
1. zavarovalnica te države članice,
2. kreditna institucija, investicijsko podjetje ali družba za
upravljanje te države članice ali
3. oseba, ki je nadrejena osebam iz 1. ali 2. točke tega
odstavka.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor se pred odločitvijo o
izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža posvetuje
z nadzornim organom Republike Slovenije, če je bodoči kvalificirani imetnik:
1. kreditna institucija, borznoposredniška družba ali družba za upravljanje Republike Slovenije ali
2. oseba, ki je nadrejena osebam iz prejšnje točke.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor se z nadzornimi organi
držav članic in Republike Slovenije posvetuje in izmenjuje informacije o primernosti bodočih kvalificiranih imetnikov, dobrem
imenu in izkušnjah članov uprav družb v isti skupini in druge
informacije, ki so nujne ali pomembne za presojo, ali bodoči
kvalificirani imetnik ustreza merilom iz 36. člena tega zakona.
(4) Če se Agencija za zavarovalni nadzor po prvem ali
drugem odstavku tega člena pred odločitvijo o izdaji dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža posvetuje z nadzornimi
organi, obrazložitev odločbe, s katero izda dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža ali zavrne zahtevo za izdajo tega
dovoljenja, poleg vsebin, ki jih vključuje vsaka obrazložitev
odločbe, vključuje tudi stališča Agencije za zavarovalni nadzor
o stališčih in pomislekih drugih nadzornih organov.
(5) Če je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba tretje države, se zahtevi za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža priloži tudi soglasje oziroma
mnenje nadzornega organa ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi
njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno.
36. člen
(presoja primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Za zagotovitev varnega in skrbnega upravljanja zavarovalnice, v kateri namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti
kvalificirani delež, Agencija za zavarovalni nadzor pri odločanju o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, ob
upoštevanju vpliva, ki ga bo verjetno imel bodoči kvalificirani
imetnik na upravljanje zavarovalnice, če bo pridobil kvalificirani
delež, ki se zahteva, presoja primernost bodočega kvalificiranega imetnika na podlagi naslednjih meril:
1. ugleda bodočega kvalificiranega imetnika;
2. ugleda in izkušenj oseb, ki bodo imele možnost upravljati zavarovalnico ali drugače vplivati na poslovanje zavarovalnice, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani delež,
ki se zahteva;
3. finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika,
zlasti v zvezi z vrstami poslov, ki jih opravlja ali načrtuje zavarovalnica;
4. verjetnih posledic, če bo bodoči kvalificirani imetnik
pridobil kvalificirani delež, ki se zahteva, za sposobnost zavarovalnice ravnati v skladu s pravili o upravljanju tveganj ter
izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v tem zakonu.
(2) Pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija za zavarovalni nadzor presoja tudi, ali bo zavarovalnica sposobna ravnati v skladu s pravili o obvladovanju
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tveganj ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene s tem
zakonom, pri čemer je še posebno pomembno, ali ima skupina, katere del bo postala, strukture, ki zagotavljajo izvajanje
učinkovitega nadzora, učinkovito izmenjavo informacij med
nadzornimi organi in razmejitev pristojnosti ter odgovornosti za
nadzor med nadzornimi organi.
(3) Pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija za zavarovalni nadzor presoja tudi, ali obstajajo
razlogi za sum, da:
1. je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža,
ki se zahteva, storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja
terorizma kot ju opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ali izveden poskus tega
dejanja ali
2. bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali
financiranja terorizma kot ga opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
(4) Primernosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija za zavarovalni nadzor ne sme presojati z vidika gospodarskih potreb trga.
(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor hkrati obravnava
dve ali več zahtev za pridobitev kvalificiranega deleža v isti
zavarovalnici, vse bodoče kvalificirane imetnike obravnava nediskriminatorno.
37. člen
(zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če:
1. bodoči kvalificirani imetnik ne ustreza merilom iz 1. do
3. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
2. na podlagi meril iz prejšnjega člena presodi, da je verjetno, če bodoči kvalificirani imetnik pridobi kvalificirani delež,
ki se zahteva, da bo:
– ogrožena sposobnost zavarovalnice ravnati v skladu s
pravili o upravljanju tveganj ter izpolnjevati zahteve in omejitve,
določene v tem zakonu,
– ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega nadzora,
učinkovite izmenjave informacij med nadzornimi organi oziroma razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med
nadzornimi organi;
3. obstajajo razlogi za sum, da:
– je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža,
ki se zahteva, storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja
terorizma kot ju opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ali izveden poskus tega
dejanja ali
– bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali
financiranja terorizma kot ga opredeljuje zakon, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
4. bodoči kvalificirani imetnik v roku, določenem z zahtevo
iz šestega in sedmega odstavka 483. člena tega zakona, ne
predloži vse dokumentacije in informacij, potrebnih za presojo
primernosti po merilih iz prejšnjega člena.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
pridobitev kvalificiranega deleža bodočemu kvalificiranemu
imetniku tretje države, če je ob upoštevanju predpisov države
te osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te osebe pri
uporabi in uresničevanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano
oziroma oteženo izvajanje učinkovitega nadzora, učinkovite izmenjave informacij med nadzornimi organi oziroma razmejitve
pristojnosti in odgovornosti za nadzor med nadzornimi organi.
38. člen
(rok za pridobitev deleža na katerega se nanaša dovoljenje)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor naloži bodočemu
kvalificiranemu imetniku z odločbo o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža, da v roku, ki ga določi, pridobi
delnice zavarovalnice, na podlagi katerih doseže razpon, za
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katerega je izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
deleža. Rok ne sme biti krajši od šestih mesecev od vročitve
odločbe, s katero je Agencija za zavarovalni nadzor določila
ta rok.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko na zahtevo
bodočega kvalificiranega imetnika podaljša rok iz prejšnjega
odstavka.
(3) Bodoči kvalificirani imetnik zahtevo za podaljšanje
roka za pridobitev deleža vloži pred potekom roka iz prvega
odstavka tega člena.
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(6) V primeru iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo ta člen ter 41. in 42. člen tega zakona. Prvi do peti odstavek
tega člena ter 41. in 42. člen tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če se delež kvalificiranega imetnika poveča zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj
zavarovalnice. Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega stavka
enomesečni rok za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža teče od dneva, ko kvalificirani
imetnik izve ali bi lahko izvedel, da se je njegov delež povečal
zaradi korporacijskega dejanja zavarovalnice.

39. člen

41. člen

(prenehanje veljavnosti dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)

(odredba o odsvojitvi delnic)

(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor po prejšnjem
členu določila rok za pridobitev delnic zavarovalnice in bodoči
kvalificirani imetnik v tem roku ne pridobi delnic zavarovalnice,
na podlagi katerih bi dosegel kvalificirani delež, dovoljenje
preneha veljati v celoti.
(2) Če je Agencija za zavarovalni nadzor po prejšnjem
členu določila rok za pridobitev delnic zavarovalnice in kvalificirani imetnik v tem roku doseže kvalificirani delež, ne doseže pa
razpona, za katerega je izdano dovoljenje, dovoljenje preneha
veljati v delu, ki presega razpon, ki ga je imetnik dosegel.
(3) Če kvalificirani imetnik po pridobitvi deleža v razponu,
za katerega je bilo izdano dovoljenje, odsvoji delnice zavarovalnice tako, da njegov delež glasovalnih pravic ali delež v
kapitalu zavarovalnice ne dosega več razpona, za katerega
je bilo izdano dovoljenje, dovoljenje preneha veljati v delu, ki
presega razpon, ki ga imetnik dosega po odsvojitvi.
(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi, če se delež kvalificiranega imetnika zmanjša zaradi povečanja osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj zavarovalnice.
(5) O prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža Agencija za zavarovalni nadzor izda ugotovitveno odločbo.
40. člen
(glasovalne pravice iz delnic zavarovalnice, pridobljenih
v nasprotju z zakonom)
(1) Imetnik iz delnic zavarovalnice, ki jih je pridobil ali jih
ima v nasprotju s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni imetnik), nima glasovalnih pravic.
(2) Število delnic, iz katerih neupravičeni imetnik lahko
uresničuje glasovalne pravice, se izračuna:
1. če imetnik na podlagi delnic dosega ali presega 10%
delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice,
ne da bi imel dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža,
ali če je bilo imetniku dovoljenje za pridobitev kvalificiranega
deleža odvzeto tako, da se od števila delnic, ki je 10% delež
glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice, odšteje
ena delnica;
2. če imetnik na podlagi delnic presega razpon, za katerega velja dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža tako,
da je število enako številu delnic, ki je zgornja meja razpona,
za katerega ima imetnik veljavno dovoljenje.
(3) Glasovalne pravice, ki jih neupravičeni imetnik ni upravičen uresničevati, se prištejejo glasovalnim pravicam drugih
delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v vseh glasovalnih
pravicah iz delnic zavarovalnice.
(4) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža in če Agencija za zavarovalni nadzor to
dovoljenje izda, z dnem dokončnosti odločbe o dovoljenju za
pridobitev kvalificiranega deleža imetnik pridobi glasovalne pravice iz delnic do števila delnic, ki pomenijo delež, za katerega
je izdano to dovoljenje.
(5) Zavarovalnica pred zasedanjem skupščine preveri,
ali je imetnik pridobil dovoljenje za kvalificirani delež, in o tem
obvesti predsednika skupščine.

(1) Če neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve
delnic zavarovalnice ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža, mu Agencija za zavarovalni
nadzor z odredbo naloži, da delnice, ki jih ima v nasprotju s tem
zakonom, odsvoji (v nadaljnjem besedilu: odredba o odsvojitvi
delnic). V odredbi o odsvojitvi delnic Agencija za zavarovalni
nadzor določi rok za odsvojitev delnic, ki ne sme biti krajši od
treh in ne daljši od šestih mesecev. Ne glede na tretji odstavek
prejšnjega člena Agencija za zavarovalni nadzor, kadar neupravičeni imetnik dosega ali presega 90% delež glasovalnih pravic
ali delež v kapitalu zavarovalnice, v odredbi o odsvojitvi delnic
določi, da do odsvojitve delnic glasovalne pravice iz delnic, ki
jih ima neupravičeni imetnik v nasprotju s tem zakonom, izvršuje Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Neupravičeni imetnik do poteka roka, določenega
v odredbi o odsvojitvi delnic, Agenciji za zavarovalni nadzor
predloži:
1. poročilo o odsvojitvi delnic, ki vključuje podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic, in
2. dokaze o odsvojitvi.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor od pridobitelja delnic iz
prejšnjega odstavka zahteva, da pojasni, ali je delnice pridobil v
svojem imenu in za svoj račun. Agencija za zavarovalni nadzor
v postopku presoje, ali je imetnik ravnal v skladu z odredbo o
odsvojitvi delnic, izvede ustrezne dokaze o okoliščini, za čigav
račun je pridobitelj pridobil delnice. V postopku se smiselno
uporablja 480. člen tega zakona.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi, če:
1. neupravičeni imetnik v enem mesecu od pridobitve delnic vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža in je ta zahteva zavrnjena, zavržena ali umaknjena;
2. je imetniku odvzeto dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(5) Za odredbo o odsvojitvi delnic se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o odredbi o odpravi kršitev.
42. člen
(odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic)
(1) Če neupravičeni imetnik delnic ne odsvoji v roku,
določenem z odredbo o odsvojitvi delnic, ali če Agencija za
zavarovalni nadzor v postopku po tretjem odstavku prejšnjega
člena ugotovi, da ima pridobitelj delnice, ki so bile odsvojene
po odredbi o odsvojitvi delnic, v svojem imenu in za račun
neupravičenega imetnika (v nadaljnjem besedilu: neupravičeni
pridobitelj) izda odločbo, s katero neupravičenemu imetniku in
morebitnim neupravičenim pridobiteljem prepove uresničevanje vseh pravic iz delnic zavarovalnice, ki jih ima v nasprotju
s tem zakonom, in prepove zavarovalnici, da bi navedenim
osebam na kakršenkoli način omogočila uresničevanje pravic
iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu: odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic).
(2) Po izdaji odločbe o prepovedi uresničevanja pravic
iz delnic lahko neupravičeni imetnik in morebitni neupravičeni
pridobitelji uresničujejo samo še pravice iz števila delnic, ki
se izračuna tako, da se od števila delnic, s katerimi je imetnik
dosegel kvalificirani delež, odšteje ena delnica.
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(3) Izrek odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz
delnic vključuje:
1. podatke o neupravičenem imetniku, če je imetnik delnice odsvojil neupravičenemu pridobitelju, tudi podatke o neupravičenem pridobitelju;
2. število delnic, iz katerih lahko neupravičeni imetnik in
morebitni neupravičeni pridobitelji skupno uresničujejo pravice
iz delnic.
(4) Odločba o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic
zavarovalnice se vroči tudi zavarovalnici. Zavarovalnica od
vročitve odločbe neupravičenemu imetniku in neupravičenim
pridobiteljem iz delnic, na katere se odločba nanaša, ne sme
omogočiti uresničevanja nobenih pravic iz teh delnic.
(5) Če je zavarovalnica v obdobju od vročitve odločbe o
prepovedi uresničevanja pravic iz delnic do dneva, ko je delnice, na katere se je nanašala ta odločba, pridobil nov imetnik
v skladu s tem zakonom, izplačala dividendo, zavarovalnica
dividendo, ki pripade navedenim delnicam, izplača novemu
imetniku v osmih dneh po tistem, ko jo novi imetnik obvesti o
pridobitvi delnic.
43. člen
(delničarski sporazum)
(1) Delničarji zavarovalnice, ki so skupno imetniki delnic,
na podlagi katerih ne dosegajo kvalificiranega deleža v zavarovalnici, in sklenejo sporazum o usklajenem uresničevanju
upravljavskih upravičenj iz teh delnic (v nadaljnjem besedilu:
delničarski sporazum), v osmih dneh po sklenitvi o tem sporazumu obvestijo Agencijo za zavarovalni nadzor.
(2) Delničarji zavarovalnice, ki so skupno imetniki delnic, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani
delež v zavarovalnici in nameravajo skleniti delničarski sporazum (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani delničarski sporazum), pred sklenitvijo tega sporazuma pridobijo dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega
deleža.
(3) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma,
ki imajo veljavno dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pred vsako nadaljnjo pridobitvijo delnic zavarovalnice, na
podlagi katere skupni delež udeležencev kvalificiranega delniškega sporazuma preseže razpon, za katerega velja že izdano
dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, pridobijo novo
dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža.
(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi če:
1. namerava h kvalificiranemu delničarskemu sporazumu
pristopiti nov udeleženec ali
2. bi po sklenitvi delničarskega sporazuma iz prvega
odstavka tega člena zaradi pridobitve dodatnih delnic ali
zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani delež v
zavarovalnici.
(5) Določbe 31., 34. do 42. člena ter 45. in 47. člen tega
zakona o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža ter o
pravicah in obveznostih posameznega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega
delničarskega sporazuma.
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45. člen
(odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko odvzame dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, če nastopijo okoliščine iz prvega ali drugega odstavka 37. člena tega zakona.
(2) Z dokončnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža nastopijo pravne posledice iz
40. člena tega zakona.
46. člen
(pogojni odvzem dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža)
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža lahko Agencija za zavarovalni nadzor hkrati
izreče, da se odvzem ne bo izvršil, če kvalificirani imetnik v preizkusnem obdobju, ki ga določi Agencija za zavarovalni nadzor
in ki ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh
let od dneva izdaje odločbe, ne bo storil novih ravnanj, zaradi
katerih bodo nastopile okoliščine, zaradi katerih je mogoče
odvzeti dovoljenje.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če kvalificirani imetnik
v preizkusnem obdobju stori novo ravnanje, zaradi katerega
nastopijo okoliščine, zaradi katerih je mogoče odvzeti dovoljenje.
47. člen
(obvestila kvalificiranega imetnika Agenciji
za zavarovalni nadzor)
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odsvojiti delnice tako,
da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo
razpona, za katerega velja dovoljenje, o tem predhodno obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor.
(2) Če se delež kvalificiranega imetnika zaradi povečanja
osnovnega kapitala ali drugih korporacijskih dejanj zmanjša
pod spodnjo mejo razpona, za katerega velja dovoljenje, kvalificirani imetnik o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.
(3) Nadrejeni zavarovalni holding in mešani zavarovalni
holding, ki imata v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj zavarovalnici nadrejene družbe, obvestita Agencijo za zavarovalni nadzor tudi o vsaki spremembi
članov njunega poslovodstva.
48. člen
(predpis o kvalificiranih imetnikih)
Agencija za zavarovalni nadzor predpiše:
1. podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega
kvalificiranega imetnika iz 36. člena tega zakona;
2. podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki
jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža;
3. podrobnejšo vsebino, način in rok pošiljanja obvestil iz
prejšnjega člena.

44. člen

49. člen

(drugi primeri pridobitve položaja nadrejene osebe)

(predhodno pisno obvestilo o nameri pridobitve kvalificiranega
deleža v tuji finančni družbi)

(1) Oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega
bo pridobila položaj nadrejene osebe zavarovalnice, pridobi
pred sklenitvijo tega pravnega posla dovoljenje za pridobitev
kvalificiranega deleža iz drugega odstavka 31. člena tega zakona, ne glede na to, ali je hkrati delničar zavarovalnice oziroma
kakšen delež delnic zavarovalnice ima.
(2) Za dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža ter
za pravice in obveznosti kvalificiranega imetnika iz prejšnjega
odstavka se smiselno uporabljajo 34. do 42. člen ter 45. in
47. člen tega zakona.

(1) Zavarovalnica pred pridobitvijo kvalificiranega deleža
v drugi zavarovalnici oziroma drugi finančni družbi s sedežem
v tretji državi o nameri pisno obvesti Agencijo za zavarovalni
nadzor najmanj dva meseca pred pridobitvijo.
(2) Zavarovalnica iz prejšnjega odstavka pred vsako nadaljnjo pridobitvijo, na podlagi katere bo dosegla ali presegla
mejo 20%, ene tretjine ali 50% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice ali finančne družbe tretje države
ali na podlagi katerega bo zavarovalnica postala obvladujoča
družba zavarovalnice ali finančne družbe tretje države, o na-
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meri pisno obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor najmanj tri
mesece pred pridobitvijo.
(3) Če namerava zavarovalnica odsvojiti delnice oziroma
poslovne deleže tako, da bi se njen delež v zavarovalnici ali
finančni družbi tretje države zmanjšal pod mejo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, o tem predhodno obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor.
(4) Predhodnemu pisnemu obvestilu iz prvega ali drugega
odstavka tega člena je treba priložiti:
1. seznam imetnikov kvalificiranih deležev v zavarovalnici
ali finančni družbi tretje države s podatki o njihovih deležih ter
prevod overjenega izpiska iz sodnega registra oziroma drugega
javnega registra za vsakega izmed njih;
2. prevod overjenega izpiska iz sodnega registra oziroma
drugega javnega registra za zavarovalnico ali finančno družbo
tretje države;
3. letni poročili zavarovalnice ali finančne družbe tretje
države za zadnji dve poslovni leti;
4. če je zavarovalnica ali finančna družba tretje države
po predpisih države sedeža zavezana za revizijo: revizorjevo
poročilo z mnenjem o letnem poročilu za zadnji dve poslovni
leti;
5. seznam oseb, ki so povezane z zavarovalnico ali finančno družbo tretje države z opisom načina povezav;
6. strategijo upravljanja zavarovalnice ali finančne družbe
tretje države s presojo ekonomske učinkovitosti naložbe.
2.5. Sistem upravljanja zavarovalnice
50. člen
(trden in zanesljiv sistem upravljanja)
(1) Zavarovalnica vzpostavi in uresničuje trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki obsega najmanj:
1. pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede
odgovornosti;
2. učinkovit sistem prenosa informacij;
3. učinkovite in v organizacijsko strukturo ter procese odločanja zavarovalnice integrirane ključne funkcije upravljanja.
Ključne funkcije upravljanja so funkcija upravljanja tveganj,
funkcija spremljanja skladnosti, funkcija notranje revizije in
aktuarska funkcija;
4. strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj;
5. ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja,
ki so skladni z njenimi sistemi, viri in postopki, med katere sodi
tudi izdelava kriznega načrta.
(2) Zavarovalnica ima pisno opredeljena pravila sistema
upravljanja, ki določajo najmanj način upravljanja tveganj, spremljanje skladnosti, sistem notranjih kontrol, notranjo revizijo,
aktuarsko funkcijo in izločene posle, če zavarovalnica del poslovanja prenese na drugo osebo. Pravila sistema upravljanja
so pregledna in razumljiva.
(3) Pravila sistema upravljanja so predmet rednega, najmanj letnega pregleda. Pravila sistema upravljanja predhodno
potrdi upravni odbor oziroma uprava zavarovalnice s soglasjem
nadzornega sveta zavarovalnice.
(4) Sistem upravljanja je sorazmeren naravi, obsegu in
zahtevnosti poslov zavarovalnice.
(5) Zavarovalnica na področju sistema upravljanja poleg
tega zakona upošteva tudi akte in regulativne tehnične standarde, ki jih sprejme Evropska komisija na podlagi 50. člena
Direktive 2009/138/ES, ter predpise, ki jih izda Agencija za
zavarovalni nadzor.
51. člen
(funkcija)
V okviru sistema upravljanja funkcija pomeni sposobnost
zavarovalnice za opravljanje praktičnih nalog.
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52. člen
(nosilci ključnih funkcij)
(1) Nosilec ključne funkcije zavarovalnice je oseba, ki
jo je upravni odbor ali uprava s soglasjem nadzornega sveta
pooblastil kot osebo, ki je odgovorna za eno ali več ključnih
funkcij zavarovalnice.
(2) Nosilec ključne funkcije je lahko le oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in
izkušnje, potrebne za zanesljivo in preudarno opravljanje nalog
ključne funkcije;
2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
3. nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja;
4. ni oseba, ki v zavarovalnici opravlja funkcijo člana
uprave ali prokurista;
5. ni oseba, za katero je Agencija za zavarovalni nadzor v
zadnjih petih letih zavarovalnici pravnomočno naložila odvzem
pooblastila za ključno funkcijo zaradi hujše kršitve 4. oziroma
8. poglavja tega zakona oziroma za katero je Agencija za
zavarovalni nadzor v zadnjih petih letih pokojninski družbi
pravnomočno naložila razrešitev imenovanega pooblaščenega
aktuarja zaradi hujše kršitve nalog pooblaščenega aktuarja,
določenih v 604. členu tega zakona;
6. je oseba dobrega ugleda in integritete.
(3) Nosilec funkcije notranje revizije poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka, izpolnjuje tudi pogoj iz 163. člena tega
zakona. Nosilec aktuarske funkcije poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka, izpolnjuje tudi pogoje, ki so navedeni v 169. členu
tega zakona.
(4) O podelitvi pooblastila nosilcu ključne funkcije zavarovalnica v roku osmih dni, od podelitve pooblastila, obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor. V obvestilu poda tudi utemeljitve glede primernosti novo pooblaščenega nosilca ključne
funkcije.
(5) Če v zvezi z nosilcem ključne funkcije nastopijo okoliščine, da nosilec ključne funkcije ne izpolnjuje več pogojev
iz drugega odstavka tega člena, mu zavarovalnica odvzame
pooblastilo za ključno funkcijo.
(6) Zavarovalnica v roku osmih dni od dneva odvzema
pooblastila nosilcu ključne funkcije oziroma prenehanja opravljanja nalog nosilca ključne funkcije Agencijo za zavarovalni
nadzor pisno obvesti o razlogih, ki so privedli do odvzema pooblastila nosilcu ključne funkcije oziroma prenehanja opravljanja
nalog nosilca ključne funkcije.
(7) Nosilec ključne funkcije v roku osmih dni od dne, ko
je po lastni volji prenehal opravljati naloge ključne funkcije, obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o razlogih za prenehanje
opravljanja nalog ključne funkcije.
(8) V primeru odvzema pooblastila nosilcu ključne funkcije
oziroma prenehanja opravljanja nalog nosilca ključne funkcije
zavarovalnica pooblasti novega nosilca ključne funkcije v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v treh mesecih od
dneva odvzema pooblastila nosilcu ključne funkcije oziroma od
dneva prenehanja opravljanja nalog ključne funkcije.
(9) Za namen ugotavljanja in nadzora nad izpolnjevanjem pogojev nosilcev ključnih funkcij Agencija za zavarovalni
nadzor in zavarovalnica pridobita podatke iz 2. točke drugega
odstavka tega člena od nosilca ključne funkcije, lahko pa jih
pridobita iz kazenske evidence.
(10) Za namen ugotavljanja in nadzora izpolnjevanja pogojev nosilcev ključnih funkcij Agencija za zavarovalni nadzor
in zavarovalnica pridobita podatke iz 3. točke drugega odstavka
tega člena iz poslovnega registra oziroma druge evidence.
(11) Za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije,
Agencija za zavarovalni nadzor in zavarovalnica pridobita kot
zadosten dokaz glede 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena enakovredne dokumente pristojnih organov držav, v katerih
je tuji državljan prebival v zadnjih desetih letih pred pooblastitvijo za nosilca ključne funkcije.
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53. člen
(kršitve nalog nosilcev ključnih funkcij)
(1) Kršitve nalog nosilcev ključnih funkcij pomenijo kršitev
nalog nosilcev ključnih funkcij, kot jih za posamezno ključno
funkcijo v 4. oziroma 8. poglavju določa ta zakon.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo naloži zavarovalnici odvzem pooblastila nosilcu ključne funkcije in pooblastitev novega nosilca ključne funkcije, če:
– nosilec ključne funkcije ne izpolnjuje pogojev iz drugega
odstavka prejšnjega člena,
– nosilec ključne funkcije huje krši naloge, določene s
tem zakonom.
(3) Če nosilec ključne funkcije stori hujšo kršitev, opredeljeno v četrtem odstavku tega člena, zavarovalnica odvzame tej
osebi pooblastilo za ključno funkcijo in o tem obvesti Agencijo za
zavarovalni nadzor v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena.
(4) Kršitev nalog nosilca ključne funkcije ima značilnost
hujše kršitve, če:
1. je zaradi kršitve nalog nosilca ključne funkcije ogroženo poslovanje zavarovalnice v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj ali
2. nosilec ključne funkcije ponovno stori kršitev vsaj enkrat v treh letih po storitvi istovrstne kršitve.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor izreče nosilcu ključne
funkcije opomin, če krši obveznosti iz 4. ali 8. poglavja tega
zakona, ki se nanašajo na naloge nosilca ključne funkcije, in
niso podani pogoji za odvzem pooblastila.
2.6. Organi vodenja in nadzora zavarovalnice
2.6.1. Skupne določbe
54. člen
(izbira sistema upravljanja zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica lahko izbere dvotirni sistem upravljanja
zavarovalnice z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem
upravljanja zavarovalnice z upravnim odborom.
(2) Za upravo in nadzorni svet zavarovalnice se uporablja
ta zakon in določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki
urejajo upravo oziroma nadzorni svet delniške družbe. V primeru družbe za vzajemno zavarovanje se določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe uporabljajo smiselno, pri čemer se ne
uporablja določbe, ki ureja udeležbo članov uprave pri dobičku.
(3) Določbe tega zakona, ki veljajo za člane organov
vodenja in nadzora, vključno s pogoji, določenimi v 57. in
67. členu tega zakona, veljajo tudi za člane, ki so predstavniki
delavcev. Pri izreku ukrepa iz tretjega odstavka 67. člena tega
zakona se v primeru člana nadzornega sveta, ki je predstavnik
delavcev, namesto skupščine zavarovalnice upošteva organ, ki
je imenoval predstavnika delavcev v nadzorni svet zavarovalnice. Pri izreku ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 308. člena in
4. točke prvega odstavka 312. člena tega zakona se v primeru
člana uprave, ki je predstavnik delavcev, namesto nadzornega
sveta zavarovalnice upošteva organ, ki je imenoval predstavnika delavcev v upravo zavarovalnice.
(4) Kadar ta zakon ne določa drugače, se za upravni odbor zavarovalnice z enotirnim sistemom upravljanja smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o nadzornem svetu zavarovalnice, za izvršne direktorje pa določbe tega zakona o upravi
zavarovalnice. Za posameznega člana upravnega odbora se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o članu nadzornega
sveta zavarovalnice, za posameznega izvršnega direktorja pa
določbe o članu uprave.
(5) Za izvršne direktorje in člane upravnega odbora zavarovalnice z enotirnim sistemom upravljanja veljajo posebna
pravila:
1. upravni odbor zavarovalnice imenuje najmanj dva izvršna direktorja;
2. za izvršnega direktorja je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora zavarovalnice;
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3. člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, ne
smejo voditi poslov zavarovalnice.
(6) Za upravljanje, nadzor in nosilce ključnih funkcij zavarovalnice se uporabljajo:
1. določbe 2.5. in 2.6. oddelka tega zakona,
2. akt, ki ga izda Evropska komisija na podlagi prvega in
drugega odstavka 50. člena Direktive 2009/138/ES, in
3. predpisi, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor.
55. člen
(predpis o članih uprave)
Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobno dokumentacijo, s katero kandidat za člana uprave zavarovalnice
izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 57. člena tega zakona.
2.6.2. Uprava zavarovalnice
56. člen
(uprava zavarovalnice)
(1) Uprava zavarovalnice ima najmanj dva člana, ki zavarovalnico skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu.
Nihče od članov uprave zavarovalnice oziroma prokurist ne
sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje zavarovalnice
za celoten obseg poslov iz dejavnosti zavarovalnice.
(2) Člani uprave zavarovalnice, ki opravljajo svoje naloge
na podlagi pogodbe o zaposlitvi, opravljajo posle vodenja zavarovalnice za polen delovni čas.
(3) Najmanj en član uprave zavarovalnice ima znanje
slovenskega jezika, primerno za opravljanje dolžnosti člana
uprave zavarovalnice.
(4) Uprava zavarovalnice vodi posle zavarovalnice v Republiki Sloveniji.
(5) Uprava zavarovalnice je sestavljena tako, da je zagotovljena ustrezna raznolikost kvalifikacij, znanja in izkušenj za
profesionalno upravljanje zavarovalnice.
57. člen
(pogoji za člana uprave zavarovalnice)
(1) Član uprave zavarovalnice je lahko oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in
izkušnje, potrebne za vodenje poslov zavarovalnice;
2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
3. nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja;
4. je oseba dobrega ugleda in integritete.
(2) Pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka je izpolnjen, če
ima oseba zadostno teoretično in praktično znanje za vodenje
zavarovalnih poslov. Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je
pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima oseba
najmanj petletne izkušnje pri vodenju poslov zavarovalnice oziroma družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica
oziroma drugih primerljivih poslov.
(3) Podatke iz 2. točke prvega odstavka tega člena pridobi
Agencija za zavarovalni nadzor od kandidata za člana uprave
zavarovalnice, lahko pa jih pridobi iz kazenske evidence.
(4) Podatke iz 3. točke prvega odstavka tega člena pridobi
Agencija za zavarovalni nadzor iz poslovnega registra.
(5) Za tuje državljane pridobi Agencija za zavarovalni
nadzor kot zadosten dokaz glede 2. in 3. točke prvega odstavka
tega člena enakovredne dokumente pristojnih organov države,
v katerih je tuji državljan prebival v zadnjih desetih letih pred
imenovanjem za člana uprave zavarovalnice.
(6) Kadar pristojni organ države članice ali tretje države,
v kateri ima ali je imel bivališče tuji državljan, ne posreduje podatkov iz prejšnjega odstavka, ima enakovredno veljavo izjava
tujega državljana, overjena pri notarju.
(7) Dokumenti iz petega in šestega odstavka tega člena
se predložijo v roku treh mesecev od njihove izdaje.
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58. člen

(sklep nadzornega sveta o imenovanju
za člana uprave zavarovalnice)
(1) Nadzorni svet odloča o imenovanju določene osebe
za člana uprave zavarovalnice, preden ta oseba vloži zahtevo
za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.
(2) Sklep nadzornega sveta o imenovanju določene osebe za člana uprave zavarovalnice učinkuje:
1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi
dovoljenje za opravljanje te funkcije; in
2. pod razveznim pogojem, ki nastopi, če:
– ta oseba v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za
člana uprave zavarovalnice ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne, ali
– Agencija za zavarovalni nadzor zavrže ali zavrne zahtevo te osebe za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije.
59. člen
(dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
zavarovalnice)
(1) Funkcije člana uprave zavarovalnice ne sme nastopiti niti opravljati oseba, ki ni pridobila dovoljenja Agencije
za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave
zavarovalnice.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave zavarovalnice kandidat za člana uprave priloži:
1. dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 57. člena tega zakona,
2. sklep nadzornega sveta zavarovalnice o imenovanju za
člana uprave zavarovalnice.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko odloči, da kandidat za člana uprave zavarovalnice v postopku odločanja o
dovoljenju opravi predstavitev vodenja poslov zavarovalnice.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, če kandidat
izpolnjuje pogoje za člana uprave zavarovalnice, če je bil imenovan v skladu s prejšnjim členom in če bo glede na predvidene dolžnosti posameznih članov uprave v predvideni sestavi
zagotovljena ustrezna raznolikost kvalifikacij, znanja in izkušenj
za profesionalno upravljanje zavarovalnice.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor podatke, ki jih potrebuje v postopku odločanja o izdaji dovoljenja za opravljanje
funkcije člana uprave, po uradni dolžnosti brezplačno pridobi
od pristojnih državnih organov oziroma nosilcev javnih pooblastil. Za presojo ugleda in izkušenj posameznega kandidata
Agencija za zavarovalni nadzor pridobi tudi informacije, ki jih
obdeluje EIOPA glede morebitnih ukrepov in sankcij, ki so jih
izrekli drugi pristojni organi.
(6) Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice preneha veljati, če:
– osebi preneha funkcija člana uprave zavarovalnice, na
katero se dovoljenje nanaša, ali
– oseba v roku treh mesecev od prejema dovoljenja
za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice ni začela
opravljati funkcije člana uprave zavarovalnice, na katero se
dovoljenje nanaša.
(7) Nadzorni svet zavarovalnice Agencijo za zavarovalni
nadzor obvesti o tem, da je osebi prenehala funkcija člana
uprave zavarovalnice, najpozneje v petih delovnih dneh po
prenehanju funkcije.
(8) Če dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave
zavarovalnice preneha veljati, Agencija za zavarovalni nadzor
izda odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo
veljati.
60. člen
(prokura)
(1) Zavarovalnica lahko podeli prokuro in jo vpiše v sodni register le osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
57. člena tega zakona.
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(2) Če je bilo članu uprave zavarovalnice odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice,
zavarovalnica tej osebi pet let od pravnomočnosti odločbe o
odvzemu dovoljenja ne sme podeliti prokure in prokure ne sme
vpisati v sodni register.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo naloži upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice, da razreši prokurista,
če:
– ta ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 57. člena
tega zakona,
– je kršen prejšnji odstavek.
61. člen
(dolžnosti članov uprave)
(1) Člani uprave zavarovalnice zagotovijo, da zavarovalnica posluje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, ter drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje zavarovalnice, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Člani uprave zavarovalnice solidarno odgovarjajo zavarovalnici za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih
nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali
svoje dolžnosti.
(3) Posamezni član uprave zavarovalnice je prost odškodninske odgovornosti za škodo iz drugega odstavka tega člena,
če dokaže enega od naslednjih oprostilnih razlogov:
1. da dejanj, določenih v prvem odstavku tega člena, ni
mogel opraviti samostojno in:
– je na seji uprave zavarovalnice predlagal, da se
opravijo, a so drugi člani uprave zavarovalnice temu nasprotovali, ali
– član uprave zavarovalnice, ki je bil v notranjem razmerju med člani uprave odgovoren za področje poslovanje
zavarovalnice, na katerem je podana kršitev, iz katere izhaja
škoda, ni pravočasno pripravil ustreznih strokovnih podlag,
ali
2. da za kršitev določbe prvega odstavka tega člena kljub
potrebni profesionalni skrbnosti ni mogel vedeti ali je ni mogel
preprečiti.
62. člen
(obveščanje nadzornega sveta)
(1) Uprava zavarovalnice nemudoma pisno obvesti nadzorni svet zavarovalnice:
1. če je ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost zavarovalnice;
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov oziroma prepoved
opravljanja posameznih zavarovalnih poslov;
3. če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da
primerni lastni viri sredstev ne dosegajo zahtevanega solventnostnega kapitala;
4. če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da
primerni osnovni lastni viri sredstev ne dosegajo zahtevanega
minimalnega kapitala;
5. o ugotovitvah Agencije za zavarovalni nadzor, davčne
inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora
nad zavarovalnico.
(2) Član uprave zavarovalnice nadzorni svet nemudoma
pisno obvesti:
1. da je bil imenovan ali da mu je prenehala funkcija v
organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb;
2. o pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali
neposredno sam ali njegov ožji družinski član pridobil delnice
oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj s svojimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže
ali preseže kvalificirani delež oziroma se njihov delež zmanjša
pod mejo kvalificiranega deleža;
3. o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave zavarovalnice.
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63. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za
opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, če:
1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. uprava zavarovalnice, katere član je, krši obveznosti iz
158. člena tega zakona, razen če član uprave zavarovalnice
dokaže katerega od oprostilnih razlogov, navedenih v tretjem
odstavku 61. člena tega zakona;
3. član uprave zavarovalnice huje krši druge obveznosti
člana uprave, določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka
61. člena tega zakona;
4. je član uprave zavarovalnice pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja;
5. član uprave zavarovalnice ne izpolnjuje več pogojev iz
prvega odstavka 57. člena tega zakona.
(2) Kršitev obveznosti iz 3. točke prvega odstavka tega
člena ima značilnost hujše kršitve, če:
1. je zaradi te kršitve ogrožena likvidnost ali kapitalska
ustreznost zavarovalnice ali
2. član uprave zavarovalnice stori kršitev enakih značilnosti že drugič v obdobju dveh let, pri čemer se ne zahteva, da bi
bila prej storjena kršitev že pravnomočno ugotovljena.
64. člen
(pogojni odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije
člana uprave)
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice lahko Agencija za zavarovalni
nadzor hkrati izreče, da se odvzem ne bo izvršil, če član uprave
zavarovalnice v preizkusnem obdobju, ki ga določi Agencija za
zavarovalni nadzor in ki ne sme biti krajše od šestih mesecev
in ne daljše od dveh let od dneva izdaje odločbe, ne bo storil
nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje ali
izreči opomin.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če član uprave zavarovalnice v preizkusnem obdobju stori novo kršitev, zaradi katere
je mogoče odvzeti dovoljenje ali izreči opomin.
65. člen
(opomin)
Agencija za zavarovalni nadzor izreče članu uprave zavarovalnice opomin, če član uprave zavarovalnice krši obveznosti
člana uprave, določene s predpisi ali pravili iz prvega odstavka
61. člena tega zakona, in ni pogojev za odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave.
2.6.3. Nadzorni svet zavarovalnice
66. člen
(člani nadzornega sveta zavarovalnice)
(1) Funkcije člana nadzornega sveta zavarovalnice ne
more opravljati oseba, ki je v razmerju tesne povezanosti s
pravno osebo, v kateri ima zavarovalnica več kot 5% delež
glasovalnih pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene
družbe znotraj skupine kot jo opredeljuje zakon, ki ureja finančne konglomerate.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja gospodarske družbe,
lahko oseba, ki opravlja funkcijo člana nadzornega sveta, ali
drugega organa nadzora samo v zavarovalnicah in drugih
družbah, ki so vključene v skupino kot jo opredeljuje zakon, ki
ureja finančne konglomerate, to funkcijo opravlja:
1. če jo opravlja v okviru redne zaposlitve v članici te
skupine in za opravljanje te funkcije, razen rednih prejemkov
na podlagi zaposlitve, ne prejema posebnega plačila: v neomejenem številu nadzornih svetov zavarovalnic in drugih družb,
vključenih v to skupino,
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2. v drugih primerih: v skupno sedmih nadzornih svetih
zavarovalnic in drugih družb, vključenih v to skupino.
67. člen
(pogoji za opravljanje funkcije člana
nadzornega sveta zavarovalnice)
(1) Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko
imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti
in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice;
2. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja;
3. nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja in
4. je oseba dobrega ugleda in integritete.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj
iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba
najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem
poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zahteva od uprave
zavarovalnice, da skliče skupščino zavarovalnice in predlaga
razrešitev člana nadzornega sveta zavarovalnice, če:
1. član nadzornega sveta krši dolžnosti člana nadzornega
sveta;
2. obstaja ali nastopi ovira za imenovanje člana nadzornega sveta iz prejšnjega člena;
3. član nadzornega sveta ne izpolnjuje ali preneha izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega člena;
4. z imenovanjem člana nadzornega sveta zavarovalnice
v nadzornem svetu zavarovalnice ni zagotovljena ustrezna
raznolikost kvalifikacij, znanja in izkušenj za profesionalno nadzorovanje zavarovalnice.
68. člen
(pristojnosti nadzornega sveta zavarovalnice)
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ima nadzorni svet
zavarovalnice tudi naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje upravi k poslovni strategiji zavarovalnice;
2. daje soglasje upravi k finančnemu načrtu zavarovalnice;
3. daje soglasje upravi k pisnim pravilom sistema upravljanja iz drugega odstavka 50. člena tega zakona;
4. daje soglasje upravi k letnemu načrtu dela notranje
revizije;
5. odloča o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.
69. člen
(dolžnosti članov nadzornega sveta zavarovalnice)
(1) Člani nadzornega sveta zavarovalnice:
1. nadzirajo primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije;
2. obravnavajo ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor,
davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih
nadzora nad zavarovalnico;
3. preverjajo letna in druga finančna poročila in o tem
izdelajo pisno poročilo skupščini delničarjev zavarovalnice;
4. obrazložijo skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu
zavarovalnice.
(2) Člani nadzornega sveta zavarovalnice solidarno odgovarjajo zavarovalnici za škodo, ki je nastala kot posledica
kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in
vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.
(3) Posamezen član nadzornega sveta je prost odškodninske odgovornosti za škodo iz drugega odstavka tega člena,
če dokaže enega od naslednjih oprostilnih razlogov:
1. da dejanj, določenih v prvem odstavku tega člena, ni
mogel opraviti samostojno in:
– je na seji nadzornega sveta predlagal, da se opravijo, a
so drugi člani nadzornega sveta temu nasprotovali, ali
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– član nadzornega sveta, ki je bil v notranjem razmerju
med člani nadzornega sveta odgovoren za področje poslovanje
zavarovalnice, na katerem je podana kršitev, iz katere izhaja
škoda, ni pravočasno pripravil ustreznih strokovnih podlag, ali
2. da za kršitev prvega odstavka tega člena kljub potrebni
profesionalni skrbnosti ni mogel vedeti ali je ni mogel preprečiti.
(4) Član nadzornega sveta zavarovalnice Agencijo za
zavarovalni nadzor obvesti nemudoma:
1. da je bil imenovan ali da mu je prenehala funkcija v
organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb;
2. o pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali
neposredno, sam ali njegov ožji družinski član pridobil delnice
oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj s svojimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže
ali preseže kvalificirani delež oziroma se njihov delež zmanjša
pod mejo kvalificiranega deleža.
70. člen
(revizijska komisija)
Nadzorni svet zavarovalnice imenuje revizijsko komisijo.
2.7. Redna likvidacija zavarovalnice
71. člen
(sklep skupščine o likvidaciji zavarovalnice)
(1) Skupščina zavarovalnice lahko sprejme sklep o prenehanju zavarovalnice in začetku likvidacijskega postopka (v
nadaljnjem besedilu: sklep o likvidaciji).
(2) Skupščina zavarovalnice, ki ima podružnico v drugi
državi članici, lahko sprejme sklep iz prejšnjega odstavka šele
po pridobitvi mnenja Agencije za zavarovalni nadzor.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor v mnenju iz drugega
odstavka tega člena oceni ustreznost jamstev za zavarovanje
terjatev upnikov zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor
izda mnenje v roku 30 dni po prejemu zahteve za izdajo mnenja. Če Agencija za zavarovalni nadzor mnenja ne izda v roku
30 dni, lahko skupščina zavarovalnice takoj po izteku tega roka
sprejme sklep o likvidaciji.
(4) Za likvidacijo zavarovalnice na podlagi sklepa o likvidaciji se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, o likvidaciji delniške družbe na podlagi sklepa skupščine, če ni v 2.7. oddelku tega zakona drugače določeno. V
primeru družbe za vzajemno zavarovanje se določbe zakona,
ki ureja gospodarske družbe, uporabljajo smiselno.
(5) Za likvidacijo zavarovalnice, ki ima podružnico v drugi
državi članici, se smiselno uporabljajo tudi drugi odstavek
329. člena in 335. do 339. člen tega zakona, če ni v šestem
odstavku tega člena določeno drugače.
(6) Likvidacijski upravitelj objavi sklep o likvidaciji v obliki
povzetka v Uradnem listu EU in dveh dnevnih časopisih, ki
izhajata na celotnem območju države članice, v kateri ima
zavarovalnica podružnico.
72. člen
(likvidacijski upravitelj zavarovalnice)
(1) Za likvidacijskega upravitelja zavarovalnice je lahko
imenovana le fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave v tej
zavarovalnici.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko za
likvidacijskega upravitelja zavarovalnice imenovana oseba, ki
nima dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
funkcije člana uprave v tej zavarovalnici, če pred nastopom
funkcije pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja zavarovalnice.
(3) Za dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega
upravitelja zavarovalnice iz drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za
opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. Dovoljenje za
opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja zavarovalnice

Uradni list Republike Slovenije
velja samo za likvidacijo tiste zavarovalnice, v zvezi s katero
je bilo pridobljeno.
73. člen
(omejitev dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov)
(1) Uprava zavarovalnice obvesti Agencijo za zavarovalni
nadzor o sklepu o likvidaciji naslednji delovni dan po sprejemu
sklepa.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi obvestila iz
prvega odstavka tega člena izda odločbo, s katero:
1. omeji veljavnost dovoljenja za opravljanje zavarovalnih
poslov na posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije zavarovalnice;
2. določi, v kolikšnem obsegu se za zavarovalnico v likvidaciji uporabljajo pravila tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi.
(3) Po vročitvi odločbe iz drugega odstavka tega člena
lahko zavarovalnica opravlja samo še tiste posle, ki so določeni s to odločbo, in druge posle, ki so potrebni za izvedbo
likvidacije.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo iz
drugega odstavka tega člena zavarovalnici, ki ima podružnico
v državi članici, še pred izdajo odločbe obvesti nadzorni organ
te države članice. V obvestilu navede tudi pravne posledice in
dejanske učinke izdane odločbe.
(5) Če zaradi zaščite interesov strank zavarovalnice oziroma zaradi drugih javnih koristi z izdajo odločbe iz četrtega
odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Agencija za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ države članice takoj po
izdaji odločbe.
74. člen
(ponovna pridobitev dovoljenja za opravljanje
zavarovalnih poslov)
(1) Če skupščina zavarovalnice odloči, da zavarovalnica
deluje dalje, lahko zavarovalnica ponovno začne opravljati zavarovalne posle samo, če ponovno pridobi dovoljenje Agencije
za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.
(2) Predlogu za vpis sklepa iz prvega odstavka tega člena
v sodni register je treba priložiti novo dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.
75. člen
(prenehanje opravljanja zavarovalnih poslov zaradi
spremembe dejavnosti zavarovalnice)
(1) Določbe 2.7. oddelka tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če skupščina zavarovalnice sprejme sklep, s katerim
se dejavnost zavarovalnice spremeni tako, da zavarovalnica ne
opravlja več zavarovalnih poslov.
(2) Pri smiselni uporabi se namesto:
1. »sklep o likvidaciji« uporabi »sklep o spremembi dejavnosti«;
2. »posli, ki so potrebni za izvedbo likvidacije« uporabi
»posli, ki so potrebni za izpolnitev obveznosti iz že sklenjenih
zavarovalnih poslov«.
2.8. Družba za vzajemno zavarovanje
2.8.1. Splošne določbe
76. člen
(pojem)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba, ki
opravlja zavarovalne posle za svoje člane po načelu vzajemnosti in je za opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije
za zavarovalni nadzor.
(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko v skladu z
drugim odstavkom 81. člena tega zakona opravlja zavarovalne
posle tudi za nečlane, če tako določa statut ali drugi akt družbe.
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77. člen
(firma)
Firma družbe za vzajemno zavarovanje vsebuje označbo,
da gre za družbo za vzajemno zavarovanje (»d.v.z.«).
2.8.2. Ustanovitev družbe za vzajemno zavarovanje
78. člen
(ustanovitev)
Družba za vzajemno zavarovanje se ustanovi tako, da
ustanovitelji sprejmejo in podpišejo statut in vplačajo ustanovni
kapital.
79. člen
(statut)
(1) Statut družbe za vzajemno zavarovanje je izdelan v
obliki notarskega zapisa.
(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa:
1. firmo in sedež družbe;
2. vrste zavarovalnih poslov, ki jih bo družba za vzajemno
zavarovanje opravljala;
3. obliko in način objav, pomembnih za družbo oziroma
za člane;
4. začetek in prenehanje članstva;
5. ali družba opravlja zavarovalne posle tudi za nečlane;
6. višino ustanovnega kapitala ter pogoje in način vračila
sredstev, vplačanih za oblikovanje ustanovnega kapitala;
7. pogoje in način vplačila sredstev članov ter izplačila
sredstev članom;
8. višino ter način oblikovanja varnostnih rezerv;
9. merila za delitev dobička;
10. pogoje in način uporabe dobička oziroma kritja izgub;
11. ali posluje po načelu naknadnih vplačil oziroma znižanja obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe;
12. sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni);
13. število članov organov vodenja ali nadzora;
14. mandatno dobo članov organa vodenja ali nadzora;
15. ali je skupščina družbe organizirana kot skupščina
članov ali kot skupščina zastopnikov;
16. če je skupščina organizirana kot skupščina zastopnikov, ureditev volitev v skupščino zastopnikov;
17. najmanjše število članov skupščine, ki lahko uresničujejo manjšinske pravice;
18. način prenehanja družbe;
19. pravila in postopke v zvezi s prispevki članov, premijami članov in nečlanov ter z izvedbo naknadnih vplačil.
(3) Druga vprašanja, ki so pomembna za družbo za vzajemno zavarovanje in niso urejena s statutom, se lahko v skladu
s tem zakonom uredijo v drugih aktih družbe.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor družbi za vzajemno
zavarovanje zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
zavarovalnih poslov tudi, če so ali bi bili zaradi določb statuta
lahko ogroženi interesi članov.
(5) Družba za vzajemno zavarovanje ob sklenitvi zavarovalne pogodbe, ki je temelj za pridobitev članstva v
družbi, članu omogoči vpogled v veljavni statut v pisni ali
elektronski obliki ter mu omogoči vpogled v nadaljnje spremembe statuta.
80. člen
(vpis v sodni register)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje pridobi lastnost
pravne osebe z vpisom v sodni register.
(2) Pri družbi za vzajemno zavarovanje se v sodni register
vpišejo podatki, ki se v sodni register vpišejo, kadar je subjekt
vpisa delniška družba, razen podatkov o številu delnic ter o
ustanoviteljih, delničarjih ali članih družbe.
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2.8.3. Razmerja med družbo za vzajemno zavarovanje
in člani
81. člen
(članstvo v družbi za vzajemno zavarovanje)
(1) Članstvo v družbi za vzajemno zavarovanje je vezano
na obstoj zavarovalne pogodbe z družbo.
(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko sklepa zavarovalne pogodbe tudi tako, da s sklenitvijo zavarovalne pogodbe
zavarovalec ne pridobi položaja člana družbe za vzajemno
zavarovanje, in sicer če je zavarovalna pogodba sklenjena za
čas, ki je krajši od enega leta.
(3) S sklenitvijo zavarovalne pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zavarovalec, ki ni hkrati zavarovanec,
ne pridobi položaja člana družbe, temveč postane član družbe
zavarovanec.
82. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti članov)
(1) Člani ne odgovarjajo za obveznosti družbe za vzajemno zavarovanje.
(2) Član ne more pobotati plačil prispevkov, naknadnih
vplačil in drugih obveznosti do družbe za vzajemno zavarovanje s svojo terjatvijo do družbe za vzajemno zavarovanje.
(3) Prispevki in naknadna vplačila članov, kakor tudi obveznosti družbe za vzajemno zavarovanje v razmerju do članov,
se lahko določijo ob enakih predpostavkah samo z uporabo
enakih meril.
2.8.4. Lastni viri sredstev družbe za vzajemno zavarovanje
83. člen
(ustanovni kapital)
(1) Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje je
treba oblikovati ustanovni kapital, ki je namenjen kritju stroškov
ustanovitve ter kritju organizacijskih in drugih stroškov, povezanih z začetkom poslovanja. Če statut ne določa drugače, se
ustanovni kapital lahko uporabi tudi za oblikovanje varnostnih
rezerv.
(2) Najnižji ustanovni kapital družbe za vzajemno zavarovanje je enak višini zahtevanega minimalnega kapitala
(absolutni prag) iz drugega odstavka 233. člena tega zakona.
(3) Kadar družba za vzajemno zavarovanje po ustanovitvi
zahteva izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v
dodatnih zavarovalnih vrstah ali za opravljanje pozavarovalnih
poslov, Agencija za zavarovalni nadzor kot pogoj za izdajo
dovoljenja zahteva ustrezno zvišanje ustanovnega kapitala,
če kritja stroškov, povezanih z začetkom poslovanja v drugih
zavarovalnih vrstah ali z začetkom opravljanja pozavarovalnih
poslov, ni mogoče zagotoviti na drugačen način.
84. člen
(sredstva na računih članov družbe
za vzajemno zavarovanje)
(1) Sredstva na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje se upoštevajo kot osnovni lastni viri sredstev družbe
za vzajemno zavarovanje.
(2) Razvrstitev sredstev na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje v razrede se izvede v skladu s 197. členom
tega zakona.
85. člen
(vplačilo in vračilo ustanovnega kapitala)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje lahko začne poslovati šele, ko so v celoti in v denarju vplačana sredstva v višini
ustanovnega kapitala.
(2) Sredstva, vplačana za oblikovanje ustanovnega kapitala, se lahko vračajo samo iz dobička posameznega poslovnega leta, če se z vračilom ne znižajo osnovni lastni viri
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sredstev družbe za vzajemno zavarovanje tako, da pride do
kršitve izpolnjevanja zahtevanega solventnostnega kapitala ali
zahtevanega minimalnega kapitala.
(3) Statut družbe za vzajemno zavarovanje lahko določa,
da imajo osebe, ki so zagotovile sredstva za oblikovanje ustanovnega kapitala, pravico sodelovati pri upravljanju družbe za
vzajemno zavarovanje oziroma da imajo pravico do izplačila
obresti iz letnih prejemkov in do udeležbe pri dobičku, ugotovljenem v letnem poročilu. Izplačila obresti oziroma udeležba
pri dobičku je mogoča samo, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
86. člen
(premije, naknadna vplačila oziroma znižanje obveznosti)
(1) Sredstva, potrebna za poslovanje družbe za vzajemno zavarovanje v posameznem letu, se krijejo iz premij, ki
so lahko vnaprej določene in nespremenljive, ali iz premij, za
katere splošni pogoji in statut določajo možnost naknadnih
vplačil oziroma znižanja obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe.
(2) V primeru, ko družba za vzajemno zavarovanje sklepa
zavarovanja z možnostjo naknadnih vplačil oziroma znižanja
obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe, splošni pogoji in statut določajo, kako družba za vzajemno zavarovanje
določi višino naknadnih vplačil oziroma za koliko bo družba
za vzajemno zavarovanje znižala obveznosti zavarovalnice iz
zavarovalne pogodbe za nadomestitev izgube oziroma zaradi
neugodnih poslovnih nihanj.
(3) Če splošni pogoji in statut določajo obveznost naknadnih vplačil, vplačajo naknadna vplačila tudi osebe, ki so
postale člani med letom, oziroma osebe, katerih članstvo je v
tem letu prenehalo, in sicer v sorazmerju z obdobjem članstva
v tem letu. Če se med poslovnim letom spremenijo prispevki,
premije, ali zavarovalne vsote, ki so podlaga za določitev višine
naknadnih vplačil, se naknadna vplačila merijo na podlagi višje
osnove.
(4) Splošni pogoji in statut določajo naknadna vplačila ali
znižanje obveznosti zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe ločeno najmanj po zavarovanjih iz posameznih zavarovalnih vrst.
87. člen
(varnostne rezerve)
(1) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa način
oblikovanja varnostnih rezerv, ki se uporabljajo za kritje izgub iz
poslovanja, vključno z najnižjo višino, ki jo dosegajo varnostne
rezerve družbe za vzajemno zavarovanje.
(2) Varnostne rezerve se oblikujejo iz čistega dobička
poslovnega leta, lahko pa tudi iz bilančnega dobička, če tako
sklene skupščina.
88. člen
(podrejeni dolžniški instrumenti)
Družba za vzajemno zavarovanje lahko na podlagi soglasja skupščine zbira osnovne lastne vire sredstev z izdajo
podrejenih dolžniških instrumentov.
89. člen
(uporaba letnega dobička)
(1) Dobiček, izkazan v letnem poročilu, se lahko razdeli
članom, razen v primerih iz prvega odstavka 248. člena tega
zakona.
(2) Dobiček, izkazan v letnem poročilu, se lahko razdeli
članom ali prenese v naslednje poslovno leto v obsegu, ki ni
potreben za:
1. oblikovanje varnostnih rezerv ali
2. oblikovanje drugih s statutom določenih rezerv, pri
čemer se lahko s statutom določene rezerve uporabijo za zagotovitev kapitala v primeru opravljanja zavarovalnih poslov v
drugih zavarovalnih vrstah in za zagotovitev kapitala v primeru
opravljanja zavarovalnih poslov v drugi zavarovalni skupini ali
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3. vračilo ustanovnega kapitala oziroma za druga izplačila, določena v statutu (tretji odstavek 85. člena zakona).
(3) Statut določa merila, po katerih se dobiček razdeli
članom, in zlasti, ali se dobiček posameznega poslovnega leta
razdeli tudi osebam, ki so med letom izstopile iz članstva.
90. člen
(pokrivanje izgub)
Prenesena oziroma čista izguba se pokrije iz naslednjih
virov in po naslednjem vrstnem redu:
– nerazporejenega čistega dobička preteklih let,
– drugih rezerv, ki so namenjene pokrivanju izgube,
– statutarnih rezerv, ki so namenjene pokrivanju izgube,
– varnostnih rezerv,
– ustanovnega kapitala.
2.8.5. Skupščina družbe za vzajemno zavarovanje
91. člen
(skupščina družbe za vzajemno zavarovanje)
(1) Člani družbe za vzajemno zavarovanje uresničujejo
svoje pravice v družbi za vzajemno zavarovanje na skupščini,
če zakon ne določa drugače.
(2) Skupščina je lahko organizirana kot skupščina vseh
članov (v nadaljnjem besedilu: skupščina članov) ali kot skupščina zastopnikov članov, ki so tudi sami člani družbe za
vzajemno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: skupščina zastopnikov).
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena je lahko skupščina družbe za vzajemno zavarovanje, katere število članov
je 1.500 ali več kot 1.500, organizirana samo kot skupščina
zastopnikov.
(4) Za skupščino družbe za vzajemno zavarovanje, katere število članov je manjše kot 1.500 in je organizirana kot
skupščina zastopnikov, veljajo določbe tega zakona o skupščini
zastopnikov.
(5) Če se v tekočem poslovnem letu število članov zmanjša pod 1.500 in je to število manjše od 1.500 za največ 10% še
vso tekoče poslovno leto in še eno zatem (drugo poslovno leto),
se člani na skupščini članov v letu za drugim poslovnim letom
odločijo, ali naj družba za vzajemno zavarovanje ohrani skupščino zastopnikov ali pa naj skupščini zastopnikov prenehajo
pristojnosti ter člani od tedaj dalje uresničujejo svoje pravice
na skupščini članov.
(6) Če se število članov družbe za vzajemno zavarovanje,
ki ima skupščino organizirano kot skupščino članov, v tekočem
poslovnem letu poveča nad 1.500 in je to število večje od 1.500
še vso tekoče poslovno leto in še naslednje poslovno leto, z
iztekom drugega poslovnega leta prenehajo pristojnosti skupščine članov, družba za vzajemno zavarovanje pa oblikuje v
naslednjem poslovnem letu skupščino zastopnikov.
(7) Skupščina odloča v zadevah, za katere zakon ali statut
izrecno določa, da o njih odloča skupščina. O vprašanjih v zvezi
z vodenjem poslov lahko odloča skupščina samo, če to zahteva
uprava zavarovalnice ali če to v primeru, ko to dopuščajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki urejajo pristojnosti
nadzornega sveta, zahteva nadzorni svet.
(8) Kadar določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
ki se uporabljajo za skupščino družbe za vzajemno zavarovanje na podlagi tega zakona, določajo manjšinske pravice delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo določen delež
osnovnega kapitala, statut določi ustrezno število (manjšino)
članov skupščine.
92. člen
(sestava skupščine zastopnikov in nadomestni zastopniki)
(1) Skupščina zastopnikov je sestavljena iz 45 zastopnikov članov.
(2) Vsak zastopnik članov ima prvega nadomestnega
zastopnika in drugega nadomestnega zastopnika.
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(3) S predčasnim prenehanjem mandata zastopnika članov prvi nadomestni zastopnik članov v skladu s 96. členom
tega zakona postane član skupščine zastopnikov. S predčasnim prenehanjem mandata prvemu nadomestnemu zastopniku članov drugi nadomestni zastopnik članov v skladu s
96. členom tega zakona postane član skupščine zastopnikov.
93. člen
(sistem volitev v skupščino zastopnikov)
(1) Za volitve v skupščino zastopnikov se uporablja mešani sistem volitev.
(2) Vsakih šest let se izvedejo splošne volitve (volilno
obdobje), na katerih člani družbe za vzajemno zavarovanje
izvolijo člane skupščine zastopnikov in po dva nadomestna
zastopnika za vsakega člana skupščine zastopnikov.
(3) Po izteku prvih dveh let volilnega obdobja preneha
mandat prvi tretjini zastopnikov članov, izvoljenih na splošnih
volitvah, in se z volitvami, ki jih izvedeta preostali dve tretjini
zastopnikov, izvoljenih na splošnih volitvah, izvoli prva tretjina
novih zastopnikov članov (volitve s sistemom kooptacije).
(4) Po izteku štirih let volilnega obdobja preneha mandat
drugi tretjini zastopnikov članov, izvoljenih na splošnih volitvah,
in se z volitvami, ki jih izvedejo preostala ena tretjina zastopnikov, izvoljenih na splošnih volitvah, in novi zastopniki članov,
izvoljeni s sistemom kooptacije, izvoli druga tretjina novih zastopnikov članov.
(5) Od celotnega števila na splošnih volitvah izvoljenih
zastopnikov, ki sestavljajo skupščino, se po poteku dveh let
volilnega obdobja z žrebom določi ena tretjina zastopnikov
članov, ki jim tedaj preneha mandat. Po poteku štiriletnega volilnega obdobja se od preostalih dveh tretjin zastopnikov članov,
izvoljenih s splošnimi volitvami, z žrebom določi še polovica teh
članov, ki jim tedaj preneha mandat.
(6) Mandat zastopnikov članov, ki jim mandat ni predčasno prenehal, preneha z izvolitvijo novih zastopnikov članov na
volitvah s sistemom kooptacije ali na naslednjih splošnih volitvah, mandat novih zastopnikov članov, izvoljenih s sistemom
kooptacije, ki jim mandat ni predčasno prenehal, preneha z
izvolitvijo novih zastopnikov članov na naslednjih splošnih volitvah, funkcija nadomestnih zastopnikov članov, katerim funkcija
ni predčasno prenehala, pa preneha z izvolitvijo novih nadomestnih zastopnikov članov na naslednjih splošnih volitvah.
(7) Ponovna izvolitev je dopustna.
94. člen
(skupščina zastopnikov družbe za vzajemno zavarovanje,
ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma
življenjsko zavarovanje)
(1) Za skupščino zastopnikov družbe za vzajemno zavarovanje, ki izvaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma
življenjsko zavarovanje, se uporabljajo določbe tega zakona
glede skupščine zastopnikov.
(2) Skupščina zastopnikov družbe iz prvega odstavka
tega člena odraža tudi starostno strukturo njenih članov, ki so
razporejeni v starostne razrede. Pri razporejanju v starostne
razrede se upošteva datum rojstva. Vsak starostni razred ima
v času sestave volilne liste enako število članov. Dopustna
so samo odstopanja, ki so nujna zaradi morebitnega večjega
števila članov, rojenih na isti dan. Razredov je pet.
(3) V primeru, ko zavarovanec ni hkrati tudi zavarovalec,
družba za vzajemno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena
v starostne razrede razporeja zavarovance.
(4) Iz vsakega starostnega razreda je izvoljeno enako
število zastopnikov članov.
(5) Izvoljeni zastopniki članov in nadomestni zastopniki v
času volilnega obdobja ne prehajajo iz enega v drugi starostni
razred.
(6) Volivec lahko voli v skupščino zastopnikov samo zastopnike članov iz svojega starostnega razreda.
(7) Peti odstavek 93. člena se uporablja za vsak starostni
razred posebej.
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95. člen
(uporaba zakonskih določb glede razporeditve v razrede
za družbo za vzajemno zavarovanje, ki ne izvaja
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma
življenjskega zavarovanja)
Za družbo za vzajemno zavarovanje, ki ne izvaja dopolnilnega zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja in s statutom
določi, da sestava skupščine zastopnikov družbe odraža interese različnih skupin članov, se smiselno uporablja 94. člen tega
zakona glede razporeditve v razrede.
96. člen
(predčasno prenehanje mandata zastopnika članov)
(1) Mandat zastopniku članov, prvemu nadomestnemu
zastopniku članov in drugemu nadomestnemu zastopniku članov predčasno preneha:
– če predčasno odstopi,
– z nastopom okoliščin, ki izključujejo pasivno volilno
pravico,
– z začetkom osebnega stečajnega postopka nad zastopnikom članov.
(2) S predčasnim prenehanjem mandata zastopnika članov nastopi funkcijo zastopnika članov prvi nadomestni zastopnik članov.
(3) Če tudi prvemu nadomestnemu zastopniku članov
predčasno preneha mandat, nastopi funkcijo zastopnika članov
drugi nadomestni zastopnik članov.
(4) Če predčasno preneha mandat tudi drugemu nadomestnemu zastopniku članov in število zastopnikov članov
v skupščini zastopnikov, v kateri ni starostnih razredov, ali
v posameznem starostnem razredu skupščine zastopnikov s
starostnimi razredi pade za eno tretjino, skupščina preostalih
zastopnikov članov na naslednji redni seji izmed vseh članov s
pasivno volilno pravico z volitvami po sistemu kooptacije izvoli
nove zastopnike članov in še dva nadomestna zastopnika članov za vsakega zastopnika članov.
97. člen
(volilna pravica)
(1) Pravico voliti zastopnike članov na splošnih volitvah
(v nadaljnjem besedilu: aktivna volilna pravica) ima vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki je član družbe za vzajemno
zavarovanje. Član družbe za vzajemno zavarovanje ne more
pooblastiti druge osebe, da glasuje zanj, niti ne more ne drugo
osebo prenesti aktivne volilne pravice.
(2) Pravico biti izvoljen v skupščino zastopnikov na splošnih volitvah in na volitvah s sistemom kooptacije (v nadaljnjem
besedilu: pasivna volilna pravica) ima vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki je član družbe za vzajemno zavarovanje
najmanj eno leto, ali oseba, ki je najmanj eno leto zavarovanec
na podlagi pogodbe, ki jo je z družbo za vzajemno zavarovanje
sklenil član.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena zastopniki
članov ne morejo biti zaposleni v družbi za vzajemno zavarovanje, člani organov vodenja ali nadzora družbe za vzajemno
zavarovanje, člani organov vodenja ali nadzora ter zaposleni
v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni
vrsti kakor družba za vzajemno zavarovanje in člani organov
vodenja ali nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi družbe za vzajemno zavarovanje.
98. člen
(volilna komisija)
(1) Splošne volitve in volitve s sistemom kooptacije ter
morebitne druge s tem povezane odločitve pripravi in vodi ter
sprejme volilna komisija.
(2) Volilna komisija izvede žreb, kot to določa peti odstavek 93. člena tega zakona.
(3) Člane volilne komisije sestavlja določeno število članov uprave, določeno število članov nadzornega sveta in do-
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ločeno število članov družbe za vzajemno zavarovanje, pri
čemer število članov družbe za vzajemno zavarovanje presega
skupno število članov uprave in članov nadzornega sveta, ki
sestavljajo volilno komisijo.
(4) Člane uprave, ki so člani volilne komisije, imenuje
uprava, člane nadzornega sveta, ki so člani volilne komisije,
imenuje nadzorni svet. Člane družbe za vzajemno zavarovanje,
ki so člani volilne komisije, izvoli skupščina članov oziroma
skupščina zastopnikov.
99. člen
(statut in pravilnik)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje, ki ima skupščino
organizirano kot skupščino zastopnikov, v statutu glede volitev
v skupščino zastopnikov določi zlasti:
– število in sestavo volilne komisije,
– obliko žreba iz petega odstavka 93. člena tega zakona,
– osnovna pravila volilnega postopka in izvedbe volitev.
(2) Skupščina družbe za vzajemno zavarovanje, ki ima
skupščino organizirano kot skupščino zastopnikov, sprejme
tudi pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov. V pravilniku o
volitvah v skupščino zastopnikov natančneje uredi vprašanja iz
prvega odstavka tega člena ter druga vprašanja, potrebna za
pripravo in izvedbo volitev.
(3) Statut v delu, ki ureja volitve v skupščino zastopnikov,
in pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov in njune spremembe začnejo veljati, ko k njima poda soglasje Agencija za
zavarovalni nadzor. V primeru družbe, ki opravlja dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, je za začetek veljavnosti potrebno
tudi soglasje ministra, pristojnega za zdravje.
100. člen
(sklic skupščine članov in odločanje)
(1) Za sklic skupščine članov, udeležbo na skupščini, zapisnik skupščine in pravico članov do obveščenosti se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o
skupščini delniške družbe, ki urejajo možnosti članov uprave,
da se udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji, o pristojnosti
skupščine, o sklicu skupščine, o vsebini in objavi sklica, o
sklicnem roku in udeležbi, o zagotovitvi informacij, o dopolnitvi
dnevnega reda, o predlogih delničarjev, o volilnih predlogih
delničarjev, o zapisniku skupščine, o delničarjevi pravici do
obveščenosti in o sodni odločbi glede pravice do obveščenosti.
(2) Skupščino članov družbe za vzajemno zavarovanje je
treba sklicati, če to pisno zahteva najmanj 5% članov družbe za
vzajemno zavarovanje. Zahtevo članov za sklic skupščine, ki
vsebuje predlog dnevnega reda in predlog sklepov ter obrazložitev posameznih točk dnevnega reda, se pošlje upravi družbe.
Uprava družbe za vzajemno zavarovanje skliče skupščino v
roku 15 dni od prejema zahteve članov za sklic skupščine. Tako
sklicana skupščina ne sme biti pozneje kakor 30. dan od dneva
objave sklica skupščine. Skupščina, sklicana na podlagi zahteve članov, lahko odloča le v okviru dnevnega reda, podanega v
zahtevi za sklic skupščine.
(3) Če uprava družbe za vzajemno zavarovanje ne skliče
skupščine po prejemu zahteve članov za sklic skupščine v roku
iz prejšnjega odstavka, lahko sodišče člane oziroma njihove
pooblaščence pooblasti za sklic skupščine.
(4) Na skupščini, ki je organizirana kot skupščina članov,
se sestavi seznam prisotnih članov skupščine in njihovih pooblaščencev, ki vsebuje njihovo ime in prebivališče. Seznam,
ki ga podpiše predsednik, se pred glasovanjem da na vpogled
udeležencem skupščine.
(5) Za sprejem sklepa skupščine je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina), če zakon ali statut ne določata
večje večine. Za volitve lahko statut določi drugačne zahteve.
(6) Če na skupščini članov glasovalno pravico za člana
uresničuje pooblaščena oseba, so vsa pooblastila predložena
družbi za vzajemno zavarovanje, najpozneje sedem dni pred
skupščino. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi za vzajemno zavarovanje.
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(7) Član skupščine, ki je organizirana kot skupščina
članov, ne more niti v svojem imenu niti kot pooblaščenec
drugega člana sodelovati pri odločanju o tem, da se oprosti
določene obveznosti, ali o uveljavljanju zahtevka družbe
proti njemu.
(8) Predsednika skupščine izvoli skupščina za vsako
skupščino posebej. Predlog za predsednika skupščine poda
uprava družbe za vzajemno zavarovanje ali najmanj tretjina na
seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih članov.
101. člen
(sklic skupščine zastopnikov in odločanje)
(1) Za sklic in odločanje skupščine družbe za vzajemno
zavarovanje, ki je organizirana kot skupščina zastopnikov, se
smiselno uporablja prejšnji člen.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba skupščino družbe za vzajemno zavarovanje, ki je organizirana kot
skupščina zastopnikov, sklicati, če to pisno zahteva najmanj 5%
članov družbe za vzajemno zavarovanje ali ena tretjina zastopnikov članov. Skupščino družbe za vzajemno zavarovanje, ki
ima več kakor 50.000 članov, je treba sklicati že, če tako zahteva najmanj 1,5% članov družbe za vzajemno zavarovanje.
(3) Za skupščino družbe za vzajemno zavarovanje, ki
je organizirana kot skupščina zastopnikov, se ne uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, glede prijave
udeležbe na skupščini.
(4) Uprava družbe za vzajemno zavarovanje, ki ima skupščino organizirano kot skupščino zastopnikov, peti dan od
objave sklica pisno obvesti vsakega zastopnika članov o sklicu
skupščine ter priloži listine, zahtevane v določbah zakona, ki
ureja gospodarske družbe, ki urejajo zagotovitev informacij.
(5) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, ki urejajo dopolnitev dnevnega reda, predloge delničarjev in volilne predloge delničarjev, lahko najmanj 5% članov
družbe za vzajemno zavarovanje ali vsak zastopnik članov
daje predloge skupščini za dopolnitev dnevnega reda, predloge
sklepov k točkam dnevnega reda in volilne predloge. Če ima
družba za vzajemno zavarovanje več kakor 50.000 članov,
lahko že najmanj 1,5% članov družbe za vzajemno zavarovanje
daje predloge skupščini za dopolnitev dnevnega reda, predloge
sklepov k točkam dnevnega reda in volilne predloge.
(6) Zastopnik članov ne more prenesti svojih pravic iz
naslova zastopnika članov na drugega zastopnika članov ali
nekoga drugega niti pooblastiti nekoga, da jih uresničuje.
102. člen
(pooblastila)
(1) Fizične osebe, ki so poslovno sposobne, in pravne
osebe, ki nameravajo na skupščini družbe za vzajemno zavarovanje, ki je organizirana kot skupščina članov, uresničevati
glasovalno pravico na podlagi zbranih pooblastil (v nadaljnjem
besedilu: pooblaščenci), so pisno pooblaščene. Pooblaščenci
zbirajo pooblastila za vsako skupščino posebej.
(2) Pooblastilo vsebuje osebno ime člana, številko zavarovalne pogodbe, ki je podlaga za članstvo, osebno ime, EMŠO,
oziroma firmo in matično številko pooblaščenca, predloge
sklepov, predlog pooblaščenca za glasovanje k posameznim
predlogom sklepov, ki so v pooblastilu obrazloženi, poziv članu
družbe za vzajemno zavarovanje, naj da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in opozorilo, da lahko član družbe za
vzajemno zavarovanje pooblastilo kadarkoli do glasovanja na
skupščini prekliče.
(3) Člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v družbi za vzajemno zavarovanje, člani organov vodenja in nadzora
v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni
vrsti kot družba za vzajemno zavarovanje in od nje odvisne
oziroma obvladujoče družbe, ne smejo zbirati pooblastil, biti
vključeni v postopek organiziranega zbiranja pooblastil ali nastopati kot pooblaščenci za uresničevanje glasovalnih pravic na
skupščini družbe za vzajemno zavarovanje, ki je organizirana

Uradni list Republike Slovenije
kot skupščina članov, razen če glasujejo po pooblastilu oseb iz
tretjega odstavka 18. člena tega zakona, če so ti člani družbe
za vzajemno zavarovanje.
(4) Pooblaščenec v pisni obliki kot prilogo pooblastilu
članu družbe za vzajemno zavarovanje razkrije vse okoliščine,
ki so lahko pomembne za člana pri presoji tveganja, da bi pooblaščenec lahko deloval v interesu, drugačnem od interesa
člana (v nadaljnjem besedilu: nasprotje interesov).
(5) Do nasprotja interesov lahko pride predvsem, če je
pooblaščenec:
– povezana oseba po tem zakonu,
– v pogodbenem odnosu z družbo za vzajemno zavarovanje,
– od družbe za vzajemno zavarovanje neodplačno prejel
denarna sredstva ali druge premične ali nepremične stvari.
(6) Pooblaščenci, ki so se odločili, da bodo organizirano
zbirali pooblastila, o zbiranju pooblastil najpozneje 21 dni pred
zasedanjem skupščine obvestijo družbo za vzajemno zavarovanje. Za organizirano zbiranje pooblastil se šteje vsako
zbiranje pooblastil, ki je namenjeno več kot desetim članom
družbe za vzajemno zavarovanje. Obvestilo vsebuje kontaktne
podatke pooblaščenca, predloge pooblaščenca za glasovanje k
posameznim predlogom sklepov in razkritje okoliščin o morebitnem nasprotju interesov iz četrtega odstavka tega člena. Družba za vzajemno zavarovanje objavi obvestila najpozneje 18 dni
pred zasedanjem skupščine v glasilu ali elektronskem mediju
družbe ali svoji spletni strani, če ima družba svojo spletno stran.
(7) Pooblaščenec, ki je zbral več kot deset pooblastil, o
številu zbranih pooblastil obvesti družbo za vzajemno zavarovanje najpozneje sedem dni pred dnem zasedanja skupščine.
Obvestilo vsebuje tudi navodila članov za glasovanje pooblaščenca in njihovo število.
(8) Obvestilo iz prejšnjega odstavka objavi družba za vzajemno zavarovanje najpozneje pet dni pred dnem zasedanja
skupščine v glasilu ali elektronskem mediju družbe ali na svoji
spletni strani, če ima družba svojo spletno stran.
(9) Pooblastila, zbrana v nasprotju s tem členom, so
nična.
103. člen
(ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov)
Za uveljavljanje ničnosti oziroma izpodbijanje sklepov
skupščine družbe za vzajemno zavarovanje se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki urejajo
ničnost in izpodbojnost, razen določb, ki urejajo izpodbijanje
sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Pri smiselni uporabi
določb se, kadar se določbe nanašajo na delničarja, šteje, da
se nanašajo na člana skupščine, razen v primeru določbe,
ki ureja vložitev tožbe zaradi izpodbijanja sklepa skupščine,
kjer se šteje, da se nanašajo na člana družbe za vzajemno
zavarovanje.
2.8.6. Prenehanje družbe za vzajemno zavarovanje
104. člen
(razlogi prenehanja)
Družba za vzajemno zavarovanje preneha:
1. s pretekom časa, za katerega je bila ustanovljena;
2. na podlagi sodne odločbe;
3. na podlagi sklepa skupščine o prenehanju družbe in ob
začetku likvidacijskega postopka (sklep o likvidaciji);
4. če je nad družbo zaključen stečajni postopek oziroma
postopek prisilne likvidacije;
5. z združitvijo v drugo družbo;
6. s preoblikovanjem v delniško družbo;
7. s prenosom vseh zavarovalnih pogodb družbe za vzajemno zavarovanje;
8. v primeru odvzema dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov;
9. v drugih primerih, opredeljenih s statutom.
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105. člen
(likvidacija družbe za vzajemno zavarovanje
na podlagi sklepa skupščine o likvidaciji)
(1) Za prostovoljno likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje se poleg 71. do 75. člena tega zakona uporablja tudi
ta člen.
(2) Za veljavnost sklepa skupščine o likvidaciji je potrebno
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja samo,
če v primeru prenehanja družbe za vzajemno zavarovanje
interesi zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev
ne bi bili v zadostni meri zaščiteni.
(3) Sredstva, vplačana za oblikovanje ustanovnega kapitala, in sredstva na računih članov družbe, ki so upoštevana kot
osnovni lastni viri sredstev, se lahko vrnejo šele, ko so poplačane druge obveznosti družbe, vključno z obveznostmi do članov
iz zavarovanj, oziroma zagotovljeno ustrezno zavarovanje za
poplačilo teh obveznosti.
(4) Premoženje, ki ostane po poplačilu oziroma zagotovitvi zavarovanja za poplačilo vseh obveznosti iz prejšnjega odstavka, se razdeli osebam, ki so bile člani družbe za vzajemno
zavarovanje v trenutku sprejema sklepa skupščine o likvidaciji
družbe. Razdelitev se opravi po merilih, ki jih statut določa za
razdelitev dobička članom.
106. člen
(združitev)
(1) Dve ali več družb za vzajemno zavarovanje se lahko
združijo:
1. s prenosom premoženja ene ali več družb (prevzeta
družba) na drugo družbo (prevzemna družba), pri čemer postanejo člani prevzetih družb člani prevzemne družbe (pripojitev);
2. z ustanovitvijo nove družbe za vzajemno zavarovanje,
na katero se prenese premoženje prevzetih družb, pri čemer
postanejo člani prevzetih družb člani novoustanovljene prevzemne družbe (spojitev).
(2) Za združitev je potrebno soglasje skupščin družb, ki
se združujejo. Za sklep skupščine o soglasju k združitvi je potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov, če statut ne določa
večje večine.
(3) Prevzete družbe z združitvijo prenehajo, ne da bi bila
prej opravljena njihova likvidacija.
(4) Z združitvijo preidejo na prevzemno družbo vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe. Prevzemna
družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna
razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba.
(5) Če ni v prejšnjih odstavkih drugače določeno, se za
združitev družb za vzajemno zavarovanje smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki urejajo
pripojitev.
107. člen
(dovoljenje za združitev)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje pred združitvijo
z drugo družbo za vzajemno zavarovanje pridobi dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor. Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev se smiselno uporabljajo 115., 117.
in 119. do 121. člen tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za združitev, če organ, pristojen za varstvo
konkurence, zavrne zahtevo za izdajo soglasja za združitev
oziroma prepove združitev na podlagi zakona, ki ureja varstvo
konkurence.
(3) Če zaradi združitve nastane nova pravna oseba, ki bo
opravljala zavarovalne posle, nova pravna oseba pred vpisom
združitve v sodni register pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.
(4) Če se družba za vzajemno zavarovanje pripoji prevzemni družbi, ki ni družba za vzajemno zavarovanje, oziroma
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če del sredstev in obveznosti družbe za vzajemno zavarovanje
na podlagi delitve s prevzemom prevzame prevzemna družba,
ki ni družba za vzajemno zavarovanje, in če bo prevzemna
družba v navedenih primerih opravljala zavarovalne posle,
prevzemna družba pred vpisom združitve v sodni register pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
zavarovalnih poslov.
(5) V primerih iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega
člena Agencija za zavarovalni nadzor združi postopek odločanja o dovoljenju za združitev in postopek odločanja o dovoljenju
za opravljanje zavarovalnih poslov.
(6) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo
tudi v primeru delitve družbe za vzajemno zavarovanje.
108. člen
(prenos premoženja na zavarovalno delniško družbo)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje lahko svoje celotno
premoženje brez predhodne likvidacije prenese na zavarovalno
delniško družbo.
(2) Za prenos premoženja družbe za vzajemno zavarovanje na zavarovalno delniško družbo se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki urejajo pripojitev. Družba za vzajemno zavarovanje se šteje za prevzeto
družbo, zavarovalna delniška družba pa za prevzemno družbo.
(3) Za sklep skupščine družbe za vzajemno zavarovanje
o soglasju k pogodbi o pripojitvi je potrebna tričetrtinska večina
oddanih glasov, če statut ne določa večje večine.
(4) Za prenos premoženja na zavarovalno delniško družbo je potrebno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če bi preoblikovanje lahko ogrozilo interese članov.
109. člen
(preoblikovanje v delniško družbo)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje se lahko preoblikuje
v delniško družbo na podlagi sklepa skupščine. Za sklep skupščine je potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov, če statut
ne določa večje večine.
(2) Vsak član lahko do izteka tretjega dne pred zasedanjem skupščine ugovarja preoblikovanju s priporočenim pismom.
(3) Najpozneje s sklicem skupščine uprava družbe za
vzajemno zavarovanje vse člane družbe obvesti o vsebini predlaganega sklepa o preoblikovanju na način, ki ga za objave
družbe določa statut. V obvestilu je treba člane poučiti o pravici
do ugovora iz prejšnjega odstavka in pravicah, ki izhajajo iz
vloženega ugovora.
(4) Za začetek in izvedbo postopka preoblikovanja družbe
za vzajemno zavarovanje v delniško družbo je potrebno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni
nadzor zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če bi preoblikovanje lahko ogrozilo interese članov.
110. člen
(sklep o preoblikovanju)
(1) Sklep o preoblikovanju določa osnovni kapital in znesek, na katerega se glasijo delnice, in druge za preoblikovanje
potrebne spremembe statuta. Nominalni znesek osnovnega
kapitala ne sme presegati vrednosti premoženja družbe za vzajemno zavarovanje, zmanjšane za njene obveznosti. Delnice
z nominalnim zneskom se glasijo najmanj na najnižji znesek,
določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Če sklep o preoblikovanju ne določa drugače, so člani
družbe za vzajemno zavarovanje udeleženi v osnovnem kapitalu. Kadar sklep ne določa, da so vsi člani družbe za vzajemno
zavarovanje v osnovnem kapitalu delniške družbe udeleženi
z enakim deležem, se lahko delež posameznega člana določi
samo na podlagi enega oziroma več naslednjih meril:
1. višine zavarovalne vsote,
2. višine prispevka (premije),
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3. višine zahtevanega kritja v primeru življenjskih zavarovanj,
4. meril za razdelitev dobička,
5. čas trajanja članstva.
(3) Če udeležba posameznega člana ne doseže nominalnega zneska delnice, se njegov delež v osnovnem kapitalu ne
upošteva. Drugi deleži se zaokrožijo tako, da so deljivi z nominalnim zneskom delnice in da je razdeljen celoten osnovni kapital.
(4) Če je nominalni znesek, s katerim je član udeležen v
osnovnem kapitalu delniške družbe, višji od deleža, določenega na podlagi prvega oziroma drugega odstavka tega člena,
vplača član razliko delniški družbi. Če pa je nominalni znesek, s
katerim je član udeležen v osnovnem kapitalu delniške družbe,
nižji od deleža, določenega na podlagi prvega oziroma drugega
odstavka tega člena, oziroma če član ni udeležen v osnovnem
kapitalu delniške družbe, izplača razliko oziroma delež članu
delniška družba.
111. člen
(izvedba preoblikovanja)
(1) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za preoblikovanje družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, ki urejajo ustanovitev delniške družbe in se nanašajo
na posebne ugodnosti posameznim delničarjem ter ustanovitvene stroške, ustanovitveno poročilo, ustanovitveno revizijo
ter nesoglasja med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji ter
določbe, ki urejajo prijavo preoblikovanja.
(2) Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v sodni
register dalje. Člani družbe za vzajemno zavarovanje so od tega
trenutka dalje delničarji v skladu s sklepom o preoblikovanju.
(3) Vsak delničar, ki je na način iz drugega odstavka
109. člena tega zakona ugovarjal preoblikovanju, lahko da svoje delnice družbi na razpolago. V takem primeru se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki
urejajo ugovarjajoče družbenike.
112. člen
(prenos zavarovalnih pogodb)
(1) Za prenos zavarovalnih pogodb je poleg pogojev,
določenih v 516. do 519. členu tega zakona, potrebno tudi
soglasje skupščine. Za sklep skupščine o soglasju k prenosu
zavarovalnih pogodb je potrebna tričetrtinska večina oddanih
glasov, če statut ne določa večje večine.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb, če interesi
članov iz članskega razmerja v družbi za vzajemno zavarovanje zaradi prenosa zavarovalnih pogodb ne bi bili zaščiteni v
zadostni meri.
3. poglavje:
OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH POSLOV
3.1. Splošne določbe
113. člen
(upravičenost opravljati zavarovalne posle)
(1) Zavarovalnica sme opravljati zavarovalne posle na
območju Republike Slovenije, če pridobi dovoljenje Agencije
za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov (v
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov).
(2) Zavarovalnica, ki pridobi dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov iz prejšnjega odstavka, sme zavarovalne
posle, ki jih je upravičena opravljati na območju Republike
Slovenije, opravljati tudi na:
1. območju druge države članice: prek podružnice ali neposredno, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 3.2.2. pododdelku
tega zakona;
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2. območju tretje države: prek podružnice ali neposredno, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 3.2.3. pododdelku tega
zakona.
3.2. Opravljanje zavarovalnih poslov
3.2.1. Opravljanje zavarovalnih poslov na območju
Republike Slovenije
114. člen
(dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov)
Zavarovalnica pridobi dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov pred vpisom svoje ustanovitve v sodni register.
115. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje
zavarovalnih poslov)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je treba priložiti:
1. statut zavarovalnice, v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
2. poslovni načrt zavarovalnice in opis ureditve sistema
upravljanja zavarovalnice iz 50. člena tega zakona;
3. seznam oseb, ki bodo pridobile kvalificiran delež v
zavarovalnici, in višino kvalificiranega deleža, ki ga bo pridobil
posamezni imetnik, ali če v zavarovalnici ne bo imetnikov
kvalificiranih deležev, seznam dvajsetih največjih delničarjev
zavarovalnice in višino deleža, ki ga bo pridobil posamezni
delničar ob ustanovitvi zavarovalnice;
4. druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji za
izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov je priloženo tudi dokazilo, ki glede na vrste zavarovanj in obseg poslov zavarovalnice dokazuje, da:
1. ima zavarovalnica primerne osnovne lastne vire sredstev za pokritje osnovnega kapitala;
2. bo zavarovalnica sposobna zagotavljati primerne lastne
vire sredstev za pokritje zahtevanega solventnostnega kapitala;
3. bo zavarovalnica sposobna zagotavljati primerne
osnovne lastne vire sredstev za pokritje zahtevanega minimalnega kapitala;
4. bo zavarovalnica sposobna izpolnjevati zahteve 4.
poglavja tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
116. člen
(poslovni načrt)
(1) Poslovni načrt iz 2. točke prvega odstavka 115. člena
tega zakona vsebuje:
1. temelje poslovne politike;
2. navedbo posameznih zavarovalnih vrst, v katerih bo
zavarovalnica opravljala zavarovalne posle;
3. program predvidenega pozavarovanja s tabelami maksimalnega kritja za vse zavarovalne vrste;
4. opredelitev posamičnih sestavin osnovnih lastnih virov
sredstev, ki pokrivajo osnovni kapital iz 29. člena tega zakona;
5. predvideno višino ustanovnih stroškov in organizacijskih stroškov ter vire financiranja teh stroškov.
(2) Poleg zahtev iz prvega odstavka tega člena poslovni
načrt za prva tri poslovna leta vključuje tudi:
1. načrtovano bilanco stanja za namen ugotavljanja kapitalske ustreznosti;
2. oceno ter metodo izračuna zahtevanega solventnostnega kapitala, ki temelji na načrtovani bilanci stanja iz prejšnje točke;
3. oceno zahtevanega minimalnega kapitala, ki temelji na
načrtovani bilanci stanja iz prve točke tega odstavka;
4. oceno finančnih sredstev, namenjenih za kritje zavarovalno-tehničnih rezervacij, zahtevanega minimalnega kapitala
in zahtevanega solventnostnega kapitala;
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5. elaborat o pričakovanih poslovnih izidih, zlasti o pričakovanih premijskih prihodkih, pričakovanih odškodninah
oziroma zavarovalninah, pričakovanih stroških za provizije in
drugih obratovalnih stroških ter o pričakovanem oblikovanju
zavarovalno-tehničnih rezervacij in rezerv.
(3) Če se poslovni načrt nanaša na zavarovalne posle
sklepanja pozavarovanj, vsebuje sestavine iz 1., 4. in 5. točke
prvega odstavka tega člena, sestavine prejšnjega odstavka ter
podatke ali dokazila o:
1. naravi nevarnosti, ki jih zavarovalnica želi kriti;
2. vrstah ureditev pozavarovanja, ki jih zavarovalnica želi
sklepati s cedenti;
3. vodilnih načelih glede retrocesije.
(4) Če namerava zavarovalnica opravljati obvezna zavarovanja v prometu ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
obsega poslovni načrt tudi splošne in posebne zavarovalne
pogoje, premijske sisteme ter druge zavarovalne podlage za
izračun zavarovalnih premij in za oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(5) Če namerava zavarovalnica opravljati zavarovalne
posle v zavarovalni vrsti iz 18. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, poslovni načrt obsega tudi opis sredstev, s
katerimi zavarovalnica razpolaga in ki so potrebna za izpolnitev
nedenarnih obveznosti (nudenja pomoči) zavarovalnice iz teh
zavarovanj.
117. člen
(združitev postopka odločanja o dovoljenjih)
Agencija za zavarovalni nadzor hkrati odloči o naslednjih
zahtevah za izdajo dovoljenj:
1. o zahtevi zavarovalnice za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
2. o zahtevah bodočih kvalificiranih imetnikov delnic zavarovalnice iz prejšnje točke za izdajo dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža,
3. o zahtevah kandidatov za člane uprave zavarovalnice
iz 1. točke tega člena za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice.
118. člen
(obseg dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloči o izdaji dovoljenja za vsako zavarovalno vrsto, v kateri sme zavarovalnica
opravljati zavarovalne posle.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
opravljanje zavarovalnih poslov v posamezni zavarovalni vrsti,
če ugotovi, da zavarovalnica izpolnjuje pogoje za opravljanje
zavarovalnih poslov v tej zavarovalni vrsti.
(3) V izreku dovoljenja Agencija za zavarovalni nadzor
izrecno navede zavarovalne vrste, za katere dovoljenje velja.
Če dovoljenje velja za vse zavarovalne vrste iz posamezne
zavarovalne podskupine, lahko Agencija za zavarovalni nadzor
v izreku dovoljenja navede to zavarovalno podskupino.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena odloči
Agencija za zavarovalni nadzor o izdaji dovoljenja pozavarovalnici za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj
v zavarovalni skupini premoženjska zavarovanja ali zavarovalni
skupini življenjska zavarovanja ali v obeh zavarovalnih skupinah iz drugega odstavka 26. člena tega zakona in v izreku
dovoljenja navede, da velja izključno za zavarovalne posle
sklepanja pozavarovanj.
(5) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena odloči
Agencija za zavarovalni nadzor o izdaji dovoljenja zavarovalnici
za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj v
zavarovalni skupini iz drugega odstavka 26. člena tega zakona,
v kateri ima zavarovalnica dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, oziroma v obeh zavarovalnih skupinah, če zaprosi
kompozitna zavarovalnica za izdajo dovoljenja za opravljanje
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj v obeh zavarovalnih skupinah.
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(6) Določbe tega poglavja, ki se v zvezi z odločanjem o
izdaji dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov nanašajo
na posamezno zavarovalno vrsto, se pri odločanju o izdaji
dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj uporabljajo za posamezno zavarovalno skupino.
119. člen
(odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja
za opravljanje zavarovalnih poslov)
Agencija za zavarovalni nadzor izda zavarovalnici dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, če:
1. je statusna ureditev zavarovalnice v skladu z 2. poglavjem tega zakona;
2. so delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev, pridobili dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici;
3. so kandidati za člane uprave zavarovalnice pridobili
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice;
4. je načrtovani sistem upravljanja tveganj iz 154. člena
tega zakona ustrezen in primeren za upravljanje tveganj, ki jim
bo zavarovalnica pri opravljanju načrtovanih poslov izpostavljena.
120. člen
(posvetovanje z nadzornimi organi drugih držav članic)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor se pred izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov posvetuje z nadzornimi
organi druge države članice, če je zavarovalnica, na katero se
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
1. podrejena oseba zavarovalnice, kreditne institucije ali
investicijskega podjetja s sedežem v EU, ki je v drugi državi
članici pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov,
bančnih storitev ali storitev v zvezi z vrednostnimi papirji;
2. podrejena oseba osebe, ki je nadrejena zavarovalci,
kreditni instituciji ali investicijskemu podjetju s sedežem v EU,
ki je v drugi državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov, bančnih storitev ali storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor se pred izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov posvetuje z nadzornimi
organi drugih držav članic tudi, če je zavarovalnica, na katero
se nanaša zahteva za izdajo tega dovoljenja, družba, ki jo obvladuje ista fizična ali pravna oseba, ki obvladuje zavarovalnico, kreditna institucijo ali investicijsko podjetje s sedežem v EU.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor se z nadzornimi organi
držav članic posvetuje in izmenjava informacije zlasti o primernosti delničarjev, dobrem imenu in izkušnjah članov uprav ter
nosilcev ključnih funkcij družb znotraj iste skupine ter tudi o
izpolnjevanju kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev
za opravljanje zavarovalnih poslov.
121. člen
(zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja
za opravljanje zavarovalnih poslov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, če niso
izpolnjeni pogoji po tem ali drugih zakonih oziroma na njegovi
podlagi izdanih predpisih za opravljanje zavarovalnih poslov
oziroma za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti,
na katero se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Agencija za zavarovalni
nadzor zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v delu, v katerem se nanaša na obvezna zavarovanja v prometu, če so splošni in posebni zavarovalni pogoji v
nasprotju z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.
122. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov)
(1) Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov preneha:
1. če zavarovalnica ne začne poslovati v enem letu od
izdaje dovoljenja,
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2. če zavarovalnica preneha opravljati zavarovalne posle
za več kot šest mesecev,
3. z izdajo odločbe Agencije za zavarovalni nadzor o
ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka oziroma o
začetku prisilne likvidacije nad zavarovalnico,
4. z zaključkom redne likvidacije zavarovalnice,
5. s spremembo dejavnosti zavarovalnice ali
6. s prenosom vseh zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico.
(2) Če je zavarovalnici prenehalo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v vseh zavarovalnih vrstah v
posamezni zavarovalni skupini, za katero je pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj, ji istočasno preneha tudi dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj v isti zavarovalni skupini.
(3) Če nastopi razlog iz prvega ali drugega odstavka tega
člena, izda Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero
ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(4) Zavarovalnica ne sme več sklepati novih poslov v
zvezi z opravljanjem zavarovalnih poslov:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena z
iztekom roka, v katerem dovoljenje preneha veljati;
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena z vročitvijo odločbe Agencije za zavarovalni nadzor o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja oziroma o začetku prisilne likvidacije;
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena s
sprejetjem sklepa skupščine zavarovalnice o začetku likvidacijskega postopka;
4. v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena s sprejetjem sklepa skupščine o spremembi dejavnosti zavarovalnice;
5. v primeru iz 6. točke prvega odstavka tega člena, ko
zavarovalnica pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za prenos vseh zavarovalnih pogodb.
(5) V primeru prenehanja dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov Agencija za zavarovalni nadzor obvesti nadzorne organe drugih držav članic.
123. člen
(obvestilo Agencije za zavarovalni nadzor
o začetku opravljanja zavarovalnih poslov
v posamezni zavarovalni vrsti)
Zavarovalnica obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o
začetku oziroma prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov v
posamezni zavarovalni vrsti, za katere je pridobila dovoljenje.
124. člen
(sprememba zavarovalnih vrst)
(1) Zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov v določenih zavarovalnih vrstah, pridobi
v primeru, če namerava začeti opravljati zavarovalne posle v
drugih zavarovalnih vrstah, dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor za takšno spremembo zavarovalnih vrst.
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo zavarovalnih vrst iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo 114. do 121. člen tega zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za spremembo zavarovalnih vrst, če:
1. ugotovi, da bi bilo zaradi opravljanja poslov v zavarovalni vrsti, na katero se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja,
ogroženo poslovanje zavarovalnice v skladu z določbami tega
zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi o upravljanju tveganj;
2. zavarovalnica ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti, na katero se
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se uporabljajo tudi,
če zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v določenih zavarovalnih vrstah, namerava
začeti opravljati zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj.
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125. člen

128. člen

(dovoljenje za združitev oziroma delitev)

(posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice)

(1) Če je zavarovalnica udeležena pri združitvi ali delitvi
družb, pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za to
združitev oziroma delitev.
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev se smiselno uporabljajo 114. do 121. člen
tega zakona.
(3) Če zaradi izvedbe združitve oziroma delitve nastane
nova družba, ki bo opravljala zavarovalne posle, ta nova družba pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
zavarovalnih poslov.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je
udeležena zavarovalnica.
(5) Zavarovalnica iz prvega odstavka tega člena obvesti
zavarovalce z objavami v sredstvih javnega obveščanja na
območju, na katerem zavarovanja, ki se prenašajo, krijejo
nevarnosti, razen ob zavarovanju izvoznih kreditov, pri katerih
je treba zavarovalce obvestiti v sredstvih javnega obveščanja
na območju njihovega sedeža. Pozavarovalnicam pri obveščanju zavarovalcev ni treba uporabljati sredstev javnega
obveščanja.

(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice,
če ob upoštevanju obsega in vrste poslov, ki jih namerava
zavarovalnica opravljati prek podružnice, obstaja utemeljen
dvom o ustreznosti organizacije in upravljanja podružnice
oziroma finančnega položaja zavarovalnice ter primernosti
pooblaščenih predstavnikov v skladu s 57. členom tega
zakona.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ne zavrne zahteve
po prvem odstavku tega člena v treh mesecih po prejemu obvestila zavarovalnice s prilogami iz prejšnjega člena, to obvestilo
s prilogami posreduje nadzornemu organu države članice in o
tem obvesti zavarovalnico.
(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena
Agencija za zavarovalni nadzor nadzornemu organu države
članice posreduje tudi izjavo, iz katere je razvidno, da zavarovalnica krije zahtevani solventnostni kapital in zahtevani
minimalni kapital.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
posredovanje obvestila nadzornemu organu države članice,
v roku iz drugega odstavka tega člena sporoči zavarovalnici
razloge za zavrnitev.

3.2.2. Opravljanje zavarovalnih poslov na območju
države članice

(začetek poslovanja podružnice v državi članici)

126. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov na območju države članice)
(1) Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle,
za katere je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor, na območju države članice prek podružnice ali neposredno.
(2) Šteje se, da zavarovalnica opravlja zavarovalne posle
v državi članici, če sklepa zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v tej
državi članici ali če na območju države članice izvaja aktivnosti
iz 2. točke 22. člena tega zakona.
(3) Pri določitvi države članice, v kateri zavarovanja krijejo
nevarnosti, se uporablja 23. člen tega zakona.
127. člen
(obvestilo o nameri ustanovitve podružnice zavarovalnice
v državi članici)
(1) Zavarovalnica, ki namerava ustanoviti podružnico v
državi članici, o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor,
in navede državo članico, v kateri namerava ustanoviti podružnico.
(2) Obvestilu o nameri ustanovitve podružnice, ki je izdelano v slovenskem jeziku in v jeziku države članice, zavarovalnica priloži naslednje informacije:
1. poslovni načrt, ki obsega vrste in obseg poslov, ki jih
namerava opravljati prek podružnice, organizacijski ustroj podružnice in smiselno druge postavke, določene s 116. členom
tega zakona;
2. naslov v državi članici, na katerem bo mogoče pridobiti in na katerega bo mogoče dostaviti dokumentacijo glede
podružnice in sporočila pooblaščenim osebam iz 3. točke tega
odstavka;
3. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko in EMŠO oseb, pooblaščenih za vodenje
poslov podružnice.
(3) Šteje se, da obvestilo iz prvega odstavka tega člena
obsega zahtevo, da Agencija za zavarovalni nadzor obvestilo
s prilogami posreduje nadzornemu organu države članice, v
kateri namerava zavarovalnica ustanoviti podružnico (v nadaljnjem besedilu: zahteva za posredovanje obvestila nadzornemu
organu države članice).

129. člen
Zavarovalnica lahko začne opravljati zavarovalne posle
prek podružnice:
1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice o pogojih opravljanja poslov v državi članici, ki so
namenjeni zaščiti javnih koristi, oziroma
2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je nadzorni
organ države članice prejel obvestilo Agencije za zavarovalni
nadzor v skladu s prejšnjim členom, če do izteka tega roka
zavarovalnica ne prejme obvestila iz prejšnje točke.
130. člen
(obvestilo o spremembah glede podružnice v državi članici)
(1) Če namerava zavarovalnica spremeniti katerega
od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 127. člena
tega zakona, o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in
nadzorni organ države članice en mesec pred izvršitvijo take
spremembe.
(2) Za spremembo iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo 127. do 129. člen tega zakona, pri čemer posamezen rok iz drugega odstavka 128. člena in iz 2. točke 129. člena
znašata en mesec.
131. člen
(neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v državi članici)
(1) Zavarovalnica, ki namerava začeti z neposrednim
opravljanjem zavarovalnih poslov v državi članici, o tem obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor in navede državo članico, v
kateri namerava začeti z neposrednim opravljanjem te storitve.
Obvestilu o nameri neposrednega opravljanja zavarovalnih
poslov zavarovalnica priloži informacije glede vrste in obsega
poslov po posameznih zavarovalnih vrstah, ki jih namerava
opravljati v državi članici.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor v enem mesecu po
prejemu obvestila zavarovalnice iz prejšnjega odstavka to obvestilo posreduje nadzornemu organu države članice in o tem
obvesti zavarovalnico. Hkrati z obvestilom Agencija za zavarovalni nadzor nadzornemu organu države članice posreduje tudi:
1. izjavo, iz katere je razvidno, da zavarovalnica krije zahtevani solventnostni kapital in zahtevani minimalni kapital, in
2. podatke o zavarovalnih vrstah, v katerih sme zavarovalnica opravljati zavarovalne posle, v skladu z dovoljenjem za
opravljanje zavarovalnih poslov.
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(3) Zavarovalnica lahko začne z neposrednim opravljanjem zavarovalnih poslov, navedenih v obvestilu iz prvega odstavka tega člena, v državi članici z dnem, ko prejme obvestilo
iz prejšnjega odstavka.
3.2.3. Opravljanje zavarovalnih poslov na območju
tretje države
132. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov v tretji državi)
(1) Zavarovalnica opravlja zavarovalne posle v tretji državi
prek podružnice ali neposredno, ob upoštevanju predpisov te
države.
(2) Za ustanovitev podružnice v tretji državi zavarovalnica
pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (dovoljenje
za ustanovitev podružnice zavarovalnice v tretji državi).
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice v tretji državi se smiselno
uporabljajo prvi in drugi odstavek 127. člena, prvi odstavek
128. člena in 130. člen tega zakona.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tretji državi, če
je ob upoštevanju predpisov države, v kateri namerava zavarovalnica ustanoviti podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse
pri izvrševanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano izvajanje
nadzora v skladu s tem zakonom.
(5) Za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v tretji
državi se smiselno uporablja prvi odstavek prejšnjega člena.
Zavarovalnica lahko začne z neposrednim opravljanjem zavarovalnih poslov v tretji državi z dnem, ko o tem obvesti Agencijo
za zavarovalni nadzor. Del obvestila je tudi pisno dokazilo
nadzornega organa tretje države, da tretja država dovoljuje
neposredno opravljanje zavarovalnih poslov.
3.3. Opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnic
držav članic
133. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnic držav članic)
(1) Zavarovalnica, ki ima v državi članici dovoljenje za
opravljanje zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih
vrstah, lahko zavarovalne posle v teh zavarovalnih vrstah opravlja tudi na območju Republike Slovenije prek podružnice ali
neposredno pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
(2) Za zavarovalnico, ki je v državi članici svojega sedeža
upravičena opravljati zavarovalne posle in se zanjo Direktiva
2009/138/ES ne uporablja, prvi odstavek tega člena ne velja.
(3) Za zavarovalnico države članice, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, se uporabljajo
naslednje določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z
njihovim izvrševanjem:
1. 521. do 528. člen tega zakona,
2. 560. člen tega zakona,
3. določbe zakonov iz šestega in sedmega odstavka
7. člena tega zakona,
4. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javne koristi
urejajo varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja oziroma druga področja, in ki veljajo za zavarovalnice s sedežem
v Republiki Sloveniji.
134. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov prek podružnice)
(1) Zavarovalnica države članice sme ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji in začeti opravljati zavarovalne posle
prek te podružnice z iztekom dveh mesecev od dneva, ko
Agencija za zavarovalni nadzor od nadzornega organa države
članice sedeža te zavarovalnice prejme obvestilo in priloge z
vsebino iz prvega in drugega odstavka 127. člena in iz tretjega
odstavka 128. člena tega zakona.
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(2) Če namerava zavarovalnica države članice v zvezi
s svojo podružnico v Republiki Sloveniji spremeniti katerega
od dejstev oziroma okoliščin iz drugega odstavka 127. člena
tega zakona, o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor en
mesec pred izvršitvijo take spremembe.
135. člen
(neposredno opravljanje zavarovalnih poslov)
Zavarovalnica države članice sme začeti z neposrednim opravljatnjem zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji,
ko Agencija za zavarovalni nadzor od nadzornega organa
države članice sedeža te zavarovalnice prejme obvestilo in
priloge z vsebino iz prvega in drugega odstavka 131. člena
tega zakona.
136. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov obveznih zavarovanj
v prometu)
(1) Poleg pogojev, določenih v 134. in 135. členu tega
zakona, predloži zavarovalnica države članice, preden začne
opravljati obvezna zavarovanja v prometu, Agenciji za zavarovalni nadzor potrdilo Slovenskega zavarovalnega združenja, iz
katerega izhaja, da je zavarovalnica države članice:
1. članica Slovenskega zavarovalnega združenja;
2. pristopila k škodnemu skladu ter odškodninskemu uradu, kot ju predpisuje zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v
prometu, in se zavezala k financiranju škodnega sklada in
odškodninskega urada ter izpolnjevanju drugih obveznosti,
potrebnih za delovanje škodnega sklada in odškodninskega
urada;
3. sporočila ime in naslov predstavnika, kot je določen v
zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.
(2) Ne glede na 135. in 136. člen tega zakona sme zavarovalnica države članice začeti opravljati obvezna zavarovanja
v prometu samo, če Agencijo za zavarovalni nadzor predhodno
seznani s splošnimi in posebnimi zavarovalnimi pogoji, in sicer
najmanj en mesec, preden jih začne uporabljati.
(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da zavarovalni pogoji iz prejšnjega odstavka niso v skladu s predpisi,
zavarovalnici države članice odredi, da zavarovalne pogoje
uskladi s predpisi. Če zavarovalnica države članice v roku,
določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo, Agencija
za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ države članice
te zavarovalnice.
3.4. Opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnic tretjih držav
3.4.1. Podružnica zavarovalnice tretje države
137. člen
(opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnice tretje države)
(1) Zavarovalnica tretje države sme zavarovalne posle, za
katere ima dovoljenje v državi svojega sedeža, opravljati tudi
na ozemlju Republike Slovenije, vendar samo prek podružnice
in pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko:
1. zavarovalnica tretje države, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj, na ozemlju Republike Slovenije opravlja pozavarovalne posle tudi
neposredno in se takšna pozavarovanja štejejo za ustrezen
instrument za zmanjševanje tveganj, če:
– je Evropska komisija v skladu s 172. členom Direktive
2009/138/ES odločila, da so zahteve glede dejavnosti pozavarovanja v državi sedeža enakovredne zahtevam v EU,
– Evropska komisija o tretji državi še ni odločila in Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi prvega odstavka 172. člena Direktive
2009/138/ES, odloči, da so zahteve glede dejavnosti pozavarovanja v državi sedeža enakovredne zahtevam v EU,

Uradni list Republike Slovenije
– je v aktu ali v drugem izvedbenem predpisu, ki ga
Evropska komisija izda na podlagi prvega odstavka 111. člena
Direktive 2009/138/ES, določeno, da se takšna pozavarovanja
upoštevajo med instrumente za zmanjševanje tveganj;
2. zavarovalnica tretje države, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov zavarovanj vozil, pomorskih in transportnih zavarovanj ali zavarovanj zrakoplovov oziroma drugih
letalnih naprav, na ozemlju Republike Slovenije opravlja zavarovalne posle iz teh zavarovalnih podskupin tudi neposredno,
če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka tega člena. Ne glede
na prejšnji stavek zavarovalnica tretje države ne sme na ozemlju Republike Slovenije neposredno opravljati zavarovalnih
poslov zavarovanja potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče in zavarovanja avtomobilske odgovornosti, kakor
so urejena v zakonu, ki ureja področje obveznih zavarovanj v
prometu.
(3) Neposredno opravljanje storitev v skladu z 2. točko
prejšnjega odstavka je dovoljeno, če:
1. Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi vloge zavarovalnice tretje države, ki namerava na ozemlju Republike
Slovenije neposredno opravljati zavarovalne posle, ali na podlagi vloge nadzornega organa tretje države z odločbo ugotovi,
da so zahteve glede poslovanja zavarovalnic v državi sedeža
enakovredne zahtevam v EU;
2. se nadzorni organ zavarovalnice tretje države s sporazumom o sodelovanju zaveže sodelovati z Agencijo za zavarovalni nadzor.
(4) Za zavarovalnico iz 2. točke drugega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo 133., 135. in 136. člen tega
zakona.
138. člen
(dovoljenje za ustanovitev podružnice zavarovalnice
tretje države)
(1) Zavarovalnica tretje države lahko v Republiki Sloveniji ustanovi podružnico, če pridobi dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice (v nadaljnjem
besedilu: dovoljenje za ustanovitev podružnice zavarovalnice
tretje države).
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice
zavarovalnice tretje države je treba priložiti:
1. akt o ustanovitvi zavarovalnice tretje države;
2. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za zavarovalnico tretje države;
3. statut oziroma druga ustrezna pravila zavarovalnice
tretje države;
4. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča članov organov vodenja in nadzora zavarovalnice tretje
države ter davčna številka, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja
davčni postopek, če je bila članu organa vodenja ali nadzora
zavarovalnice tretje države dodeljena in EMŠO, če je član organa vodenja ali nadzora zavarovalnice tretje države vpisan v
centralni register prebivalstva;
5. revidirana letna poročila zavarovalnice tretje države za
zadnja tri leta poslovanja;
6. ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje imetnike oziroma imetnice delnic in njihove deleže pri upravljanju zavarovalnice tretje države, če iz izpiska iz 1. točke niso razvidni podatki
o imetnikih delnic zavarovalnice tretje države;
7. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za pravne osebe, ki so imetnice kvalificiranih deležev v zavarovalnice tretje države;
8. poslovni načrt z vsebino, določeno v 116. členu tega
zakona;
9. dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, ki ga je
zavarovalnici tretje države izdal nadzorni organ države njenega
sedeža;
10. dovoljenje nadzornega organa zavarovalnice tretje
države za ustanovitev podružnice oziroma izjavo tega organa,
da dovoljenje po predpisih države te zavarovalnice ni potrebno;
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11. izjavo zavarovalnice tretje države, da bo podružnica
vodila vso dokumentacijo, ki se nanaša na njeno poslovanje, v
slovenskem jeziku in jo hranila na sedežu podružnice ter vodila
ločene računovodske izkaze v skladu s tem zakonom oziroma
na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
12. izjavo zavarovalnice tretje države, da bo podružnica
izpolnjevala zahteve tega zakona glede zavarovalno-tehničnih
rezervacij, zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala;
13. drugo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče
ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati posle, na katere se nanaša zahteva.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor kot pogoj za izdajo
dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države zahteva, da zavarovalnica tretje države v kreditni instituciji
v Republiki Sloveniji deponira denarni znesek kot jamstvo za
poravnavo obveznosti iz zavarovalnih pogodb, sklenjenih na
območju Republike Slovenije, oziroma ki krijejo nevarnosti v
Republiki Sloveniji v višini najmanj ene četrtine osnovnega
kapitala iz 29. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: jamstveni depozit).
(4) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države v treh mesecih od prejema zahteve iz drugega odstavka tega člena, če
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, in dokumentacije,
priložene zahtevi za izdajo dovoljenja, oceni, da je podružnica
finančno, upravljavsko, organizacijsko, kadrovsko in tehnično
usposobljena za poslovanje v skladu z določbami tega zakona.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje
države, če je ob upoštevanju predpisov države sedeža zavarovalnice tretje države oziroma ob upoštevanju prakse te države
pri uporabi in izvrševanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano
izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom.
(6) Zavarovalnica tretje države, ki je pridobila dovoljenje
iz prvega odstavka tega člena, lahko v Republiki Sloveniji prek
podružnice opravlja zavarovalne posle, navedene v dovoljenju
za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države.
(7) Če namerava zavarovalnica tretje države v Republiki
Sloveniji prek podružnice začeti opravljati tudi druge zavarovalne posle, ki niso navedeni v že izdanem dovoljenju za
ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države, pridobi
predhodno dodatno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za opravljanje teh poslov.
(8) Za dodatno dovoljenje iz sedmega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo 7. točka drugega odstavka ter
četrti in peti odstavek tega člena.
139. člen
(finančne zahteve za podružnico)
(1) Podružnica zavarovalnice tretje države za namene
upravljanja tveganj:
1. vrednoti sredstva in obveznosti v skladu s 4.7. oddelkom tega zakona,
2. določi lastne vire sredstev v skladu s 4.9. oddelkom
tega zakona,
3. oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s
4.8. oddelkom tega zakona,
4. izračuna zahtevani solventnostni kapital in zahtevani
minimalnega kapitala podružnice v skladu s 4.10. oziroma
4.11. oddelkom tega zakona, pri čemer upošteva samo posle,
ki jih opravlja.
(2) Podružnica razpolaga s primernimi osnovnimi lastnimi
viri sredstev kot so določena v drugem odstavku 200. člena
tega zakona najmanj v višini ene polovice osnovnega kapitala,
kot je predpisan v 29. členu tega zakona.
(3) Podružnica zavarovalnice tretje države hrani v Republiki Sloveniji sredstva najmanj v višini minimalnega zahtevanega kapitala, presežek sredstev do višine zahtevanega
solventnostnega kapitala pa v državah članicah.
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140. člen
(uporaba določb)

(1) Za zavarovalnico tretje države, ki je v Republiki Sloveniji ustanovila podružnico oziroma njeno podružnico, in za
poslovodje te podružnice se uporabljajo:
1. določbe 12.2. oddelka ter 4., 5., 6., 7., 14., 15. in 16. poglavje tega zakona,
2. določbe drugih zakonov, ki se uporabljajo za zavarovalnice s sedežem na območju Republike Slovenije,
3. določbe predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem določb zakonov iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o upravi zavarovalnice.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje
za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države, če je
nadzorni organ sedeža zavarovalnice tretje države tej zavarovalnici odvzel dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.
141. člen
(posebne določbe za podružnico švicarske zavarovalnice)
(1) Za podružnico švicarske zavarovalnice, ki na območju
Republike Slovenije opravlja posle premoženjskih zavarovanj,
se ne uporabljata tretji odstavek 138. člena in tretji odstavek
139. člena tega zakona.
(2) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za ustanovitev
podružnice švicarske zavarovalnice, ki namerava na območju
Republike Slovenije opravljati posle premoženjskih zavarovanj, Agencija za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ
Švicarske konfederacije in ga zaprosi za mnenje. Če nadzorni
organ Švicarske konfederacije v roku treh mesecev od prejema
zaprosila ne odgovori, se šteje, da ustanovitvi podružnice ne
nasprotuje.
(3) Pred odločitvijo o odvzemu dovoljenja za ustanovitev
podružnice švicarske zavarovalnice, ki na območju Republike
Slovenije opravlja posle premoženjskih zavarovanj, Agencija
za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ Švicarske konfederacije in ga zaprosi za mnenje. Če Agencija za zavarovalni
nadzor pred pridobitvijo mnenja podružnici švicarske zavarovalnice izreče prepoved sklepanja zavarovalnih pogodb, o tem
nemudoma obvesti nadzorni organ Švicarske konfederacije.
142. člen
(ugodnosti za zavarovalnice tretjih držav, ki imajo podružnice
v več državah članicah)
(1) Zavarovalnica tretje države, ki je zaprosila ali pridobila
dovoljenje za ustanovitev podružnic za opravljanje zavarovalnih poslov v več državah članicah, lahko Agencijo za zavarovalni nadzor zaprosi za naslednje ugodnosti, ki se lahko odobrijo
le vse skupaj:
1. da izračuna zahtevani solventnostni kapital iz prvega
odstavka 139. člena tega zakona za vse posle, ki jih opravlja
v EU;
2. da položi jamstveni depozit v skladu s tretjim odstavkom 138. člena tega zakona samo v eni državi članici;
3. da se sredstva, ki predstavljajo minimalni zahtevani
kapital, nahajajo v katerikoli državi članici, v kateri opravlja
zavarovalne posle.
(2) Zavarovalnica iz prejšnjega odstavka Agenciji za zavarovalni nadzor v vlogi posreduje naslednje podatke:
1. o državah članicah, v katerih opravlja oziroma namerava opravljati zavarovalne posle;
2. o nadzornem organu, ki bo nadzoroval ali nadzoruje
opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnice tretje države na
ozemlju EU, ter razloge za izbiro tega organa (v nadaljnjem
besedilu: izbrani nadzorni organ);
3. o državi članici, v kateri bo položila jamstveni depozit.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor ugodi zaprošenim
ugodnostim, če se z ugodnostmi strinjajo vsi zadevni nadzorni
organi držav članic, v katerih je bila vložena vloga.
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(4) Ugodnosti iz prvega odstavka tega člena začnejo
veljati, ko:
1. izbrani nadzorni organ iz 2. točke drugega odstavka
tega člena obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor, da bo nadzoroval kapitalsko ustreznost vseh podružnic zavarovalnice
tretje države v EU, ali
2. Agencija za zavarovalni nadzor kot izbrani nadzorni
organ odloči, da bo nadzorovala kapitalsko ustreznost vseh
podružnic zavarovalnice tretje države v EU.
(5) Če je Agencija za zavarovalni nadzor izbrani nadzorni
organ, obvesti Agencija za zavarovalni nadzor o odločitvi glede
nadzora vseh podružnic zavarovalnice tretje države v EU druge
zadevne nadzorne organe.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor izbranemu nadzornemu organu države članice, ki opravlja nadzor kapitalske
ustreznosti vseh podružnic zavarovalnice tretje države v EU,
na njegovo zahtevo posreduje podatke glede podružnice v
Republiki Sloveniji.
(7) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zahteva ukinitev
ugodnosti iz prvega odstavka tega člena. Ugodnosti se prekinejo tudi, če zahteva prekinitev ugodnosti zadevni nadzorni organ
druge države članice.
(8) V primeru dveh ali več zahtev iz različnih držav članic
za unovčitev depozita, ki je na podlagi 2. točke prvega odstavka
tega člena položen v Republiki Sloveniji, se depozit izplača po
vrstnem redu prispetja zahtev.
143. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov
podružnici zavarovalnice tretje države, ki ima dovoljenje
v več kot eni državi članici)
(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor izbrani nadzorni
organ iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena in odvzame dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov podružnici
zavarovalnice tretje države, ki so ji odobrene ugodnosti iz
prvega odstavka prejšnjega člena, o tem obvesti vse zadevne
nadzorne organe v EU.
(2) Če je Agencija za zavarovalni nadzor prejela obvestilo
v smislu prvega odstavka tega člena od nadzornega organa
druge države članice, sprejme nad podružnico zavarovalnice tretje države ustrezne nadzorne ukrepe. V primeru, da je
razlog za odvzem dovoljenja neizpolnjevanje zahtev glede
zavarovalno-tehničnih rezervacij, zahtevanega minimalnega
kapitala ali zahtevanega solventnostnega kapitala, podružnici
zavarovalnice tretje države odvzame dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov.
4. poglavje:
UPRAVLJANJE TVEGANJ
4.1. Pojmi v zvezi z upravljanjem tveganj
144. člen
(upravljanje tveganj)
Upravljanje tveganj je ugotavljanje, merjenje oziroma
ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj na vseh
ravneh, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim zavarovalnica je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem
poslovanju.
145. člen
(zavarovalno tveganje)
Zavarovalno tveganje je tveganje nastanka izgube ali neugodne spremembe v vrednosti zavarovalnih obveznosti zaradi
neustreznih premij in neustreznih predpostavk, upoštevanih v
izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij.
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146. člen
(tržno tveganje)
Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube ali neugodne
spremembe v finančnem položaju zavarovalnice, ki nastane
zaradi nihanj v višini in spremenljivosti tržnih cen sredstev,
obveznosti in finančnih instrumentov.
147. člen
(kreditno tveganje)
Kreditno tveganje je tveganje izgube ali neugodne spremembe v finančnem položaju zavarovalnice zaradi nihanj v
kreditnem položaju izdajateljev vrednostnih papirjev, nasprotnih
strank in morebitnih dolžnikov, ki so jim izpostavljene zavarovalnice v obliki tveganja neplačila nasprotne stranke, tveganja
spremembe kreditnega pribitka in tveganja koncentracije tržnega tveganja.
148. člen
(operativno tveganje)
Operativno tveganje je tveganje izgube zavarovalnice zaradi neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih procesov,
ravnanja ljudi ali delovanja sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov.
149. člen
(likvidnostno tveganje)
Likvidnostno tveganje je tveganje zavarovalnice, da ne
more unovčiti naložb in drugih sredstev za poravnavo svojih
finančnih obveznosti, ko te zapadejo.
150. člen
(tveganje koncentracije)
Tveganje koncentracije je izpostavljanje tveganju z možnostjo izgube, ki je dovolj velika, da ogroža solventnost ali
finančni položaj zavarovalnice.
151. člen
(tehnike za zmanjševanje tveganj)
Tehnike za zmanjševanje tveganj so vse tehnike, ki zavarovalnicam omogočajo, da prenesejo del ali vsa svoja tveganja
na drugo osebo.
152. člen
(učinek razpršenosti)
Učinek razpršenosti zmanjšuje izpostavljenost zavarovalnice ali skupine zaradi razpršenosti njihovih poslov, ker se
lahko neugoden izid enega tveganja poravna z ugodnejšim
izidom drugega tveganja, če nista takšni tveganji popolnoma
soodvisni.
153. člen
(mera tveganja in napoved v obliki verjetnostne porazdelitve)
(1) Mera tveganja je matematični izraz, ki določeni napovedi v obliki verjetnostne porazdelitve dodeli denarni znesek in
se monotono poveča s povečanjem tveganj, na katerih temelji
napoved.
(2) Napoved v obliki verjetnostne porazdelitve je matematični izraz, ki obsežnemu nizu medsebojno izključujočih se
prihodnjih dogodkov dodeli verjetnost uresničitve.
4.2. Temeljna pravila o upravljanju tveganj
154. člen
(sistem upravljanja tveganj)
(1) Sistem upravljanja tveganj zajema najmanj naslednja
področja:
1. sklepanje zavarovanj in oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij;
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2. upravljanje sredstev in obveznosti;
3. naložbe, zlasti v izvedene finančne instrumente in
podobne obveze;
4. likvidnost;
5. upravljanje zavarovalnih, tržnih, kreditnih, operativnih,
likvidnostnih tveganj in tveganj koncentracije ter vseh drugih
tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena;
6. pozavarovanje in druge tehnike za zmanjševanje tveganj.
(2) Kadar zavarovalnica uporablja uskladitveno prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere iz 182. člena tega
zakona ali prilagoditev za nestanovitnost krivulje netvegane
obrestne mere iz 184. člena tega zakona, zavarovalnica izdela
tudi likvidnostni načrt, v katerem predvidi vhodne in izhodne
denarne tokove sredstev in obveznosti, za katere se izvedejo
te prilagoditve, kadar uporablja prilagoditev za nestanovitnost
krivulje netvegane obrestne mere iz 184. člena tega zakona,
zavarovalnica izdela tudi pisna pravila o merilih za uporabo te
prilagoditve.
(3) Zavarovalnica organizira funkcijo upravljanja tveganj
na način, ki olajšuje izvajanje sistema upravljanja tveganj.
155. člen
(dodatne naloge v zavarovalnici z notranjim modelom)
Funkcija upravljanja tveganj pri zavarovalnicah, ki uporabljajo delni ali popolni notranji model v skladu z 218. in
219. členom tega zakona, zajema naslednje dodatne naloge:
1. oblikovanje in umestitev notranjega modela v sistem
upravljanja,
2. preizkušanje in ocenjevanje ustreznosti notranjega
modela,
3. dokumentiranje notranjega modela in spreminjanje ter
dokumentiranje sprememb pri notranjem modelu,
4. analiziranje učinkovitosti notranjega modela in priprava
poročil o tem,
5. obveščanje uprave zavarovalnice o učinkovitosti notranjega modela in predlaganih izboljšavah ter o prizadevanjih
glede izboljšav.
156. člen
(lastna ocena tveganj in solventnosti)
(1) Del sistema upravljanja tveganj je izvedba lastne ocene tveganj in solventnosti, ki je povezana s poslovno strategijo
zavarovalnice. Zavarovalnica po vsaki pomembni spremembi
tveganj iz drugega odstavka 154. člena tega zakona brez
odlašanj izvede lastno oceno tveganj in solventnosti. V oceni
zavarovalnica upošteva tveganja, ki jim je izpostavljena, meje
dovoljenega tveganja in poslovno strategijo.
(2) Ocena iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj:
1. oceno solventnostnih potreb zavarovalnice,
2. oceno stalnega izpolnjevanja kapitalskih zahtev v skladu s 4.10. in 4.11. oddelkoma tega zakona in zahtev glede
zavarovalno-tehničnih rezervacij v skladu s 4.8. oddelkom tega
zakona,
3. oceno, kako pomembno je odstopanje tveganj, katerim
je zavarovalnica izpostavljena, od predpostavk, v skladu s
četrtim odstavkom 203. člena tega zakona, ki so bile podlaga
za določitev zahtevanega solventnostnega kapitala v skladu s
standardno formulo iz 4.10.2. pododdelka tega zakona oziroma
v delnem ali popolnem notranjem modelu iz 4.10.3. pododdelka
tega zakona.
(3) Za oceno iz 1. točke prejšnjega odstavka ima zavarovalnica postopke, ki ji omogočajo ustrezno opredelitev in oceno
kratkoročnih ter dolgoročnih tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila
izpostavljena. Zavarovalnica razkrije metode, ki jih je uporabila
za ugotovitev lastne ocene tveganj in solventnosti. Postopki
in metode so sorazmerni z naravo, obsegom in zahtevnostjo
tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena.
(4) Kadar zavarovalnica uporablja uskladitvene prilagoditve krivulje netvegane obrestne mere iz 182. člena tega zakona
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ali prilagoditev za nestanovitost krivulje netvegane obrestne
mere iz 184. člena tega zakona ali prehodne ukrepe iz 639. ali
640. člena tega zakona, oceni zavarovalnica lastno oceno skladnosti in solventnosti iz 2. točke drugega odstavka tega člena
z upoštevanjem in brez upoštevanja uporabljenih prilagoditev
oziroma prehodnih ukrepov.
(5) Kadar zavarovalnica uporablja notranji model, pri oceni iz 3. točke drugega odstavka tega člena izvede ponovno
umeritev mere tveganja zahtevanega solventnostnega kapitala.
(6) Lastna ocena tveganj in solventnosti se ne uporabi za
izračun zahtevanega solventnostnega kapitala.
157. člen
(predpisi o upravljanju tveganj)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše:
1. omejitve glede sredstev in referenčnih vrednosti, na
katere so lahko vezana upravičenja iz zavarovalnih pogodb
pri zavarovanjih, pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno
tveganje, kadar je zavarovalec lahko fizična oseba. Predpisi ne
smejo biti bolj omejujoči, kot so omejitve, določene z Direktivo
2009/65/ES;
2. podrobnejša pravila za obravnavo udeležb iz akta, ki ga
izda Evropska komisija na podlagi 1a) točke prvega odstavka
92. člena Direktive 2009/138/ES, ter način in roke poročanja;
3. podrobnejšo opredelitev lastnosti postavk lastnih virov
sredstev iz 191. člena tega zakona ter podrobnejša pravila
za njihovo razvrščanje v razrede v skladu s 197. členom tega
zakona in seznamom iz 195. člena tega zakona, kakor tudi
podrobnejšo opredelitev njihove primernosti v skladu s 199.
in 200. členom tega zakona, ukrepov v primeru nedoseganja
zahtevanega solventnostnega ali minimalnega kapitala in podrobnejšo opredelitev postavk lastnih virov sredstev iz 625. člena tega zakona;
4. podrobnejšo opredelitev pogojev in postopka za odobritev in razvrstitev postavk lastnih virov sredstev, ki še niso
na seznamu lastnih virov sredstev iz 195. člena tega zakona;
5. podrobnejšo opredelitev pogojev in postopka za odobritev morebitnih postavk pomožnih lastnih virov sredstev in
njihove razvrstitve v seznam lastnih virov sredstev ter sprotnega preverjanja, ali odobrene postavke pomožnih lastnih virov
sredstev še izpolnjujejo merila za izdajo odobritve;
6. podrobnejše značilnosti in možne vrste omejenih skladov iz prvega odstavka 241. člena tega zakona, podrobnejša
pravila za izračun teoretičnega zahtevanega solventnostnega
kapitala omejenega sklada, za ugotavljanje presežka ali primanjkljaja lastnih virov sredstev omejenega sklada glede na
zahtevani solventnostni kapital in način in roke poročanja;
7. podrobnejša pravila in vsebino lastne ocene tveganj
in solventnosti;
8. podrobnejša navodila za vrednotenje zavarovalno-tehničnih rezervacij;
9. pogoje in način pokrivanja izgub z zmanjševanjem
zavarovalno tehničnih rezervacij in odloženih davkov;
10. uporabo modula tržnega in kreditnega tveganja ter
tveganja nasprotne stranke;
11. uporabo modula tveganja življenjskih zavarovanj;
12. uporabo podmodula tveganja katastrof iz pogodb
premoženjskih zavarovanj in podmodula tveganja katastrof iz
pogodb zdravstvenih zavarovanj;
13. uporabo notranjih modelov oziroma parametrov specifičnih za posamezno podjetje.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor s predpisom iz:
– 2. točke prejšnjega odstavka upošteva akt ali prenese
ureditev iz drugega izvedbenega predpisa, ki ga Evropska
komisija izda na podlagi 1a) točke prvega odstavka 92. člena
Direktive 2009/138/ES;
– 3. točke prejšnjega odstavka upošteva akt ali prenese
ureditev iz drugega izvedbenega predpisa, ki ga Evropska
komisija izda na podlagi prvega odstavka 97. člena Direktive
2009/138/ES;
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– 4. točke prejšnjega odstavka upošteva akt ali prenese
ureditev iz drugega izvedbenega predpisa, ki ga Evropska
komisija izda na podlagi drugega odstavka 97. člena Direktive
2009/138/ES;
– 5. točke prejšnjega odstavka upošteva akt ali prenese
ureditev iz drugega izvedbenega predpisa, ki ga Evropska
komisija izda na podlagi prvega in tretjega odstavka 92. člena
Direktive 2009/138/ES;
– 6. točke prejšnjega odstavka upošteva akt ali prenese
ureditev iz drugega izvedbenega predpisa, ki ga Evropska
komisija izda na podlagi b) točke 99. člena in h) točke prvega
odstavka 111. člena Direktive 2009/138/ES;
– 11. točke prejšnjega odstavka upošteva akt ali prenese
ureditev iz drugega izvedbenega predpisa, ki ga Evropska
komisija izda na podlagi k) točke prvega odstavka 111. člena
Direktive 2009/138/ES.
4.3. Splošni standardi upravljanja tveganj
158. člen
(odgovornost organov vodenja in nadzora
za spoštovanje pravil o upravljanju tveganj)
(1) Organi vodenja in nadzora zavarovalnice v okviru
svojih pristojnosti zagotovijo, da zavarovalnica posluje v skladu
z zakonodajo, in v zvezi s tem zlasti:
1. pisno določijo natančna, pregledna in dosledna notranja razmerja glede odgovornosti, ki:
– zagotavljajo jasno razmejitev pristojnosti in nalog v
zavarovalnici in učinkovit sistem za zagotovitev prenosa informacij ter
– preprečujejo nastanek nasprotja interesov;
2. odobrijo in redno preverjajo strategije in pisna pravila
glede upravljanja tveganj, sistema notranjih kontrol, notranje
revizije, aktuarske funkcije in, če je primerno, glede izločenih
poslov ter zagotovijo njihovo izvajanje.
(2) Strategije in pisna pravila glede upravljanja tveganj
iz 2. točke prejšnjega odstavka zajemajo najmanj področja iz
154. člena tega zakona.
(3) Strategije in pisna pravila iz 2. točke prvega odstavka
tega člena so najmanj enkrat letno predmet notranjega pregleda.
159. člen
(načrtovanje in izvajanje ukrepov upravljanja tveganj
in notranji postopki za upravljanje tveganj)
(1) Zavarovalnica določi načrt ukrepov upravljanja tveganj, ki obsega:
1. notranje postopke za upravljanje tveganj,
2. ukrepe za upravljanje tveganj in notranje postopke za
izvajanje teh ukrepov,
3. notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za
upravljanje tveganj.
(2) Ukrepi za upravljanje tveganj in postopki za izvajanje
in spremljanje izvajanja teh ukrepov so v načrtu iz prejšnjega
odstavka določeni za vsako vrsto tveganja, ki jim je zavarovalnica izpostavljena pri posameznih vrstah poslov, ki jih opravlja,
in za tveganja, ki jim je izpostavljena pri vseh poslih, ki jih
opravlja.
(3) Zavarovalnica določi in izvaja ukrepe za upravljanje
tveganj, določene s tem zakonom oziroma predpisi o upravljanju tveganj, in druge ukrepe, ki so glede na značilnosti in vrsto
tveganj, ki jim zavarovalnica je ali bi jim lahko bila izpostavljena
pri svojem poslovanju, potrebni za upravljanje teh tveganj.
(4) Zavarovalnica vzpostavi učinkovit sistem notranjih
kontrol za:
– ugotavljanje in merjenje tveganj, ki jim zavarovalnica je
ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju,
– izračunavanje in preverjanje izpolnjevanja zahtev tega
zakona in predpisov o upravljanju tveganj glede zavarovalnotehničnih rezervacij, zahtevanega solventnostnega kapitala,
zahtevanega minimalnega kapitala in naložb ter
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– ugotavljanje skladnosti tveganj zavarovalnice s tveganji,
predvidenimi v strategijah in pisnih pravilih zavarovalnice.
(5) Zavarovalnica organizira svoje poslovanje in tekoče
vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadar
koli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o upravljanju tveganj.
160. člen
(sistem notranjih kontrol in funkcija skladnosti)
(1) Za delovanje sistema notranjih kontrol zavarovalnica
vzpostavi in dosledno uresničuje primerne administrativne in
računovodske postopke ter ustrezno uredi poročanje na vseh
ravneh.
(2) V okviru sistema notranjih kontrol zavarovalnica vzpostavi tudi funkcijo spremljanja skladnosti, ki deluje neodvisno in
ima naslednje odgovornosti:
1. spremljanje in redno ocenjevanje primernosti in učinkovitosti rednih postopkov in ukrepov, sprejetih za odpravljanje
morebitnih pomanjkljivosti na področju skladnosti poslovanja
zavarovalnice s predpisi in drugimi zavezami;
2. svetovanje in pomoč pri uskladitvi poslovanja zavarovalnice z obveznostmi, ki jih določajo predpisi, in z drugimi
zavezami;
3. ocenjevanje možnih vplivov sprememb v pravnem okolju na poslovanje zavarovalnice z vidika skladnosti poslovanja
zavarovalnice s predpisi in drugimi zavezami;
4. opredeljevanje in ocenjevanje tveganja glede skladnosti poslovanja zavarovalnice s predpisi in drugimi zavezami;
5. seznanjanje uprave in nadzornega sveta zavarovalnice
o skladnosti poslovanja zavarovalnice s predpisi in drugimi
zavezami in o oceni tveganja glede skladnosti poslovanja zavarovalnice.
4.4. Funkcija notranje revizije
161. člen
(notranja revizija)
(1) Zavarovalnica organizira funkcijo notranje revizije, ki je
neposredno podrejena upravi zavarovalnice ter funkcionalno in
organizacijsko ločena od drugih delov zavarovalnice.
(2) Nosilca funkcije notranje revizije pooblasti in mu odvzame pooblastilo upravni odbor oziroma uprava zavarovalnice
v soglasju z nadzornim svetom.
(3) Upravni odbor oziroma uprava zavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom sprejme akt o delovanju notranje
revizije.
(4) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja,
imajo dostop do vseh informacij in listin zavarovalnice v kakršnikoli obliki, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog.
Nosilec funkcije notranje revizije ima neposreden in neomejen
dostop do članov uprave, revizijske komisije ter nadzornega
sveta zavarovalnice.
162. člen
(naloge notranje revizije)
(1) Notranje revidiranje je na oceni tveganj zasnovan
stalen in celovit nadzor nad poslovanjem zavarovalnice z namenom preverjanja in ocenjevanja, ali so procesi upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja zavarovalnice
ustrezni ter delujejo na način, ki zagotavlja doseganje naslednjih pomembnih ciljev zavarovalnice:
1. uspešno in učinkovito poslovanje zavarovalnice, vključno z doseganjem ciljev poslovne in finančne uspešnosti, ter
varovanje sredstev pred izgubo;
2. zanesljivo, pravočasno, in pregledno notranje in zunanje računovodsko in neračunovodsko poročanje;
3. skladnost z zakoni in drugimi predpisi ter notranjimi
pravili.
(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ki jo
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sprejema Slovenski inštitut za revizijo na podlagi zakona, ki
ureja revidiranje, ter pisnimi pravili delovanja notranje revizije.
163. člen
(opravljanje notranje revizije)
Nosilec funkcije notranje revizije je oseba, ki je pridobila
naziv preizkušeni notranji revizor v skladu z zakonom, ki ureja
revidiranje.
164. člen
(načrt dela notranje revizije)
(1) Notranja revizija pripravi, izvaja in vzdržuje strategijo
dela za obdobje, v katerem je zagotovljena pokritost celotnega
poslovanja zavarovalnice, vključno s celotnim sistemom upravljanja zavarovalnice. Strategija dela je zasnovana na oceni
tveganj.
(2) Na podlagi strategije dela iz prejšnjega odstavka izdela notranja revizija letni načrt dela za naslednje leto, ki je
zasnovan na oceni tveganj in obsega:
1. področja poslovanja, na katerih bo notranja revizija
opravila pregled poslovanja, in
2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po posameznih področjih.
(3) Letni načrt dela notranje revizije sprejme upravni odbor oziroma uprava zavarovalnice v soglasju z nadzornim
svetom zavarovalnice.
165. člen
(poročilo o notranjem revidiranju)
(1) Notranja revizija najmanj za vsako polletje izdela poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega najmanj:
1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja,
2. oceno primernosti in učinkovitosti upravljanja tveganj
na področjih poslovanja, ki so bila predmet pregleda,
3. oceno primernosti in učinkovitosti delovanja sistema
notranjih kontrol na področjih poslovanja, ki so bili predmet
pregleda,
4. ugotovitve in priporočila notranje revizije na podlagi
posameznih pregledov poslovanja,
5. ugotovitve v zvezi z uresničevanjem priporočil notranje
revizije.
(2) Notranja revizija izdela letno poročilo o notranjem
revidiranju, ki obsega:
1. poročilo o uresničitvi letnega načrta dela notranje revizije,
2. povzetek pomembnejših ugotovitev notranje revizije
na podlagi opravljenih pregledov poslovanja, vključno z oceno
primernosti in učinkovitosti delovanja sistemov notranjih kontrol
in upravljanja tveganj na revidiranih področjih.
(3) Polletno in letno poročilo notranja revizija predloži
upravi in nadzornemu svetu.
(4) Uprava zavarovalnice seznani skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
166. člen
(obveščanje uprave in nadzornega sveta zavarovalnice)
(1) Vse ugotovitve in priporočila poroča notranja revizija
upravi zavarovalnice.
(2) Uprava zavarovalnice v zvezi z ugotovitvami in priporočili notranje revizije določi ukrepe in zagotovi njihovo izvrševanje.
(3) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi,
da zavarovalnica krši pravila o upravljanju tveganj ter ji zaradi
tega grozi nelikvidnost ali kapitalska neustreznost ali da je
ogrožena varnost poslovanja, nemudoma obvesti upravo zavarovalnice.
(4) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi,
da uprava zavarovalnice krši pravila o upravljanju tveganj,
nemudoma obvesti upravo in nadzorni svet.
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4.5. Aktuarska funkcija
167. člen
(splošne določbe)
(1) Zavarovalnica organizira aktuarsko funkcijo.
(2) Upravni odbor oziroma uprava zavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom sprejme akt, s katerim opredeli naloge
aktuarske funkcije, pristojnost nosilca aktuarske funkcije, postopek pooblastitve nosilca aktuarske funkcije in znanje, ki ga
ima nosilec aktuarske funkcije.
(3) Osebe, ki v zavarovalnici izvajajo naloge aktuarske
funkcije, imajo ustrezno znanje, sorazmerno naravi in zahtevnosti nalog, ki jih izvajajo.
(4) Nosilec aktuarske funkcije in druge osebe, ki v zavarovalnici izvajajo naloge aktuarske funkcije, imajo dostop do
vseh informacij zavarovalnice, ki so potrebne za opravljanje
teh nalog.
(5) Nosilec aktuarske funkcije je zmožen Agenciji za zavarovalni nadzor dokazati, da uporabljene aktuarske metode,
tehnike in predpostavke ustrezajo tveganjem, ki jim je izpostavljena zavarovalnica, kot tudi njenemu poslovanju.
168. člen
(naloge aktuarske funkcije)
(1) Naloge aktuarske funkcije so, da:
1. koordinira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij;
2. zagotavlja, da se za izračun zavarovalno-tehničnih
rezervacij uporabljajo ustrezne metode in modeli ter predpostavke;
3. ocenjuje ustreznost, zadostnost in kakovost podatkov,
potrebnih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij;
4. primerja znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij z izkustvi;
5. 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;
6. nadzira izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, ko se
za izračun uporabljajo približki;
7. 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;
8. preverja ustreznost pozavarovanja oziroma prenosa
tveganj na namensko družbo;
9. 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.
169. člen
(nosilec aktuarske funkcije)
(1) Nosilec aktuarske funkcije izpolnjuje pogoje iz 1. točke
drugega odstavka 52. člena tega zakona, če:
1. ima znanje s področja aktuarstva in finančne matematike;
2. je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal aktuarsko funkcijo ali naloge pooblaščenega aktuarja na portfelju,
ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot nosilec
aktuarske funkcije oziroma je vsaj zadnji dve leti pred pooblastitvijo opravljal naloge, ki jih nadzira, kontrolira oziroma
koordinira nosilec aktuarske funkcije ali pooblaščeni aktuar, na
portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovoren kot
nosilec aktuarske funkcije.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše vsebino znanja s področja aktuarstva in finančne matematike iz 1. točke
prejšnjega odstavka.
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170. člen
(obveščanje in ukrepanje uprave zavarovalnice)
(1) Nosilec aktuarske funkcije nadzorni svet in upravo
zavarovalnice obvešča o ugotovitvah glede:
1. zanesljivosti in ustreznosti uporabljenih metod, modelov ter predpostavk, uporabljenih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij, in o tem, ali so oblikovane zavarovalno-tehnične rezervacije primerne za pokrivanje vseh obveznosti
iz prevzetih zavarovanj;
2. politike prevzemanja zavarovalnih tveganj, vključno z
ugotovitvami glede višine zavarovalnih premij za posamezne
produkte z vidika, ali je premija posameznih produktov zadostna za pokrivanje vseh obveznosti iz teh produktov;
3. ustreznosti pozavarovanja oziroma prenosa tveganj na
namensko družbo.
(2) Ugotovitve in mnenja nosilca aktuarske funkcije so
objektivna ter neodvisna od vpliva drugih poslovnih področij.
(3) Nosilec aktuarske funkcije pripravi pisno poročilo o
ugotovitvah iz prvega odstavka tega člena za preteklo poslovno leto in po stanju na zadnji dan preteklega poslovnega leta.
(4) Uprava zavarovalnice v zvezi z ugotovitvami in mnenjem nosilca aktuarske funkcije določi ukrepe in zagotovi njihovo izvrševanje.
(5) Če nosilec aktuarske funkcije pri upravljanju nalog
ugotovi, da zavarovalne premije za posamezna zavarovanja
in drugi razpoložljivi viri teh zavarovanj ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti iz zavarovalnih pogodb oziroma da
zavarovalnica zavarovalno-tehničnih rezervacij ne oblikuje v
skladu s predpisi, nemudoma oziroma najpozneje v roku osmih
dni od ugotovitve poroča upravi zavarovalnice.
4.6. Izločen posel
171. člen
(izločeni posel)
(1) Izločeni posel je funkcija oziroma aktivnost zavarovalnice, dana v zunanje izvajanje, ki je ključna oziroma pomembna
za poslovanje zavarovalnice.
(2) Zavarovalnica v zvezi z izločenimi posli sprejme akt, s
katerim določi pristop k izločenem poslu in postopke izvajanja
izločenih poslov za čas trajanja pogodbe o izločenem poslu,
kar vključuje zlasti:
1. kriterij določitve, ali je funkcija oziroma aktivnost ključna
oziroma pomembna;
2. način izbora prevzemnika izločenega posla ustrezne
kakovosti in način oziroma pogostost ocenjevanja njegovih
rezultatov oziroma izvajanja storitev;
3. metode in postopek spremljanja skladnosti in učinkovitosti izvajanja izločenega posla;
4. pogoje, ki jih izpolnjuje prevzemnik izločenega posla;
5. druge sestavine, ki se vključijo v pogodbo s prevzemnikom izločenega posla.
(3) Zavarovalnica vodi seznam vseh izločenih poslov.
Vsebina seznama se določi v pisnih pravilih, ki jih zavarovalnica izdela v zvezi z izločenimi posli.
(4) Zavarovalnica je v celoti odgovorna za izpolnjevanje
svojih obveznosti, tudi kadar prenese pomemben del poslovanja v zunanje izvajanje kot izločeni posel.
(5) Izločitev pomembnega dela poslovanja v zunanje izvajanje ne sme:
1. poslabšati kakovosti sistema upravljanja zavarovalnice,
2. neupravičeno povečati operativnega tveganja,
3. omejiti sposobnosti Agencije za zavarovalni nadzor za
spremljanje skladnosti zavarovalnice z njenimi obveznostmi,
4. ogroziti stalnosti in ustreznosti storitev zavarovalcem.
(6) Izločen posel je predmet upravljanja tveganj in notranje kontrole.
(7) Zavarovalnica šest tednov pred sklenitvijo pogodbe
o izločenem poslu oziroma njenih spremembah o tem obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor.
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(8) Agencija za zavarovalni nadzor prepove sklenitev
pogodbe o izločenem poslu ali njene spremembe, če bi bili
glede na vrsto oziroma obseg izločenih poslov lahko ogroženi
interesi zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev ali
če bi bilo zaradi izločenih poslov lahko onemogočeno oziroma
bistveno oteženo opravljanje nadzora nad zavarovalnimi posli,
ki jih opravlja zavarovalnica, oziroma bi bile kršene določbe
četrtega ali petega odstavka tega člena.
172. člen
(pogodba o izločenem poslu)
Pogodba o izločenem poslu je pisna pogodba, s katero
zavarovalnica prenese na drugo osebo, ki je prevzemnik izločenega posla, funkcijo oziroma aktivnost zavarovalnice, ki v
skladu s prejšnjim členom predstavlja izločeni posel. Prevzemnik izločenega posla se v pogodbi o izločenem poslu zaveže
najmanj, da:
1. bo posloval v skladu z zakonodajo in sodeloval z Agencijo za zavarovalni nadzor,
2. bo imela zavarovalnica, njeni revizorji in Agencija za
zavarovalni nadzor učinkovit dostop do podatkov, ki se nanašajo na izločeni posel, in
3. bo imela Agencija za zavarovalni nadzor dostop do
njegovih poslovnih prostorov in možnost izvajanja nadzora.
173. člen
(prenos ključnih funkcij)
(1) Kadar zavarovalnica prenese na drugo osebo izvajanje ključne funkcije, mora prevzemnik izločenega posla izpolnjevati pogoje glede znanja in izkušenj ter druge morebitne
pogoje, ki jih za opravljanje ključne funkcije, ki se prenaša,
določa ta zakon ali na njegovi podlagi izdani podzakonski akti.
(2) Če zavarovalnica izloči izvajanje ključne funkcije znotraj skupine družb, katere del je zavarovalnica, prevzemnik
izločenega posla dokumentira, katere funkcije se nanašajo na
katero pravno osebo, in zagotovi, da takšna ureditev ne ovira
izvajanja ključnih funkcij na ravni zavarovalnice.
4.7. Vrednotenje sredstev in obveznosti zavarovalnice
za namene izračuna kapitalskih zahtev
174. člen
(vrednotenje sredstev in obveznosti)
(1) Sredstva in obveznosti zavarovalnice se za namen
ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice glede obvladovanja tveganj vrednotijo na način, določen v:
– tem členu,
– aktu, ki ga izda Evropska komisija na podlagi drugega
odstavka 75. člena in prvega odstavka 86. člena Direktive
2009/138/ES,
– regulativnih in izvedbenih tehničnih standardih, ki jih izda
Evropska komisija na podlagi tretjega odstavka 75. člena ter
drugega in tretjega odstavka 86. člena Direktive 2009/138/ES,
in
– predpisih, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Zavarovalnica vrednoti sredstva na znesek, po katerem bi se izmenjala med dobro obveščenima strankama s
pravico razpolaganja v strogo poslovnem odnosu.
(3) Zavarovalnica vrednoti obveznosti na znesek, po katerem bi se lahko prenesle ali poravnale med dobro obveščenima
strankama s pravico razpolaganja v strogo poslovnem odnosu. Vrednost obveznosti se ne prilagaja kreditni sposobnosti
zavarovalnice.
175. člen
(ocenjevanje občutljivosti sredstev in obveznosti)
(1) V okviru upravljanja sredstev in obveznosti zavarovalnica redno ocenjuje občutljivost zavarovalno-tehničnih rezervacij in primernih lastnih virov sredstev na predpostavke,
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upoštevane pri ekstrapolaciji krivulje netvegane obrestne mere
iz 181. člena tega zakona.
(2) Kadar zavarovalnica uporablja uskladitveno prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere iz 182. člena tega
zakona, redno ocenjuje tudi:
a) občutljivost teh zavarovalno-tehničnih rezervacij in njihovih primernih lastnih virov sredstev na predpostavke, na
katerih temelji izračun uskladitvenih prilagoditev, upoštevajoč izračun temeljnega razpona iz b) točke prvega odstavka
183. člena tega zakona, in možne učinke prisilne prodaje
sredstev na njihove primerne lastne vire sredstev;
b) občutljivost teh zavarovalno-tehničnih rezervacij in njihovih primernih lastnih virov sredstev na spremembe v sestavi
portfelja sredstev, ki pokrivajo obveznosti, za katere se uporablja ta prilagoditev;
c) učinek v primeru, da se zmanjša uskladitvena prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere na nič.
(3) Kadar zavarovalnica uporablja prilagoditev za nestanovitost krivulje netvegane obrestne mere iz 184. člena tega
zakona, redno ocenjuje tudi:
a) občutljivost teh zavarovalno-tehničnih rezervacij in njihovih primernih lastnih virov sredstev na predpostavke, na katerih temelji izračun prilagoditve za nestanovitnost iz 184. člena
tega zakona, in možne učinke prisilne prodaje sredstev na
njihove primerne lastne vire sredstev;
b) učinek v primeru, da se zmanjša prilagoditev za nestanovitost krivulje netvegane obrestne mere na nič.
(4) Kadar zmanjšanje uskladitvene prilagoditve krivulje
netvegane obrestne mere iz 182. člena tega zakona ali prilagoditve za nestanovitost krivulje netvegane obrestne mere
iz 184. člena tega zakona na nič povzroči, da zavarovalnica
ne izpolnjuje kapitalskih zahtev iz 202. člena tega zakona,
zavarovalnica izdela analizo možnih ukrepov za ponovno vzpostavitev ravni primarnih lastnih virov sredstev v višini najmanj
zahtevanega solventnostnega kapitala oziroma za zmanjšanje
profila tveganja, da bi bil ponovno skladen z zahtevanim solventnostnim kapitalom.
(5) Zavarovalnica Agenciji za zavarovalni nadzor v okviru
lastne ocene tveganj in solventnosti poroča o ocenah iz prejšnjih odstavkov.
176. člen
(uporaba zunanje bonitetne ocene)
Kadar zavarovalnice uporabljajo zunanje bonitetne ocene
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij oziroma zahtevanega solventnostnega kapitala, redno ocenjujejo primernost
zunanjih bonitetnih ocen z uporabo dodatnih ocen, kadar je to
praktično izvedljivo.
4.8. Zavarovalno-tehnične rezervacije za namene izračuna
kapitalskih zahtev
177. člen
(splošne določbe)
(1) Zavarovalnica v zvezi z vsemi obveznostmi do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih
pogodb oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije.
(2) Vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij je enaka
znesku, ki ga zavarovalnica plača drugi zavarovalnici, če druga
zavarovalnica nemudoma prevzame njene obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih
pogodb.
(3) Za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij se upoštevajo in uporabljajo informacije finančnih trgov in splošno
dostopni podatki o zavarovalnih tveganjih.
(4) Izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij se izvede na
preudaren, zanesljiv in objektiven način, v skladu s:
– 4.8. oddelkom tega zakona,
– aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi prvega
odstavka 86. člena Direktive 2009/138/ES,
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– regulativnimi in izvedbenimi tehničnimi standardi, ki
jih izda Evropska komisija na podlagi 86. člena Direktive
2009/138/ES, in
– predpisi, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor.
(5) Zavarovalnica izračunava oziroma oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije za vsako četrtletje po stanju na dan
31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december.
178. člen
(izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij)
(1) Vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij je enaka
vsoti najboljše ocene in dodatka za tveganje.
(2) Najboljša ocena in dodatek za tveganje se izračunata
ločeno.
(3) Ko je možno prihodnje denarne tokove, ki izhajajo iz
obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb zanesljivo in v celoti nadomestiti
oziroma pokriti z uporabo finančnih instrumentov, katerih tržno
vrednost je mogoče v vsakem trenutku zanesljivo določiti,
se vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij za te obveznosti
določi na podlagi tržne vrednosti teh finančnih instrumentov.
V tem primeru ločen izračun najboljše ocene in dodatka za
tveganje ni potreben.
179. člen
(najboljša ocena)
(1) 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.
(2) Projekcija denarnih tokov upošteva vse denarne prilive
in odlive, ki so potrebni za poravnavo obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih
pogodb.
(3) Izračun najboljše ocene temelji na posodobljenih in
verodostojnih podatkih ter realnih predpostavkah. Izvede se z
uporabo ustreznih, uporabnih in primernih aktuarskih in statističnih metod.
(4) Najboljša ocena v projekciji denarnih tokov ne upošteva zneskov, izterljivih iz pozavarovalnih pogodb in namenskih
družb. Ti zneski se izračunajo ločeno v skladu s 188. členom
tega zakona.
180. člen
(dodatek za tveganje)
(1) Dodatek za tveganje je tolikšen, da skupaj z najboljšo
oceno zagotavlja, da je vrednost zavarovalno-tehničnih rezervacij enakovredna znesku, ki bi ga za prevzem in izpolnitev
obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb zahtevale druge zavarovalnice, ki
bi prevzele te obveznosti.
(2) Dodatek za tveganje se izračuna z določitvijo stroškov zagotavljanja zneska primernih lastnih virov sredstev v
višini zahtevanega solventnostnega kapitala, ki je potreben za
podporo zavarovalnih obveznosti v času njihove veljavnosti
oziroma do njihovega izteka.
(3) Mera, uporabljena pri določitvi stroškov zagotavljanja
zneska primernih lastnih virov sredstev v višini zahtevanega
solventnostnega kapitala iz prejšnjega odstavka (mera stroškov kapitala) je enaka za vse zavarovalnice. Mera stroškov
kapitala je pribitek nad ustrezno netvegano obrestno mero, ki bi
ga zavarovalnica upoštevala, da bi zagotovila primerne lastne
vire sredstev, kot je določeno v drugem odstavku tega člena.
181. člen
(ekstraploacija – krivulja netvegane obrestne mere)
(1) Pri določanju krivulje netvegane obrestne mere iz
prvega odstavka 179. člena tega zakona se uporabljajo in-
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formacije, ki izhajajo iz ustreznih finančnih instrumentov. Pri
določanju krivulje netvegane obrestne mere se upoštevajo
ustrezni finančni instrumenti tistih zapadlosti, pri katerih so trgi
za te finančne instrumente, vključno z obveznicami, globoki,
likvidni in pregledni.
(2) Za zapadlosti, za katere trgi za ustrezne finančne
instrumente, vključno z obveznicami, niso več globoki, likvidni
in pregledni, se krivulja netvegane obrestne mere ekstrapolira.
(3) Ekstrapolirani del krivulje netvegane obrestne mere
temelji na terminskih obrestnih merah, ki zvezno konvergirajo
od ene ali več terminskih obrestnih mer za časovno najdaljšo
časovno zapadlost tistih finančnih instrumentov, vključno z
obveznicami, za katere obstaja globok, likviden in pregleden
trg, h končni terminski obrestni meri.
182. člen
(uskladitvena prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere)
(1) Zavarovalnice lahko uporabijo uskladitveno prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere za izračun najboljše
ocene portfelja obveznosti življenjskega zavarovanja, vključno
z rentami, ki izhajajo iz premoženjskih zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, če za to pridobijo dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor dovoli uporabo uskladitvene prilagoditve krivulje netvegane obrestne mere, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
a) zavarovalnica določi portfelj sredstev, sestavljen iz
obveznic in drugih sredstev, ki imajo podobne značilnosti denarnih tokov, kot najboljša ocena portfelja obveznosti, ki jih bo
kril ta portfelj sredstev, in to določitev ohranja v času trajanja
obveznosti, razen za namene ohranjanja replikacije pričakovanih denarnih tokov med sredstvi in obveznostmi, kadar so se
denarni tokovi bistveno spremenili;
b) zavarovalnica opredeli portfelj obveznosti, za katerega
se uporabi uskladitvena prilagoditev, in določi portfelj sredstev,
ki jih organizira in upravlja ločeno od drugih dejavnosti zavarovalnice;
c) zavarovalnica portfelja sredstev iz b) točke tega odstavka ne more uporabiti za kritje izgub iz drugih dejavnosti
zavarovalnice;
d) pričakovani denarni tokovi portfelja sredstev iz a) točke tega odstavka replicirajo vse pričakovane denarne tokove
portfelja obveznosti v isti valuti, morebitno neujemanje pa ne
povzroči bistvenih tveganj glede na tveganja, ki so del posla,
za katerega se uporabi uskladitvena prilagoditev;
e) pogodbe, ki so podlaga za portfelj obveznosti, nimajo
prihodnjih plačil premije;
f) edina zavarovalna tveganja, povezana s portfeljem obveznosti, so tveganje dolgoživosti, tveganje stroškov, tveganje
revizij in tveganje umrljivosti;
g) kadar zavarovano tveganje, povezano s portfeljem
obveznosti, vključuje tveganje umrljivosti, najboljša ocena portfelja obveznosti ne naraste za več kot 5% ob upoštevanju
tveganja umrljivosti, ki se izračuna v skladu s 4.10. oddelkom
tega zakona;
h) pogodbe, ki so podlaga za portfelj obveznosti, ne vključujejo opcij za zavarovalca;
i) kadar zavarovano tveganje, povezano s portfeljem obveznosti, vključuje zgolj opcijo odkupa, odkupna vrednost ne
presega vrednosti portfelja sredstev iz b) točke tega odstavka,
vrednotenih v skladu s 4.7. oddelkom tega zakona v trenutku,
ko se uveljavlja opcija odkupa;
j) denarni tokovi portfelja sredstev iz a) točke tega odstavka so fiksni in jih izdajatelji sredstev ali tretje osebe ne morejo
spremeniti;
k) pri sestavljanju portfelja obveznosti za namene tega
odstavka obveznosti zavarovalne ali pozavarovalne pogodbe
niso razdeljene v različne dele.
(3) Ne glede na k) točko prejšnjega odstavka lahko zavarovalnice uporabijo sredstva, katerih denarni tokovi so z izjemo
odvisnosti od inflacije fiksni, pod pogojem, da ta sredstva repli-
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cirajo denarne tokove portfelja zavarovalnih in pozavarovalnih
obveznosti, ki so odvisni od inflacije.
(4) Kadar imajo izdajatelji ali tretje osebe pravico spremeniti denarne tokove posameznih sredstev z zagotovitvijo
zadostnega plačila za vlagatelja, tako da omogočijo enake
denarne tokove s ponovno naložbo v sredstva enake ali boljše
kreditne kakovosti, pravica do spremembe denarnih tokov ne
ukinja možnosti vključitve teh sredstev v portfelj iz a) točke
drugega odstavka tega člena v skladu s k) točko drugega odstavka tega člena.
(5) Zavarovalnice, ki uporabljajo uskladitveno prilagoditev
krivulje netvegane obrestne mere za portfelje obveznosti, ne
smejo preiti na pristop, ki ne vključuje uskladitvene prilagoditve krivulje netvegane obrestne mere. Kadar zavarovalnica, ki
uporablja uskladitveno prilagoditev krivulje netvegane obrestne
mere, ne more več izpolnjevati pogojev iz drugega odstavka
tega člena, o tem nemudoma obvesti Agencijo za zavarovalni
nadzor in sprejme potrebne ukrepe za ponovno izpolnjevanje
teh pogojev. Kadar zavarovalnica v roku dveh mesecev od datuma neizpolnjevanja ne more ponovno izpolnjevati teh pogojev, izgubi vsa dovoljenja za uporabo uskladitvene prilagoditve
krivulje netvegane obrestne mere in ne more dobiti dovoljenja
za uporabo prilagoditvene krivulje netvegane obrestne mere v
obdobju naslednjih 24 mesecev.
(6) Uskladitvena prilagoditev se ne more uporabljati, če
krivulja netvegane obrestne mere za izračun najboljše ocene
portfelja obveznosti vključuje prilagoditev za nestanovitnost
na podlagi 184. člena tega zakona ali prehodne ukrepe glede
netveganih obrestnih mer iz 639. člena tega zakona.
183. člen
(izračun uskladitvene prilagoditve krivulje netvegane
obrestne mere)
(1) Uskladitvena prilagoditev iz prejšnjega člena se za
vsako valuto izračuna v skladu z naslednjimi načeli:
1. uskladitvena prilagoditev je enaka razliki med:
a) letno efektivno obrestno mero, izračunano kot enotna
diskontna stopnja, ki, kadar se uporabi za denarne tokove portfelja obveznosti, privede do vrednosti, ki je enaka vrednosti portfelja sredstev iz b) točke drugega odstavka prejšnjega člena,
izračunane v skladu z določbami iz 4.7. oddelka tega zakona,
b) letno efektivno obrestno mero, izračunano kot enotna
diskontna stopnja, ki, kadar se uporabi za denarne tokove
portfelja obveznosti, privede do vrednosti, ki je enaka vrednosti
najboljše ocene portfelja obveznosti, kadar se upošteva časovna vrednost denarja ob uporabi krivulja netvegane obrestne
mere iz 181. člena tega zakona;
2. uskladitvena prilagoditev ne sme vključevati temeljnega
razpona, ki odraža tveganja, ki jih obdrži zavarovalnica;
3. ne glede na 1. točko tega odstavka se temeljni razpon
poveča, kadar je to potrebno, da se zagotovi, da uskladitvena
prilagoditev za sredstva, katerih kreditna kvaliteta je nižja od
naložbenega razreda, ne presega uskladitvenih prilagoditev
za sredstva s kreditno kvaliteto naložbenega razreda enake
ročnosti in istega razreda sredstev;
4. uporaba zunanje kreditne ocene v izračunu uskladitvene prilagoditve je v skladu z aktom, ki ga bo sprejela Evropska
komisija na podlagi n) točke prvega odstavka 111. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Za namene 2. točke iz prejšnjega odstavka je temeljni
razpon:
1. enak vsoti naslednjega:
a) kreditnega razpona, ki ustreza verjetnosti izgube oziroma neplačila sredstev,
b) kreditnega razpona, ki ustreza pričakovani izgubi, ki je
posledica znižanja bonitete sredstev;
2. pri izpostavljenosti do držav članic in centralnih bank
držav članic ni nižji od 30% dolgoročnega povprečja razpona
od netvegane obrestne mere sredstev z isto ročnostjo, kreditno
kvaliteto in iz istega razreda sredstev, kot je mogoče ugotoviti
na finančnih trgih;
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3. pri sredstvih, ki niso izpostavljena do držav članic in
centralnih bank držav članic, ni nižji od 35% dolgoročnega
povprečja razpona od netvegane obrestne mere sredstev z isto
ročnostjo, kreditno kvaliteto in iz istega razreda sredstev, kot je
to mogoče ugotoviti na finančnih trgih.
(3) Verjetnost neplačila iz 1. točke prejšnjega odstavka temelji na dolgoročnih statistikah neplačil, ki so ustrezne
za sredstva v zvezi z njihovo ročnostjo, kreditno kvaliteto in
razredom. Kadar iz statistike neplačila ni mogoče izračunati
verodostojnega kreditnega razpona, je temeljni razpon enak
deležu dolgoročnega povprečja razpona od osnovne netvegane obrestne mere iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka.
184. člen
(prilagoditev za nestanovitnost krivulje netvegane
obrestne mere)
(1) Zavarovalnice pridobijo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za uporabo prilagoditve za nestanovitnost krivulje
netvegane obrestne mere, ki se uporablja pri izračunu najboljše
ocene iz 179. člena tega zakona.
(2) Prilagoditev za nestanovitnost krivulje netvegane
obrestne mere za vsako valuto posebej temelji na razponu med
obrestno mero, ki bi jo bilo mogoče dobiti iz sredstev, vključenih
v referenčni portfelj sredstev zadevne valute, in vrednostmi iz
krivulje netvegane obrestne mere za to valuto.
(3) Referenčni portfelj valute je reprezentativen za sredstva v tej valuti, v katera so zavarovalnice in pozavarovalnice
vložile sredstva za kritje najboljše ocene obveznosti v tej valuti.
(4) Znesek prilagoditve za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere ustreza 65% valutnega razpona, popravljenega za tveganje. Valutni razpon s popravkom za tveganje
se izračuna kot razlika med razponom iz drugega odstavka
tega člena in delom tega razpona, ki se lahko pripiše realistični oceni pričakovanih izgub ali nepričakovanega kreditnega
tveganja ali drugega tveganja pri sredstvih. Prilagoditev za
nestanovitnost se uporabi samo za tisti del krivulje netvegane
obrestne mere, ki se ne izračuna z ekstrapolacijo v skladu
s 181. členom tega zakona. Ekstrapolacija ekstrapoliranega
dela krivulje temelji na uporabi obrestnih mer, ki upoštevajo
prilagoditve za nestanovitnost.
(5) Za vsako zadevno državo se pred uporabo 65% faktorja prilagodljivost za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz prejšnjega odstavka za valuto te države poveča
za razliko med razponom države, popravljenim za tveganje, in
dvakratnim valutnim razponom, popravljenim za tveganje, vedno kadar je ta razlika pozitivna in je razpon države, popravljen
za tveganje, večji od 100 baznih točk. Povečana prilagoditev
za nestanovitnost se uporabi za izračun najboljše ocene za
zavarovalne in pozavarovalne obveznosti produktov, ki so v
prodaji na zavarovalniškem trgu te države. Razpon države,
popravljen za tveganje, se izračuna enako kot valutni razpon,
popravljen za tveganje, le da temelji na referenčnem portfelju,
ki je reprezentativen za sredstva, v katera so zavarovalnice in
pozavarovalnice vložile za kritje najboljše ocene za zavarovalne in pozavarovalne obveznosti produktov, ki so v prodaji na
zavarovalniškem trgu te države in izraženi v njeni valuti.
(6) Prilagoditev za nestanovitnost se ne uporablja pri obveznostih, kadar krivulja netvegane obrestne mere za izračun
najboljše ocene portfelja teh obveznosti vključuje uskladitveno
prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere iz 182. člena
tega zakona.
(7) Ne glede na 202. člen tega zakona zahtevani solventnostni kapital ne krije tveganja izgube osnovnih lastnih sredstev, ki je posledica sprememb prilagoditve za nestanovitnost.
185. člen
(drugi elementi, ki se upoštevajo pri izračunu zavarovalnotehničnih rezervacij)
Zavarovalnica pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij upošteva tudi:
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1. vse stroške, ki bodo nastali pri izpolnjevanju oziroma
servisiranju obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb,
2. inflacijo, vključno z inflacijo stroškov in odškodnin oziroma zavarovalnin,
3. vsa plačila zavarovalcem, zavarovancem in drugih
upravičencem, vključno s prihodnjimi pripisi dobičkov, tudi če
ta plačila niso pogodbeno zajamčena.
186. člen
(vrednotenje finančnih garancij in drugih upravičenj
na podlagi zavarovalne pogodbe)
(1) Zavarovalnica pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij upošteva vrednost finančnih garancij in drugih upravičenj na podlagi zavarovalnih pogodb.
(2) Predpostavke glede verjetnosti uveljavljanja upravičenj iz zavarovalnih pogodb s strani zavarovalcev ali zavarovancev, vključno z odpovedmi in odkupi zavarovalnih pogodb,
so realne in temeljijo na posodobljenih in verodostojnih podatkih. V predpostavkah zavarovalnica upošteva tudi vpliv, ki ga
bodo imeli spremenjeni bodoči finančni in nefinančni pogoji na
uveljavljanje upravičenj iz zavarovalnih pogodb.
187. člen
(segmentacija)
Pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij zavarovalnice segmentirajo obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev
in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb v homogene
skupine tveganj najmanj pa po vrstah poslovanja.
188. člen
(izterljivi zneski iz pozavarovalnih pogodb
in od namenskih družb)
(1) Izterljivi zneski iz pozavarovalnih pogodb in od namenskih družb se pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij ne
upoštevajo.
(2) Zavarovalnice izračunajo izterljive zneske iz pozavarovalnih pogodb in od namenskih družb v skladu s 177.
do 187. členom tega zakona.
(3) Pri izračunu izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in od namenskih družb zavarovalnice upoštevajo časovno
razliko med izterljivimi in neposrednimi plačili.
(4) Vrednost izračunanih izterljivih zneskov upošteva pričakovane izgube zaradi neplačila nasprotne stranke. Upoštevanje pričakovanih izgub zaradi neplačila nasprotne stranke
temelji na oceni verjetnosti neplačila nasprotne stranke in povprečne izgube zaradi neplačila.
189. člen
(kakovost podatkov in uporaba približkov)
(1) Zavarovalnica vzpostavi notranje procese in postopke,
ki bodo zagotavljali ustreznost, popolnost in natančnost podatkov, potrebnih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Če v posebnih okoliščinah zavarovalnica nima dovolj
ustreznih podatkov za uporabo zanesljive aktuarske metode
za izračun obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb ali izterljivih zneskov
iz pozavarovalnih pogodb in od namenskih družb, lahko za
izračun najboljše ocene uporabi ustrezne približke, vključno z
metodo posamičnega izračuna.
190. člen
(primerjava z izkustvi)
(1) Zavarovalnica vzpostavi notranje procese in postopke, ki bodo zagotavljali redno primerjanje najboljše ocene in
predpostavk, uporabljenih v tem izračunu, z dejanskimi izkustvi.
(2) Če vrednosti zavarovalno-tehničnih rezervacij, izračunanih po metodi najboljše ocene in predpostavke, uporabljene
pri tem izračunu, sistematično odstopajo od dejanskih izkustev,
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zavarovalnica prilagodi aktuarsko metodo oziroma predpostavke, uporabljene v izračunu.
4.9. Lastni viri sredstev zavarovalnice
4.9.1. Določitev lastnih virov sredstev
191. člen
(lastni viri sredstev)
(1) Lastni viri sredstev zavarovalnice se za namen ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice glede obvladovanja tveganj (v nadaljnjem besedilu: lastni viri sredstev)
določijo, razvrstijo in uporabljajo na način, določen v:
– 4.9. oddelku tega zakona,
– aktu, ki ga izda Evropska komisija na podlagi prvega
odstavka 92. člena, prvega odstavka 97. člena ter 99. člena
Direktive 2009/138/ES,
– izvedbenih tehničnih standardih, ki jih izda Evropska
komisija na podlagi prvega in tretjega odstavka 92. člena in
prvega ter drugega odstavka 97. člena 2009/138/ES, in
– predpisih, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Lastni viri sredstev so vsota osnovnih lastnih virov
sredstev in pomožnih lastnih virov sredstev.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše obseg, način
in roke poročanja o lastnih virih sredstev.
192. člen
(osnovni lastni viri sredstev)
(1) Osnovni lastni viri sredstev zajemajo:
1. presežek sredstev zavarovalnice nad obveznostmi
zavarovalnice, vrednoten v skladu s 174. členom in 177. do
190. členom tega zakona, in
2. podrejene obveznosti zavarovalnice.
(2) Presežek sredstev zavarovalnice nad njenimi obveznostmi iz 1. točke prejšnjega odstavka se zmanjša za znesek
lastnih delnic.
193. člen
(pomožni lastni viri sredstev)
(1) Pomožni lastni viri sredstev zajemajo postavke, ki ne
sodijo med osnovne lastne vire sredstev in jih zavarovalnica
lahko vpokliče za pokritje svojih izgub.
(2) Pomožni lastni viri sredstev lahko zajemajo naslednje
postavke, če te niso postavke osnovnih lastnih virov sredstev:
1. nevplačani osnovni kapital ali ustanovni kapital, ki ni
bil vpoklican,
2. akreditive in jamstva,
3. katerekoli druge pravne zaveze, ki jih je zavarovalnica
prejela.
(3) Pri družbi za vzajemno zavarovanje lahko pomožni
lastni viri sredstev zajemajo tudi prihodnje terjatve, ki jih lahko
ta družba ima do svojih članov, na podlagi poziva za naknadno
vplačilo v naslednjih 12 mesecih.
(4) Če je bila postavka pomožnih lastnih virov sredstev
vplačana ali vpoklicana, jo zavarovalnica obravnava kot sredstvo in je ne uvršča več med postavke pomožnih lastnih virov
sredstev.
194. člen
(nadzorna odobritev pomožnih lastnih virov sredstev)
(1) Zneske postavk pomožnih lastnih virov sredstev zavarovalnica lahko upošteva pri določitvi lastnih virov sredstev
samo na podlagi predhodne odobritve Agencije za zavarovalni
nadzor.
(2) Znesek, pripisan posamezni postavki pomožnih lastnih virov sredstev, odraža zmožnost pokrivanja izgub te postavke in temelji na realnih in preudarnih predpostavkah. Če
ima postavka pomožnih lastnih virov sredstev nespremenljivo
nominalno vrednost, je znesek, pripisan tej postavki, enak
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njeni nominalni vrednosti, kadar ta primerno odraža zmožnost
pokrivanja izgube.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo odobri:
1. znesek za vsako posamično postavko pomožnih lastnih
virov sredstev ali
2. metodo za določitev zneska vsake posamične postavke
pomožnih lastnih virov sredstev, pri čemer se odobritev zneska,
določenega s to metodo, prizna za določeno časovno obdobje.
(4) Pri izdaji dovoljenja za vsako posamično postavko
pomožnih lastnih virov sredstev ima Agencija za zavarovalni
nadzor za osnovo:
1. oceno položaja nasprotne stranke glede na njeno sposobnost in pripravljenost za plačilo;
2. oceno izterljivosti sredstev, ob upoštevanju pravne
oblike postavke kot tudi drugih pogojev, ki bi lahko preprečili
plačilo ali vpoklic postavke;
3. informacije o izidu preteklih pozivov, ki so jih zavarovalnice opravile za takšne pomožne lastne vire sredstev, v
obsegu, v katerem se te informacije lahko zanesljivo uporabijo
za oceno pričakovanih izidov prihodnjih pozivov.
4.9.2. Razvrstitev lastnih virov sredstev
195. člen
(razvrstitev lastnih virov sredstev v razrede)
(1) Postavke lastnih virov sredstev se razvrstijo v tri razrede.
(2) Zavarovalnice razvrstijo postavke lastnih virov sredstev na podlagi meril, določenih v 197. členu tega zakona,
ter v skladu s seznamom lastnih virov sredstev iz akta, ki ga
izda Evropska komisija na podlagi prvega odstavka 97. člena
Direktive 2009/138/ES, in predpisi o lastnih virih sredstev, ki jih
izda Agencija za zavarovalni nadzor.
(3) Če postavka lastnih virov sredstev ni zajeta v seznamu
lastnih virov sredstev iz prejšnjega odstavka, jo zavarovalnica
oceni v skladu z merili za razvrstitev v razrede iz 197. člena
tega zakona in merili oziroma pravili iz akta, ki ga izda Evropska komisija na podlagi prvega odstavka 97. člena Direktive
2009/138/ES, ter predpisi, ki jih izda Agencija za zavarovalni
nadzor, in jo razvrsti v ustrezen razred na podlagi predhodne
odobritve Agencije za zavarovalni nadzor.
196. člen
(značilnosti in lastnosti, uporabljene za razvrstitev lastnih
virov sredstev)
(1) Postavke lastnih virov sredstev se razvrstijo v posamezen razred glede na to, ali so postavke osnovnih lastnih virov
sredstev ali pomožnih lastnih virov sredstev, in glede na to, v
kolikšni meri vsebujejo naslednje značilnosti:
1. postavka je stalno na voljo oziroma je lahko v vsakem
trenutku brez predhodnega opozorila vpoklicana za pokritje
izgub tako v primeru delujoče zavarovalnice kot tudi v primeru
prenehanja poslovanja zavarovalnice;
2. v primeru prenehanja poslovanja zavarovalnice je celoten znesek postavke na voljo za pokritje izgub in se poplačilo
postavke imetniku oziroma imetnici zavrne, dokler niso izpolnjene vse druge obveznosti zavarovalnice, vključno z zavarovalnimi obveznostmi do zavarovalcev, zavarovancev in drugih
upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(2) Pri ocenjevanju obsega, do katerega postavke lastnih
virov sredstev vsebujejo in naj bi tudi v prihodnosti vsebovale
značilnosti iz prejšnjega odstavka, je treba upoštevati:
1. trajanje postavke, zlasti ali ima postavka določen rok
zapadlosti ali ne, kjer ima postavka lastnih virov sredstev določen rok zapadlosti, se upošteva relativno trajanje postavke
lastnih virov sredstev na način, da se trajanje te postavke
primerja s trajanjem zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti
zavarovalnice;
2. ali je postavka prosta zahtev ali spodbud za poplačilo
nominalnega zneska;

Št.

93 / 7. 12. 2015 /

Stran

10631

3. ali je postavka prosta obveznih fiksnih stroškov;
4. ali je postavka prosta obremenitev.
197. člen
(glavna merila za razvrstitev v razrede)
(1) V prvi razred se razvrstijo postavke osnovnih lastnih
virov sredstev, ki v veliki meri vsebujejo značilnosti iz 1. in
2. točke prvega odstavka prejšnjega člena ob upoštevanju
značilnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) V drugi razred se razvrstijo:
1. postavke osnovnih lastnih virov sredstev, ki v veliki
meri vsebujejo značilnosti iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena ob upoštevanju značilnosti iz drugega odstavka
prejšnjega člena;
2. postavke pomožnih lastnih virov sredstev, ki v veliki
meri vsebujejo značilnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena ob upoštevanju značilnosti iz drugega odstavka
prejšnjega člena.
(3) V tretji razred se razvrstijo postavke osnovnih in pomožnih lastnih virov sredstev, ki se ne razvrstijo v prvi in drugi
razred.
198. člen
(razvrstitev posebnih postavk lastnih virov sredstev)
(1) Akreditivi in jamstva, ki jih ima neodvisni skrbnik v
skrbništvu za zavarovalne upnike in ki jih zavarovalnici zagotovijo kreditne institucije, za to pooblaščene v skladu z Direktivo
2013/36/EU, se razvrstijo v drugi razred.
(2) Prihodnje terjatve, ki jih imajo lahko družbe za vzajemno zavarovanje do svojih članov na podlagi poziva za naknadno vplačilo v naslednjih 12 mesecih, se razvrstijo v drugi
razred, če v veliki meri vsebujejo značilnosti iz 1. in 2. točke
prvega odstavka 196. člena tega zakona ob upoštevanju značilnosti iz drugega odstavka 196. člena tega zakona.
4.9.3. Primernost lastnih virov sredstev
199. člen
(primerni lastni viri sredstev za kritje zahtevanega
solventnostnega kapitala)
(1) Lastni viri sredstev, ki so primerni za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala, so brez omejitev postavke lastnih
virov sredstev prvega razreda in postavke lastnih virov sredstev
drugega in tretjega razreda do višine meja, določenih v tretjem
odstavku tega člena.
(2) Vrednost lastnih virov sredstev, ki so primerni za kritje
zahtevanega solventnostnega kapitala iz 202. člena tega zakona, je vsota vrednosti postavk lastnih virov sredstev iz prvega
razreda in vrednosti postavk primernih lastnih virov sredstev iz
drugega in tretjega razreda.
(3) Meje primernih lastnih virov sredstev zagotavljajo, da:
1. delež vrednosti postavk lastnih virov sredstev, razvrščenih v prvi razred, presega eno tretjino celotne vrednosti
primernih lastnih virov sredstev,
2. je delež vrednosti postavk lastnih virov sredstev, razvrščenih v tretji razred, manjši od ene tretjine celotne vrednosti
primernih lastnih virov sredstev.
200. člen
(primerni osnovni lastni viri sredstev za kritje zahtevanega
minimalnega kapitala)
(1) Osnovni lastni viri sredstev, ki so primerni za kritje
zahtevanega minimalnega kapitala, so brez omejitev postavke
lastnih virov sredstev prvega razreda in postavke osnovnih
lastnih virov sredstev drugega razreda znotraj meja, določenih
v tretjem odstavku tega člena.
(2) Vrednost osnovnih lastnih virov sredstev, ki so primerni
za kritje zahtevanega minimalnega kapitala, je vsota vrednosti
postavk lastnih virov sredstev prvega razreda in vrednosti

Stran

10632 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

postavk primernih osnovnih lastnih virov sredstev drugega
razreda.
(3) Meje primernih lastnih virov sredstev zagotavljajo, da
delež vrednosti postavk lastnih virov sredstev prvega razreda
presega eno polovico celotne vrednosti primernih osnovnih
lastnih virov sredstev.
4.9.4. Prilagoditev lastnih virov sredstev
201. člen
(prilagoditev v primeru omejenega sklada)
Znesek lastnih virov sredstev vsakega omejenega sklada
iz 241. člena tega zakona je v višini, ki presega zahtevani teoretični solventnostni kapital tega omejenega sklada, odbitna
postavka od zneska primernih lastnih virov sredstev zavarovalnice za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice in zneska primernih osnovnih lastnih virov sredstev za
kritje zahtevanega minimalnega kapitala zavarovalnice, kot je
to določeno z aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi
99. člena Direktive 2009/138/ES, in podzakonskim predpisom
iz 6. točke prvega odstavka 157. člena tega zakona.
4.10. Zahtevani solventnostni kapital
4.10.1. Splošne določbe
202. člen
(splošna določba)
(1) Vrednost primernih lastnih virov sredstev zavarovalnice iz drugega odstavka 199. člena tega zakona je najmanj
enaka zahtevanemu solventnostnemu kapitalu.
(2) Zavarovalnice redno spremljajo vrednost primernih
lastnih virov sredstev in višino zahtevanega solventnostnega
kapitala.
203. člen
(izračun zahtevanega solventnostnega kapitala)
(1) Zahtevani solventnostni kapital zavarovalnica izračuna po standardni formuli ali z uporabo notranjega modela, v
skladu z:
– 4.10. oddelkom tega zakona,
– aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi prvega
in drugega odstavka 111. člena, 114. člena in 127. člena Direktive 2009/138/ES,
– izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska
komisija na podlagi 109.a člena, drugega odstavka 111. člena
in drugega odstavka 114. člena Direktive 2009/138/ES,
– regulativnimi tehničnimi standardi iz četrtega odstavka
111. člena Direktive 2009/138/ES in
– informacijami, ki jih objavi EIOPA v skladu s tretjim odstavkom 109.a člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Zavarovalnica, ki ima omejeni sklad iz 241. člena tega
zakona, za vsak omejeni sklad izračuna teoretični zahtevani
solventnostni kapital omejenega sklada v skladu z aktom iz
prejšnjega odstavka in podzakonskim predpisom iz 6. točke
prvega odstavka 157. člena tega zakona.
(3) Zahtevani solventnostni kapital se izračuna ob predpostavki, da bo zavarovalnica poslovala tudi v prihodnje (delujoče
podjetje).
(4) Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnica umeri tako, da:
1. upošteva vsa merljiva tveganja, ki jim je zavarovalnica
izpostavljena,
2. bo kril obstoječe poslovanje in novo poslovanje, ki naj
bi bilo vzpostavljeno v naslednjih 12 mesecih,
3. v zvezi z obstoječim poslovanjem upošteva le nepričakovane izgube.
(5) Višina zahtevanega solventnostnega kapitala ustreza
tvegani vrednosti osnovnih lastnih virov sredstev zavaroval-
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nice s stopnjo zaupanja 99,5% za obdobje enega leta (mera
tveganja).
(6) Zahtevani solventnostni kapital krije najmanj:
– tveganje premoženjskih zavarovanj,
– tveganje življenjskih zavarovanj,
– tveganje zdravstvenih zavarovanj,
– tržno tveganje,
– tveganje neplačila nasprotne stranke in
– operativno tveganje.
(7) Operativno tveganje iz prejšnjega odstavka obsega
pravna tveganja in izključuje tveganja, ki izhajajo iz strateških
odločitev, ter tveganja za izgubo ugleda.
(8) Pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnica upošteva učinke ukrepov oziroma tehnik za
zmanjševanje tveganj pod pogojem, da se tveganje neplačila
nasprotne stranke in druga tveganja, ki izhajajo iz uporabe takšnih ukrepov oziroma tehnik, ustrezno odražajo v zahtevanem
solventnostnem kapitalu.
204. člen
(pogostost izračuna)
(1) Zavarovalnica izračuna zahtevani solventnostni kapital
najmanj enkrat letno in o višini zahtevanega solventnostnega
kapitala poroča Agenciji za zavarovalni nadzor.
(2) Če profil tveganj zavarovalnice močno odstopa od
predpostavk, ki so bile osnova za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, ki je bil zadnjič sporočen, zavarovalnica
nemudoma ponovno izračuna zahtevani solventnostni kapital in
višino zahtevanega solventnostnega kapitala sporoči Agenciji
za zavarovalni nadzor.
(3) Če obstajajo dokazi, ki nakazujejo na to, da se je profil
tveganj zavarovalnice v času od zadnjega izračuna zahtevanega solventnostnega kapitala pomembno spremenil, lahko
Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo od zavarovalnice
zahteva ponoven izračun zahtevanega solventnostnega kapitala.
4.10.2. Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala
po standardni formuli
205. člen
(struktura standardne formule)
Zahtevani solventnostni kapital, izračunan na podlagi
standardne formule, je vsota:
1. osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala,
2. kapitalskih zahtev za operativno tveganje,
3. prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi
odloženih davkov.
206. člen
(osnovni zahtevani solventnostni kapital)
(1) Osnovni zahtevani solventnostni kapital zajema najmanj:
1. modul tveganj premoženjskih zavarovanj,
2. modul tveganj življenjskih zavarovanj,
3. modul tveganj zdravstvenih zavarovanj,
4. modul tržnega tveganja,
5. modul tveganja neplačila nasprotne stranke.
(2) Za namene iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka se
dejavnost zavarovalnice razvrsti v modul, ki najbolj ustreza
tehnični naravi prevzetih tveganj.
(3) Vsak modul iz prvega odstavka tega člena ustreza
tvegani vrednosti osnovnih lastnih virov sredstev zavarovalnice
s stopnjo zaupanja 99,5% za obdobje enega leta. Pri oblikovanju posameznega modula se, kjer to ustreza naravi tveganja,
upoštevajo učinki razpršenosti.
(4) Za vse zavarovalnice se uporabljajo enaka oblika in
enake specifikacije za module tveganj.
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(5) Zavarovalnica lahko za tveganja, ki izhajajo iz katastrof, če to ustreza naravi in značilnostim tveganja, pri modulih
tveganj premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj
uporabi geografske posebnosti.
(6) Zavarovalnica lahko pri izračunu modulov tveganj premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj nadomesti
parametre v standardni formuli s parametri, ki so prilagojeni
njenemu poslovanju oziroma njenim zavarovalnim poslom. Parametre zavarovalnica umeri z uporabo standardiziranih metod
na podlagi svojih podatkov ali podatkov, ki so neposredno
povezani s posli zavarovalnice.
(7) Nadomestitev standardiziranih parametrov s parametri
zavarovalnice iz prejšnjega odstavka predhodno odobri Agencija za zavarovalni nadzor, pri čemer Agencija za zavarovalni
nadzor preveri popolnost, natančnost in ustreznost podatkov,
ki jih je zavarovalnica uporabila za umerjanje parametrov, ter
uporabljeno metodo.
207. člen
(modul tveganj premoženjskih zavarovanj)
(1) Modul tveganj premoženjskih zavarovanj odraža tveganja v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi
pri opravljanju poslov, ki izhajajo iz premoženjskih zavarovanj,
razen zdravstvenih obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev,
zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(2) Modul tveganj premoženjskih zavarovanj upošteva
negotovosti v rezultatu zavarovalnice zaradi obstoječih obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev
iz zavarovalnih pogodb na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb, kot tudi zaradi pričakovanih novih obveznosti, izhajajočih
iz zavarovalnih pogodb, sklenjenih v naslednjih 12 mesecih.
(3) Modul tveganj premoženjskih zavarovanj vsebuje najmanj naslednje podmodule tveganj:
1. podmodul tveganj premij in rezervacij,
2. podmodul tveganj katastrof.
(4) Podmodul tveganj premij in rezervacij vsebuje tveganja izgube ali neugodne spremembe v vrednosti obveznosti do
zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz nihanja v času, pogostosti in jakosti
zavarovanih škodnih dogodkov ter nihanj v času in obsegu
obravnavanja odškodninskih zahtevkov.
(5) Podmodul tveganj katastrof iz premoženjskih zavarovanj vsebuje tveganja izgube ali neugodne spremembe v
vrednosti obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih
upravičencev iz zavarovalnih pogodb zaradi značilne negotovosti glede oblikovane premije in neustreznih predpostavk,
upoštevanih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij, povezanih z ekstremnimi ali izjemnimi dogodki.
208. člen
(modul tveganj življenjskih zavarovanj)
(1) Modul tveganj življenjskih zavarovanj odraža tveganja
v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi pri opravljanju poslov, ki izhajajo iz nepremoženjskih oziroma življenjskih obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev
in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(2) Modul tveganj življenjskih zavarovanj vsebuje najmanj
naslednje podmodule tveganj:
1. podmodul tveganj umrljivosti (smrtnosti),
2. podmodul tveganj dolgoživosti,
3. podmodul tveganj invalidnosti in obolevnosti,
4. podmodul tveganj stroškov,
5. podmodul tveganj revizije,
6. podmodul tveganj predčasnih prekinitev,
7. podmodul tveganj katastrof.
(3) Podmodul tveganj umrljivosti (smrtnosti) vsebuje
tveganja izgube ali neugodne spremembe v vrednosti obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in drugih
upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz sprememb
vrednosti, trenda ali nestanovitnosti upoštevane verjetnosti za
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smrt, pri čemer povečanje upoštevane verjetnosti za smrt vodi
do povečanja obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(4) Podmodul tveganj dolgoživosti vsebuje tveganja izgube ali neugodne spremembe v vrednosti obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz
zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz sprememb vrednosti, trenda
ali nestanovitnosti upoštevane verjetnosti za smrt, pri čemer
znižanje upoštevane verjetnosti za smrt vodi do povečanja
obveznosti do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(5) Podmodul tveganj invalidnosti in obolevnosti vsebuje
tveganja izgube ali neugodne spremembe v vrednosti obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in drugih
upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz sprememb
vrednosti, trenda ali nestanovitnosti upoštevane verjetnosti za
invalidnost, bolezen in obolevnost.
(6) Podmodul tveganj stroškov vsebuje tveganja izgube
ali neugodne spremembe v vrednosti obveznosti zavarovalnice
do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz sprememb vrednosti, trenda ali
nestanovitnosti stroškov, ki nastajajo v postopku izpolnjevanja
obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(7) Podmodul tveganj revizije vsebuje tveganja izgube ali
neugodne spremembe v vrednosti obveznosti zavarovalnice
do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz sprememb vrednosti, trenda
ali nestanovitnosti upoštevanih revizij pri določanju vrednosti
bodočih rent zaradi sprememb v pravnem okolju ali zaradi
sprememb v zdravstvenem stanju zavarovanih oseb.
(8) Podmodul tveganj predčasnih prekinitev vsebuje
tveganja izgube ali neugodne spremembe v vrednosti obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in drugih
upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz sprememb
vrednosti ali nestanovitnosti upoštevanih verjetnosti za predčasno prekinitev, prenehanje, obnovitev in odkup zavarovalnih
pogodb.
(9) Podmodul tveganj katastrof iz življenjskih zavarovanj
vsebuje tveganja izgube ali neugodne spremembe v vrednosti
obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb zaradi značilne
negotovosti glede oblikovane premije in neustreznih predpostavk, upoštevanih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij,
povezanih z ekstremnimi ali izjemnimi dogodki.
209. člen
(modul tveganj zdravstvenih zavarovanj)
(1) Modul tveganj zdravstvenih zavarovanj odraža tveganja v zvezi s kritimi nevarnostmi in postopki, uporabljenimi
pri opravljanju poslov, ki izhajajo iz zdravstvenih obveznosti
zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(2) Modul tveganj zdravstvenih zavarovanj vsebuje najmanj naslednja tveganja:
1. tveganje izgube ali neugodne spremembe v vrednosti
zavarovalnih obveznosti, ki izhajajo iz sprememb vrednosti,
trenda ali nestanovitnosti stroškov, ki nastanejo v postopku
izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb,
2. tveganje izgube ali neugodne spremembe v vrednosti
obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb, ki izhajajo iz
nihanja v času, pogostosti in jakosti zavarovanih škodnih dogodkov in nihanj v času in obsegu obravnavanja odškodninskih
zahtevkov,
3. tveganje izgube ali neugodne spremembe v vrednosti
obveznosti zavarovalnice do zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb zaradi značilne
negotovosti glede oblikovane premije in neustreznih predpo-
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stavk, upoštevanih v izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij,
povezanih z izbruhi večjih epidemij in nenavadnim kopičenjem
tveganj v takšnih ekstremnih okoliščinah.
(3) Če določbe zakona, ki ureja zdravstvena zavarovanja,
dovoljujejo delitev zneskov škod za zdravstvena tveganja med
zavarovalnicami in pozavarovalnicami in izpolnjujejo merila,
določena v nadaljevanju, ter dodatna merila, določena z aktom,
ki ga sprejme Evropska komisija na podlagi petega odstavka
109.a člena Direktive 2009/138/ES, za zavarovalnico veljajo
izvedbeni tehnični standardi glede standardnih odstopanj v
zvezi s temi zavarovanji, ki jih sprejme Evropska komisija na
podlagi četrtega odstavka 109.a člena Direktive 2009/138/ES.
Merila iz prejšnjega stavka so:
1. mehanizem za izmenjavo zahtevkov je pregleden in v
celoti vnaprej določen pred letnim obdobjem, za katero velja;
2. mehanizem za izmenjavo zahtevkov, število zavarovalnic, ki sodelujejo v sistemu za izravnavo zdravstvenega
tveganja, in značilnosti tveganja podjetja v okviru sistema za
izravnavo zdravstvenega tveganja zagotavljajo, da je za vsako
podjetje, ki sodeluje v tem sistemu, nestanovitnost letnih izgub
poslovne dejavnosti, za katero velja sistem za izravnavo zdravstvenega tveganja, bistveno manjša tako glede premije kot
glede rezervacije premoženjskega zavarovanja;
3. zdravstveno zavarovanje, za katerega velja sistem
za izravnavo zdravstvenega tveganja, je obvezno in služi kot
delna ali popolna alternativa zdravstvenemu kritju, ki ga zagotavljajo sistemi socialne varnosti;
4. v primeru neplačila zavarovalnic, ki sodelujejo v sistemu za izravnavo zdravstvenega tveganja, ena ali več vlad
držav članic v celoti jamčijo za kritje zahtevkov zavarovanca za
zavarovalni posel, ki ga ureja sistem za izravnavo zdravstvenega tveganja.
210. člen
(modul tržnega tveganja)
(1) Modul tržnega tveganja odraža tveganja, ki izhajajo iz
sprememb v vrednosti ali nestanovitnosti tržnih cen finančnih
instrumentov. V modulu tržnega tveganja zavarovalnica upošteva tiste finančne instrumente, ki vplivajo na vrednost njenih
sredstev in obveznosti ter strukturno neusklajenost med njenimi
sredstvi in obveznostmi, zlasti glede njihovega trajanja.
(2) Modul tržnega tveganja vsebuje najmanj naslednje
podmodule tveganj:
1. podmodul tveganja obrestne mere,
2. podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev,
3. podmodul tveganja nepremičnin,
4. podmodul tveganja kreditnih pribitkov,
5. podmodul valutnega tveganja,
6. podmodul tržne koncentracije.
(3) Podmodul tveganja obrestne mere odraža občutljivost
vrednosti sredstev, obveznosti in finančnih instrumentov na
spremembe v časovni strukturi obrestnih mer ali nestanovitnosti obrestnih mer.
(4) Podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev
odraža občutljivost vrednosti sredstev, obveznosti in finančnih
instrumentov na spremembe vrednosti ali nepredvidljivost tržnih cen lastniških vrednostnih papirjev.
(5) Podmodul tveganja nepremičnin odraža občutljivost
vrednosti sredstev, obveznosti in finančnih instrumentov na
spremembe vrednosti ali nestanovitnosti tržnih cen nepremičnin.
(6) Podmodul tveganja kreditnih pribitkov odraža občutljivost vrednosti sredstev, obveznosti in finančnih instrumentov
na spremembe vrednosti ali nestanovitnosti kreditnih pribitkov
na netvegano obrestno mero.
(7) Podmodul valutnega tveganja odraža občutljivost vrednosti sredstev, obveznosti in finančnih instrumentov na spremembe vrednosti ali nestanovitnosti menjalnih tečajev.
(8) Podmodul tržne koncentracije odraža dodatna tveganja zavarovalnice zaradi pomanjkljive razpršenosti portfelja
sredstev ali večje izpostavljenosti tveganju neplačila s strani

Uradni list Republike Slovenije
enega izdajatelja vrednostnih papirjev ali skupine povezanih
izdajateljev.
211. člen
(modul tveganja neplačila nasprotne stranke)
(1) Modul tveganja neplačila nasprotne stranke odraža
možne izgube zaradi nepričakovanega neplačila ali poslabšanja kreditnega položaja nasprotnih strank in dolžnikov zavarovalnic v prihodnjih 12 mesecih. Modul tveganja neplačila
nasprotne stranke zajema pogodbe za zmanjševanje tveganja,
kot so pozavarovalne pogodbe, listinjenja in izvedeni finančni
instrumenti ter terjatve do zavarovalnih posrednikov, kot tudi
druge kreditne izpostavljenosti, ki jih ne zajema podmodul
tveganja kreditnih pribitkov.
(2) Modul tveganja neplačila nasprotne stranke primerno upošteva jamstva s premoženjem ali drugimi vrednostnimi
papirji, ki so pri zavarovalnici ali pa so sklenjena za račun
zavarovalnice in s tem povezana tveganja.
(3) Modul tveganja neplačila nasprotne stranke za vsako nasprotno stranko upošteva celovito izpostavljenost do te
stranke ne glede na pravno obliko pogodbenih obveznosti do
zavarovalnice.
212. člen
(podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev:
simetrična prilagoditev)
(1) V podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev,
izračunanim z uporabo standardne formule, je vključena simetrična prilagoditev, ki kapitalsko zahtevo tega modula prilagodi
tveganju zavarovalnice, ki izhaja iz sprememb ravni cen lastniških vrednostnih papirjev.
(2) Simetrična prilagoditev temelji na funkciji sedanje ravni
primernega indeksa lastniških vrednostnih papirjev in tehtani
povprečni stopnji tega indeksa. Tehtano povprečje se izračuna
z upoštevanjem časovnega obdobja, ki je enako za vse zavarovalnice.
(3) Simetrična prilagoditev lahko zahtevani solventnostni
kapital za podmodul tveganj lastniških vrednostnih papirjev,
izračunan z uporabo standardne formule, poveča oziroma
zmanjša za največ 10 odstotnih točk.
213. člen
(podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev:
pristop, ki temelji na trajanju)
(1) Zavarovalnica lahko za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za podmodul tveganja lastniških vrednostnih
papirjev uporabi pristop na osnovi trajanja, ki je umerjen s tvegano vrednostjo osnovnih lastnih virov sredstev zavarovalnice,
določeno v 206. členu tega zakona, v obdobju, ki ustreza običajnemu obdobju posedovanja lastniških vrednostnih papirjev
te zavarovalnice za namen upravljanja pokojninskih skladov,
in s stopnjo zaupanja, ki je skladna stopnji zaupanja iz petega
odstavka 203. člena tega zakona.
(2) Za izračun kapitalske zahteve podmodula tveganja
lastniških vrednostnih papirjev, ki se nanaša na sredstva in
obveznosti, ki jih zavarovalnica ločeno upravlja za namen
upravljanja pokojninskih skladov, lahko zavarovalnica uporabi
pristop iz prejšnjega odstavka, če je za to pridobila dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
uporabo podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev,
ki temelji na trajanju, zavarovalnici, ki je pridobila dovoljenje za
opravljanje zavarovanj v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj in upravlja pokojninske sklade v skladu z zakonom, ki
ureja pokojninske sklade, oziroma aktom države članice, ki je
bil sprejet zaradi prenosa Direktive 2003/41/ES ali izvaja druge
oblike pokojninskih zavarovanj, pri katerih so vplačane premije
odbitna postavka od davčne osnove zavarovanca, če:
1. ločeno upravlja pokojninske sklade v smislu prvega
odstavka 28. člena tega zakona,

Uradni list Republike Slovenije
2. upravlja pokojninske sklade iz napovednega stavka
tega odstavka samo v državah članicah, v katerih je pridobila
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, in
3. povprečno trajanje obveznosti, za katere se bo uporabljal podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, presega 12 let.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje iz
drugega odstavka tega člena samo zavarovalnici, katere kapitalski in likvidnostni položaj ter strategije in postopki, vključno
s postopki poročanja o upravljanju sredstev in obveznosti, zagotavljajo, da je zavarovalnica sposobna posedovati lastniške
vrednostne papirje v obdobju, ki ustreza običajnemu obdobju
posedovanja lastniških vrednostnih papirjev te zavarovalnice
za namen upravljanja pokojninskih skladov oziroma izvajanje
drugih oblik pokojninskih zavarovanj, pri katerih so vplačane
premije odbitna postavka od davčne osnove zavarovanca.
Zavarovalnica je sposobna dokazati Agenciji za zavarovalni
nadzor, da je ta pogoj izpolnjen s stopnjo zaupanja, kot je določeno v petem odstavku 203. člena tega zakona.
(5) Zavarovalnice ne smejo opustiti uporabe pristopa, ki
temelji na trajanju, razen v ustrezno utemeljenih primerih, za
katerega predhodno pridobijo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
214. člen
(kapitalske zahteve za operativno tveganje)
(1) V kapitalskih zahtevah za operativno tveganje so
upoštevana tista operativna tveganja, ki niso že upoštevana v
izračunu osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala iz
206. člena tega zakona.
(2) Zahtevani solventnosti kapital za operativna tveganja
ustreza tvegani vrednosti osnovnih lastnih sredstev zavarovalnice s stopnjo zaupanja 99,5% za obdobje enega leta.
(3) Pri življenjskih zavarovanjih, pri katerih zavarovalec
prevzema naložbeno tveganje, izračun kapitalskih zahtev za
operativno tveganje upošteva znesek letnih stroškov zavarovalnice, ki so nastali v zvezi s temi obveznostmi zavarovalnice
do zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
(4) Pri zavarovalnih poslih, razen zavarovalnih poslih
iz prejšnjega odstavka, se v izračunu kapitalskih zahtev za
operativno tveganje iz teh poslov upošteva obseg zavarovalnih poslov v smislu prihodkov od premij in višine oblikovanih
zavarovalno-tehničnih rezervacij za te posle.
(5) Pri zavarovalnih poslih iz prejšnjega odstavka kapitalske zahteve za operativno tveganje ne smejo preseči 30%
osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala iz 206. člena tega zakona, ki se nanaša na te zavarovalne posle.
215. člen
(prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja izgub
s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij
in zaradi odloženih davkov)
(1) Prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi
odloženih davkov odraža možno poravnavo nepričakovanih
izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij
oziroma odloženih davkov.
(2) Prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi odloženih davkov upošteva učinek blažitve tveganj zaradi
prihodnjih diskrecijskih upravičenj v obsegu, v katerem lahko
zavarovalnica dokaže, da lahko zmanjšanje takšnih upravičenj
uporabi za kritje nepričakovanih izgub, ko se te pojavijo. Višina prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim
zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi odloženih davkov ne sme biti višja od vsote zavarovalno-tehničnih
rezervacij in odloženih davkov, ki se nanašajo na ta prihodnja
diskrecijska izplačila.
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(3) Zavarovalnica ugotovi vrednost prihodnjih diskrecijskih
upravičenj tako, da primerja vrednost izplačil zavarovancem
oziroma drugim upravičencem iz zavarovalnih pogodb v neugodnih razmerah z izplačili v okviru predpostavk, na katerih
temelji izračun najboljše ocene.
(4) Zavarovalnica na zahtevo Agencije za zavarovalni
nadzor dokaže znesek prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja
izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij
in zaradi odloženih davkov iz prvega odstavka tega člena, ki jih
je upoštevala v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala.
216. člen
(poenostavitve v standardni formuli)
Zavarovalnica lahko za posamezen modul ali podmodul
tveganj uporabi poenostavljen izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, če to dovoljuje narava, obseg in zahtevnost
tveganj, s katerimi se sooča v okviru posameznega modula ali
podmodula tveganj, in če bi bilo nesorazmerno zahtevati, da
uporabi standardizirani izračun. Poenostavljen izračun zahtevanega solventnostnega kapitala izpolnjuje zahtevo četrtega in
petega odstavka 203. člena tega zakona.
217. člen
(znatno odstopanje od predpostavk izračuna
po standardni formuli)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko z odredbo, v
kateri navede razloge, od zavarovalnice zahteva uporabo parametrov, prilagojenih zavarovalnici oziroma njenim prevzetim
tveganjem, za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala
za module tveganj, življenjskih, premoženjskih in zdravstvenih
zavarovanj, v skladu s šestim odstavkom 206. člena tega zakona, če tveganja zavarovalnice močno odstopajo od predpostavk, ki so osnova za izračun zahtevanega solventnostnega
kapitala po standardni formuli.
(2) Parametri, prilagojeni zavarovalnici oziroma njenim
privzetim tveganjem so določeni tako, da izpolnjujejo zahtevo
četrtega in petega odstavka 203. člena tega zakona.
4.10.3. Izračun zahtevanega solventnostnega kapitala
z uporabo popolnega ali delnega notranjega modela
218. člen
(splošne določbe glede uporabe popolnih ali delnih notranjih
modelov)
(1) Za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala z
delnim ali popolnim notranjim modelom potrebuje zavarovalnica dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
uporabo notranjega modela na zahtevo zavarovalnice, na podlagi dokazil, da model izpolnjuje zahteve iz 225. do 230. člena
tega zakona, in če Agencija za zavarovalni nadzor zaključi, da
so sistemi za upravljanje, merjenje, spremljanje, obvladovanje
in poročanje o tveganjih zavarovalnice ustrezni.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor odloči o izdaji dovoljenja za uporabo notranjega modela za izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala v šestih mesecih od prejema popolne
zahteve.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko z odredbo, v kateri so navedeni razlogi, od zavarovalnice, ki je pridobila dovoljenje za uporabo notranjega modela, zahteva, da ji posreduje
oceno zahtevanega solventnostnega kapitala, izračunanega z
uporabo standardne formule.
219. člen
(dodatne določbe za uporabo delnih notranjih modelov)
(1) Delni notranji model lahko zavarovalnica uporabi za
izračun:
1. enega ali več modulov ali podmodulov tveganj osnovnega zahtevanega solventnostnega kapitala,
2. kapitalskih zahtev za operativno tveganje,
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3. prilagoditev zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi
odloženih davkov.
(2) Delni notranji model lahko zavarovalnica uporabi za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala za celotno poslovanje zavarovalnice ali za enega ali več segmentov poslovanja.
(3) Za izdajo dovoljenja za uporabo delnega notranjega
modela zavarovalnica poleg zahtev iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjuje tudi naslednje dodatne pogoje:
1. zavarovalnica ustrezno utemelji razlog za omejen obseg uporabe notranjega modela,
2. delni notranji model ustrezneje ovrednoti tveganja zavarovalnice v primerjavi z vrednostjo zahtevanega solventnostnega kapitala, izračunanega na podlagi standardne formule,
3. sestava delnega notranjega modela omogoča popolno
vključitev v standardno formulo za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v postopku odločanja o uporabi delnega notranjega modela, ki obsega le
nekatere podmodule določenega modula tveganj ali samo nekatere segmente poslovanja zavarovalnice, od zavarovalnice
zahteva, da predloži časovni potek razširitve obsega uporabe
delnega notranjega modela.
(5) Načrt časovnega poteka razširitve obsega uporabe
delnega notranjega modela iz prejšnjega odstavka določa
način, po katerem namerava zavarovalnica razširiti uporabo
delnega notranjega modela na druge podmodule določenega
modula tveganj ali na druge segmente poslovanja, da bi s tem
zagotovila, da bo delni notranji model pokrival prevladujoč del
zavarovalnih poslov oziroma tveganj.
220. člen
(postopek glede spreminjanja popolnih
in delnih notranjih modelov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor pri izdaji dovoljenja
za uporabo delnega ali popolnega notranjega modela odobri
tudi politiko spreminjanja notranjega modela. Zavarovalnica
lahko spremeni delni ali popolni notranji model samo v skladu
z odobreno politiko.
(2) Politika spreminjanja notranjega modela ločeno vsebuje podroben opis za spreminjanje manjših in večjih sprememb notranjega modela.
(3) Za večje spremembe delnega ali popolnega notranjega
modela potrebuje zavarovalnica dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor v skladu s prvim odstavkom 218. člena tega zakona.
(4) Za manjše spremembe delnega ali popolnega notranjega modela, ki so v skladu z odobreno politiko spreminjanja notranjega modela, zavarovalnica ne potrebuje dovoljenja
Agencije za zavarovalni nadzor.
221. člen
(odgovornost organov upravljanja zavarovalnice pri uporabi
delnega ali popolnega notranjega modela)
(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo delnega ali
popolnega notranjega modela ali zahtevo za odobritev večjih
sprememb delnega ali popolnega notranjega modela odobri
uprava zavarovalnice.
(2) Uprava zavarovalnice je odgovorna:
1. za vzpostavitev sistemov, ki zagotavljajo stalno in pravilno delovanje delnega ali popolnega notranjega modela;
2. da zagotavlja ustreznost delnega ali popolnega notranjega modela in njegovo stalno delovanje;
3. da delni ali popolni notranji model stalno odraža profil
tveganj, ki jih obravnava.
222. člen
(vrnitev na izračun zahtevanega solventnostnega kapitala
z uporabo standardne formule)
Po pridobitvi dovoljenja za uporabo delnega ali popolnega
notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega
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kapitala zavarovalnice ne smejo kapitalskih zahtev za del,
za katerega so pridobile dovoljenje za uporabo notranjega
modela, računati z uporabo standardne formule. Standardno
formulo za del ali celotni zahtevani solventnostni kapital, ki je
predmet dovoljenja, lahko uporabijo le v izjemnih okoliščinah,
ki so ustrezno utemeljene in pod pogojem, da je Agencija za
zavarovalni nadzor to odobrila.
223. člen
(neskladnost notranjega modela)
(1) Če po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni
nadzor za uporabo notranjega modela notranji model zavarovalnice preneha izpolnjevati zahteve iz drugega odstavka
218. člena tega zakona, zavarovalnica Agenciji za zavarovalni
nadzor nemudoma posreduje načrt, v katerem so opisani ukrepi in roki za uskladitev delnega ali popolnega notranjega modela z zahtevami iz drugega odstavka 218. člena tega zakona,
ali dokazati, da je finančni vpliv, ki je posledica neskladnosti,
nepomemben.
(2) Če zavarovalnica ne izvede načrta, ki ga je v skladu s
prejšnjim odstavkom posredovala Agenciji za zavarovalni nadzor, lahko Agencija za zavarovalni nadzor zahteva, da zavarovalnica zahtevani solventnostni kapital izračunava z uporabo
standardne formule.
224. člen
(odstopanje od predpostavk izračuna zahtevanega
solventnostnega kapitala po standardni formuli)
Če tveganja zavarovalnice močno odstopajo od predpostavk, ki so osnova za izračun zahtevanega solventnostnega
kapitala z uporabo standardne formule, izda Agencija za zavarovalni nadzor odredbo, s katero zavarovalnici naloži, da za
izračun zahtevanega solventnostnega kapitala ali ustreznih
modulov tveganj uporablja popolni ali delni notranji model.
225. člen
(test uporabnosti)
Zavarovalnica prikaže Agenciji za zavarovalni nadzor, da:
1. notranji model redno uporablja in da ima notranji model
pomembno vlogo v njenem sistemu upravljanja, zlasti pri:
– sistemu za obvladovanje tveganj in procesih odločanja,
– ekonomskih odločitvah, kapitalskih zahtevah in procesih
delovanja, vključno z lastno oceno tveganj in solventnosti;
2. je pogostost izračunavanja zahtevanega solventnostnega kapitala z uporabo notranjega modela skladna s pogostostjo uporabe notranjega modela za druge namene, predpisane v prejšnji točki.
226. člen
(standardi kakovosti statističnih podatkov)
(1) Notranji model in izračun napovedi v obliki verjetnostne porazdelitve, na kateri model temelji, izpolnjuje merila iz
naslednjih odstavkov tega člena.
(2) Metode, uporabljene za izračun napovedi v obliki
verjetnostne porazdelitve, temeljijo na veljavnih in ustreznih
aktuarskih ter statističnih tehnikah in so v skladu z metodami, uporabljenimi za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Metode, uporabljene za izračun napovedi v obliki verjetnostne
porazdelitve, temeljijo na sedanjih in verodostojnih informacijah
ter realnih predpostavkah.
(3) Na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor zavarovalnica utemelji izbiro predpostavk, uporabljenih v notranjem
modelu.
(4) Notranji model vsebuje vsa pomembna tveganja, ki jim
je zavarovalnica izpostavljena. Notranji model zajema vsa tveganja, predpisana v šestem odstavku 203. člena tega zakona.
(5) Podatki, uporabljeni v notranjem modelu, so natančni,
popolni in ustrezni. Zavarovalnica najmanj enkrat letno posodobi parametre, uporabljene pri izračunu napovedi v obliki
verjetnostne porazdelitve.
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(6) Zavarovalnica v notranjem modelu upošteva vsa plačila zavarovalcem, zavarovancem ali drugim upravičencem
zavarovalnih pogodb, za katera predvideva, da bodo nastala,
tudi če ta plačila niso pogodbeno zajamčena.
(7) Zavarovalnica lahko v notranjem modelu upošteva
učinke razpršenosti v sklopu posameznih tveganj ali med njimi, če ji za to izda dovoljenje Agencija za zavarovalni nadzor.
Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za upoštevanje učinkov razpršenosti, če ima zavarovalnica vzpostavljen
ustrezen sistem za merjenje takšnih učinkov in če se Agencija
za zavarovalni nadzor prepriča, da je uporabljeni sistem za
merjenje učinkov razpršenosti ustrezen.
(8) Zavarovalnica lahko v notranjem modelu upošteva
učinke ukrepov za zmanjševanje tveganj pod pogojem, da
se v notranjem modelu ustrezno upoštevajo kreditna in druga
tveganja, ki izhajajo iz uporabe ukrepov za ublažitev tveganj.
(9) Zavarovalnica oceni tveganja v zvezi s finančnimi
garancijami in drugimi upravičenji iz zavarovalnih pogodb, upoštevanih v notranjih modelih. Poleg tega zavarovalnice ocenijo
tudi prodajna in nakupna upravičenja, ki jih imajo same. V
ta namen zavarovalnica upošteva vpliv prihodnjih sprememb
finančnih in nefinančnih razmer na izvajanje teh prodajnih in
nakupnih upravičenj.
(10) Zavarovalnica lahko v notranjem modelu upošteva
prihodnje ukrepe organov upravljanja, ki bi jih ti v posebnih
okoliščinah po razumnih pričakovanjih izvedli.
227. člen
(standardi umeritve)
(1) Zavarovalnica lahko v notranjem modelu uporabi drugačno časovno obdobje ali mero tveganja od tiste, določene v
četrtem in petem odstavku 203. člena tega zakona. Uporaba
drugačnega časovnega obdobja ali mere tveganja je možna,
če zahtevani solventnostni kapital, izračunan z notranjim modelom, zagotavlja zavarovalcem, zavarovancem in drugim upravičencem iz zavarovalnih pogodb enako stopnjo varnosti, kot
je določeno v 203. členu tega zakona.
(2) Zavarovalnica izračuna zahtevani solventnostni kapital neposredno iz napovedi v obliki verjetnostne porazdelitve,
ki jo proizvede notranji model. Za neposreden izračun zahtevanega solventnostnega kapitala uporabi zavarovalnica za
mero tvegano vrednost iz petega odstavka 203. člena tega
zakona.
(3) Če izračun zahtevanega solventnostnega kapitala v
skladu z drugim odstavkom tega člena ni možen, lahko Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici izda dovoljenje za uporabo približkov. Za pridobitev dovoljenja za uporabo približkov
za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnica Agenciji za zavarovalni nadzor dokaže, da je zavarovalcem,
zavarovancem in drugim upravičencem zavarovalnih pogodb
ob uporabi približkov zagotovljena enaka stopnja varnosti, kot
je določeno v 203. členu tega zakona.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor preveri standarde
umeritve notranjega modela. Agencija za zavarovalni nadzor
lahko preveri standarde umeritve notranjega modela tudi tako,
da z odredbo zahteva, da zavarovalnica uporabi notranji model
na primernem referenčnem zavarovalnem portfelju in upošteva
predpostavke, ki temeljijo na zunanjih ali tržnih podatkih, in ne
na podatkih te zavarovalnice.
228. člen
(opredelitev vzrokov in virov dobička oziroma izgube)
(1) Zavarovalnica, ki uporablja notranji model za izračun
zahtevanega solventnostnega kapitala, najmanj enkrat letno
pregleda vzroke in vire dobička oziroma izgube za vsak večji
segment poslovanja.
(2) Zavarovalnica po vsakem pregledu iz prejšnjega odstavka Agenciji za zavarovalni nadzor poroča, kako določitev
posameznega tveganja v notranjem modelu pojasnjuje vzroke
in vire dobička oziroma izgube.
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229. člen
(standardi preverjanja ustreznosti)
(1) Zavarovalnica redno spremlja delovanje notranjega
modela, pregleduje ustreznost njegovih sestavin in primerja
rezultate notranjega modela z dejanskimi preteklimi izkustvi.
(2) Postopek preverjanja ustreznosti delovanja notranjega modela vključuje tudi uporabo učinkovitih statističnih
metod dokazovanja ustreznosti notranjega modela, s katerim
zavarovalnica Agenciji za zavarovalni nadzor dokazuje, da je z
notranjim modelom izračunani zahtevani solventnostni kapital
ustrezen. Uporabljene statistične metode prikazujejo, da je
napoved v obliki verjetnostne porazdelitve ustrezna glede na
pretekla izkustva in glede na nove podatke ter informacije, ki
vplivajo na napoved.
(3) Zavarovalnica opravi tudi analizo stabilnosti notranjega modela in še posebej preveri občutljivost rezultatov notranjega modela na spremembe ključnih predpostavk. Analiza
notranjega modela vključuje tudi oceno natančnosti, popolnosti
in ustreznosti podatkov, ki jih notranji model uporablja.
230. člen
(standardi dokumentiranja)
(1) Zavarovalnica dokumentira in arhivira podrobnosti
v zvezi s sestavo in delovanjem svojega notranjega modela.
(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka:
1. dokazuje skladnost notranjega modela z 225.
do 229. členom tega zakona;
2. vsebuje podroben opis teorije, predpostavk ter matematičnih in empiričnih podlag, na katerih temelji notranji model;
3. navaja vse okoliščine, v katerih notranji model ne deluje
učinkovito;
4. dokumentira in arhivira vse večje spremembe notranjega modela, kot je določeno v 220. členu tega zakona.
231. člen
(zunanji modeli in podatki)
Uporaba notranjega modela ali podatkov, pridobljenih
od tretje osebe, zavarovalnice ne odvezuje od uporabe 225.
do 229. člena tega zakona.
4.11. Zahtevani minimalni kapital
232. člen
(splošna določba)
Vrednost primernih osnovnih lastnih virov sredstev zavarovalnice iz drugega odstavka 200. člena tega zakona je
najmanj enaka zahtevanemu minimalnemu kapitalu.
233. člen
(načela zahtevanega minimalnega kapitala)
(1) Zahtevani minimalni kapital je enak znesku primernih
osnovnih lastnih virov sredstev, pod katerim bi bili zavarovalci,
zavarovanci ali drugi upravičenci zavarovalnih pogodb izpostavljeni nesprejemljivi stopnji tveganja, če se zavarovalnici dovoli
nadaljnje poslovanje.
(2) Zahtevani minimalni kapital zavarovalnice ne sme biti
nikoli nižji od (absolutni prag):
1. 2.500.000 eurov za zavarovalnice, ki opravljajo posle iz
zavarovalne skupine premoženjskih zavarovanj, razen v primeru kritja tveganj iz zavarovalnih vrst 10 do 15, kot so določene v
drugem odstavku 7. člena tega zakona, ko znesek ne sme biti
nikoli nižji od 3.700.000 eurov;
2. 3.700.000 eurov za zavarovalnice, ki opravljajo posle
iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj;
3. 3.600.000 eurov za pozavarovalnice in zavarovalnice,
ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj;
4. vsote zneskov iz 1. in 2. točke tega odstavka za zavarovalnice iz tretjega do petega odstavka 26. člena tega zakona.
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234. člen

(izračun zahtevanega minimalnega kapitala)
(1) Zavarovalnica izračuna zahtevani minimalni kapital v
skladu z:
– 4.11. oddelkom tega zakona in
– aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi 130. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Zahtevani minimalni kapital se izračuna na jasen in
preprost način in na način, da se zagotovi možnost revizije
izračuna.
(3) Zahtevani minimalni kapital se izračuna kot linearna
funkcija skupine ali podskupine naslednji spremenljivk:
1. zavarovalno-tehničnih rezervacij,
2. obračunane zavarovalne premije,
3. tveganega kapitala,
4. odloženih davkov in
5. stroškov upravljanja.
(4) Spremenljivke iz prejšnjega odstavka ne upoštevajo
pozavarovanja.
(5) Linearna funkcija iz tretjega odstavka tega člena se
umeri na tvegano vrednost osnovnih lastnih virov sredstev
zavarovalnice s stopnjo zaupanja 85% v obdobju enega leta.
(6) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena zahtevani
minimalni kapital zavarovalnice ne sme biti nižji od 25% ali višji
od 45% zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice,
izračunanega v skladu z 4.10. oddelkom tega zakona, vključno
z morebitnim kapitalskim dodatkom iz 309. člena tega zakona.
235. člen
(pogostost izračuna zahtevanega minimalnega kapitala)
(1) Zavarovalnica izračuna zahtevani minimalni kapital
najmanj četrtletno in o izračunu poroča Agenciji za zavarovalni
nadzor.
(2) Za namen izračuna mejnih vrednosti iz šestega odstavka prejšnjega člena zavarovalnicam ni treba izračunavati
zahtevanega solventnostnega kapitala za vsako četrtletje.
(3) Če zahtevani minimalni kapital doseže katero od mejnih vrednosti iz šestega odstavka prejšnjega člena, zavarovalnica to sporoči Agenciji za zavarovalni nadzor in ustrezno
pojasni razloge za to.
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(3) Zavarovalnica sredstva ustrezno razprši tako, da prepreči pretirano odvisnost od posamezne vrste naložb, posameznega izdajatelja, skupine družb, geografskega območja in
pretirano kopičenje tveganj v portfelju kot celoti.
(4) Naložbe zavarovalnice v sredstva, ki jih izda isti izdajatelj ali izdajatelji, ki pripadajo isti skupini, ne smejo izpostaviti
zavarovalnice pretirani koncentraciji tveganj.
(5) Dodatna pravila v zvezi z naložbami zavarovalnice iz
tega člena se ne uporabljajo za naložbe iz drugega, tretjega
in četrtega odstavka 239. člena tega zakona, razen v primeru,
določenem v petem odstavku 239. člena tega zakona.
238. člen
(naložbe, ki krijejo zavarovalno-tehnične rezervacije)
(1) Zavarovalnica pri naložbah sredstev, ki so namenjene
kritju bodočih obveznosti iz premoženjskih in življenjskih zavarovanj, v zvezi s katerimi je dolžna oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije, poleg 236. in 237. člena tega zakona
upošteva tudi ta člen.
(2) Višina sredstev, ki so namenjena kritju bodočih obveznosti iz premoženjskih zavarovanj, v zvezi s katerimi zavarovalnica oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije, je najmanj
enaka višini zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(3) Višina sredstev, ki so namenjena kritju bodočih obveznosti iz življenjskih zavarovanj, v zvezi s katerimi zavarovalnica oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije, je najmanj enaka
višini zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(4) Zavarovalnica sredstva iz prvega odstavka tega člena
nalaga tudi na način, ki ustreza naravi in trajanju zavarovalnih
in pozavarovalnih obveznosti ter je v čim boljšem interesu
vseh zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz
zavarovalnih pogodb ob upoštevanju vseh razkritih ciljev iz
zavarovalnih pogodb. V primeru konflikta interesov zavarovalnica oziroma oseba, ki upravlja portfelj sredstev zavarovalcev oziroma zavarovancev oziroma drugih upravičencev
iz zavarovalnih pogodb, zagotovi, da je naložba opravljena v
interesu zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz
zavarovalnih pogodb.
(5) Če je na sredstvu vpisana obremenitev v korist tretje
osebe, naložba v to sredstvo ni primerna za kritje zavarovalnotehničnih rezervacij.

4.12. Naložbe

239. člen

236. člen

(posebne določbe za zavarovanja, pri katerih zavarovalec
prevzema naložbeno tveganje)

(naložbe zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica nalaga vsa svoja sredstva v skladu z:
– 4.12. oddelkom tega zakona in
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi prvega
odstavka in a) in b) točk drugega odstavka 135. člena Direktive
2009/138/ES.
(2) Zavarovalnica vsa sredstva nalaga samo v sredstva in
finančne instrumente, katerih tveganja lahko primerno opredeli,
meri, spremlja, upravlja, nadzira in o njih poroča ter ustrezno
upošteva v svoji oceni solventnostnih potreb iz 1. točke drugega odstavka 156. člena tega zakona.
(3) Zavarovalnica vsa sredstva, še posebno sredstva, ki
krijejo zahtevani minimalni kapital in zahtevani solventnostni
kapital, nalaga na način, ki zagotavlja varnost, kakovost, likvidnost in donosnost njenega celotnega portfelja. Poleg tega
zavarovalnica izvede lokalizacijo sredstev tako, da zagotovi
njihovo razpoložljivost.
237. člen
(dodatna pravila v zvezi z naložbami zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica lahko nalaga sredstva v izvedene finančne instrumente samo, če ti instrumenti prispevajo k zmanjšanju tveganj ali olajšajo učinkovito upravljanje portfelja.
(2) Zavarovalnica naložbe in sredstva, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu, zadrži na preudarni ravni.

(1) Ne glede na drugi in tretji odstavek 236. in 238. člena
tega zakona se za naložbe sredstev zavarovalnice v zvezi s
pogodbami o življenjskem zavarovanju, pri katerih naložbeno
tveganje nosijo zavarovalci, uporabljajo določbe tega člena.
(2) Kadar so upravičenja iz naslova zavarovalnih pogodb
neposredno povezana z vrednostjo enot premoženja KNPVP
skladov, naložbe iz naslova teh zavarovalnih pogodb v največji
možni meri obsegajo naložbe v enote premoženja teh skladov.
Zavarovalno-tehnične rezervacije v zvezi s temi upravičenji so
vezane na enote premoženja teh KNPVP skladov.
(3) Kadar so upravičenja iz naslova zavarovalnih pogodb
neposredno povezana z vrednostjo sredstev, ki so v upravljanju
zavarovalnice ali upravljanje katerih je zavarovalnica prenesla
na drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: notranji sklad zavarovalnice), so sredstva iz naslova teh zavarovalnih pogodb v
največji možni meri naložena v sredstva, opredeljena v zavarovalni pogodbi. Zavarovalno-tehnične rezervacije v zvezi s temi
upravičenji so vezane na enote notranjega sklada oziroma,
kadar notranji sklad ni razdeljen na enote, na sredstva v tem
skladu.
(4) Kadar so upravičenja iz naslova zavarovalnih pogodb
neposredno povezana z vrednostjo indeksa vrednostnih papirjev ali z drugo referenčno vrednostjo, razen tistih iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, naložbe iz naslova teh zavarovalnih pogodb v največji možni meri obsegajo enote, za katere
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se šteje, da predstavljajo indeks vrednostnih papirjev ali drugo
referenčno vrednost, ki temelji na naložbah ustrezne varnosti
in tržnosti. Če takšne enote niso oblikovane, so naložbe v zvezi
s temi zavarovalnimi pogodbami ustrezne varnosti in tržnosti
in v največji možni meri ustrezajo naložbam, na katerih temelji
referenčna vrednost. Zavarovalno-tehnične rezervacije v zvezi
s temi upravičenji so vezane na enote, za katere se šteje,
da predstavljajo referenčno vrednost, ali v primeru, ko enote
niso oblikovane, na sredstva ustrezne varnosti in tržnosti, ki
v največji možni meri ustrezajo naložbam, na katerih temelji
referenčna vrednost.
(5) Kadar zavarovalne pogodbe iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena vključujejo tudi zajamčen donos
na vložena sredstva ali druga zajamčena izplačila zavarovancem, zavarovalcem ali drugim upravičencem, se za naložbe,
ki krijejo ustrezne dodatne zavarovalno-tehnične rezervacije za
zajamčen donos na vložena sredstva ali za druga zajamčena
izplačila, uporablja 237. člen tega zakona.
(6) Zavarovalnica za račun notranjega sklada iz tretjega
odstavka tega člena s skrbnikom sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad in zagotovi ločitev
premoženja notranjega sklada od premoženja zavarovalnice in drugega premoženja, ki ga zavarovalnica upravlja,
kakor tudi od premoženja upravljalca notranjega sklada in
od drugega premoženja, ki ga upravljalec notranjega sklada
upravlja, kadar zavarovalnica upravljanje notranjega sklada
prenese na drugo osebo. Zavarovalnica izračunava in objavlja čisto vrednost sredstev notranjega sklada in vrednost
enote notranjega sklada, kadar je notranji sklad razdeljen
na enote. Za skrbniške storitve v zvezi z upravljanjem notranjega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ki veljajo
za opravljanje skrbniških storitev za vzajemni sklad, razen,
če je s predpisom iz sedmega odstavka tega člena določeno
drugače.
(7) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše:
1. podrobnejša pravila glede skrbniških storitev za notranji
sklad;
2. podrobnejša pravila glede ločitve premoženja notranjega sklada in glede vrste poslov, katerih upravljalec notranjega
sklada ne sme sklepati za račun notranjega sklada (prepovedani posli z določenimi osebami);
3. način izračuna čiste vrednosti sredstev notranjega sklada in vrednosti enote notranjega sklada, kadar je notranji sklad
razdeljen na enote, ter način in roke za objavo čiste vrednosti
sredstev notranjega sklada oziroma vrednosti enote notranjega
sklada, kadar je notranji sklad razdeljen na enote.
240. člen
(registri sredstev)
(1) Zavarovalnica vodi register sredstev, ki krijejo zavarovalno-tehnične rezervacije.
(2) Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalnih skupinah življenjskih in premoženjskih zavarovanj,
ločeno vodi register sredstev premoženjskih zavarovanj, ki krijejo zavarovalno-tehnične rezervacije iz zavarovalnih pogodb iz
skupine premoženjskih zavarovanj, in register sredstev življenjskih zavarovanj, ki krijejo zavarovalno-tehnične rezervacije iz
zavarovalnih pogodb iz skupine življenjskih zavarovanj.
(3) Zavarovalnica določi pravila, v skladu s katerimi vodi
registre sredstev iz tega člena.
4.13. Omejeni skladi
241. člen
(splošna določba)
(1) Omejeni sklad v zavarovalnici obstoji, če zakon, zavarovalni pogoji, druge pravne podlage ali pravila poslovanja
zavarovalnice določajo, da so sredstva iz naslova določenega
dela poslov, ki jih opravlja zavarovalnica, ter tveganj, ki izvirajo
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iz teh poslov, omejena tako, da jih zavarovalnica lahko uporabi
samo za izpolnitev obveznosti ali pokrivanje tveganj, ki izhajajo
iz teh poslov (v nadaljnjem besedilu: sredstva omejenega sklada). Zavarovalnica sredstev omejenega sklada in lastnih virov
sredstev omejenega sklada (v nadaljnjem besedilu: omejeni
lastni viri sredstev) ne sme uporabiti za izpolnitev obveznosti
ali pokrivanje tveganj iz drugih poslov.
(2) Če ima zavarovalnica omejeni sklad, prilagodi lastne
vire sredstev zavarovalnice na način, kot določa 201. člen tega
zakona, in izračuna zahtevani solventnostni kapital omejenega
sklada (v nadaljnjem besedilu: teoretični zahtevani solventnostni kapital) na način, kot določa drugi odstavek 203. člena
tega zakona.
(3) Zavarovalnica s sredstvi omejenega sklada upravlja
ločeno na način, da zagotovi, da bo sposobna izpolniti svoje
obveznosti, ki v zvezi s temi sredstvi izhajajo iz zakona, zavarovalnih pogojev, drugih pravnih podlag in pravil poslovanja
zavarovalnice.
4.14. Dodatna pravila glede upravljanja tveganj
242. člen
(dolžnost pozavarovanja)
Zavarovalnica s pozavarovanjem krije tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega kritja
presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.
243. člen
(program načrtovanega pozavarovanja)
(1) Zavarovalnica za vsako poslovno leto sprejme program načrtovanega pozavarovanja.
(2) Program načrtovanega pozavarovanja obsega:
1. izračunane lastne deleže za posamezno homogeno
skupino tveganj, vendar ne manj kot po vrstah poslovanja,
2. tabelo maksimalnega kritja, izdelano na podlagi izračunov iz prejšnje točke,
3. postopke, osnove in merila za ugotavljanje največje
verjetne škode za posamezne nevarnosti, prevzete v zavarovanje.
(3) Pri izračunih lastnih deležev posamezne homogene
skupine tveganj iz 1. točke prejšnjega odstavka zavarovalnica
upošteva zlasti:
1. lastno oceno tveganj in solventnosti v povezavi s kapitalskimi zahtevami in zneskom lastnega kapitala,
2. skupni poslovni obseg,
3. obračunane zavarovalne premije in oblikovane zavarovalno-tehnične rezervacije,
4. deleže zavarovanj homogene skupine tveganj v osnovah iz 2. in 3. točke tega odstavka,
5. popravke zaradi spremenljivosti homogene skupine
tveganj.
244. člen
(upravljanje likvidnostnega tveganja)
(1) Zavarovalnica gospodari z viri in naložbami tako, da
je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje dospele
obveznosti.
(2) Politika upravljanja likvidnosti obsega:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje ob upoštevanju
poslovanja v normalnih okoliščinah in v okoliščinah likvidnostnih kriz,
2. redno spremljanje in upravljanje likvidnosti,
3. opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov za nastop nelikvidnosti in opredelitev drugih
možnosti za take ukrepe.
(3) Zavarovalnica redno spremlja likvidnost in preverja
pravilnost in ustreznost predpostavk, ki so bile uporabljene pri
določitvi politike upravljanja likvidnosti.
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245. člen
(upravljanje operativnega tveganja)
(1) Zavarovalnica oblikuje in izvaja ustrezno politiko in
procese za ocenjevanje in upravljanje operativnega tveganja,
ki vključujejo tudi opis pristopov k obravnavi redkih, vendar zelo
resnih dogodkov, ki pomenijo pomembno operativno tveganje.
(2) Za namen ustreznega oblikovanja in izvajanja politike
in procesov iz prejšnjega odstavka zavarovalnica določno in
podrobno opredeli dejavnike operativnega tveganja, ki jim je
ali bi jim lahko bila izpostavljena.
246. člen
(zavarovalni statistični standardi)
(1) Zavarovalnica pri statističnih obdelavah sklenjenih
zavarovanj, nevarnosti, ki jih krijejo zavarovanja, zavarovalnih
primerov in škod uporablja zavarovalne statistične standarde.
(2) Zavarovalne statistične standarde sprejme Slovensko
zavarovalno združenje s predhodnim soglasjem Agencije za
zavarovalni nadzor.
247. člen
(ugotavljanje in obveščanje o poslabšanju finančnega
položaja zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica vzpostavi mehanizme za ugotavljanje
poslabšanja svojega finančnega položaja.
(2) O poslabšanju svojega finančnega položaja zavarovalnica nemudoma oziroma najpozneje v treh delovnih dneh
od ugotovitve poslabšanja svojega finančnega položaja obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor.
248. člen
(prepoved izplačila dobička)
(1) Zavarovalnica ne sme izplačati dobička niti v obliki
vmesne dividende oziroma dividende niti v obliki izplačila iz
naslova udeležbe pri dobičku uprave družbe, nadzornega sveta
oziroma zaposlenih v naslednjih primerih:
1. če so primerni lastni viri sredstev zavarovalnice manjši od
zahtevanega solventnostnega kapitala ali če bi se primerni lastni
viri sredstev zavarovalnice zaradi izplačila dobička zmanjšali tako,
da ne bi več dosegali zahtevanega solventnostnega kapitala;
2. če so primerni osnovni lastni viri sredstev zavarovalnice
manjši od zahtevanega minimalnega kapitala ali če bi se primerni osnovni lastni viri sredstev zavarovalnice zaradi izplačila
dobička zmanjšali tako, da ne bi več dosegali zahtevanega
minimalnega kapitala;
3. če zavarovalnica ne zagotavlja ustrezne likvidnosti ali
če zavarovalnica zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala
ustrezne likvidnosti;
4. če je Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici odredila odpravo kršitev v zvezi z napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih bilančnih oziroma zunajbilančnih postavk,
katerih pravilno izkazovanje bi lahko pomembneje vplivalo na
izkaz poslovnega izida zavarovalnice.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja:
1. v primeru iz 1. točke: dokler zavarovalnica ne zagotovi
ustrezne višine primernih lastnih virov sredstev,
2. v primeru iz 2. točke: dokler zavarovalnica ne zagotovi
ustrezne višine primernih osnovnih lastnih virov sredstev,
3. v primeru iz 3. točke: dokler zavarovalnica ne zagotovi
ustreznega likvidnostnega položaja,
4. v primeru iz 4. točke: dokler zavarovalnica ne zagotovi
pravilnega izkazovanja postavk, razen če na podlagi pravilnega
izkazovanja nastopi razlog za prepoved iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka.
249. člen
(ukrepi za zagotovitev zahtevanega
solventnostnega kapitala)
(1) Zavarovalnica nemudoma oziroma najpozneje v treh
delovnih dneh od ugotovitve neskladnosti obvesti Agencijo za
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zavarovalni nadzor, da primerni lastni viri sredstev ne krijejo
več zahtevanega solventnostnega kapitala, ali če pričakuje
neskladnost primernih lastnih virov sredstev z zahtevanim solventnostnim kapitalom v naslednjih treh mesecih.
(2) V primeru neskladnosti iz prejšnjega odstavka uprava
zavarovalnice nemudoma sprejme tiste ukrepe za zagotovitev
zahtevanega solventnostnega kapitala, za katere je pristojna
sama, oziroma izdela predlog tistih ukrepov, za katere so pristojni drugi organi.
(3) V dveh mesecih od ugotovitve neskladnosti iz prvega
odstavka tega člena zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor v odobritev realni sanacijski načrt za vzpostavitev
skladnosti primernih lastnih virov sredstev in zahtevanega solventnostnega kapitala.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor od zavarovalnice zahteva, da sprejme ukrepe, ki bodo odpravili neskladnosti iz
prvega odstavka tega člena v šestih mesecih od ugotovitve
neskladnosti med primernimi lastnimi viri sredstev in zahtevanim solventnostnim kapitalom, pri čemer lahko Agencija za
zavarovalni nadzor v posebnih okoliščinah podaljša rok za zagotovitev zahtevanega solventnostnega kapitala še za dodatne
tri mesece, na način, da:
1. poveča vrednost primernih lastnih virov sredstev najmanj na višino zahtevanega solventnostnega kapitala,
2. zmanjša tveganja, tako da zagotovi skladnost primernih
lastnih virov sredstev z zahtevanim solventnostnim kapitalom.
(5) Ko ena ali več zavarovalnic ne izpolnjujejo zahtevanega solventnostnega kapitala in je takšno neizpolnjevanje
posledica nepredvidenega, strmega in ostrega padca na finančnih trgih, Agencija za zavarovalni nadzor zaprosi EIOPO,
da ta v skladu z 18. členom Uredbe 1094/2010 odloči o obstoju
izjemnih padcev na finančnih trgih.
(6) V primeru odločitve EIOPA, da na finančnih trgih
obstaja izjemen padec, Agencija za zavarovalni nadzor ob
upoštevanju okoliščin ustrezno podaljša rok, določen v četrtem
odstavku tega člena. Podaljšanje roka je v skladu z aktom,
ki ga izda Evropska komisija na podlagi 143. člena Direktive
2009/138/ES.
(7) V primeru podaljšanja roka iz prejšnjega odstavka
zavarovalnica vsake tri mesece Agenciji za zavarovalni nadzor
predloži poročilo o napredku pri vzpostavljanju oziroma zagotovitvi zahtevanega solventnostnega kapitala.
(8) Če Agencija za zavarovalni nadzor iz poročila o napredku ugotovi, da ni pomembnejšega izboljšanja v smislu
zagotavljanja zahtevanega solventnostnega kapitala, Agencija
za zavarovalni nadzor prekliče podaljšanje roka za vzpostavitev
skladnosti med primernimi lastnimi viri sredstev in zahtevanim
solventnostnim kapitalom iz četrtega odstavka tega člena.
(9) Ko Agencija za zavarovalni nadzor meni, da izjemni
padci na finančnih trgih ne obstajajo več, o tem obvesti EIOPA.
(10) Agencija za zavarovalni nadzor prepove ali omeji
razpolaganje s sredstvi zavarovalnice, če primerni lastni viri
sredstev ne krijejo več zahtevanega solventnostnega kapitala,
ali če pričakuje neskladnost primernih lastnih virov sredstev z
zahtevanim solventnostnim kapitalom v naslednjih treh mesecih in če hkrati meni, da se bo finančno stanje zavarovalnice
še poslabševalo. Agencija za zavarovalni nadzor o tem obvesti
nadzorne organe držav članic, kjer zavarovalnica neposredno
ali prek podružnice opravlja zavarovalne posle. Nadzorni organi držav članic na prošnjo Agencije za zavarovalni nadzor
sprejmejo enake ukrepe. Agencija za zavarovalni nadzor določi
sredstva, ki so predmet ukrepov.
250. člen
(ukrepi za zagotovitev zahtevanega minimalnega kapitala)
(1) Zavarovalnica nemudoma oziroma najpozneje v treh
delovnih dneh od ugotovitve neskladnosti obvesti Agencijo za
zavarovalni nadzor, da primerni osnovni lastni viri sredstev ne
krijejo več zahtevanega minimalnega kapitala, ali če pričakuje
neskladnost primernih osnovnih lastnih virov sredstev z zahtevanim minimalnim kapitalom v naslednjih treh mesecih.
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(2) V primeru neskladnosti iz prejšnjega odstavka uprava
zavarovalnice nemudoma sprejme tiste ukrepe za zagotovitev zahtevanega minimalnega kapitala, za katere je pristojna
sama, oziroma izdela predlog tistih ukrepov, za katere so
pristojni drugi organi.
(3) V enem mesecu od ugotovitve, da primerni osnovni
lastni viri sredstev ne krijejo več zahtevanega minimalnega kapitala, zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor v
odobritev kratkoročni realni finančni načrt za odpravo neskladja
med primernimi osnovnimi lastnimi viri sredstev in zahtevanim
minimalnim kapitalom.
(4) Zavarovalnica neskladnost iz prejšnjega odstavka odpravi v roku treh mesecev od njene ugotovitve tako, da:
1. poveča vrednost primernih osnovnih lastnih virov sredstev najmanj na višino zahtevanega minimalnega kapitala,
2. zmanjša tveganja, tako da zagotovi skladnost z zahtevanim minimalnim kapitalom.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici prepove
ali omeji razpolaganje s sredstvi zavarovalnice, če primerni
osnovni lastni viri sredstev ne krijejo več zahtevanega minimalnega kapitala, ali če pričakuje neskladnost primernih osnovnih
lastnih virov sredstev z zahtevanim minimalnim kapitalom v
naslednjih treh mesecih. O tem nemudoma obvesti nadzorne
organe v državah članicah, kjer zavarovalnica neposredno ali
prek podružnice opravlja zavarovalne posle. Na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor nadzorni organi teh držav članic
sprejmejo enake ukrepe. Agencija za zavarovalni nadzor določi
sredstva, ki so predmet ukrepov.
251. člen
(sanacijski in kratkoročni finančni načrt)
(1) Sanacijski načrt iz tretjega odstavka 249. člena tega
zakona in kratkoročni finančni načrt iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsebujeta najmanj podatke in listine glede:
1. ocene stroškov upravljanja zavarovalnice, zlasti tekočih
splošnih stroškov in provizij,
2. ocene prihodkov in odhodkov v zvezi z neposrednim
poslovanjem, sprejetim pozavarovanjem in oddanim pozavarovanjem,
3. predvidene bilance stanja,
4. ocene finančnih virov za kritje zavarovalno-tehničnih
rezervacij, zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala,
5. politike pozavarovanja.
(2) Kadar Agencija za zavarovalni nadzor od zavarovalnice
zahteva sanacijski ali kratkoročni finančni načrt, Agencija za
zavarovalni nadzor ne sme izdati dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb iz tretjega odstavka 516. člena tega zakona tako
dolgo, dokler meni, da so varnost in pravice zavarovalcev ogroženi ali da so ogrožene pogodbene obveznosti pozavarovalnice.
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9. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem
prenehanju podružnice oziroma spremembah vrste poslov, ki
jih opravlja podružnica;
10. začetku opravljanja in prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov v določenih zavarovalnih vrstah;
11. vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali je zavarovalnica vključena v zavarovalno skupino, ter
o osebah in načinu povezav v zavarovalni skupini, v katero je
zavarovalnica vključena;
12. lastni oceni tveganj in solventnosti;
13. vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali zavarovalnica posluje v skladu s pravili o upravljanju
tveganj;
14. vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora
Agencije za zavarovalni nadzor oziroma za izvrševanje drugih
pristojnosti in nalog Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Uprava zavarovalnice Agencijo za zavarovalni nadzor
nemudoma obvesti o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali izpolnjevanje kapitalskih
zahtev zavarovalnice;
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov;
3. če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako,
da zavarovalnica ne dosega zahtevanega solventnostnega
kapitala, zahtevanega minimalnega kapitala, zahtev glede zavarovalno-tehničnih rezervacij ali premoženja, ki krije zavarovalno-tehnične rezervacije;
4. če je zavarovalnica začela obširnejšo prenovo informacijskih sistemov ali če je zavarovalnica začela razvijati novo
ponudbo storitev, ki so pretežno podprte z informacijsko tehnologijo, če prenova ali razvoj predstavljata pomemben del
poslovanja zavarovalnice;
5. drugih dogodkih, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavarovalnice v skladu s pravili o upravljanju tveganj.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino poročil in obvestil iz prvega in drugega odstavka tega
člena ter obseg, način in roke poročanja oziroma obveščanja.
5. poglavje:
POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO IN POROČILO
O SOLVENTNOSTI IN FINANČNEM POLOŽAJU

(poročila o posameznih dejstvih in okoliščinah)

253. člen
(uporaba zakona, ki ureja gospodarske družbe,
in zakona, ki ureja revidiranje)
(1) Če v 5. poglavju tega zakona in predpisu iz 254. člena
tega zakona niso določena posebna pravila, se za poslovne
knjige in letno poročilo zavarovalnic ter za revidiranje uporabljajo splošna pravila, določena v zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, in v zakonu, ki ureja revidiranje.
(2) Zavarovalnica vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja
poročila v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.

(1) Zavarovalnica poroča Agenciji za zavarovalni nadzor
o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini;
3. imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnice in pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev;
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave zavarovalnice;
5. razrešitvi oziroma prenehanju opravljanja nalog nosilca
ključne funkcije in imenovanju nosilca ključne funkcije;
6. sprejemu in spremembi poslovne strategije zavarovalnice iz 1. točke 68. člena tega zakona;
7. sprejemu in spremembi finančnega načrta zavarovalnice iz 2. točke 68. člena tega zakona;
8. sprejemu in spremembi pisnih pravil sistema upravljanja, upravljanja tveganj, spremljanja skladnosti, notranjih
kontrol, notranje revizije in izločenih poslov zavarovalnice iz
3. točke 68. člena tega zakona;

254. člen
(predpisi o poslovnih knjigah in letnih poročilih, revidiranju
in razkritjih)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor v zvezi s poslovnimi
knjigami in letnim poročilom zavarovalnice predpiše:
1. kontni okvir za glavno knjigo zavarovalnice za namen
vodenja poslovnih knjig;
2. vrste in sheme računovodskih ter konsolidiranih računovodskih izkazov zavarovalnice;
3. podrobnejšo vsebino:
– računovodskega poročila in
– poslovnega poročila.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor v zvezi z revidiranjem
letnih poročil zavarovalnice predpiše: podrobnejši obseg in
vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter dodatnega revizorjevega poročila iz 258. člena tega zakona.

252. člen
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255. člen
(posebna pravila o računovodskih izkazih zavarovalnice)
(1) Poslovno leto za sestavo računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov, ki sestavljajo letno poročilo
zavarovalnice, je enako koledarskemu letu.
(2) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor
nerevidirane letne računovodske izkaze v dveh mesecih po
koncu koledarskega leta, nerevidirane letne konsolidirane računovodske izkaze pa v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nadzor
trimesečne računovodske izkaze v roku enega meseca po
izteku trimesečja.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino računovodskih izkazov iz prejšnjega odstavka.
256. člen
(poročilo nosilca aktuarske funkcije)
Zavarovalnica skupaj z letnim poročilom predloži Agenciji
za zavarovalni nadzor tudi poročilo nosilca aktuarske funkcije
iz tretjega odstavka 170. člena tega zakona.
257. člen
(posebna pravila o revidiranju letnega poročila zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica v osmih dneh po prejemu revizorjevega
poročila, vendar ne pozneje kot v štirih mesecih po koncu koledarskega leta, Agenciji za zavarovalni nadzor predloži:
1. letno poročilo,
2. revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila kot ga
opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, in
3. dodatno revizorjevo poročilo iz 258. člena tega zakona.
(2) Če zavarovalnica pripravi konsolidirano letno poročilo,
se za predložitev, revidiranje in objavo konsolidiranega letnega
poročila smiselno uporabljajo prejšnji odstavek ter 258. do
260. člen tega zakona.
258. člen
(dodatna pravila o revizijskem pregledu)
(1) Revizijski pregled letnega poročila zavarovalnice in
revizorjevo poročilo poleg revidiranja in pregleda ter revizorjevega poročila obsega tudi dodatno revidiranje ter dodatno
revizorjevo poročilo.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim pregledom.
(3) Če revizijski pregled ni opravljen oziroma revizorjevo
poročilo ali dodatno revizorjevo poročilo ni izdelano v skladu s
prvim odstavkom tega člena oziroma s predpisom iz 254. člena
tega zakona, lahko Agencija za zavarovalni nadzor:
1. zahteva od zavarovalnice, da revizijska družba svoji
poročili ustrezno popravi oziroma dopolni,
2. zavrne revizorjevi poročili in zahteva od zavarovalnice,
da revizijski pregled opravi druga revizijska družba.
(4) Za revizijski pregled letnega poročila iz prvega odstavka tega člena imenuje zavarovalnica revizijsko družbo za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh poslovnih let. Revizijski pregled letnega poročila zavarovalnice lahko opravlja posamezna
revizijska družba neprekinjeno za največ deset poslovnih let s
prekinitvijo za obdobje najmanj naslednjih štirih poslovnih let.
(5) Zavarovalnica ali revizijska družba lahko odpove pogodbo iz prejšnjega odstavka pred potekom pogodbeno dogovorjenega roka le na podlagi utemeljenih razlogov. Različna
mnenja o računovodskih obravnavah ali revizijskih postopkih
niso utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe. Pogodba o revizijskem pregledu se odpoveduje sodno. Uprava zavarovalnice
lahko pogodbo o revizijskem pregledu odpove pred potekom
pogodbeno dogovorjenega roka le s soglasjem nadzornega
sveta in po posvetovanju z revizijsko komisijo.
(6) Zavarovalnica pisno obvesti Agencijo za zavarovalni
nadzor o razrešitvi ali o odstopu revizijske družbe pred pogodbeno dogovorjenim rokom in ustrezno pojasni razloge za
razrešitev ali odstop.
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259. člen
(obveznost revizijske družbe v razmerju do Agencije
za zavarovalni nadzor)
(1) Pooblaščeni revizor, ki opravlja naloge revidiranja
letnega poročila zavarovalnice, Agencijo za zavarovalni nadzor
nemudoma obvesti o vseh dejstvih, za katere izve pri izvajanju
nalog revidiranja zavarovalnice in ki lahko pomenijo enega od
teh položajev:
1. da predstavljajo pomembno kršitev predpisov iz prvega
odstavka 277. člena tega zakona,
2. da predstavljajo poslabšanje nemotenega delovanja
zavarovalnice oziroma da je ogrožena varnost poslovanja oziroma zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev,
3. da lahko privede do revizorjevega mnenja s pridržkom,
odklonilnega mnenja ali zavrnitve izdelave mnenja,
4. da pomenijo neskladnost z zahtevanim solventnostnim
kapitalom ali neskladnost z zahtevanim minimalnim kapitalom.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za dejstva
ali odločitve v zvezi z družbo, ki je v razmerju tesne povezanosti
z zavarovalnico na podlagi obvladovanja.
(3) Revizijska družba Agenciji za zavarovalni nadzor na
njeno zahtevo posreduje tudi druge podatke, ki jih Agencija
za zavarovalni nadzor potrebuje pri opravljanju nadzora nad
zavarovalnico v skladu s tem zakonom.
(4) Posredovanje podatkov Agenciji za zavarovalni nadzor po prvem do tretjem odstavku tega člena nima značilnosti
kršitve revizorjeve obveznosti varovanja zaupnih podatkov po
zakonu, ki ureja revidiranje, ali na podlagi pogodbe.
260. člen
(javna objava)
(1) Zavarovalnica v šestih mesecih po koncu koledarskega leta na svojih javnih spletnih straneh objavi letno poročilo
skupaj z revizorjevim poročilom.
(2) Zavarovalnica zagotovi, da ostanejo poročila iz prejšnjega odstavka dostopna na njenih javnih spletnih straneh
najmanj pet let po njihovi objavi.
(3) Podružnica zavarovalnice države članice ali zavarovalnice tretje države na svojih spletnih straneh objavi revidirane
računovodske izkaze in revidirane konsolidirane računovodske
izkaze zavarovalnice države članice ali zavarovalnice tretje
države skupaj z mnenjema revizorja najpozneje v 15 dneh po
izteku roka za javno objavo v državi sedeža zavarovalnice.
261. člen
(poročilo o solventnosti in finančnem položaju)
(1) Zavarovalnica vsako leto izdela in na svoji javni spletni
strani objavi poročilo o solventnosti in finančnem položaju v
skladu s:
– 5. poglavjem tega zakona,
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi 56. člena
Direktive 2009/138/ES, in
– izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska
komisija na podlagi 56. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Poročilo o solventnosti in finančnem položaju vsebuje:
1. opis poslov in delovanja zavarovalnice;
2. opis sistema upravljanja in oceno njegove ustreznosti
glede na tveganja zavarovalnice;
3. za vsako vrsto tveganja opis izpostavljenosti, koncentracije, občutljivosti in uporabljenih tehnik za zmanjševanje
tveganja;
4. ločen opis podlag in metod za vrednotenje sredstev,
zavarovalno-tehničnih rezervacij in drugih obveznosti, skupaj
z obrazložitvijo pomembnejših razlik od podlag in metod za
vrednotenje, uporabljenih v računovodskih izkazih;
5. opis upravljanja kapitala, zlasti:
– strukturo, znesek in kakovost lastnih virov sredstev,
– zahtevani solventnostni kapital in zahtevani minimalni
kapital,
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– možnost iz 213. člena tega zakona, ki se uporablja za
izračun zahtevanega solventnostnega kapitala,
– opis razlik med predpostavkami standardne formule in
internega modela,
– znesek neskladnosti z zahtevanim minimalnim kapitalom ali pomembnejše neskladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom v poslovnem letu z obrazložitvijo njihovih
vzrokov in posledic, kakor tudi kakršnihkoli ukrepov za njihovo
rešitev, ki so bili sprejeti.
(3) Opis za sredstva, zavarovalno-tehnične rezervacije in
druge obveznosti iz 4. točke prejšnjega odstavka, v primeru,
kadar se uporabi uskladitvena prilagoditev iz 182. člena tega
zakona, vključuje opis uskladitvene prilagoditve ter portfelja
obveznosti in pripadajočih oziroma dodeljenih sredstev, za
katere se uporabi uskladitvena prilagoditev, kot tudi količinsko
opredelitev učinka, ki ga ima sprememba uskladitvene prilagoditve na nič na finančno stanje zavarovalnice.
(4) Opis za sredstva, zavarovalno-tehnične rezervacije
in druge obveznosti iz 4. točke drugega odstavka tega člena
vključuje tudi izjavo o tem, ali zavarovalnica uporablja prilagoditev za nestanovitnost iz 184. člena tega zakona, in količinsko
opredelitev učinka, ki ga ima sprememba prilagoditve za nestanovitnost na nič na finančno stanje zavarovalnice.
(5) Opis strukture, zneska in kakovosti lastnih virov sredstev iz prve alineje 5. točke drugega odstavka tega člena vključuje analizo pomembnejših sprememb v primerjavi s strukturo,
zneskom in kakovostjo lastnih virov sredstev v predhodnem
poročevalskem obdobju, obrazložitev kakršnihkoli pomembnejših razlik v zvezi z vrednostjo teh elementov v računovodskih
izkazih ter kratek opis prenosljivosti lastnih virov sredstev.
(6) Razkritje zahtevanega solventnostnega kapitala iz
druge alineje 5. točke drugega odstavka tega člena ločeno
prikaže zahtevani solventnostni kapital, izračunan s standardno
formulo ali notranjim modelom iz 4.10. oddelka, ter kapitalski
dodatek v skladu s 309. členom tega zakona. Ločeno je prikazana tudi utemeljitev in vpliv specifičnih parametrov, ki jih
v skladu z 217. členom tega zakona uporablja zavarovalnica.
Razkritje zahtevanega solventnostnega kapitala vključuje, če
je primerno, navedbo, da je njegov končni znesek še vedno
predmet nadzorne ocene.
262. člen
(opustitev razkritja določenih informacij)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavarovalnici na
njeno zahtevo dovoli, da v celoti ali deloma opusti razkritja iz
poročila o solventnosti in finančnem položaju, če:
1. bi z razkritjem podatkov konkurenčna podjetja pridobila
znatno neupravičeno prednost,
2. obstajajo obveznosti do zavarovalcev ali drugi odnosi
z nasprotno stranko, ki zavarovalnico zavezujejo k varovanju
skrivnosti ali zaupnosti.
(2) Zavarovalnica v poročilu o solventnosti in finančnem
položaju navede morebitno opustitev in razloge za opustitev
razkritij v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Opustitev razkritij iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena ni mogoča.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavarovalnici
dovoli uporabo ali sklic na javna razkritja, ki so bila izvedena
v okviru drugih zahtev, če so ta razkritja po naravi in obsegu
enakovredna razkritjem iz prejšnjega člena.
263. člen
(posodobitve in dodatne informacije v zvezi s poročilom
o solventnosti in finančnem položaju)
(1) Zavarovalnica v primeru večje spremembe, ki vpliva
na ustreznost informacij, razkritih v poročilu o solventnosti in
finančnem položaju, razkrije informacije glede narave in vpliva
takšne spremembe.
(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka šteje:
1. če se ugotovi neskladnost z zahtevanim minimalnim
kapitalom in Agencija za zavarovalni nadzor meni, da zavaro-
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valnica ne bo mogla predložiti realnega kratkoročnega finančnega načrta ali če tega načrta Agencija za zavarovalni nadzor
ne prejme v roku enega meseca od dne, ko je bila neskladnost
ugotovljena;
2. če se ugotovi znatna neskladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom in Agencija za zavarovalni nadzor ne
prejme realnega sanacijskega načrta v roku dveh mesecev od
dne, ko je bila neskladnost ugotovljena.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor od zavarovalnice zahteva, da:
1. v primeru neskladnosti iz prejšnjega odstavka nemudoma razkrije znesek neskladnosti skupaj s pojasnilom o njenem
izvoru in posledicah, vključno z morebitnimi ukrepi za njeno
rešitev;
2. v primeru, ko neskladnost z zahtevanim minimalnim
kapitalom iz 1. točke prejšnjega odstavka kljub kratkoročnemu
finančnemu načrtu, ki je sprva štel za realnega, ni bila rešena v treh mesecih od dneva ugotovitve, nemudoma razkrije
neskladnost ob koncu tega obdobja skupaj s pojasnilom o
njenem izvoru in posledicah, vključno z morebitnimi sprejetimi
in načrtovanimi ukrepi za njeno rešitev;
3. v primeru, ko neskladnost z zahtevanim solventnostnim
kapitalom iz 2. točke prejšnjega odstavka kljub sanacijskemu
načrtu, ki je sprva štel za realnega, ni bila rešena v šestih mesecih od dneva ugotovitve, nemudoma razkrije neskladnost
ob koncu tega obdobja skupaj s pojasnilom o njenem izvoru in
posledicah, vključno z morebitnimi sprejetimi in načrtovanimi
ukrepi za njeno rešitev.
(4) Zavarovalnica lahko prostovoljno razkrije kakršnokoli
informacijo ali pojasnilo, ki se nanaša na njihovo solventnost
in finančni položaj, za katero se ne zahteva razkritje že z 260.
ali 261. členom tega zakona ali s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
264. člen
(ustrezen sistem zavarovalnice za namen razkritij)
(1) Zavarovalnica vzpostavi ustrezen sistem in strukturo
za izpolnjevanje zahtev iz 261. do 263. člena tega zakona.
(2) Uprava zavarovalnice sprejme pisna pravila, ki zagotavljajo stalno ustreznost informacij, ki so razkrite v skladu z 261.
do 263. členom tega zakona.
(3) Poročilo o solventnosti in finančnem položaju sprejme
upravni odbor oziroma uprava s soglasjem nadzornega sveta
zavarovalnice.
6. poglavje:
VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
265. člen
(zaupni podatki)
Zavarovalnica kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in
okoliščine o posameznem zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu iz zavarovanja, ki jih je zbrala pri poslovanju z
njim ali jih je pridobila na kakšen drug način. Kadar gre hkrati
za varovane osebne podatke, se za njihovo obdelavo in zavarovanje upošteva zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
266. člen
(dolžnost varovanja zaupnih podatkov)
(1) Člani organov zavarovalnice, delničarji zavarovalnice,
delavci zavarovalnice oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z
njihovim delom v zavarovalnici oziroma pri opravljanju storitev
za zavarovalnico na kakršenkoli zakonit način dostopni zaupni
podatki iz prejšnjega člena, teh podatkov ne smejo uporabiti v
nasprotju z namenom, za katerega so bili zbrani, ali jih razkriti
tretji osebi oziroma ji kako drugače omogočiti, da pride do njih.
(2) Prepoved razkritja zaupnih podatkov ne velja:
1. če zavarovalec izrecno pisno pristane, da se sporočijo
posamezni zaupni podatki;
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2. če te podatke potrebuje Agencija za zavarovalni nadzor
oziroma drug nadzorni organ za potrebe nadzora, ki ga vodi v
okviru svojih pristojnosti;
3. v primerih posredovanja podatkov nadrejenim družbam
v zvezi z nadzorom na konsolidirani podlagi v skladu z 8. poglavjem tega zakona ali v skladu z zakonom, ki ureja finančne
konglomerate;
4. za pridobivanje, vodenje in uporabo zbirk osebnih
podatkov, kot je določeno v 268. do 270. členu tega zakona;
5. v primerih, določenih v zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu;
6. če te podatke pisno zahteva komisija za preprečevanje
korupcije ali če jih zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka pisno zahteva sodišče, državno tožilstvo ali
policija, razen v primerih, ko za posredovanje zaupnih podatkov
zakon izrecno določa odredbo preiskovalnega sodnika;
7. v primerih, določenih z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
8. če so ti podatki potrebni za odločitev o pravnih razmerjih med zavarovalnico in zavarovalcem oziroma zavarovancem
oziroma drugim upravičencem iz zavarovanja v sodnem sporu;
9. če so ti podatki potrebni v zapuščinskem postopku
in predložitev teh podatkov zahteva oziroma naloži pristojno
sodišče;
10. če so ti podatki potrebni zaradi izvršbe na premoženje
zavarovalca oziroma zavarovanca oziroma drugega upravičenca iz zavarovanja in predložitev teh podatkov pisno zahteva
oziroma naloži pristojno sodišče oziroma je za posredovanje
podana podlaga v zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje;
11. če te podatke potrebuje davčni organ v postopku, ki
ga vodi v okviru svojih pristojnosti;
12. v primerih, določenih v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
13. v primerih, če te podatke potrebuje ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, oziroma drug organ, ki izvaja odpravo
posledic škode v gospodarstvu po naravnih nesrečah, skladno
z zakonom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč;
14. če je to potrebno za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe, ki jo zavarovalnica sklene
v okviru običajne dejavnosti, in če prejemnik zagotovi ustrezno
varovanje zaupnosti podatkov;
15. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja, če
zavarovalnica ali oseba iz prvega odstavka tega člena te podatke posreduje tožilstvu ali policiji z namenom, da naznani
kaznivo dejanje.
267. člen
(uporaba zaupnih podatkov)
Agencija za zavarovalni nadzor, sodišča in druge osebe
ter organi smejo podatke, ki so jih pridobili na podlagi drugega
ali tretjega odstavka prejšnjega člena, uporabiti izključno za
namen, za katerega so bili podatki pridobljeni.
268. člen
(pridobivanje, vodenje in uporaba zbirk osebnih podatkov)
(1) Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo
osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja pogodb o
zavarovanju, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih obveznosti
iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanje škod, uveljavljanje
povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno
s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih
odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanj po
tem zakonu, v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih
podatkov in zbirke podatkov s področja zavarovanja.
(2) Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje
lahko upravljajo naslednje zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o zavarovalcih in zavarovancih,
2. zbirko podatkov o zavarovalnih primerih,
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3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in
višine odškodnine oziroma zavarovalnine.
(3) Obdelava osebnih podatkov v zbirkah iz prejšnjega odstavka je dopustna le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje
namenov obdelave iz prvega odstavka tega člena.
(4) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega
člena se ob upoštevanju prejšnjega odstavka lahko zbirajo
naslednji osebni podatki:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, in številka osebnega dokumenta zavarovalca oziroma zavarovanca, v primeru zdravstvenega zavarovanja pa tudi številka kartice zdravstvenega
zavarovanja zavarovanca,
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja
in zavarovalno kritje,
3. podatki, ki se nanašajo na predmet zavarovanja;
4. zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, lahko z namenom lažjega uresničevanja
pravic zavarovancev, poleg podatkov iz 1. točke tega odstavka,
zbirajo tudi enotno matično številko občana.
(5) V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega
člena se ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena lahko
zbirajo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, davčna številka in državljanstvo v škodnem
dogodku udeleženih oseb, prič in upravičencev do odškodnine
oziroma zavarovalnine,
2. oznaka škodnega spisa, datum vložitve zahtevka in
izplačila odškodnine oziroma zavarovalnine,
3. vrsta, kraj, čas in opis zavarovalnega primera,
4. opis materialne in nematerialne škode, nastale v zavarovalnem primeru,
5. podatki o kaznivih dejanjih in prekrških v zvezi z zavarovalnimi primeri.
(6) V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega
člena se ob upoštevanju tretjega odstavka tega člena lahko
zbirajo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče in davčna številka zavarovanca in oškodovanca, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina
oziroma zavarovalnina,
2. predhodni zavarovalni primeri v obsegu iz prejšnjega
odstavka, prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za zavarovanca
in oškodovanca,
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca ter zaposlitev,
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca in oškodovanca,
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in medicinske
pripomočke zavarovanca in oškodovanca,
6. upravičenosti do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje,
iz proračunskih sredstev Republike Slovenije,
7. podatki o vozniškem dovoljenju,
8. historični podatki o zgodovini predmeta zavarovanja.
(7) Osebni podatki iz četrtega, petega in šestega odstavka
tega člena se zbirajo na naslednji način:
1. praviloma neposredno od posameznika, na katerega
se nanašajo;
2. od drugih oseb, ki o zavarovalnem primeru kaj vedo;
3. iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja, če gre za primere iz 270. člena tega zakona;
4. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke petega odstavka tega
člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov državnih organov;
5. podatki iz prejšnjega odstavka se lahko zbirajo tudi:
– podatki iz 2. in 5. točke: iz zbirk podatkov izvajalcev
zdravstvenih in z njimi povezanih storitev in Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
– podatki iz 3. točke: iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za
socialno delo,
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– podatki iz 4. točke: iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– podatki iz 6. točke: iz zbirk podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ministrstva, pristojnega za
socialne zadeve,
– podatki iz 7. in 8. točke: iz zbirk podatkov ministrstva,
pristojnega za promet, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in organizacij, ki opravljajo homologiranje in registracijo
vozil;
6. od drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki hranijo podatke, ki jih lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno
združenje pridobivajo in zbirajo v skladu s tem zakonom.
(8) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava
ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki imajo
podatke oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, te
podatke na pisno zahtevo sporočijo zavarovalnici ali Slovenskemu zavarovalnemu združenju.
(9) Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena se
shranjujejo deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v
primeru nastanka zavarovalnega primera deset let po koncu
obdelave zavarovalnega primera, v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih
pogodb pa deset let po zaključku sodnega postopka. Podatki
iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena se shranjujejo
deset let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno
pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz
zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe
po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo pet let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost
vložitve novega utemeljenega zahtevka. Po preteku roka za
shranjevanje se podatki iz zbirk podatkov iz drugega odstavka
tega člena izbrišejo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni
več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno
ponovno uporabljati.
269. člen
(obdelava osebnih in drugih podatkov za namen ugotavljanja
spornih okoliščin zavarovalnega primera)
(1) Slovensko zavarovalno združenje sme osebne in druge podatke iz zbirk podatkov zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja, ki se vodijo v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, obdelovati tudi za namen ugotavljanja
spornih okoliščin zavarovalnega primera (na primer neobičajna
pogostost zavarovalnih primerov pri posameznem zavarovancu
ali oškodovancu, prepovedano dvojno zavarovanje, zavarovalni primeri s ponavljajočo se udeležbo istih zavarovancev ali
udeležencev).
(2) Kadar Slovensko zavarovalno združenje iz podatkov
o zavarovalnih primerih ugotovi določene sporne okoliščine,
o njih obvesti zavarovalnice, ki obravnavajo zahtevke iz teh
dogodkov.
(3) Slovensko zavarovalno združenje vodi evidenco o
ugotovljenih spornih okoliščinah s podatki iz prvega odstavka
tega člena pet let od dne pošiljanja sporočila zavarovalnicam.
Po poteku roka za shranjevanje se podatki iz evidenc izbrišejo,
dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene
vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.
270. člen
(izmenjava osebnih podatkov o spornih zavarovalnih primerih
med zavarovalnicami)
(1) Zavarovalnice, ki obravnavajo zahtevke v spornem
zavarovalnem primeru, smejo za namen ugotovitve dejanskih
okoliščin in v obsegu, ki je potreben, v postopku reševanja
zavarovalnega primera ali preiskave sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin izmenjati osebne in druge podatke iz zbirk podatkov zavarovalnic
in Slovenskega zavarovalnega združenja, ki se vodijo v skladu
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z drugim odstavkom 268. člena tega zakona, z drugimi zavarovalnicami in Slovenskim zavarovalnim združenjem.
(2) Osebne in druge podatke, potrebne za reševanje
zavarovalnega primera, pri katerem so bile ugotovljene sporne
okoliščine, zavarovalnice pridobivajo v skladu s 268. členom
tega zakona.
(3) Kadar iz spornih okoliščin zavarovalnega primera sledi, da gre za kaznivo dejanje goljufije na področju zavarovalništva, ali kadar zavarovalnica ob opravljanju zavarovalniške dejavnosti izve za obstoj goljufije ali drugega kaznivega dejanja,
zavarovalnica v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek,
vloži ovadbo pristojnemu organu, skupaj z že zbranimi dokazili.
(4) Kadar zavarovalnica v postopku reševanja zavarovalnega primera ugotovi, da sporne okoliščine ne vplivajo na
obveznosti zavarovalnice po zavarovalni pogodbi, podatke, ki
jih je prejela od Slovenskega zavarovalnega združenja oziroma
druge zavarovalnice, izbriše v 30 dneh po izplačilu odškodnine
oziroma zavarovalnine, dokumentacijo pa uniči tako, da ni
več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno
ponovno uporabljati.
(5) Zavarovalnice za analitične in statistične namene Slovenskemu zavarovalnemu združenju enkrat letno poročajo o
številu vloženih ovadb po tretjem odstavku tega člena in številu
rešenih zavarovalnih primerov po prejšnjem odstavku.
7. poglavje:
NADZOR NAD ZAVAROVALNICAMI
7.1. Splošne določbe
271. člen
(cilj nadzora)
Glavni cilj nadzora, ki ga opravlja Agencija za zavarovalni
nadzor, je zaščita zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.
272. člen
(pristojnost Agencije za zavarovalni nadzor za nadzor
nad zavarovalnicami)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna in odgovorna za nadzor nad zavarovalnico glede poslovanja, ki ga
zavarovalnica opravlja na območju Republike Slovenije, na
območju države članice in na območju tretje države.
(2) Če je to potrebno za dosego cilja nadzora nad zavarovalnico, lahko Agencija za zavarovalni nadzor od naslednjih
oseb zahteva ustrezna poročila in informacije ter opravi pregled
njihovega poslovanja:
1. oseb, ki so z zavarovalnico v razmerju tesne povezanosti;
2. prevzemnikov izločenih poslov;
3. namenskih družb, na katere je zavarovalnica prenesla
tveganja;
4. imetnikov kvalificiranih deležev v zavarovalnici.
(3) Če je za nadzor nad posamezno osebo iz prejšnjega
odstavka pristojen drug nadzorni organ, opravi Agencija za zavarovalni nadzor pregled poslovanja te osebe v sodelovanju s
tem nadzornim organom v skladu s 7.2. oddelkom tega zakona.
(4) Za dosego namena nadzora nad zavarovalnico je
Agencija za zavarovalni nadzor pristojna in odgovorna tudi za
nadzor nad:
1. člani uprave zavarovalnice v obsegu, določenem v 63.
do 65. členu tega zakona;
2. imetniki kvalificiranih deležev v obsegu, določenem v
2.4. oddelku tega zakona;
3. nosilci ključnih funkcij zavarovalnice v skladu s 52. členom tega zakona;
4. poslovodstvom namenske družbe v skladu z aktom, ki
ga sprejme Evropska komisija na podlagi drugega odstavka
211. člena Direktive 2009/138/ES.
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273. člen

(pristojnost Agencije za zavarovalni nadzor
nad zavarovalnico države članice, njeno podružnico
in zunanjim izvajalcem s sedežem v državi članici)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna in odgovorna za nadzor nad zavarovalnico države članice glede storitev
in poslov, ki jih ta opravlja na območju Republike Slovenije, in
nad podružnico zavarovalnice države članice, ustanovljeno v
Republiki Sloveniji, v obsegu, določenem v 7.9.2. pododdelku
tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna za nadzor
nad prevzemnikom izločenega posla s sedežem v državi članici
v zvezi z opravljanjem izločenih poslov, vendar o nameravanem
pregledu v kraju prevzemnika izločenega posla obvesti nadzorni organ države članice, v kateri ima prevzemnik izločenega
posla sedež.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v skladu z 19. členom Uredbe 1094/2010 zaprosi za pomoč EIOPA, če od nadzornega organa države članice po obvestilu iz prejšnjega odstavka
ne prejme ustreznega sodelovanja ali če nadzorni organ iz
države članice opravi nadzor prevzemnika izločenega posla s
sedežem v Republiki Sloveniji brez predhodnega obvestila.
274. člen
(pristojnost Agencije za zavarovalni nadzor za nadzor
nad podružnico zavarovalnice tretje države)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna in odgovorna za nadzor nad podružnico zavarovalnice tretje države,
ustanovljene v Republiki Sloveniji.
(2) Pri podružnici, ki jo ima zavarovalnica tretje države v
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, ki je upravičena do
ugodnosti iz prvega odstavka 142. člena tega zakona, preverja
Agencija za zavarovalni nadzor skladnost z zahtevami glede
zavarovalno-tehničnih rezervacij, zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala samo, če je
pristojna za nadzor celotnega poslovanja podružnic zavarovalnice tretje države v EU.
275. člen
(pristojnost Agencije za zavarovalni nadzor
za nadzor nad drugimi osebami)
Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna in odgovorna
za nadzor nad osebami, ki:
1. v nasprotju z 21. členom tega zakona na območju Republike Slovenije opravljajo zavarovalne posle;
2. opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ne da bi za opravljanje teh dejavnosti pridobile oziroma imele dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
276. člen
(uporaba določb o nadzoru)
(1) Za nadzor iz 273. in 274. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 7. poglavja tega zakona o nadzoru nad
zavarovalnico, razen če zakon za posamezen primer določa
drugače.
(2) Za nadzor iz drugega do četrtega odstavka 272. člena
tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 7.3. in 7.4. oddelkov tega zakona, razen če zakon za posamezen primer drugače določa.
(3) Za nadzor iz prejšnjega člena se smiselno uporabljajo
določbe 7. poglavja tega zakona, razen če zakon za posamezen primer določa drugače.
277. člen
(namen in obseg nadzora nad zavarovalnicami)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor nad
zavarovalnico z namenom preverjanja zakonitosti njenega poslovanja, predvsem pa, ali zavarovalnica posluje v skladu s
pravili o upravljanju tveganj in drugimi pravili, določenimi s tem
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zakonom, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi
zakoni, ki urejajo opravljanje finančnih storitev, ki jih opravlja
zavarovalnica, ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Nadzor Agencije za zavarovalni nadzor je pretežno
usmerjen v prihodnost in k tveganjem zavarovalnice.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor pri opravljanju nadzora
nad zavarovalnico:
1. pregleda in oceni sistem upravljanja iz 50. člena tega
zakona ter sistem poročanja iz 279. člena tega zakona,
2. ocenjuje tveganja, ki jim zavarovalnica je ali bi jim lahko
bila izpostavljena pri svojem poslovanju, in
3. ocenjuje finančni položaj in tveganja, ki jim zavarovalnica je ali bi jim lahko bila izpostavljena zaradi razmerij z drugimi
osebami v zavarovalni skupini.
(4) V pregled in oceno po prejšnjem odstavku sodi zlasti
preverjanje in ocena:
1. sistema upravljanja, vključno z lastno oceno tveganj
in solventnosti,
2. zavarovalno-tehničnih rezervacij,
3. kapitalske ustreznosti,
4. naložbenih pravil,
5. kakovosti in količine lastnih virov sredstev,
6. skladnosti notranjega modela z zahtevami tega zakona
in predpisi o upravljanju tveganj.
(5) Če opravlja zavarovalnica zavarovalne posle v zavarovalni vrsti iz 18. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona,
Agencija za zavarovalni nadzor preverja in oceni tudi tehnične
vire zavarovalnice za opravljanje poslov pomoči.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja pregledovanje
in ocenjevanje zavarovalnice z namenom ugotoviti, ali sistem
upravljanja iz 50. člena tega zakona ter sistem poročanja iz
279. člena tega zakona, ki ju je vzpostavila zavarovalnica, in
lastni viri sredstev zavarovalnice zagotavljajo trden in zanesljiv
sistem upravljanja ter ustrezne mehanizme za obvladovanje
tveganj, ki jim zavarovalnica je ali bi jim lahko bila izpostavljena
pri svojem poslovanju.
(7) Pri nadzoru zavarovalnice upošteva Agencija za zavarovalni nadzor naravo, obseg in zahtevnost tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena. Narava, obseg in zahtevnost tveganj
zavarovalnice upošteva Agencija za zavarovalni nadzor tudi pri
določitvi pogostosti in podrobnosti preverjanja in ocenjevanja.
(8) Agencija za zavarovalni nadzor redno opravlja nadzor nad posamezno zavarovalnico in redno spremlja njeno
poslovanje, kar vključuje tako pregledovanje poročil, ki jih je
zavarovalnica dolžna pošiljati Agenciji za zavarovalni nadzor,
kot tudi opravljanje pregledov poslovanja na mestu samem.
278. člen
(podatki, ki jih je treba zagotoviti za nadzor)
(1) Zavarovalnica na zahtevo Agenciji za zavarovalni
nadzor predloži podatke, ki so potrebni za nadzor. Ti podatki
vključujejo najmanj podatke, ki so potrebni za:
1. oceno sistema upravljanja, poslov, načel vrednotenja
za solventnostne namene, tveganj, sistema upravljanja tveganj
in strukture kapitala,
2. sprejem ustreznih odločitev, ki izhajajo iz opravljanja
nadzornih pravic in dolžnosti.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka vključujejo tudi podatke v zvezi s pogodbami, ki jih ima zavarovalnica sklenjene z
zavarovalnimi posredniki in zavarovalnimi zastopniki ter z zavarovalno posredniškimi in zastopniškimi družbami, ali v zvezi
s pogodbami, ki jih zavarovalnica sklene s tretjimi osebami.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zahteva podatke glede zavarovalnice, poleg revizorjev v skladu s tretjim
odstavkom 259. člena tega zakona, tudi od drugih zunanjih
strokovnjakov, zlasti oseb, ki imajo ustrezno znanje aktuarske
ali finančne matematike.
(4) Podatki iz prvih treh odstavkov tega člena vsebujejo:
1. kakovostne in količinske elemente ali kombinacijo teh
elementov,
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2. pretekle, sedanje ali prihodnje elemente ali kombinacijo
teh elementov,
3. podatke iz notranjih ali zunanjih virov ali kombinacijo
obojih.
(5) Podatki, ki se jih zagotovi za nadzor:
1. odražajo naravo, obseg in zahtevnost poslovanja zavarovalnice, zlasti tveganj,
2. so dostopni, popolni, primerljivi in dosledni,
3. so ustrezni, zanesljivi in razumljivi.
(6) Zavarovalnice predložijo Agenciji za zavarovalni nadzor podatke v skladu z:
– 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 280., 284., 293.,
294., 296., 297., 298., 299., 300., 304., 323. in 343. členom
tega zakona,
– aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi devetega odstavka 35. člena Direktive 2009/138/ES, in
– izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska
komisija na podlagi desetega odstavka 35. člena Direktive
2009/138/ES.
279. člen
(sistem poročanja)
(1) Zavarovalnica vzpostavi ustrezen sistem poročanja
za izpolnjevanje zahtev glede predložitve podatkov, potrebnih
za nadzor.
(2) Uprava zavarovalnice sprejme pisna pravila, ki omogočajo stalno ustreznost predloženih podatkov.
(3) Zavarovalnica in druge osebe, ki poročajo podatke
na podlagi tega zakona ali aktov, ki jih izda Evropska komisija
na podlagi Direktive 2009/138/ES, pridobijo in pri poročanju
uporabljajo nadnacionalno identifikacijsko oznako pravnega
subjekta. Osebe iz prejšnjega stavka pridobijo in pri poročanju
uporabljajo nadnacionalno identifikacijsko oznako pravnega
subjekta tudi za vse pravne osebe v skupini, za katere se zahtevajo podatki v okviru njihovih obveznosti.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše način pridobitve in roke, ki so povezani s pridobitvijo nadnacionalne
identifikacijske oznake pravnega subjekta. Ne glede na prejšnji
odstavek lahko Agencija za zavarovalni nadzor v predpisu iz
prejšnjega stavka določi ožji krog oseb, ki so dolžne pridobiti
nadnacionalno identifikacijsko oznako pravnega subjekta.
280. člen
(način opravljanja nadzora)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor nad
zavarovalnicami:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in
obvestil zavarovalnice in drugih oseb, ki so po tem zakonu
oziroma drugih zakonih dolžne poročati Agenciji za zavarovalni nadzor oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in
okoliščinah;
2. z opravljanjem pregledov poslovanja zavarovalnice;
3. z izrekanjem ukrepov nadzora.
(2) V okviru nadzora lahko Agencija za zavarovalni nadzor
razvije količinska orodja za oceno zmožnosti soočanja zavarovalnic z morebitnimi dogodki ali prihodnjimi spremembami
v gospodarskih razmerah, ki bi neugodno vplivali na finančni
položaj zavarovalnice. Na zahtevo Agencije za zavarovalni
nadzor zavarovalnica opravi ustrezne preizkuse.
281. člen
(ukrepi nadzora)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavarovalnici
pod pogoji, določenimi v tem zakonu, izreče naslednje ukrepe
nadzora:
1. priporočilo in opozorilo,
2. odreditev odprave kršitve,
3. odreditev dodatnih ukrepov za uresničevanje pravil o
upravljanju tveganj,
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4. odvzem ali pogojni odvzem dovoljenja,
5. postavitev izredne uprave,
6. odreditev povečanja osnovnega kapitala zaradi zagotovitve ekonomske stabilnosti zavarovalnice,
7. začetek prisilne likvidacije,
8. odločitev o razlogih za stečaj zavarovalnice,
9. opomin članu ali članom uprave zavarovalnice.
(2) Nadzorni ukrepi Agencije za zavarovalni nadzor so
pravočasni in sorazmerni tveganjem, ki jim je izpostavljena
zavarovalnica.
282. člen
(priporočila in opozorila)
(1) Če pooblaščena oseba Agencije za zavarovalni nadzor pri pregledu poslovanja ugotovi nesmotrnosti ali nedoslednosti pri poslovanju zavarovalnice, ki nimajo značilnosti kršitve
predpisov iz prvega odstavka 277. člena tega zakona, Agencija
za zavarovalni nadzor izda priporočila upravi zavarovalnice za
izboljšanje poslovanja zavarovalnice.
(2) Če pooblaščena oseba Agencije za zavarovalni nadzor pri pregledu poslovanja ugotovi kršitve predpisov iz prvega
odstavka 277. člena tega zakona, vendar te kršitve po svojih
značilnostih in obsegu nimajo pomembnih učinkov, Agencija za
zavarovalni nadzor zavarovalnici namesto odredbe o odpravi
kršitev izda opozorilo, v katerem jo opozori na te kršitve (v
nadaljnjem besedilu: opozorilo).
(3) Z opozorilom lahko Agencija za zavarovalni nadzor
zavarovalnici tudi naloži odpravo ugotovljenih kršitev in določi
rok za njihovo odpravo.
(4) Če zavarovalnica ne ravna v skladu z opozorilom iz
prejšnjega odstavka, ji Agencija za zavarovalni nadzor izda
odredbo o odpravi kršitev.
(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za nadzor, ki ga Agencija za zavarovalni nadzor
opravlja na podlagi poročil in informacij, ki ji jih posreduje
zavarovalnica v skladu s tem zakonom ali ki jih pridobi Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi zbiranja in obdelovanja
informacij po 285. členu tega zakona.
283. člen
(finančna stabilnost in procikličnost)
(1) Pri opravljanju nalog in pristojnosti na področju nadzora zavarovalnih poslov Agencija za zavarovalni nadzor preuči
tudi morebiten vpliv njenih odločitev na stabilnost finančnih
sistemov v EU, zlasti v izrednih razmerah.
(2) Pri izreku ukrepov, v času izjemnih gibanj na finančnih
trgih, upošteva Agencija za zavarovalni nadzor možni vpliv teh
ukrepov na procikličnost.
284. člen
(predpisi o poročanju)
Agencija za zavarovalni nadzor za namen statistične obdelave podatkov predpiše, da zavarovalnice v vnaprej določenih časovnih obdobjih predložijo:
– podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih
premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma
zavarovalninah, po zavarovalnih vrstah in posameznih zavarovanjih iz zavarovalne vrste;
– za posamezne zavarovalne vrste obratovalne stroške,
stroške pridobivanja zavarovanj, sklepalne provizije, stroške
reševanja škod ter stroške preventivne dejavnosti;
– za kreditna zavarovanja podatke o zavarovalnih vsotah ob sklenitvi, glede na trajanje zavarovanja, podatke o
zavarovalnih vsotah za preostala jamstva in podatke o plačilih
regresnih zavezancev;
– za posamezne pokojninske sklade podatke o številu
članov in vplačanih premijah ter višini matematičnih rezervacij,
podatke o številu članov in višini matematičnih rezervacij, ki so
v mirovanju oziroma ki so zadržali pravice, podatke o številu
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delodajalcev, ki so vključeni v pokojninski načrt, in podatke o
številu delodajalcev, ki ne plačujejo premij, podatke o rednih in
izrednih prekinitvah zavarovanj ter izplačilih odkupnih vrednosti
oziroma prenosih denarnih sredstev na drugega upravljavca
pokojninskih skladov in prenosih odkupnih vrednosti na izplačevalca pokojninskih rent;
– za obvezna zavarovanja izkaz izida.
7.2. Sodelovanje med nadzornimi organi
in izmenjava informacij
285. člen
(zbiranje in obdelava informacij)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna zbirati in
obdelovati informacije o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih nalog in pristojnosti, določenih s tem
zakonom.
(2) Za informacije iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti
naslednje informacije:
1. o dovoljenjih za opravljanje zavarovalnih poslov in drugih dovoljenjih, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor
na podlagi tega zakona;
2. o članih uprave in nadzornih svetov ter revizijskih komisij zavarovalnic, njihovi organizaciji, nosilcih ključnih funkcij
in delovanju njihovih služb notranje revizije, pri čemer Agencija
za zavarovalni nadzor za posamezno osebo obdeluje podatke
o osebnem imenu, rojstnem datumu, funkciji, ki jo oseba opravlja, datumu začetka opravljanja funkcije ter trajanju mandata;
3. o podružnicah oziroma neposrednem opravljanju zavarovalnih poslov zavarovalnic v državah članicah in podružnicah
oziroma neposrednem opravljanju dejavnosti zavarovalnic držav članic v Republiki Sloveniji;
4. o podružnicah zavarovalnic v tretjih državah in podružnicah zavarovalnic tretjih držav v Republiki Sloveniji;
5. o finančnem položaju in poslovanju zavarovalnic in
drugih oseb, nad katerimi je pristojna opravljati nadzor;
6. o imetnikih kvalificiranih deležev;
7. o ukrepih nadzora, ki jih je izrekla Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi tega zakona;
8. informacije, ki jih je pridobila v okviru izmenjave informacij od drugih nadzornih organov Republike Slovenije, držav
članic ali tretjih držav.
(3) Informacije iz registrov in evidenc, ki jih vodijo sodišča
ali drugi državni organi, Agencija za zavarovalni nadzor pridobiva brezplačno.
286. člen
(razkritje splošnih informacij o nadzoru)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor na svojih javnih spletnih straneh objavi in redno posodablja:
1. besedila zakonov in drugih predpisov ter splošnih smernic, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji v zvezi s skrbnim
nadzorom in upravljanjem tveganj zavarovalnic;
2. splošna merila in metodologije, uporabljene pri nadzoru, vključno s količinskimi orodji iz drugega odstavka 280. člena
tega zakona;
3. agregatne statistične podatke o ključnih vidikih uresničitve skrbnega nadzora in upravljanja tveganj zavarovalnic v
Republiki Sloveniji;
4. način uresničitve opcij in diskrecij, ki jih dajejo predpisi
EU s področja skrbnega nadzora in upravljanja tveganj zavarovalnic;
5. glavne cilje, funkcije in dejavnosti nadzora.
(2) Razkritja iz prejšnjega odstavka so zadostna, da omogočijo razumljivo primerjavo z nadzornimi pristopi, ki jih uporabljajo nadzorni organi drugih držav članic.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena objavlja
Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z:
– aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi četrtega
odstavka 31. člena Direktive 2009/138/ES; in
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– izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi petega odstavka 31. člena Direktive
2009/138/ES.
287. člen
(sodelovanje med nadzornimi organi Republike Slovenije)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor in nadzorni organi Republike Slovenije, ki so pristojni za nadzor drugih nadzorovanih
finančnih družb, na zahtevo posameznega nadzornega organa
posredujejo temu organu vse podatke glede zavarovalnice
oziroma druge nadzorovane finančne družbe oziroma druge
nadzorovane osebe, ki jih potrebuje v postopku opravljanja nalog nadzora nad to družbo oziroma osebo, v postopku v zvezi
z izdajo dovoljenj oziroma pri odločanju o drugih posamičnih
zadevah.
(2) Nadzorni organi Republike Slovenije, ki so pristojni
za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb, drug drugega
na lastno pobudo obveščajo o nepravilnostih ali drugih okoliščinah, ki jih ugotovijo pri opravljanju nadzora ali drugih svojih
nalog in pristojnosti, če so te ugotovitve pomembne tudi za delo
drugih nadzornih organov.
(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja nadzornih organov Republike Slovenije, ki so pristojni
za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb, določi minister,
pristojen za finance, na podlagi predhodnega mnenja nadzornih organov.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko izmenjuje informacije in podatke tudi z drugimi nadzornimi organi Republike
Slovenije z namenom opravljanja nalog nadzora zavarovalnic
oziroma drugih subjektov nadzora.
(5) Za nadzorne organe velja za informacije in podatke,
ki jih prejmejo na podlagi tega člena, obveznost varovanja
zaupnih informacij iz 507. člena tega zakona.
288. člen
(sodelovanje med Agencijo za zavarovalni nadzor
in Banko Slovenije)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor in Banka Slovenije si
posredujeta podatke, ki jih pridobita z opravljanjem mikrobonitetnega oziroma makrobonitetnega nadzora in jih potrebujeta
za izvajanje svojih nalog.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor in Banka Slovenije
se na lastno pobudo obveščata o nepravilnostih ali drugih
okoliščinah, ki jih ugotovita pri opravljanju nadzora ali drugih
svojih nalog in pristojnosti, če so te ugotovitve pomembne za
njihovo delo.
(3) Za Banko Slovenije velja za podatke, ki jih prejme na
podlagi tega člena, obveznost varovanja zaupnih informacij iz
507. člena tega zakona.
(4) Če je Agencija za zavarovalni nadzor podatke pridobila
od nadzornega organa druge države članice ali pri opravljanju
pregleda poslovanja podružnice zavarovalnice države članice,
sme te informacije razkriti Banki Slovenije samo s soglasjem
nadzornega organa te države članice.
(5) Podrobnejšo vsebino in način sodelovanja med Agencijo za zavarovalni nadzor in Banko Slovenije določi minister,
pristojen za finance, na podlagi predhodnega mnenja Agencije
za zavarovalni nadzor in Banke Slovenije.
289. člen
(sodelovanje z nadzornimi organi držav članic)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z nadzornimi
organi drugih držav članic in jim posreduje informacije, ki so potrebne za izvajanje njihovih nalog. Za uresničitev tega namena
drugemu nadzornemu organu:
1. na njegovo zahtevo posreduje vse informacije, ki so
potrebne za izvajanje nalog tega nadzornega organa;
2. na lastno pobudo posreduje vse informacije, ki so pomembne za izvajanje nalog nadzora tega nadzornega organa.
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(2) Informacija je potrebna za izvajanje nalog nadzornega organa države članice, če jo potrebuje pri opravljanju
svojih nalog v naslednje namene:
1. da preveri, ali so izpolnjeni pogoji, ki urejajo začetek opravljanja poslov zavarovanja, in da olajša spremljanje
opravljanja takšnih poslov; zlasti glede spremljanja tehničnih
določb, zahtevanega solventnostnega kapitala, zahtevanega
minimalnega kapitala in sistema upravljanja;
2. da naloži sankcije;
3. pri upravnih pritožbah zoper odločbe nadzornega
organa;
4. v sodnih postopkih v zvezi z delom nadzornega organa.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za sodelovanje Agencije za zavarovalni nadzor
in drugih nadzornih organov Republike Slovenije z nadzornim organom države članice, če ta zahteva posvetovanje ali
informacije pri odločanju o zahtevi za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža v nadzorovani finančni družbi
te države članice, ki jo je vložila:
1. zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. kreditna institucija, borznoposredniška družba ali
družba za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji ali
3. oseba, ki je nadrejena osebam iz 1. ali 2. točke tega
odstavka.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor s svojim delovanjem
na področju nadzora zavarovalnih poslov spodbuja sodelovanje med nadzornimi organi držav članic, zlasti izmenjavo vseh
pomembnih informacij med nadzornimi organi države sedeža
in države gostiteljice.
(5) Za nadzorne organe iz tega člena velja za podatke,
ki jih prejmejo na podlagi tega člena, obveznost varovanja
zaupnih informacij iz 507. člena tega zakona.
290. člen
(sodelovanje z nadzornimi organi tretjih držav)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko z nadzornimi
organi in drugimi organi ter osebami tretjih držav, kakor so
opredeljeni v nadaljevanju tega člena, sklepa sporazume
o sodelovanju, s katerimi omogoči izmenjavo podatkov, le
tedaj, če za podatke, ki bodo razkriti, velja jamstvo poslovne
skrivnosti in če je izmenjava podatkov namenjena opravljanju
nadzorne naloge teh organov ali oseb.
(2) Če podatki, ki jih bo Agencija za zavarovalni nadzor
razkrila tretji državi, izvirajo iz druge države članice, jih sme
razkriti samo z izrecnim soglasjem nadzornega organa te
države članice in izključno za namene, za katere so navedeni
organi dali svoje soglasje.
(3) Nadzorni organi, drugi organi in osebe tretjih držav iz
prvega odstavka tega člena so:
1. nadzorni organi, pristojni za nadzor nad zavarovalnicami;
2. organi, pristojni za nadzor kreditnih institucij in drugih
finančnih družb oziroma institucij, ter organi, pristojni za nadzor finančnih trgov;
3. organi in osebe, ki sodelujejo pri likvidaciji ali stečaju
zavarovalnic in v drugih podobnih postopkih;
4. osebe, odgovorne za opravljanje z zakonom predpisanih revizij letnih računovodskih izkazov zavarovalnic in drugih
finančnih institucij;
5. organi, ki vodijo postopke prisilnega prenehanja zavarovalnic ali upravljanja zajamčenih sredstev in ki takšne
podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela;
6. neodvisni aktuarji oziroma aktuarke zavarovalnic, ki
izvajajo zakonski nadzor teh podjetij, in organi, pooblaščeni
za nadziranje takšnih aktuarjev oziroma aktuark.
(4) Za organe in osebe iz tega člena velja za podatke,
ki jih prejmejo na podlagi tega člena, obveznost varovanja
zaupnih informacij iz 507. člena tega zakona.
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291. člen
(nadzorna konvergenca)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z EIOPA in
pri dejavnostih EIOPA.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor si pri svojem delovanju
prizadeva upoštevati smernice ter priporočila, ki jih EIOPA izda
v skladu 16. členom Uredbe (EU) št. 1094/2010, in navede
razloge za njihovo neupoštevanje.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor na zahtevo EIOPA
predloži vse informacije, potrebne za opravljanje njenih nalog
v skladu z Uredbo (EU) št. 1094/2010.
292. člen
(pristojnost Evropskega parlamenta za preiskavo)
Agencija za zavarovalni nadzor lahko posreduje zaupne
podatke Evropskemu parlamentu, če jih potrebuje za preiskavo
v skladu z 226. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije.
7.3. Poročanje na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor
in pregled poslovanja
293. člen
(poročanje na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor)
(1) Zavarovalnica na zahtevo Agencije za zavarovalni
nadzor posreduje poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih
pristojnosti in nalog Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Poročila in informacije iz prejšnjega odstavka lahko
Agencija za zavarovalni nadzor zahteva tudi od članov uprave
zavarovalnice in oseb, zaposlenih pri zavarovalnici.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko osebe iz prejšnjega odstavka pozove, da o zadevah iz prvega odstavka
tega člena v roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni od
dneva prejema poziva, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi,
da o teh zadevah podajo ustno izjavo oziroma ustna pojasnila
in informacije.
294. člen
(ustreznost ravni zavarovalno-tehničnih rezervacij)
Zavarovalnice na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor
prikažejo:
1. ustreznost ravni zavarovalno-tehničnih rezervacij,
2. uporabnost in relevantnost uporabljenih metod za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,
3. ustreznost uporabljenih statističnih podatkov, na katerih
zavarovalno-tehnične rezervacije temeljijo.
295. člen
(pooblaščene osebe Agencije za zavarovalni nadzor)
(1) Pregled poslovanja zavarovalnice opravi strokovni
delavec Agencije za zavarovalni nadzor, ki ga za opravljanje
pregleda pooblasti direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem
besedilu: direktor) Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba Agencije za zavarovalni
nadzor).
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja lahko direktor Agencije za zavarovalni nadzor pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno
osebo.
(3) Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka ima pri
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jo je pooblastil
direktor Agencije za zavarovalni nadzor, enake pristojnosti kot
pooblaščena oseba Agencije za zavarovalni nadzor oziroma
kot Agencija za zavarovalni nadzor.
(4) Zaradi izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz mednarodnih pogodb in sporazumov, lahko direktor oziroma direktorica pooblasti za prisostvovanje pri pregledu tudi druge osebe,
ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.

Stran

10650 /

Št.

93 / 7. 12. 2015
296. člen

(obseg pregleda poslovanja)
(1) Zavarovalnica pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor omogoči pregled vseh poslovnih knjig, spisov in
druge dokumentacije.
(2) Zavarovalnica na zahtevo pooblaščene osebe Agencije za zavarovalni nadzor izroči računalniške izpiske oziroma
kopije evidenc oziroma drugih poslovnih knjig in dokumentacije.
(3) Člani uprave zavarovalnice in zaposleni pri zavarovalnici pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor na njeno
zahtevo posredujejo poročila, informacije in pojasnila o vseh
zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora.
(4) Pooblaščena oseba Agencije za zavarovalni nadzor
lahko opravi tudi pregled poslovanja oseb iz drugega odstavka
272. člena tega zakona, če je to potrebno zaradi popolnega
pregleda poslovanja zavarovalnice.
297. člen
(pregled poslovanja)
(1) Zavarovalnica pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo omogoči, da opravi pregled
poslovanja na sedežu zavarovalnice in v drugih prostorih, v
katerih zavarovalnica oziroma druga oseba po njenem pooblastilu opravlja dejavnosti in posle, v zvezi s katerimi Agencija za
zavarovalni nadzor opravlja nadzor.
(2) Zavarovalnica pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo omogoči pregled poslovnih knjig,
poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, v obsegu, potrebnem za izvajanje posameznega
nadzora.
(3) Zavarovalnica pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo izroči računalniške izpiske
oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter
administrativnih oziroma poslovnih evidenc.
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka
tega člena opravlja Agencija za zavarovalni nadzor ob delavnikih med 8. in 18. uro. Kadar je zaradi obsega oziroma narave
pregleda to potrebno, lahko Agencija za zavarovalni nadzor
opravi pregled poslovanja tudi po 18. uri oziroma med dnevi,
ki niso delavniki.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor pregled poslovanja
opravlja tako, da s tem ovira normalno poslovanje zavarovalnice samo v tolikšni meri, kolikor je nujno za dosego namena
nadzora.
298. člen
(zahteva za pregled poslovanja)
(1) Zahteva za pregled poslovanja je zavarovalnici vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pooblaščena
oseba Agencije za zavarovalni nadzor zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob začetku opravljanja pregleda poslovanja,
če drugače ne bi bilo mogoče doseči namena posameznega
nadzora. Zahteva za pregled poslovanja se v tem primeru poda
članom uprave zavarovalnice ali pooblaščencem neposredno v
postopku pregleda poslovanja v prostorih, kjer poteka pregled
poslovanja. Če uprava zavarovalnice ali pooblaščenec niso dosegljivi, se zahteva za pregled poslovanja izroči zaposlenemu,
pristojnemu za sprejem pošte.
(3) Zahteva za pregled poslovanja obsega določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet pregleda.
(4) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena zahteva za pregled poslovanja obsega določno navedbo poslovnih
knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma
kopij treba izročiti, in rok za predložitev.
(5) Zahteva za pregled poslovanja obsega tudi pravni
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če zavarovalnica ne bo ravnala v skladu z zahtevo za pregled poslovanja
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oziroma Agenciji za zavarovalni nadzor ne bo omogočila
opravljanja pregleda poslovanja na način, določen v prejšnjem členu.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni zahtevo za pregled poslovanja, če je to potrebno, da se doseže namen nadzora, kot
je določen v prvem odstavku 277. člena tega zakona. Za
dopolnitev zahteve se smiselno uporabljajo drugi, tretji in četrti
odstavek tega člena.
299. člen
(pogoji za opravljanje pregleda poslovanja)
(1) Zavarovalnica pooblaščenim osebam Agencije za zavarovalni nadzor zagotovi ustrezne prostore, v katerih lahko
nemoteno in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled
poslovanja.
(2) Zavarovalnica zagotovi, da so v času, v katerem
pooblaščene osebe Agencije za zavarovalni nadzor opravljajo
pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 297. člena
tega zakona, v teh prostorih prisotni zakoniti zastopniki oziroma
zastopnice zavarovalnice, zaposleni pri zavarovalnici ali druge
pooblaščene osebe zavarovalnice, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb Agencije za zavarovalni nadzor dajo ustrezna
pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo, poslovnimi dogodki ter administrativnimi oziroma poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda. Zakoniti zastopniki
oziroma zastopnice zavarovalnice, zaposleni pri zavarovalnici
ali druge pooblaščene osebe zavarovalnice pooblaščenim osebam Agencije za zavarovalni nadzor omogočijo neposreden
dostop in vpogled v originalno poslovno dokumentacijo, poslovne knjige in administrativne oziroma poslovne evidence, ki so
predmet pregleda poslovanja.
300. člen
(pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih knjig
in evidenc)
(1) Zavarovalnica za podatke, ki jih računalniško obdeluje,
in za poslovne knjige in druge evidence, razen zbirk osebnih
podatkov iz 268. člena tega zakona, na zahtevo pooblaščene
osebe Agencije za zavarovalni nadzor zagotovi ustrezne pripomočke za pregled poslovnih knjig in evidenc ter preizkušanje
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Zavarovalnica pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor izroči dokumentacijo, iz katere je razviden popolni
opis dela računalniško vodenih informacijskih sistemov zavarovalnice. Iz dokumentacije so razvidni njihovi podsistemi in
datoteke računalniškega sistema. Dokumentacija zagotavlja
vpogled v:
1. računalniško rešitev,
2. postopke v okviru računalniške rešitve,
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo
podatkov,
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje,
spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških
programov) iz prejšnjega odstavka je dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije je razvidna tudi vsaka sprememba
oblike datotek.
301. člen
(zapisnik o pregledu poslovanja in sklep
o ustavitvi pregleda poslovanja)
(1) Pooblaščene osebe Agencije za zavarovalni nadzor
o pregledu poslovanja sestavijo zapisnik. V njem navedejo
predvsem ugotovljene kršitve predpisov navedenih v prvem
odstavku 277. člena tega zakona, dejstva in okoliščine ter
dokaze, na katerih slonijo ta dejstva, glede katerih namerava
Agencija za zavarovalni nadzor izdati katerega izmed ukrepov
nadzora, naštetih v 281. členu tega zakona.
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(2) Zapisnik je izdan v 15 dneh po končanem pregledu
poslovanja s pozivom, da lahko da stranka v roku 15 dni od
prejema zapisnika nanj pripombe. Če je zaradi razjasnitve
dejanskega stanja, ki izhaja iz navajanih novih dejstev in predlaganih dokazov, potrebno, lahko Agencija za zavarovalni
nadzor v tem delu ponovi pregled poslovanja.
(3) Če pooblaščena oseba Agencije za zavarovalni nadzor pri pregledu poslovanja ne ugotovi kršitve predpisov iz prvega odstavka 277. člena tega zakona, Agencija za zavarovalni
nadzor s sklepom ustavi postopek pregleda poslovanja. Zoper
sklep o ustavitvi postopka ni posebne pritožbe.
7.4. Odprava kršitev
302. člen
(odredba)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve predpisov iz prvega odstavka 277. člena
tega zakona, zavarovalnici z odredbo naloži, da odpravi kršitve
oziroma nepravilnosti oziroma da opravi ali opusti določena
dejanja (v nadaljnjem besedilu: odprava kršitev).
(2) V odredbi o odpravi kršitev določi Agencija za zavarovalni nadzor rok za odpravo kršitev. Rok za odpravo kršitve
mora ustrezati predvideni težavnosti ukrepov za odpravo kršitev ter pomenu kršitve za varno poslovanje zavarovalnice.
303. člen
(predložitev poročila pooblaščenega revizorja
o odpravi kršitev)
Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi kršitve pri
vodenju poslovnih knjig oziroma administrativnih in drugih
evidenc, ki jih je dolžna voditi zavarovalnica, oziroma druge
pomembnejše kršitve pri poslovanju zavarovalnice, lahko zavarovalnici z odredbo o odpravi kršitev tudi naloži, da predloži
poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev.
304. člen
(poročilo o odpravi kršitev)
(1) Zavarovalnica v roku, določenem z odredbo o odpravi
kršitev, odpravi ugotovljene kršitve in Agenciji za zavarovalni
nadzor dostavi poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo
kršitev (v nadaljnjem besedilu: poročilo o odpravi kršitev).
(2) Poročilu o odpravi kršitev je treba priložiti listine in
druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve
odpravljene, in v primeru iz prejšnjega člena tudi poročilo pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev.
(3) Če je poročilo o odpravi kršitev nepopolno oziroma
iz poročila in priloženih dokazov ne izhaja, da so ugotovljene
kršitve odpravljene, Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo
o dopolnitvi poročila pozove zavarovalnico, da v roku, ki ga določi v odredbi o dopolnitvi poročila, dopolni poročilo. V pravnem
pouku Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnico opozori,
da bo v nasprotnem primeru začela postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov na podlagi 3. točke
prvega odstavka 312. člena tega zakona.
305. člen
(ugotovitvena odločba o odpravi kršitev)
(1) Če iz poročila o odpravi kršitev in priloženih dokazov
izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve
odpravljene (v nadaljnjem besedilu: odločba o odpravi kršitev).
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko pred izdajo
odločbe o odpravi kršitev opravi ponoven pregled poslovanja
v obsegu, potrebnem za ugotovitev, ali so kršitve odpravljene.
306. člen
(rok za odločitev o odpravi kršitev)
Agencija za zavarovalni nadzor odredbo o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev oziroma ugotovitveno odločbo o odpravi
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kršitev izda v dveh mesecih po prejemu poročila o odpravi
kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve odpravljene.
7.5. Dodatni ukrepi za uresničevanje pravil
o upravljanju zavarovalnice
307. člen
(razlogi za dodatne ukrepe za uresničevanje pravil
o upravljanju zavarovalnice)
Agencija za zavarovalni nadzor odredi zavarovalnici dodatne ukrepe za uresničevanje pravil o upravljanju zavarovalnice, če:
1. zavarovalnica ni vzpostavila ali ne uresničuje trdnega
in zanesljivega sistema upravljanja iz 50. člena tega zakona, v
skladu s tem zakonom in s predpisi o upravljanju zavarovalnice;
2. zavarovalnica ni vzpostavila ali ne uresničuje sistema
poročanja iz 279. člena tega zakona;
3. zavarovalnica ne izpolnjuje zahtev tega zakona in
predpisov glede sistema upravljanja tveganj iz 154. člena tega
zakona, v skladu s tem zakonom in s predpisi o upravljanju
tveganj;
4. zavarovalnica ne izvaja lastne ocene tveganj in solventnosti iz 156. člena tega zakona;
5. zavarovalnica pri svojem poslovanju ne spoštuje omejitev, določenih s tem zakonom in predpisi o upravljanju zavarovalnice;
6. zavarovalnica ne izračunava kapitalskih zahtev ali ne
poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o kapitalskih zahtevah
v skladu s 4.10. in 4.11. oddelkom tega zakona in s predpisi o
upravljanju zavarovalnice.
308. člen
(vrste dodatnih ukrepov za uresničevanje pravil
o upravljanju zavarovalnice)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko za uresničevanje
pravil o upravljanju zavarovalnice odredi naslednje dodatne
ukrepe:
1. naloži upravi zavarovalnice, da sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili zavarovalnici, da bo znesek primernih
lastnih virov sredstev višji od izračunanega zahtevanega solventnostnega kapitala;
2. zavarovalnici omeji ali prepove prosto razpolaganje s
sredstvi;
3. zavarovalnici naloži kapitalski dodatek;
4. naloži upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice, da
skličeta skupščino delničarjev zavarovalnice ter predlagata
sprejem ustreznih sklepov, kot sta:
– sklep o povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice z
novimi vložki,
– sklep o povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice iz
sredstev družbe;
5. naloži nadzornemu svetu zavarovalnice, da razreši
člana oziroma člane uprave zavarovalnice in imenuje novega
člana oziroma člane uprave zavarovalnice;
6. prepove zavarovalnici:
– opravljanje določenih vrst izplačil oziroma izplačil določenim osebam,
– sklepanje novih zavarovalnih pogodb v posamezni ali
vseh zavarovalnih vrstah,
– sklepanje poslov s posameznimi delničarji, člani uprave
zavarovalnice, člani nadzornega sveta zavarovalnice, družbami, ki so z zavarovalnico v razmerju tesne povezanosti, ali
investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba za upravljanje, ki je
z zavarovalnico v razmerju tesne povezanosti;
7. prepove ali omeji opravljanje posameznih ali vseh poslov
določene vrste ali širjenje mreže poslovalnic zavarovalnice;
8. naloži upravi zavarovalnice, da sprejme in opravi ukrepe za:
– izboljšanje sistema upravljanja v skladu s 50. členom
tega zakona,
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– spremembo področij poslovanja zavarovalnice,
– omejitev dajanja posojil,
– izboljšanje postopkov izterjatve zapadlih terjatev zavarovalnice,
– pravilno vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk,
– izboljšanje informacijskega sistema,
– izboljšanje postopkov sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja;
9. naloži zavarovalnici, da pri nadaljnjem poslovanju
zmanjša tveganja, ki jim je izpostavljena;
10. naloži nadzornemu svetu zavarovalnice, da imenuje
ustrezne komisije za posamezne sklope strokovnih nalog iz
pristojnosti nadzornega sveta;
11. naloži zavarovalnici, da poveča znesek zavarovalnotehničnih rezervacij, da ustreza ravni, izračunani v skladu
z 4.8 oddelkom tega zakona;
12. naloži zavarovalnici druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o upravljanju zavarovalnice.
(2) Ukrep iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko Agencija
za zavarovalni nadzor odredi zavarovalnici:
1. če sredstva, ki so namenjena kritju bodočih obveznosti
iz premoženjskih ali življenjskih zavarovanj, ne pokrivajo zavarovalno-tehničnih rezervacij;
2. v primeru, ko so primerni osnovni lastni viri sredstev
manjši od zahtevanega minimalnega kapitala;
3. če po izvedenih ukrepih iz 249. člena tega zakona oceni, da se bo finančni položaj zavarovalnice še naprej slabšal,
4. v primeru odvzema dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor o ukrepu iz 2. točke
prvega odstavka tega člena obvesti nadzorni organ države
članice, v kateri ima zavarovalnica, ki ji je Agencija za zavarovalni nadzor izrekla ukrep, podružnico. V obvestilu navede tudi
pravne posledice in dejanske učinke izdane odredbe.
(4) Ukrep iz 5. točke prvega odstavka tega člena lahko
Agencija za zavarovalni nadzor odredi zavarovalnici, če:
1. zavarovalnica ne ravna v skladu z odredbo o odpravi
kršitev,
2. uprava zavarovalnice ne opravi dodatnih ukrepov iz
prvega odstavka tega člena,
3. zavarovalnica ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega
in pravilnega poročanja oziroma obveščanja Agencije za zavarovalni nadzor ali če ovira opravljanje nadzora v skladu z 296.
do 300. členom tega zakona.

3. sistem upravljanja zavarovalnice močno odstopa od
standardov, določenih v tem zakonu ali predpisih o upravljanju
tveganj, in te razlike zavarovalnici onemogočajo pravilno opredelitev, ocenjevanje, spremljanje, upravljanje in poročanje o
tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor določi v primeru iz 1.
in 2. točke prejšnjega odstavka kapitalski dodatek tako, da upošteva četrti in peti odstavek 203. člena tega zakona. V primeru
iz 3. točke prejšnjega odstavka je kapitalski dodatek sorazmeren pomembnim tveganjem, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti,
zaradi katerih se je Agencija za zavarovalni nadzor odločila, da
določi kapitalski dodatek.
(5) V primeru iz 2. in 3. točke tretjega odstavka tega člena
Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo, s katero zavarovalnici odredi kapitalski dodatek, določi tudi druge ukrepe iz
prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih opravi zavarovalnica,
da bi zanjo prenehal veljati kapitalski dodatek.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor preuči kapitalski dodatek zavarovalnice najmanj enkrat letno in ga z odločbo odpravi,
ko oceni, da je zavarovalnica odpravila pomanjkljivosti, ki so
pripeljale do njegove uvedbe.
(7) Zahtevani solventnostni kapital ne sme vsebovati kapitalskega dodatka v primeru iz 3. točke tretjega odstavka tega
člena za namen izračuna dodatka za tveganje iz 180. člena
tega zakona.
(8) Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici naloži
sorazmerno dodatno kapitalsko zahtevo v skladu z:
– devetim odstavkom tega člena,
– aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi c) točke
drugega odstavka 135. člena Direktive 2009/138/ES, in
– regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska
komisija na podlagi tretjega odstavka 135. člena Direktive
2009/138/ES.
(9) Dodatno sorazmerno kapitalsko zahtevo lahko Agencija za zavarovalni nadzor naloži zavarovalnici, kadar so pri
nalaganju sredstev zavarovalnice v tržne vrednostne papirje
in druge finančne instrumente, ki temeljijo na preoblikovanih posojilih, kršene zahteve, ki jih določajo akti, izdani na
podlagi a) in b) točke drugega odstavka 135. člena Direktive
2009/138/ES.

309. člen
(kapitalski dodatek in sorazmerna dodatna
kapitalska zahteva)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor določi zavarovalnici
kapitalski dodatek v skladu z:
– drugim do sedmim odstavkom tega člena,
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi šestega in
sedmega odstavka 37. člena Direktive 2009/138/ES, in
– izvedbenimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi osmega odstavka 37. člena Direktive
2009/138/ES.
(2) Seštevek kapitalskega dodatka in zahtevanega solventnostnega kapitala, izračunanega s standardno formulo ali
notranjim modelom, je ustrezni zahtevani solventnostni kapital
zavarovalnice.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko z odredbo, ki
navaja razloge za to, zavarovalnici odredi kapitalski dodatek,
če oceni, da:
1. tveganja zavarovalnice močno odstopajo od predpostavk, uporabljenih v standardni formuli, in:
– je uporaba notranjega modela za zavarovalnico neustrezna ali
– je zavarovalnica v postopku razvijanja delnega ali popolnega notranjega modela;
2. tveganja zavarovalnice močno odstopajo od predpostavk, uporabljenih v notranjem modelu, in notranji model ni bil
prilagojen v ustreznem časovnem obdobju;

Za dodatne ukrepe za uresničevanje pravil o upravljanju
tveganj se smiselno uporabljajo določbe 7.4. oddelka tega
zakona. Pri smiselni uporabi se namesto besedila »odprava
kršitev« uporablja besedilo »izvršitev dodatnih ukrepov za uresničevanje pravil o upravljanju zavarovalnice«.

310. člen
(uporaba določb o odpravi kršitev)

311. člen
(prosto razpolaganje s sredstvi zavarovalnice države članice)
Agencija za zavarovalni nadzor prepove zavarovalnici
države članice na ozemlju Republike Slovenije prosto razpolagati s tistimi sredstvi, na katere se na podlagi prepovedi nadzornega organa države, kjer ima zavarovalnica sedež, nanaša
prepoved prostega razpolaganja s sredstvi.
7.6. Odvzem in pogojni odvzem dovoljenja
312. člen
(razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje
zavarovalnih poslov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame zavarovalnici
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, če:
1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. zavarovalnica ne izpolnjuje pogojev glede zahtevanega
minimalnega kapitala in je kratkoročni finančni načrt neustrezen
oziroma ga zavarovalnica ne izpolni v treh mesecih od ugotovi-
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tve, da zavarovalnica ne izpolnjuje pogojev glede zahtevanega
minimalnega kapitala;
3. zavarovalnica ne ravna v skladu z odredbo o odpravi
kršitev;
4. je zavarovalnici odredila dodatni ukrep iz 5. točke prvega odstavka 308. člena tega zakona in nadzorni svet v roku,
določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil člana
oziroma članov uprave zavarovalnice in imenoval novih;
5. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža osebi, ki je neposredno oziroma
posredno nadrejena oseba zavarovalnici.
(2) Če so hkrati podani razlogi za odvzem dovoljenja iz
prejšnjega odstavka in razlogi za začetek prisilne likvidacije iz
328. člena tega zakona, Agencija za zavarovalni nadzor oba
postopka združi.
(3) Če zavarovalnica ne izpolnjuje tehničnih, kadrovskih,
organizacijskih oziroma drugih pogojev za opravljanje posameznih zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah, Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo zavarovalnici
odvzame dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v teh
zavarovalnih vrstah.
(4) Vsak odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih
poslov Agencija za zavarovalni nadzor nemudoma sporoči
nadzornim organom v drugih državah članicah.
(5) Za postopek v zvezi z odvzemom dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah
se smiselno uporabljajo določbe 10.3.3. pododdelka tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja.
313. člen
(pogojni odvzem dovoljenja)
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija za zavarovalni nadzor hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo
izvršil, če zavarovalnica v preizkusni dobi, ki jo določi Agencija
za zavarovalni nadzor in ki ne sme biti krajša od šestih mesecev in ne daljša od dveh let od dneva izdaje odločbe, ne bo
storila nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar Agencija za zavarovalni nadzor izreče pogojni
odvzem dovoljenja, lahko določi, da bo odvzem dovoljenja
izvršen tudi, če zavarovalnica v določenem roku ne odpravi
kršitev, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja, oziroma ne izvrši naloženih dodatnih ukrepov za uresničevanje pravil o upravljanju zavarovalnice. Rok za izpolnitev
teh obveznosti določi Agencija za zavarovalni nadzor v mejah
preizkusne dobe.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata v
primeru 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
314. člen
(preklic pogojnega odvzema dovoljenja)
Agencija za zavarovalni nadzor prekliče pogojni odvzem
dovoljenja in dovoljenje odvzame, če zavarovalnica v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, ali če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka
prejšnjega člena.
7.7. Izredna uprava
315. člen
(razlogi za ukrepe)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o izredni
upravi oziroma odločbo o povečanju osnovnega kapitala zaradi
zagotovitve ekonomske stabilnosti zavarovalnice v naslednjih
primerih, če:
1. je zavarovalnici odredila dodatne ukrepe za uresničevanje pravil o upravljanju zavarovalnice in zavarovalnica
v rokih, določenih za njihovo izvedbo, teh ukrepov ni začela
izvajati oziroma jih ni izvedla;
2. zavarovalnica kljub izvedenim dodatnim ukrepom ne
dosega zahtevanega solventnostnega kapitala;
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3. bi nadaljnje poslovanje zavarovalnice lahko ogrozilo
njeno likvidnost oziroma kapitalsko ustreznost oziroma varnost
zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko z eno odločbo
izreče tudi oba ukrepa nadzora iz prejšnjega odstavka.
316. člen
(trajanje izredne uprave)
Z odločbo o izredni upravi Agencija za zavarovalni nadzor
določi rok trajanja izredne uprave, ki ne sme biti daljši od enega
leta in začne teči z dnem vročitve odločbe o izredni upravi.
317. člen
(obvestitev nadzornega organa druge države članice)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o
izredni upravi oziroma odločbo o povečanju osnovnega kapitala
zaradi zagotovitve ekonomske stabilnosti zavarovalnice, ki ima
podružnico v drugi državi članici, še pred izdajo odločbe obvesti
nadzorni organ te države članice. V obvestilu navede tudi pravne posledice in dejanske učinke izdane odločbe.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ
države članice iz prejšnjega odstavka tudi v primeru izdaje odločbe o podaljšanju trajanja izredne uprave v skladu s 324. členom tega zakona.
(3) Če zaradi zaščite interesov strank zavarovalnice oziroma zaradi drugih javnih koristi z izdajo odločbe iz prvega
odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Agencija za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ države članice takoj po
izdaji odločbe.
318. člen
(člani izredne uprave)
(1) Z odločbo o izredni upravi Agencija za zavarovalni
nadzor imenuje dva ali več izrednih upraviteljev, ki so člani
izredne uprave zavarovalnice, in določi vrsto ter obseg poslov,
ki jih opravlja posamezni izredni upravitelj.
(2) Za izrednega upravitelja iz prejšnjega odstavka je
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave
zavarovalnice iz 57. člena tega zakona.
319. člen
(pogodba o zaposlitvi članov uprave)
(1) Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo vse
posebne ugodnosti, ki jih imajo člani uprave zavarovalnice.
(2) Določba pogodbe o zaposlitvi člana uprave zavarovalnice, ki je v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je nična.
(3) Posebne ugodnosti iz prvega odstavka tega člena so
ugodnosti, ki se po predpisih o dohodnini štejejo za bonitete.
320. člen
(vpis v sodni register)
(1) V sodni register se vpiše izdaja odločbe o izredni
upravi ter sprememba oseb, pooblaščenih za zastopanje zavarovalnice.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prejšnjega odstavka izredna uprava vloži v treh dneh po prejemu odločbe. Predlogu
priloži odločbo Agencije za zavarovalni nadzor o izredni upravi.
321. člen
(pravne posledice izredne uprave)
(1) V času trajanja izredne uprave Agencija za zavarovalni
nadzor izvršuje pristojnosti nadzornega sveta in pristojnosti
skupščine zavarovalnice, razen pristojnosti iz 325. člena tega
zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor ima izrednemu upravitelju tudi pravico dajati navodila za vodenje poslov zavarovalnice, ki so zanj obvezna.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na člana uprave
zavarovalnice, se uporabljajo tudi za izrednega upravitelja, če
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Agencija za zavarovalni nadzor z navodili iz prejšnjega odstavka ne določi drugače.
(4) Z dnem izdaje odločbe o izredni upravi prenehajo vse
pristojnosti in pooblastila članom uprave in nadzornega sveta
zavarovalnice ter pristojnosti skupščine, razen pristojnosti iz
325. člena tega zakona.
322. člen
(pooblastila v času trajanja izredne uprave)
(1) Člani uprave zavarovalnice izredni upravi nemudoma
omogočijo dostop do vse poslovne in druge dokumentacije
zavarovalnice in pripravijo poročilo o predaji poslov.
(2) Izredni upravi ali posameznemu izrednemu upravitelju
člani uprave zavarovalnice na zahtevo dajo vsa pojasnila oziroma dodatna poročila o poslovanju zavarovalnice.
(3) Izredni upravitelj ima pravico odstraniti osebo, ki ovira
njegovo delo, glede na okoliščine primera pa tudi zahtevati
pomoč policije.
323. člen
(poročila izredne uprave)
(1) Izredna uprava najmanj za vsako trimesečje po izdaji
odločbe o izredni upravi izdela in izroči Agenciji za zavarovalni
nadzor poročilo o finančnem stanju in pogojih poslovanja zavarovalnice v izredni upravi.
(2) Izredna uprava najpozneje tri mesece pred koncem
roka trajanja izredne uprave izroči Agenciji za zavarovalni
nadzor poročilo o finančnem stanju in pogojih poslovanja zavarovalnice v času trajanja izredne uprave, skupaj z oceno
ekonomske stabilnosti zavarovalnice in možnosti za nadaljnje
poslovanje zavarovalnice, ki vključuje:
1. oceno možnosti, da bi delničarji zavarovalnice zagotovili kritje izgub, in posledice tega za finančni položaj zavarovalnice;
2. oceno možnosti za prerazporeditev in razpršitev drugih
izgub zavarovalnice;
3. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti
zavarovalnice;
4. oceno možnih ukrepov za odpravo finančnih težav
zavarovalnice, vključno s prenosom zavarovalnih pogodb, z
oceno stroškov izvedbe teh ukrepov;
5. oceno pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma
stečaja zavarovalnice.
324. člen
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če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da bo zavarovalnica
v nadaljnjih šestih mesecih lahko dosegla zahtevani solventnostni kapital oziroma da bo zagotovila varnost zavarovalcev,
zavarovancev ali drugih upravičencev.
(6) Če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da se je v
času trajanja izredne uprave finančno stanje zavarovalnice
poslabšalo tako, da ne izpolnjuje pogojev glede zahtevanega
minimalnega kapitala in je kratkoročni finančni načrt neustrezen
oziroma ga zavarovalnica ne izpolni v treh mesecih od ugotovitve neskladnosti, izda odločbo o začetku prisilne likvidacije
oziroma o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja zavarovalnice.
7.8. Povečanje osnovnega kapitala zaradi zagotovitve
ekonomske stabilnosti zavarovalnice
325. člen
(povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki zaradi
zagotovitve ekonomske stabilnosti zavarovalnice)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo o povečanju
osnovnega kapitala zaradi zagotovitve ekonomske stabilnosti
zavarovalnice naloži delničarjem zavarovalnice, da sprejmejo
sklep o povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice z novimi
denarnimi vložki najmanj za znesek, določen v odločbi, s katerim kot zadnji dan roka za vpis in vplačilo novih delnic določijo
dan, ki ne sme biti pozneje kot en mesec po dnevu zasedanja
skupščine.
(2) Ne glede na najkrajši rok, ki ga za sklic skupščine
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, se skupščino,
ki bo odločala o povečanju osnovnega kapitala iz prejšnjega
odstavka, skliče najmanj osem dni pred zasedanjem skupščine.
(3) Uprava zavarovalnice objavi sklic skupščine, ki bo
odločala o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka
tega člena, v osmih dneh po prejemu odločbe o povečanju
osnovnega kapitala zaradi zagotovitve ekonomske stabilnosti
zavarovalnice za dan, ki ne sme biti pozneje kot en mesec po
dnevu prejema odločbe.
(4) Če uprava zavarovalnice v roku iz prejšnjega odstavka
ne skliče skupščine, ki bo odločala o povečanju osnovnega
kapitala z vsebino iz prvega odstavka tega člena, ali če jo skliče
za dan, ki je poznejši od enega meseca po prejemu odločbe o
povečanju osnovnega kapitala zaradi zagotovitve ekonomske
stabilnosti zavarovalnice, lahko skupščino skliče Agencija za
zavarovalni nadzor.
(5) V sklicu skupščine so delničarji opozorjeni na pravne
posledice iz 326. in 327. člena tega zakona.

(ocena rezultatov izredne uprave)

326. člen

(1) Agencija za zavarovalni nadzor najmanj enkrat na tri
mesece oceni rezultate izredne uprave.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor sprejme končno oceno
rezultatov izredne uprave najpozneje v treh mesecih po prejemu poročila iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da se je v
času trajanja izredne uprave izboljšalo finančno stanje zavarovalnice tako, da je zavarovalnica dosegla zahtevani solventnostni kapital in redno izpolnjuje svoje dospele obveznosti,
oziroma se je zagotovila varnost zavarovalcev, zavarovancev
ali drugih upravičencev, Agencija za zavarovalni nadzor izda
odločbo o prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih
upraviteljev.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da se v času
trajanja izredne uprave finančno stanje zavarovalnice ni izboljšalo tako, da bi zavarovalnica dosegla zahtevani solventnostni
kapital oziroma da bi bila sposobna tekoče izpolnjevati dospele
obveznosti, izda odločbo o začetku prisilne likvidacije oziroma
o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja zavarovalnice.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Agencija za
zavarovalni nadzor izda tudi odločbo o podaljšanju izredne
uprave za največ šest mesecev po izteku roka iz 316. člena
tega zakona, če ni pogojev za začetek stečaja zavarovalnice in

(povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, predmet
katerih so terjatve upnikov do zavarovalnice)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor namesto skupščine
delničarjev sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala
zavarovalnice s stvarnimi vložki, predmet katerih so terjatve
upnikov do zavarovalnice, če:
1. skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega
odstavka prejšnjega člena ali če prva prodaja delnic na podlagi
tega sklepa ni uspešna in
2. upnik ali upniki, katerih skupni znesek terjatev do
zavarovalnice dosega emisijski znesek novih delnic, ki bi jih
bilo treba izdati pri povečanju osnovnega kapitala za znesek
iz prvega odstavka prejšnjega člena, izračunan kot knjigovodska vrednost delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital
zavarovalnice po stanju na zadnji dan koledarskega leta pred
izdajo odločbe o povečanju osnovnega kapitala, izrazijo resno
namero vpisati in vplačati delnice zavarovalnice na podlagi povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, predmet katerih
so te terjatve do zavarovalnice.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor s sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka določi emisijski
znesek novih delnic v višini, ki jo oceni pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti podjetja.
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(3) Agencija za zavarovalni nadzor s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena odloči, da se
zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala izdajo nove navadne delnice, ali nove prednostne delnice, ki dajejo njihovim
imetnikom naslednje pravice:
1. glasovalno pravico;
2. pravico do dividende za posamezno poslovno leto v
znesku:
– ki je najmanj enak odstotku od emisijskega zneska iz
prejšnjega odstavka v višini obrestne mere za dvanajstmesečni
EURIBOR po stanju na zadnji dan tega poslovnega leta, povečani za pet odstotnih točk, ali
– ki je enak znesku dividende za navadne delnice za to
poslovno leto, če je znesek dividende za navadne delnice višji
od zneska iz prve alineje te točke;
3. v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube ali čiste izgube poslovnega
leta, pravico, da se nominalni znesek, za katerega se zmanjša
osnovni kapital, najprej pokrije v breme nominalnega oziroma
pripadajočega zneska navadnih delnic, in se združitev prednostnih delnic zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala
lahko izvede samo tako:
– da se v celoti razveljavijo navadne delnice,
– da se prednostne delnice spremenijo v navadne delnice
in se v breme nominalnega oziroma pripadajočega zneska teh
delnic pokrije tisti del nominalnega zneska, za katerega se
zmanjša osnovni kapital, ki je višji od skupnega nominalnega
oziroma pripadajočega zneska navadnih delnic, ki se razveljavijo po prvi alineji te točke;
4. v primeru stečaja ali likvidacije zavarovalnice pravico
do deleža v stečajni oziroma likvidacijski masi, ki ostane po
plačilu vseh terjatev upnikov zavarovalnice, v znesku:
– ki je najmanj enak emisijskemu znesku iz prejšnjega
odstavka ali
– ki je enak deležu, ki pripada navadnim delnicam, če je
ta višji od zneska iz prve alineje te točke.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor je upravičena zaradi
izvedbe povečanja osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega
člena v imenu zavarovalnice:
1. predlagati vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala
v sodni register,
2. objaviti poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic na
podlagi tega sklepa,
3. imenovati revizorja za pregled povečanja osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki,
4. določiti prečiščeno besedilo statuta zavarovalnice ob
upoštevanju povečanja osnovnega kapitala,
5. predlagati vpis povečanja osnovnega kapitala in s tem
povezano spremembo statuta zavarovalnice v sodni register,
6. dati nalog centralni klirinškodepotni družbi za izdajo
novih delnic zavarovalnice.
327. člen
(pravica prodaje delnic zavarovalnice)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor pridobi pravico v svojem imenu in za račun delničarjev prodati delnice zavarovalnice
(v nadaljnjem besedilu: pravica prodaje delnic):
1. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega odstavka 325. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic
na podlagi tega sklepa ni uspešna in
2. če druga oseba izrazi resno namero vložiti sredstva za
povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice.
(2) Če namerava Agencija za zavarovalni nadzor uresničiti pravico prodaje delnic, v enem mesecu po pridobitvi te
pravice objavi javno dražbo za prodajo delnic zavarovalnice.
(3) V objavi javne dražbe določi Agencija za zavarovalni
nadzor izhodiščno ceno na podlagi knjigovodske vrednosti delnic, ugotovljene na podlagi revidirane bilance stanja zavarovalnice na zadnji dan v mesecu pred pridobitvijo pravice prodaje
delnic, izdelane ob predpostavki nedelujoče zavarovalnice.
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(4) Na javni dražbi proda Agencija za zavarovalni nadzor
delnice tistemu dražitelju, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno. Če na javni dražbi nihče ne ponudi najmanj izhodiščne
cene, ponudi Agencija za zavarovalni nadzor prodajo po ceni,
ki je za 5% nižja od izhodiščne, in nadaljuje z zniževanjem ponudbene cene za enak znesek, dokler posamezni dražitelj ne
izjavi, da sprejema ceno, izklicano v zadnjem koraku dražbe.
(5) Hkrati z objavo dražbe izda Agencija za zavarovalni
nadzor klirinškodepotni družbi nalog, da v centralnem registru
pri vseh delnicah zavarovalnice vpiše prepoved razpolaganja
v korist Agencije za zavarovalni nadzor.
(6) Centralna depotna družba prenese delnice zavarovalnice na račun investitorja, ki je bil uspešen na javni dražbi
iz četrtega odstavka tega člena na podlagi naloga Agencije za
zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni nadzor izda nalog
iz prvega stavka tega odstavka v osmih dneh po dnevu, ko
kupec opravi ustrezen postopek povečanja osnovnega kapitala
zavarovalnice.
7.9. Prisilna likvidacija
7.9.1. Splošne določbe
328. člen
(razlogi za začetek prisilne likvidacije)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o začetku
prisilne likvidacije v naslednjih primerih:
1. če zavarovalnica ne izpolnjuje pogojev glede zahtevanega minimalnega kapitala in je kratkoročni finančni načrt
neustrezen oziroma ga zavarovalnica ne izpolni v treh mesecih
od ugotovitve neskladnosti ter ni pogojev za začetek stečajnega postopka;
2. če na podlagi poročil iz 323. člena tega zakona oceni,
da se je v času trajanja izredne uprave finančno stanje zavarovalnice poslabšalo tako, da ne izpolnjuje pogojev glede
zahtevanega minimalnega kapitala in je kratkoročni finančni
načrt neustrezen oziroma ga zavarovalnica ne izpolni v treh
mesecih od ugotovitve neskladnosti, in ni pogojev za začetek
stečajnega postopka;
3. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 323. člena
tega zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno stanje zavarovalnice ni izboljšalo tako, da bi zavarovalnica
dosegla zahtevani solventnostni kapital, in ni pogojev za začetek stečajnega postopka;
4. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega odstavka 325. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic
na podlagi tega sklepa ni uspešna in ni pogojev za izvedbo
povečanja osnovnega kapitala iz 326. člena tega zakona, za
uresničitev pravice prodaje delnic iz prejšnjega člena, ali za
začetek stečajnega postopka;
5. če je zavarovalnici odvzeto dovoljenje za opravljanje
zavarovalnih poslov;
6. če je članu uprave zavarovalnice pravnomočno odvzeto
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave oziroma če je
član uprave zavarovalnice razrešen ali odpoklican oziroma če
član uprave zavarovalnice ne opravlja funkcije člana uprave
več kot šest mesecev in nastane eden od naslednjih položajev, zaradi katerega zavarovalnica nima najmanj dveh članov
uprave:
– nadzorni svet v roku treh mesecev ne imenuje novega
člana uprave zavarovalnice v skladu s tem zakonom,
– imenovani novi član v roku iz prve alineje 2. točke drugega odstavka 58. člena tega zakona ne vloži zahteve za izdajo
dovoljenja za opravljanje te funkcije,
– imenovani novi član umakne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali
– Agencija za zavarovalni nadzor zavrne ali zavrže zahtevo imenovanega novega člana za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije; ali
7. če je dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov prenehalo zaradi razlogov iz 1. oziroma 2. točke prvega odstavka

Stran

10656 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

122. člena tega zakona in skupščina zavarovalnice v dveh
mesecih od izdaje odločbe iz tretjega odstavka 122. člena tega
zakona ni sprejela sklepa o likvidaciji zavarovalnice iz 71. člena
ali sklepa o spremembi dejavnosti zavarovalnice iz 75. člena
tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o začetku
prisilne likvidacije v osmih dneh.
(3) Rok iz prejšnjega odstavka teče:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena: od dneva odločitve Agencije za zavarovalni nadzor, da
je kratkoročni finančni načrt iz tretjega odstavka 250. člena
tega zakona neustrezen, oziroma po preteku treh mesecev od
ugotovitve neskladja z zahtevanim minimalnim kapitalom, če
zavarovalnica v tem času finančnega načrta ne izpolni;
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena:
od izteka roka za sprejem končne ocene rezultatov izredne
uprave iz drugega odstavka 324. člena tega zakona oziroma
od dneva odločitve Agencije za zavarovalni nadzor, da se v
času trajanja izredne uprave finančno stanje zavarovalnice
ne bo izboljšalo tako, da bi zavarovalnica dosegla zahtevani
solventnostni kapital;
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
od dneva, ko je skupščina zavrnila predlog sklepa iz prvega
odstavka 325. člena tega zakona, oziroma od dneva, ko je
iztekel rok za vpis in vplačilo delnic na podlagi neuspešne prve
prodaje delnic;
4. v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena: od
dneva izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja;
5. v primeru iz prve alineje 6. točke prvega odstavka tega
člena: od izteka trimesečnega roka za imenovanje novega
člana uprave zavarovalnice;
6. v primeru iz druge alineje 6. točke prvega odstavka
tega člena: od izteka roka za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice;
7. v primeru iz tretje alineje 6. točke prvega odstavka tega
člena: od dneva, ko Agencija za zavarovalni nadzor prejme
umik zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave zavarovalnice;
8. v primeru iz četrte alineje 6. točke prvega odstavka
tega člena: od izdaje odločbe o zavrženju ali zavrnitvi zahteve
za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice;
9. v primeru iz 7. točke prvega odstavka tega člena: od
izteka dvomesečnega roka za sprejem sklepa o likvidaciji ali o
spremembi dejavnosti zavarovalnice.
329. člen
(likvidacijski upravitelj)
(1) Z odločbo o začetku prisilne likvidacije Agencija za
zavarovalni nadzor imenuje enega ali več likvidacijskih upraviteljev ter določi vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni
likvidacijski upravitelj.
(2) Likvidacijski upravitelj redno in na primeren način
obvešča vse upnike o poteku postopka likvidacije.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo iz prvega
odstavka tega člena določi vsebino obvestil in roke iz prejšnjega odstavka.
(4) Likvidacijski upravitelj, ki je imenovan z odločbo Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi tega zakona, lahko izvršuje svoje pristojnosti neposredno tudi na območju države
članice, kjer ima zavarovalnica podružnico, in ima pri tem
enake pristojnosti, kot jih ima na območju Republike Slovenije.
Pri tem spoštuje zakonodajo države članice, na območju katere
izvršuje svoje pristojnosti. Likvidacijski upravitelj, ki ga imenuje
Agencija za zavarovalni nadzor, redno in na primeren način
obvešča vse upnike o poteku postopka.
(5) Likvidacijski upravitelj lahko imenuje tudi osebe za
pomoč in, če je to primerno, za zastopanje v državi članici, kjer
ima zavarovalnica podružnico.
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(6) Likvidacijski upravitelj, imenovan z odločbo pristojnega
nadzornega organa države članice, lahko opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji s pristojnostmi, ki
jih ima v državi članici, razen tistih, ki pomenijo uporabo prisilnih ukrepov. Pri tem spoštuje zakonodajo Republike Slovenije.
(7) Imenovanje za likvidacijskega upravitelja se v državi
članici dokazuje z overjenim izvodom originalne odločbe, s
katero je imenovan. Od likvidacijskega upravitelja iz države
članice, ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji, lahko Agencija za zavarovalni nadzor zahteva
prevod odločbe v slovenski jezik.
330. člen
(pravne posledice prisilne likvidacije)
(1) Z dnem izdaje odločbe o prisilni likvidaciji prenehajo
vse pristojnosti in pooblastila članom uprave in članom nadzornega sveta zavarovalnice ter pooblastila skupščine, razen
pristojnosti za sprejem predloga likvidacijskega upravitelja za
razdelitev premoženja delničarjem.
(2) V postopku prisilne likvidacije izvršuje pristojnosti nadzornega sveta zavarovalnice in pristojnosti skupščine Agencija
za zavarovalni nadzor, razen pristojnosti skupščine za sprejem
predloga likvidacijskega upravitelja za razdelitev premoženja
delničarjem.
331. člen
(uporaba določb za prisilno likvidacijo)
Če v 7.9.1. pododdelku tega zakona ni drugače določeno,
se za prisilno likvidacijo zavarovalnice smiselno uporabljajo:
1. določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki urejajo
vsebino sklepa o likvidaciji delniške družbe, oznako v firmi po
pričetku likvidacije, razrešitev likvidacijskega upravitelja, pooblastila likvidacijskega upravitelja, vsebino in sprejem poročila
o poteku postopka in predloga za razdelitev premoženja, rok za
razdelitev premoženja, razdelitev premoženja, odškodninsko
odgovornost, terjatve delničarjev, varstvo upnikov, nagrado
likvidacijskemu upravitelju ter shranjevanje poslovnih knjig; in
2. 320. člen, tretji odstavek 321. člena in 322. člen tega
zakona.
332. člen
(prepoved sklepanja novih poslov)
V postopku prisilne likvidacije zavarovalnica ne sme
sklepati nobenih novih poslov, razen tistih, ki so potrebni za
unovčenje likvidacijske mase, in tistih, ki so potrebni za prenos
zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico.
333. člen
(nastop stečajnega razloga)
Če likvidacijski upravitelj ugotovi, da premoženje zavarovalnice ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov zavarovalnice ali da zavarovalnica nima zadosti likvidnih sredstev,
da bi lahko ob dospelosti izplačala vse terjatve upnikov, o tem
nemudoma obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.
7.9.2. Posebne določbe za prisilno likvidacijo zavarovalnice,
ki ima podružnico v drugi državi članici, in za zavarovalnico
države članice, ki ima podružnico v Republiki Sloveniji
334. člen
(neposredni učinek odločb organov držav članic)
Odločba o začetku postopka prisilne likvidacije, ki ima
enak učinek kot odločba o prenehanju zavarovalnice po tem
zakonu, nad zavarovalnico države članice, ki ima podružnico
v Republiki Sloveniji in ki jo izda organ države članice sedeža
te zavarovalnice, ima brez posebnega postopka priznanja in
izvršitve neposredni učinek na območju Republike Slovenije,
in sicer takoj, ko postane izvršljiva v državi članici.
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335. člen
(obveščanje nadzornih organov druge države članice
o začetku postopka prisilne likvidacije)
(1) Če ima zavarovalnica podružnico v drugi državi članici,
Agencija za zavarovalni nadzor o tem, da bo izdala odločbo o
začetku postopka prisilne likvidacije, nemudoma obvesti nadzorni organ države članice, v kateri ima zavarovalnica podružnico. V obvestilu navede tudi pravne posledice in dejanske
učinke izdane odločbe.
(2) Če zaradi zaščite interesov strank zavarovalnice oziroma zaradi drugih javnih koristi z izdajo odločbe iz prejšnjega
odstavka ni mogoče odlašati, Agencija za zavarovalni nadzor
obvesti nadzorni organ države članice takoj po izdaji odločbe.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti o izdaji odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije nadzorne organe
vseh držav članic.
(4) Za vodenje postopka prisilne likvidacije nad zavarovalnico, ki ima podružnico v drugi državi članici, se uporablja
pravo Republike Slovenije.
336. člen
(objava povzetka odločbe o začetku postopka prisilne
likvidacije v Uradnem listu EU)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odločbo o začetku postopka prisilne likvidacije v obliki povzetka v slovenskem jeziku
objavi v Uradnem listu EU. Povzetek odločbe objavi tudi v dveh
dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju države
članice, v kateri ima zavarovalnica podružnico.
(2) Objava povzetka obsega:
1. ime in naslov organa, ki vodi postopek prisilne likvidacije,
2. pravo, ki se uporablja za postopek prisilne likvidacije,
3. imena likvidacijskih upraviteljev,
4. rok za prijavo terjatev in pravne posledice, če upnik
terjatve ne prijavi.
337. člen
(obveščanje upnikov o postopku prisilne likvidacije)
(1) O izdaji odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije
nad zavarovalnico, ki ima podružnico v državi članici, likvidacijski upravitelj posamično, v slovenskem jeziku, takoj obvesti
vse znane upnike zavarovalnice, ki imajo prebivališče oziroma
sedež na območju držav članic, in sicer na posebnem obrazcu,
na katerem je v vseh uradnih jezikih Evropske unije naslov:
»Vabilo za prijavo terjatev in roki, ki jih je treba spoštovati«.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti naslednje informacije:
– ime in naslov organa, ki bo vodil postopek prisilne likvidacije, in organa, ki mu je treba poslati prijavo terjatev;
– rok, v katerem upniki prijavijo svoje terjatve, in posledice
zamude roka;
– o pravicah in dolžnostih upnikov v postopku prisilne
likvidacije, predvsem ali upniki, ki imajo privilegirane terjatve,
in upniki, ki imajo terjatve zavarovane s stvarnimi pravicami,
prav tako vložijo prijavo;
– o vplivu začetka postopka prisilne likvidacije na zavarovalne pogodbe, še posebno o datumu prenehanja njihove
veljavnosti in posledicah na pravice ter dolžnosti zavarovalcev,
zavarovancev ali drugih upravičencev.
(3) Za obveščanje upnikov iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, v delu, kjer je urejena osebna vročitev.
(4) Likvidacijski upravitelji upnike redno obveščajo glede
napredovanja postopka prisilne likvidacije.
338. člen
(prijava terjatev upnikov iz države članice)
(1) Upnik prijavi terjatev v likvidacijsko maso v slovenskem jeziku ali uradnem jeziku države članice, kjer ima prebi-

Št.

93 / 7. 12. 2015 /

Stran

10657

vališče oziroma sedež, in sicer na posebnem obrazcu. Naslov
obrazca »Prijava terjatve« je naveden v slovenskem jeziku.
(2) Upnik priloži k prijavi terjatve iz prejšnjega odstavka
kopije morebitnih dokaznih listin, v katerih označi:
– naravo in znesek zahtevka,
– dan, ko je do zahtevka prišlo,
– stvarno poroštvo ali pridržke pravic glede zahtevka v
primeru, ko domneva prednost, in
– sredstva, ki jih njegovo poroštvo zajema.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino obrazca za prijavo terjatev upnikov iz tega člena.
339. člen
(pristojnosti likvidacijskega upravitelja)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor pooblasti likvidacijskega upravitelja z odločbo o začetku prisilne likvidacije nad zavarovalnico za izvrševanje njegovih pristojnosti tudi na območju
države članice, v kateri ima ta zavarovalnica podružnico, če bo
tako dosežena učinkovitejša izvedba likvidacijskega postopka.
(2) Likvidacijski upravitelj lahko imenuje tudi osebe za
pomoč in, če je to primerno, za zastopanje v državi članici, v
kateri ima zavarovalnica podružnico.
(3) Likvidacijski upravitelj, imenovan z odločbo nadzornega organa države članice sedeža zavarovalnice, ki ima podružnico v Republiki Sloveniji, lahko opravlja dejanja v postopku
prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji s pristojnostmi, ki jih
ima v državi članici, razen tistih, ki pomenijo uporabo prisilnih
ukrepov. Pri tem spoštuje predpise Republike Slovenije.
(4) Likvidacijski upravitelj se pri izvrševanju pristojnosti po
prvem oziroma prejšnjem odstavku izkaže z overjenim izvodom
izvirnika odločbe o imenovanju.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor lahko od likvidacijskega upravitelja iz tretjega odstavka tega člena, ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji, zahteva,
da ji predloži prevod odločbe o imenovanju v slovenski jezik.
7.9.3. Posebna določba za prisilno likvidacijo podružnice
zavarovalnice tretje države
340. člen
(prisilna likvidacija podružnice zavarovalnice tretje države)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor začne postopek
prisilne likvidacije nad podružnico zavarovalnice tretje države,
še pred izdajo odločbe nemudoma obvesti vse nadzorne organe držav članic, v katerih ima ta zavarovalnica podružnico. V
obvestilu navede pravne posledice in dejanske učinke takega
postopka.
(2) Če zaradi zaščite interesov strank zavarovalnice oziroma zaradi drugih javnih koristi s sprejemom odločbe iz prejšnjega odstavka ni mogoče odlašati, Agencija za zavarovalni
nadzor obvesti nadzorne organe takoj po izdaji odločbe.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor v postopku prisilne
likvidacije iz prvega odstavka tega člena uskladi svoja dejanja
z dejanji nadzornih organov drugih držav članic. Ta obveznost
velja tudi za likvidacijskega upravitelja.
7.10. Posebne določbe za posamezne vrste nadzorov
7.10.1. Nadzor nad poslovanjem zavarovalnice
v državi članici
341. člen
(sodelovanje z nadzornim organom države članice,
v kateri zavarovalnica opravlja storitve)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z nadzornim
organom države članice, v kateri zavarovalnica neposredno
ali prek podružnice opravlja zavarovalne posle, in mu zagotovi
vse informacije, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za spremljanje poslovanja take zavarovalnice, zlasti glede kapitalske
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ustreznosti, zavarovalno-tehničnih rezervacij, likvidnosti, administrativnih in računovodskih postopkov in sistema notranjih
kontrol.
(2) Nadzorni organ države članice, v kateri zavarovalnica prek podružnice opravlja zavarovalne posle, lahko vloži
pri Agenciji za zavarovalni nadzor zahtevo za opredelitev te
podružnice kot pomembne. Agencija za zavarovalni nadzor
si z nadzornim organom, ki je vložil zahtevo, prizadeva
za sprejem skupne odločitve o opredelitvi podružnice kot
pomembne.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor nadzornemu organu
države članice, v kateri je podružnica zavarovalnice, ki je po
prejšnjem odstavku opredeljena kot pomembna, zagotovi vse
informacije iz 3. in 4. točke drugega odstavka 368. člena tega
zakona.
342. člen
(pregled poslovanja podružnice zavarovalnice
v državi članici)
(1) Nadzor nad podružnico zavarovalnice v državi članici
opravlja Agencija za zavarovalni nadzor.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor o nameravanem pregledu poslovanja podružnice zavarovalnice v državi članici
obvesti nadzorni organ te države članice.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zaprosi nadzorni organ države članice, v kateri zavarovalnica opravlja
zavarovalne posle, da opravi pregled poslovanja podružnice
zavarovalnice v tej državi članici, če se s tem postopek nadzora
pospeši oziroma poenostavi oziroma če je to v skladu z interesi
učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti oziroma manjših stroškov
postopka. Pod enakimi pogoji se lahko pooblaščene osebe
Agencije za zavarovalni nadzor udeležijo nadzora, ki ga izvaja
nadzorni organ države članice.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010 zaprosi za pomoč EIOPA, če
od nadzornega organa države članice po obvestilu iz drugega
odstavka tega člena ne prejme ustreznega sodelovanja ali če
jo nadzorni organ države članice obvesti o pregledu podružnice
zavarovalnice države članice in se s takšnim pregledom ne
strinja.
343. člen
(poročanje o zavarovalnih poslih v državi članici)
(1) Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v državi
članici, Agenciji za zavarovalni nadzor poroča o zavarovalnih
poslih v posamezni državi članici, in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki jih opravlja prek podružnice, in za zavarovalne
posle, ki jih opravlja na podlagi neposrednega opravljanja
zavarovalnih poslov.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka ločeno obsega podatke o višini premij, obračunanih kosmatih zavarovalninah oziroma odškodninah in provizijah v skladu z delegiranim aktom,
ki ga izda Evropska komisija na podlagi 159. člena Direktive
2009/138/ES, ter podatke o pogostosti in povprečni odškodnini za zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil iz 10. točke
drugega odstavka 7. člena tega zakona, razen za zavarovanje
prevozniške odgovornosti.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor te podatke na zahtevo
posreduje nadzornemu organu države članice.
344. člen
(ukrepi nadzora nad zavarovalnico, ki opravlja zavarovalne
posle v državi članici)
(1) Če zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v državi članici, kljub opozorilu nadzornega organa države članice
krši predpise te države članice, sprejme Agencija za zavarovalni nadzor ukrepe nadzora po tem zakonu.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor nemudoma obvesti
nadzorni organ države članice o ukrepih, ki jih je sprejela.
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345. člen
(obvestilo nadzornemu organu države članice
o odvzemu dovoljenja zavarovalnici)
Če Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici omeji
oziroma odvzame dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, o tem nemudoma pisno obvesti nadzorne organe držav
članic, v katerih zavarovalnica opravlja zavarovalne posle.
7.10.2. Nadzor nad poslovanjem zavarovalnice države
članice v Republiki Sloveniji
346. člen
(nadzor nad poslovanjem zavarovalnice države članice
v Republiki Sloveniji)
(1) Nadzor nad zavarovalnico države članice, ki opravlja
zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, opravlja
nadzorni organ države članice.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice
zavarovalnice države članice na območju Republike Slovenije
v skladu z 296. do 300. členom tega zakona zaradi preverjanja,
ali podružnica ravna v skladu s tretjim odstavkom 133. člena
tega zakona.
347. člen
(sodelovanje z nadzornim organom države članice
sedeža zavarovalnice)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z nadzornim
organom države članice sedeža zavarovalnice, ki na območju
Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja
zavarovalne posle, in mu zagotovi vse informacije, s katerimi
razpolaga in ki so potrebne za opravljanje nadzora oziroma
spremljanje poslovanja take zavarovalnice, zlasti glede kapitalske ustreznosti, zavarovalno-tehničnih rezervacij, likvidnosti, administrativnih in računovodskih postopkov in sistema
notranjih kontrol.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko pri nadzornem
organu iz prejšnjega odstavka vloži zahtevo za opredelitev podružnice zavarovalnice iz prejšnjega odstavka kot pomembne.
Zahtevo iz prejšnjega stavka Agencija za zavarovalni nadzor
vloži pri nadzorniku skupine, če ta organ opravlja naloge iz
363. člena tega zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor si skupaj z drugimi nadzornimi organi iz prejšnjega odstavka prizadeva
za sprejem skupne odločitve o opredelitvi podružnice kot
pomembne.
(4) Opredelitev podružnice zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena kot pomembne ne vpliva na pristojnosti in
odgovornosti Agencije za zavarovalni nadzor po tem zakonu.
348. člen
(pregled poslovanja podružnice zavarovalnice
države članice)
(1) Nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pregled poslovanja podružnice zavarovalnice te države članice.
O nameravanem navedenem pregledu poslovanja nadzorni
organ države članice predhodno obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima nadzorni organ
države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 296. do
300. člena tega zakona.
(3) Na zaprosilo nadzornega organa države članice Agencija za zavarovalni nadzor opravi pregled poslovanja podružnice zavarovalnice te države članice na območju Republike
Slovenije. Nadzorni organ države članice se lahko, če tako
zahteva, udeleži tega pregleda.
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349. člen
(ukrepi nadzora nad zavarovalnico in podružnico
zavarovalnice države članice)
(1) Če zavarovalnica države članice, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja zavarovalne posle, krši določbe predpisov iz tretjega odstavka
133. člena tega zakona, ji Agencija za zavarovalni nadzor z
odredbo naloži odpravo kršitev.
(2) Če zavarovalnica države članice v roku, določenem z
odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prejšnjega odstavka,
Agencija za zavarovalni nadzor o tem obvesti nadzorni organ
države članice sedeža zavarovalnice.
(3) Če zavarovalnica države članice kljub ukrepom nadzornega organa države članice sedeža zavarovalnice ali zato,
ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža
zavarovalnice ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega
odstavka tega člena, ji lahko Agencija za zavarovalni nadzor
izreče prepoved sklepanja novih zavarovalnih pogodb na območju Republike Slovenije.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v primeru iz prejšnjega odstavka preda zadevo EIOPA, da ta ukrepa v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010.
(5) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena
Agencija za zavarovalni nadzor obvesti nadzorni organ države
članice sedeža zavarovalnice.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavarovalnici
države članice izreče prepoved sklepanja novih zavarovalnih
pogodb na območju Republike Slovenije, ne da bi predhodno
obvestila nadzorni organ države članice sedeža te zavarovalnice, če zaradi varovanja interesov zavarovancev, zavarovalcev,
drugih upravičencev ali zaradi varovanja drugih javnih koristi
ni mogoče odlašati.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija za zavarovalni nadzor o prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb
obvesti nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice in
Evropsko komisijo takoj, ko je to mogoče.
350. člen
(ukrepi zaradi odvzema dovoljenja zavarovalnici
države članice)
Če nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice,
ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja zavarovalne posle, obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor, da je bilo tej zavarovalnici odvzeto dovoljenje
za opravljanje zavarovalnih poslov, Agencija za zavarovalni
nadzor opravi ustrezne ukrepe po tem zakonu, da se tej zavarovalnici prepreči nadaljnje opravljanje zavarovalnih poslov in
da se zavarujejo interesi zavarovancev, zavarovalcev in drugih
upravičencev.
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Oseba poročilu priloži dokaze, iz katerih izhaja, da je opravila
ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja zavarovalnih poslov.
352. člen
(odločba o ugotovitvi razloga za likvidacijo)
(1) Če pravna oseba ne ravna po odredbi o prenehanju
opravljanja zavarovalnih poslov ali če tudi po izteku roka za izvršitev odredbe iz prejšnjega člena opravlja zavarovalne posle,
izda Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi,
da obstaja razlog za likvidacijo te osebe (v nadaljnjem besedilu:
odločba o ugotovitvi razloga za likvidacijo).
(2) Odločba o ugotovitvi razloga za likvidacijo je obrazložena.
(3) Na podlagi dokončne odločbe o ugotovitvi razloga
za likvidacijo začne pristojno sodišče na predlog Agencije za
zavarovalni nadzor postopek likvidacije.
(4) Sodišče izda sklep o začetku postopka likvidacije brez
ponovnega preizkusa pogojev za začetek tega postopka v roku
treh delovnih dni od vložitve predloga iz prejšnjega odstavka.
(5) Zoper sklep o začetku postopka likvidacije iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
(6) Če samostojni podjetnik posameznik ne ravna po odredbi o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov ali če tudi
po izteku roka za izvršitev odredbe iz prejšnjega člena opravlja
zavarovalne posle, izda Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da obstaja razlog za izbris samostojnega
podjetnika posameznika iz Poslovnega registra Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: odločba o ugotovitvi razloga za izbris iz
registra). Odločba o ugotovitvi razloga za izbris iz registra je
obrazložena. Na podlagi dokončne odločbe o ugotovitvi razloga
za izbris iz registra Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po uradni dolžnosti izbriše samostojnega podjetnika posameznika iz Poslovnega registra Slovenije.
353. člen
(odredba o prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja)
(1) 351. in 352. člen tega zakona se smiselno uporabljata
tudi, če oseba opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja v nasprotju s prvim, četrtim in petim
odstavkom 558. člena, prvim odstavkom 573. člena in prvim
odstavkom v povezavi z drugim odstavkom 576. člena tega
zakona.
(2) Pri smiselni uporabi se namesto »odredba o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov« uporablja »odredba o
prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja«.

7.10.3. Nadzor nad drugimi osebami

8. poglavje:
NADZOR, UPRAVLJANJE TVEGANJ IN RAZKRITJA NA
RAVNI SKUPINE

351. člen

8.1. Izvajanje nadzora na ravni skupine

(odredba o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov)
(1) Če oseba kljub temu, da v skladu z 21. členom tega
zakona ni upravičena opravljati zavarovalnih poslov, opravlja
zavarovalne posle, ji Agencija za zavarovalni nadzor izda odredbo, s katero ji naloži, da preneha s tem (v nadaljnjem besedilu: odredba o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov).
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko še pred izdajo
odredbe o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov opravi
pregled poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe in zbere
druge dokaze o tem, ali oseba opravlja zavarovalne posle.
(3) V odredbi o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov Agencija za zavarovalni nadzor osebi naloži, da v roku,
ki ne sme biti krajši od osem in ne daljši od 15 dni, predloži
poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi s
prenehanjem opravljanja zavarovalnih poslov, ter v katerem se
oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe.

354. člen
(pojmi v zvezi z nadzorom na ravni skupine)
(1) Udeležena družba je družba s sedežem v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici, ki je:
1. drugi družbi nadrejena v skladu s 14. členom tega
zakona oziroma ki nad drugo družbo izvaja prevladujoč vpliv,
2. v drugi družbi udeležena v skladu z drugim odstavkom
13. člena tega zakona ali
3. z drugo družbo povezana s skupnim vodenjem, kot je
določeno v 17. členu tega zakona.
(2) Zavarovalni holding je nadrejena družba, katere glavni
posel sta pridobivanje in upravljanje udeležb, kot so določene
v prejšnjem odstavku, izključno ali predvsem v zavarovalnicah držav članic ali zavarovalnicah tretjih držav, pri čemer je
najmanj ena podrejena družba zavarovalnica države članice.
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(3) Mešani zavarovalni holding je nadrejena družba, ki
ni zavarovalnica države članice ali tretje države, zavarovalni
holding ali mešani finančni holding in ki ima najmanj eno podrejeno zavarovalnico države članice.
(4) Nadzornik skupine je nadzorni organ, odgovoren za
nadzor na ravni skupine.
(5) Kolegij nadzornih organov (v nadaljnjem besedilu:
kolegij) je stalna, vendar prilagodljiva sestava za sodelovanje
in usklajevanje nadzornih organov držav članic, kjer so sedeži
družb skupine in nadzornika skupine.
(6) Povezana družba je družba s sedežem v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici:
1. ki je drugi družbi podrejena v skladu s 14. členom
tega zakona oziroma če nad to družbo druga družba izvaja
prevladujoč vpliv,
2. v kateri je druga družba udeležena v skladu z drugim
odstavkom 13. člena tega zakona ali
3. ki je z drugo družbo povezana s skupnim vodenjem, kot
je določeno v 17. členu tega zakona.
355. člen
(končna nadrejena družba na ravni EU
in na ravni Republike Slovenije)
(1) Končna nadrejena družba na ravni EU je udeležena
zavarovalnica s sedežem v državi članici, zavarovalni holding s
sedežem v državi članici ali mešani finančni holding s sedežem
v državi članici, ki ni podrejen drugi zavarovalnici s sedežem
v državi članici, zavarovalnemu holdingu s sedežem v državi
članici ali mešanemu finančnemu holdingu s sedežem v državi
članici.
(2) Končna nadrejena družba na ravni Republike Slovenije je udeležena zavarovalnica, udeleženi zavarovalni holding
s sedežem v Republiki Sloveniji ali mešani finančni holding s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni podrejen drugi zavarovalnici, zavarovalnemu holdingu s sedežem v Republiki Sloveniji
ali mešanemu finančnemu holdingu s sedežem v Republiki
Sloveniji in je podrejen nadrejeni družbi iz druge države članice.
356. člen
(pristojnost Agencije za zavarovalni nadzor
za nadzor na ravni skupine)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna in odgovorna za nadzor na ravni končne nadrejene družbe na ravni EU (v
nadaljnjem besedilu: nadzor na ravni skupine), če:
1. je končna nadrejena družba na ravni EU zavarovalnica
(v nadaljnjem besedilu: končna nadrejena zavarovalnica na
ravni EU),
2. je zavarovalnica podrejena nadrejenemu zavarovalnemu holdingu s sedežem v državi članici ali mešanemu holdingu
s sedežem v državi članici,
3. skupina nima nadrejene družbe s sedežem v državi
članici in je bilančna vsota zavarovalnice večja od bilančnih
vsot zavarovalnic drugih držav članic.
(2) Če so istemu končnemu nadrejenemu zavarovalnemu
holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu na ravni EU poleg
zavarovalnice podrejene tudi zavarovalnice drugih držav članic,
je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna in odgovorna za
nadzor na ravni skupine, če ima ta zavarovalni holding oziroma
mešani finančni holding sedež v Republiki Sloveniji.
(3) Če je na čelu skupine več zavarovalnih holdingov s
sedežem v različnih državah članicah ali mešanih finančnih
holdingov s sedežem v različnih državah članicah in je vsakemu od njih podrejena tudi zavarovalnica države članice sedeža zavarovalnega oziroma mešanega finančnega holdinga,
je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna in odgovorna za
nadzor na ravni skupine, če je bilančna vsota zavarovalnice
večja od bilančnih vsot drugih podrejenih zavarovalnic drugih
držav članic.
(4) Če so istemu končnemu nadrejenemu zavarovalnemu
holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu na ravni EU poleg
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zavarovalnice podrejene tudi zavarovalnice drugih držav članic
in nobena od podrejenih zavarovalnic ni pridobila dovoljenja za
opravljanje zavarovalnih poslov v državi članici sedeža tega
zavarovalnega holdinga, je Agencija za zavarovalni nadzor
pristojna in odgovorna za nadzor zavarovalnice na ravni skupine, če je bilančna vsota zavarovalnice večja od bilančnih vsot
podrejenih zavarovalnic drugih držav članic.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna in odgovorna za nadzor na ravni skupine tudi v primerih, ko je odgovornost za tak nadzor prevzela na podlagi skupne odločitve z
nadzornimi organi držav članic sedeža zavarovalnic v skupini.
357. člen
(prenos pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor na ravni
skupine na nadzorni organ druge države članice)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko na podlagi skupne odločitve z nadzornimi organi držav članic sedeža drugih
zavarovalnic v skupini prenese svoje pristojnosti in odgovornosti za nadzor na ravni skupine iz prvega odstavka prejšnjega
člena na nadzorni organ države članice sedeža druge zavarovalnice v skupini oziroma postane nadzornik na ravni skupine,
tudi če merila iz prejšnjega člena niso izpolnjena. Prenos
pristojnosti in odgovornosti za nadzor na ravni skupine lahko
zahteva Agencija za zavarovalni nadzor ali nadzorni organ
držav članic sedeža zavarovalnic v skupini.
(2) Pred sprejemom odločitve iz prejšnjega odstavka
Agencija za zavarovalni nadzor omogoči končni nadrejeni
družbi na ravni EU s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma
podrejeni zavarovalnici z največjo bilančno vsoto možnost, da
se o tem izjavi.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor si prizadeva, da z
nadzornimi organi držav članic sedeža drugih zavarovalnic v
skupini v treh mesecih po tistem, ko je Agencija za zavarovalni
nadzor oziroma drugi pristojni nadzorni organ države članice
zahteval prenos pristojnosti, sprejme skupno odločitev glede
prenosa pristojnosti.
(4) Če zadevni nadzorni organi iz prvega odstavka tega
člena v obdobju iz prejšnjega odstavka ne sprejmejo skupne
odločitve glede prenosa pristojnosti, opravlja nadzor Agencija
za zavarovalni nadzor na ravni skupine v primerih kot je določeno v prejšnjem členu.
(5) V obdobju iz tretjega odstavka tega člena lahko
Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 19. člena Uredbe
1094/2010 preda odločitev glede prenosa pristojnosti EIOPA.
(6) Če Agencija za zavarovalni nadzor ali drug nadzorni
organ države članice sedeža druge zavarovalnice v skupini
preda odločitev glede prenosa pristojnosti EIOPA, Agencija za
zavarovalni nadzor upošteva odločitev EIOPA glede prenosa
pristojnosti.
358. člen
(obseg nadzora)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor ne vključi v nadzor na
ravni skupine ali nadzor skupine na ravni Republike Slovenije:
1. družbe v tretji državi, kjer obstajajo zakonske ovire za
prenos potrebnih podatkov, ne glede na 389. člen tega zakona;
2. družbe, ki imajo zanemarljiv vpliv na doseganje ciljev
nadzora na ravni skupine;
3. družbe, katere vključitev bi bila neprimerna in zavajajoča glede na cilje nadzora na ravni skupine.
(2) Če je v skupini več družb iz 2. točke prejšnjega odstavka in njihov skupni vpliv na cilje nadzora na ravni skupine ni
zanemarljiv, so te družbe vključene v nadzor na ravni skupine.
(3) Pred odločitvijo o nevključitvi družbe iz 2. in 3. točke
prvega odstavka tega člena v nadzor na ravni skupine, se
Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z nadzornimi organi
držav članic sedeža zavarovalnic v skupini.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 2.
in 3. točke prvega odstavka tega člena družbe ne vključi v
nadzor na ravni skupine, končna nadrejena družba na ravni EU
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s sedežem v Republiki Sloveniji na prošnjo nadzornega organa
države članice, kjer ima nevključena družba sedež, posreduje
temu nadzornemu organu podatke, ki lahko poenostavijo nadzor nad zadevno družbo.
359. člen
(nadzor skupine na ravni Republike Slovenije)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor lahko izvaja nadzor skupine na ravni končne nadrejene družbe v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: nadzor skupine na ravni Republike Slovenije).
(2) Agencija za zavarovalni nadzor utemelji nadzor iz
prejšnjega odstavka nadzorniku skupine in končni nadrejeni
družbi na ravni EU.
(3) Nadzor skupine na ravni Republike Slovenije ni možen, če je končna nadrejena družba na ravni Republike Slovenije podrejena končni nadrejeni družbi na ravni EU, ki je
v skladu s 394. oziroma 398. členom tega zakona pridobila
dovoljenje za uporabo 395. in 396. člena tega zakona.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor pri izvajanju nadzora
skupine na ravni Republike Slovenije ravna v skladu z akti
Evropske komisije, izdanimi na podlagi sedmega odstavka
216. člena Direktive 2009/138/ES.
360. člen
(nadzor skupine na ravni več držav članic)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor izvaja nadzor skupine na ravni Republike Slovenije, lahko z nadzornimi organi
drugih držav članic, ki izvajajo nadzor na ravni končne nadrejene družbe na nacionalni ravni, sklene sporazum:
1. da izvaja nadzor na ravni podskupine, ki vključuje več
držav članic, ali
2. da nadzorni organ druge države članice izvaja nadzor
na ravni podskupine, ki vključuje tudi družbe v skupini s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) V primeru sklenitve sporazuma iz prejšnjega odstavka
Agencija za zavarovalni nadzor ne izvaja nadzora skupine na
ravni Republike Slovenije.
(3) V primeru sklenitve sporazuma iz prvega odstavka
tega člena se za nadzor smiselno uporablja drugi odstavek
361. člena tega zakona.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor pri sklenitvi sporazuma
iz prvega odstavka tega člena ravna v skladu z akti Evropske
komisije, izdanimi na podlagi tretjega odstavka 217. člena Direktive 2009/138/ES.
361. člen
(določbe, ki se uporabljajo za nadzor na ravni skupine)
(1) Nadzor na ravni skupine se izvaja na ravni končne
nadrejene družbe EU v skladu s 362. do 403. členom tega
zakona.
(2) Za nadzor skupine na ravni Republike Slovenije
se smiselno uporabljajo 362. člen, 372. člen, prvi odstavek
373. člena, 374. člen, 376. do 383. člen, 399. in 400. člen tega
zakona. Obseg posameznega nadzora določi Agencija za zavarovalni nadzor.
(3) Določbe tega zakona, ki določajo pravila za nadzor
posameznih zavarovalnic, se uporabljajo za posamezne zavarovalnice znotraj skupine, razen če je v tem poglavju drugače
določeno.
362. člen
(obveznosti zavarovalnic, nadrejenega zavarovalnega
holdinga in nadrejenega mešanega finančnega holdinga
glede nadzora na ravni skupine)
(1) Zavarovalnice v skupini zavarovalnic zavarovalnemu
holdingu oziroma mešanemu finančnemu holdingu, pri katerem
se izvaja nadzor na ravni skupine, posredujejo vse informacije,
ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na ravni skupine ali
podskupine oziroma za namene nadzora skupine.
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(2) Nadrejeni zavarovalni oziroma mešani finančni holding
svoji podrejeni zavarovalnici s sedežem v državi članici posreduje vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti
na ravni skupine oziroma za namene nadzora skupine.
(3) Če nadrejeni zavarovalni holding oziroma mešani
finančni holding zavarovalnici ne posreduje informacij iz prejšnjega odstavka, zavarovalnica o tem takoj obvestiti Agencijo
za zavarovalni nadzor.
(4) Zavarovalnica, zavarovalni holding, mešani finančni holding in druga družba v skupini Agenciji za zavarovalni
nadzor oziroma drugemu nadzornemu organu, pristojnemu in
odgovornemu za nadzor na ravni skupine, omogoči dostop do
kakršnihkoli podatkov, ki so pomembni za namene nadzora
in opravljanje pregledov poslovanja za namene opravljanja
nadzora na ravni skupine.
(5) Za redno poročanje na ravni skupine se uporablja
293. člen tega zakona.
(6) Prvi do peti odstavek tega člena se uporabljajo tudi,
če zavarovalnica zavarovalni holding oziroma mešani finančni
holding, pri katerem se izvaja nadzor na ravni skupine, nima
sedeža v Republiki Sloveniji.
(7) Družba, ki je podrejena zavarovalnici, zavarovalnemu
holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, vendar ni vključena v nadzor na ravni skupine ali nadzor skupine na ravni
Republike Slovenije te zavarovalnice, zavarovalnega holdinga
oziroma mešanega finančnega holdinga, nadzornemu organu,
pristojnemu za nadzor na ravni skupine te zavarovalnice, zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga:
1. na njegovo zahtevo posreduje vse informacije, potrebne za nadzor posameznih zavarovalnic v skupini, in
2. omogoči, da opravi pregled poslovanja zaradi preveritve informacij iz 1. točke tega odstavka.
(8) Če je družba iz prejšnjega odstavka kreditna institucija
ali investicijsko podjetje, se pridobivanje oziroma preverjanje
informacij lahko opravi tudi po postopku sodelovanja med
nadzornimi organi iz 372. člena tega zakona.
(9) Če ima družba iz sedmega odstavka tega člena sedež
v drugi državi članici, se pregled poslovanja iz 2. točke sedmega odstavka tega člena lahko opravi tudi na način iz 373. člena
tega zakona.
363. člen
(naloge nadzornika skupine)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor kot nadzornik skupine
opravlja naslednje naloge:
1. usklajuje zbiranje in posredovanje ustreznih in nujnih
informacij in podatkov med nadzornimi organi, vključenimi v
nadzor na ravni skupine v času rednega poslovanja in v izrednih finančnih razmerah;
2. načrtuje in usklajuje izvajanje nadzora v času rednega
poslovanja in izrednih finančnih razmer z drugimi nadzornimi
organi, vključenimi v nadzor na ravni skupine;
3. opravlja nadzorni pregled in oceno finančnega stanja
skupine;
4. nadzira skladnost skupine s pravili glede sistema upravljanja oziroma vodenja in sistema poročanja;
5. nadzira skladnost skupine s pravili glede solventnosti,
koncentracije tveganja in transakcij znotraj skupine;
6. nadzira, ali člani uprave in nadzornega sveta udeležene
zavarovalnice izpolnjujejo pravila iz 2.5.2. oziroma 2.5.3. pododdelka tega zakona oziroma poslovodstvo zavarovalnega
holdinga pogoje iz 375. člena tega zakona;
7. sprejema druge ukrepe in odločitve na podlagi tega
zakona, kot je zlasti voditi postopek preverjanja ustreznosti
morebitnega notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine.
(2) Za namen izvajanja 2. točke prejšnjega odstavka
Agencija za zavarovalni nadzor najmanj enkrat letno skliče
sestanek z nadzornimi organi, vključenimi v nadzor na ravni
skupine.
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364. člen
(kolegij)
(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna in
odgovorna za nadzor na ravni skupine, na podlagi pisnega dogovora o usklajevanju in sodelovanju iz 365. člena tega zakona
ustanovi kolegij. Za delovanje kolegija se upoštevajo določbe
tega zakona in določbe regulativnih tehničnih standardov, ki jih
izda Evropska komisija na podlagi šestega odstavka 248. člena
Direktive 2009/138/ES.
(2) V kolegiju sodelujejo nadzorni organi, odgovorni za
nadzor končne nadrejene družbe na ravni EU in njenih podrejenih družb (v nadaljnjem besedilu: člani kolegija). V okviru
učinkovite izmenjave informacij lahko v kolegiju sodelujejo
tudi drugi nadzorni organi, v skladu z regulativnimi tehničnimi
standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi sedmega
odstavka 248. člena Direktive 2009/138/ES.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko za učinkovito
delovanje kolegija določi, da nekatere dejavnosti znotraj kolegija opravlja manjše število nadzornih organov znotraj kolegija.
(4) Kolegij zagotavlja okvir za:
1. izmenjavo informacij,
2. določanje načrta pregledov poslovanja družb v skupini
na podlagi ocene tveganosti te skupine,
3. preprečevanje in odpravljanje podvajanja nadzorniških
zahtev, vključno z zahtevami po informacijah iz 368. člena tega
zakona z namenom povečevanja učinkovitosti nadzora,
4. dosledno uporabo zahtev glede varnega in skrbnega
poslovanja oseb v zavarovalni skupini, brez poseganja v opcije
in diskrecije, ki izhajajo iz zakonodaje EU, in
5. izvajanje nadzora v izrednih finančnih razmerah ob
upoštevanju dela drugih forumov, ki bi lahko bili ustanovljeni
za ta namen.
(5) Kolegij vodi Agencija za zavarovalni nadzor. Agencija
za zavarovalni nadzor v zvezi s tem izvaja zlasti naslednje
naloge:
1. odloča o udeležbi nadzornih organov iz drugega odstavka tega člena na posameznem sestanku in pri dejavnostih
kolegija;
2. obvešča člane kolegija in druge nadzorne organe iz
drugega odstavka tega člena o sestankih in pomembnejših
zadevah, ki bodo obravnavane, ter o odločitvah, sprejetih na
sestankih kolegija, in o izvedenih aktivnostih;
3. obvešča EIOPA o dejavnosti kolegija, tudi v izrednih
finančnih razmerah, ter mu posreduje informacije, pomembne
za približevanje nadzorniških praks.
(6) Če je za ustanovitev kolegija pristojen nadzorni organ
druge države članice, Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje
v tem kolegiju na podlagi dogovora o usklajevanju in sodelovanju med člani kolegija, ki je sklenjen v skladu s 365. členom
tega zakona.
(7) Ustanovitev in delovanje kolegija ne vplivata na pristojnosti in odgovornosti Agencije za zavarovalni nadzor po
tem zakonu.
(8) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v primeru,
če nadzorni organ, pristojen za nadzor na ravni skupine, ne
opravlja nalog nadzora skupine ali če član kolegija v kolegiju
ne sodeluje v zadostni meri, v skladu z 19. členom Uredbe
1094/2010 zahteva pomoč EIOPA.
365. člen
(dogovor o usklajevanju in sodelovanju med člani kolegija)
(1) Z namenom zagotoviti učinkovito oblikovanje in delovanje kolegija Agencija za zavarovalni nadzor z drugimi člani
kolegija sklene ustrezne pisne dogovore o usklajevanju in
sodelovanju. Dogovor o usklajevanju in sodelovanju je skladen
z določbami tega člena in regulativnimi tehničnimi standardi,
ki jih izda Evropska komisija na podlagi sedmega odstavka
248. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Z dogovori iz prejšnjega odstavka se določijo postopki
za sprejemanje odločitev ter za posvetovanje in sodelovanje v
okviru kolegija.
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(3) Dogovor o usklajevanju in sodelovanju lahko določa
tudi dodatne naloge nadzornika skupine ali drugih članov kolegija, če to vodi k večji učinkovitosti nadzora in ne posega v
pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor po tem zakonu ter
ne ogroža nadzornih dejavnosti drugih članov kolegija, kar
zadeva njihove individualne odgovornosti.
(4) Dogovor o usklajevanju in sodelovanju določa najmanj
postopke za:
1. sprejem notranjih modelov skupine za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala,
2. določitev kapitalskega dodatka na ravni skupine,
3. določitev nadzornika skupine v skladu s prvim odstavkom 357. člena tega zakona,
4. posvetovanje članov kolegija glede dogovora o usklajevanju in sodelovanju ter
5. posvetovanje glede ukrepov v primeru kršitve zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine.
(5) V primeru kolegija Agencija za zavarovalni nadzor
kot nadzornik skupine sprejme končno odločitev o dogovoru o
usklajevanju in sodelovanju.
(6) Če se mnenje Agencije za zavarovalni nadzor glede
dogovora o usklajevanju in sodelovanju razlikuje od mnenja
drugih članov kolegija, lahko Agencija za zavarovalni nadzor
ali član kolegija preda zadevo, v skladu z 19. členom Uredbe
1094/2010, EIOPA.
(7) Če je član kolegija ali Agencija za zavarovalni nadzor
zadevo glede pisnega dogovora o usklajevanju in sodelovanju
iz prejšnjega člena predal EIOPA, Agencija za zavarovalni nadzor odločitev iz petega odstavka tega člena odloži in jo sprejme
v skladu z odločitvijo EIOPA.
(8) Odločitev iz petega odstavka tega člena Agencija za
zavarovalni nadzor vroči vsem članom kolegija.
366. člen
(določbe, ki se uporabljajo za odločitev o dovoljenju
za uporabo in spreminjanje notranjega modela skupine)
Za odločitev o dovoljenju in spreminjanju notranjega modela skupine se uporabljajo določbe 367. člena tega zakona in
aktov, ki jih za izda Evropska komisija na podlagi 234. člena
Direktive 2009/138/ES.
367. člen
(sodelovanje z drugimi nadzornimi organi pri odločitvi
o zahtevi za uporabo notranjega modela skupine)
(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna in
odgovorna za nadzor na ravni skupine, izda Agencija za zavarovalni nadzor dovoljenja za:
1. izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega
kapitala skupine ali
2. izračun zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice v skupini na podlagi notranjega modela, ki so jo skupaj
vložile udeležena družba in družbe, v katerih je ta družba
udeležena.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zahtevo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka nemudoma posreduje drugim
nadzornim organom, pristojnim za nadzor družb, ki so vložile
navedeno zahtevo, in EIOPA. Agencija sodeluje pri odločanju
o tem, ali naj izda dovoljenje in pod katerimi pogoji naj ga izda,
z drugimi nadzornimi organi držav članic sedeža drugih družb,
vključenih v to skupino.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor si skupaj z drugimi
nadzornimi organi prizadeva, da bi bila odločitev o zahtevi za
izdajo dovoljenja za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine kot tudi za izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala zavarovalnice v skupini z notranjim
modelom sprejeta v šestih mesecih od prejema popolne vloge
od nadzornika skupine.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor v petih mesecih od
vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena nadzornim
organom, pristojnim za nadzor družb, ki so vložile navedeno
zahtevo, posreduje predlog odločitve.
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(5) Če nadzorni organi glede zahteve iz prvega odstavka
tega člena dosežejo skupno odločitev iz tretjega odstavka
tega člena, Agencija za zavarovalni nadzor skupno odločitev
posreduje vsem vložnicam zahteve.
(6) Če v obdobju iz tretjega odstavka tega člena skupna
odločitev nadzornih organov o zahtevi iz prvega odstavka tega
člena ni sprejeta, Agencija za zavarovalni sama sprejme odločitev, pri čemer pretehta mnenje drugih nadzornih organov,
pristojnih za nadzor družb, ki so vložile zahtevo iz prvega odstavka tega člena. Obrazložitev te odločitve posreduje Agencija
za zavarovalni nadzor vložnicam zahteve.
(7) V roku iz tretjega odstavka tega člena lahko Agencija
za zavarovalni nadzor v skladu z 19. členom Uredbe 1094/2010
preda zadevo glede zahteve za izdajo dovoljenja za izračun
konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine oziroma izračun zahtevanega solventnostnega kapitala
zavarovalnice v skupini z notranjim modelom EIOPA.
(8) V primeru, ko Agencija za zavarovalni nadzor ali drug
nadzorni organ, pristojen za nadzor družb, ki so vložile zahtevo
iz prvega odstavka tega člena, zadevo glede zahteve iz prvega odstavka tega člena preda EIOPA, je treba o tem obvestiti
vse nadzorne organe, pristojne za nadzor družb, ki so vložile
zahtevo. Obdobje iz tretjega odstavka tega člena se podaljša
za en mesec, končna odločitev Agencije za zavarovalni nadzor
pa je skladna z odločitvijo EIOPA.
(9) Odločitev iz tretjega in šestega odstavka tega člena
Agencija za zavarovalni nadzor vroči tudi nadzornim organom,
pristojnim za nadzor družb, ki so vložile zahtevo iz prvega
odstavka tega člena.
(10) Če je za nadzor na ravni skupine pristojen nadzorni
organ druge države članice in je ta organ sprejel odločitev o
zahtevi za izdajo dovoljenja za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice v skupini na
podlagi notranjega modela oziroma za izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala zavarovalnice v skupini, Agencija za
zavarovalni nadzor po uradni dolžnosti podrejeni zavarovalnici
izda dovoljenje z vsebino odločitve tega nadzornega organa.
Prvi stavek tega odstavka se uporablja tudi v primeru, ko
Agencija za zavarovalni nadzor izvaja nadzor skupine na ravni
Republike Slovenije.
(11) Agencija za zavarovalni nadzor izda podrejeni zavarovalnici dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ko podrejena
zavarovalnica izpolni vse zahteve, ki izhajajo iz vsebine odločitve nadzornega organa države članice iz prejšnjega odstavka.
(12) Če Agencija za zavarovalni nadzor meni, da tveganja
podrejene zavarovalnice znatno odstopajo od predpostavk,
na katerih temelji notranji model, odobren na ravni skupine,
lahko tej zavarovalnici naloži kapitalski dodatek v skladu s
309. členom tega zakona. V izjemnih okoliščinah, če kapitalski
dodatek ni zadosten za varno poslovanje zavarovalnice, lahko
Agencija za zavarovalni nadzor tej zavarovalnici naloži izračun
zahtevanega solventnostnega kapitala s standardno formulo in
kapitalski dodatek, izračunan na podlagi standardne formule.
368. člen
(sodelovanje in izmenjava informacij med nadzornimi organi
držav članic pri nadzoru na ravni skupine)
(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine, nadzornim organom drugih držav članic, ki so odgovorni za
nadzor posameznih zavarovalnic v skupini, in EIOPA:
1. zagotovi vse pomembne informacije,
2. sistematično zbira in posreduje informacije v skladu z
regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska komisija
na podlagi tretjega odstavka 249. člena Direktive 2009/138/ES,
3. posreduje informacije v skladu z izvedbenimi tehničnimi
standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi četrtega
odstavka 249. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Pomembne informacije iz prejšnjega odstavka obsegajo zlasti poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine ter vse druge podatke, pomembne za opravljanje nadzora
na ravni skupine, predvsem:
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1. o pravni in organizacijski strukturi skupine, o vseh zavarovalnicah v skupini in drugih tesnih povezanostih,
2. o postopkih zbiranja informacij od zavarovalnic v skupini in preverjanja pravilnosti teh informacij,
3. o dogajanjih v zavarovalnici ali drugih osebah v skupini,
ki lahko resno vplivajo na druge zavarovalnice v skupini,
4. o pomembnih ukrepih, ki jih je Agencija za zavarovalni
nadzor izrekla zavarovalnici.
(3) Če je Agencija za zavarovalni nadzor odgovorna za
nadzor zavarovalnice v skupini, nadzornim organom drugih držav članic, ki so odgovorni za nadzor posameznih zavarovalnic
v skupini, in nadzorniku skupine:
1. zagotovi vse pomembne informacije, zlasti podatke iz
2. do 4. točke prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na zavarovalnico;
2. sistematično zbira in posreduje informacije v skladu z
regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih izda Evropska komisija
na podlagi tretjega odstavka 249. člena Direktive 2009/138/ES;
3. posreduje informacije v skladu z izvedbenimi tehničnimi
standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi četrtega
odstavka 249. člena Direktive 2009/138/ES.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor od nadzornika
skupine, katere del je zavarovalnica, ali nadzornika zavarovalnice države članice, ki je del skupine, ne prejme pomembnih
informacij iz prvega odstavka tega člena, lahko v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010 preda zadevo EIOPA.
369. člen
(sodelovanje in izmenjava informacij med nadzornimi organi
držav članic v primeru finančnih težav skupine)
(1) Če znotraj skupine, za katero je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine, nastopijo finančne težave, Agencija za zavarovalni nadzor takoj, ko je to mogoče, posreduje
obvestilo in informacije o tem nadzornim organom držav članic,
ki so odgovorni za nadzor posameznih zavarovalnic v skupini,
in nadzornim organom držav članic pomembnih podružnic.
(2) Zaradi preprečitve podvajanja Agencija za zavarovalni
nadzor obvestila iz prejšnjega odstavka ne posreduje nadzornim organom držav članic, ki so pristojni za nadzor posameznih
zavarovalnic v skupini, če jim je obvestilo z identično vsebino
že posredoval nadzorni organ druge države članice.
(3) Če je za nadzor skupine pristojen nadzorni organ druge države članice, Agencija za zavarovalni nadzor
ob nastopu finančnih težav v zavarovalnici, zavarovalnem
holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki je del skupine, takoj, ko je to mogoče,
o tem obvesti nadzornika skupine in nadzorne organe drugih
držav članic, ki so odgovorni za nadzor posameznih zavarovalnic v skupini.
(4) Obvestilo iz prvega in tretjega odstavka tega člena
vključuje tudi informacije o ukrepih zavarovalnice, zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je del skupine in posameznih
nadzornih organov.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zahteva sestanek vseh
zadevnih nadzornih organov, ki sodelujejo pri nadzoru skupine,
če:
1. ugotovi pomembno kršitev zahtevanega solventnostnega kapitala ali kršitev minimalnega zahtevanega kapitala
zavarovalnice v skupini,
2. ugotovi pomembno kršitev zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine,
3. je v skupini ali zavarovalnici, ki je del skupine, prišlo do
drugih izrednih razmer.
370. člen
(posvetovanje nadzornih organov, vključenih v nadzor
na ravni skupine)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor se pred posamezno
odločitvijo, ki je pomembna tudi za opravljanje nalog nadzora
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drugih nadzornih organov, s temi nadzornimi organi v okviru
kolegija posvetuje o:
1. spremembah delničarske strukture oziroma organizacijske ali upravljavske sestave zavarovalnice v skupini, za
katere je potrebno dovoljenje nadzornega organa;
2. pomembnih ukrepih, ki jih namerava izreči zavarovalnici, vključno z zahtevo za kapitalski dodatek iz 309. člena tega
zakona, in o vsakršni omejitvi uporabe notranjega modela za
izračun zahtevanega solventnostnega kapitala.
(2) V primerih iz 2. točke prejšnjega odstavka se Agencija
za zavarovalni nadzor vedno posvetuje z nadzornikom skupine.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se
Agenciji za zavarovalni nadzor ni treba posvetovati v nujnih
primerih, ali če bi tako posvetovanje lahko ogrozilo učinkovitost
odločitve. V teh primerih brez nepotrebnega odlašanja obvesti
druge člane kolegija o sprejeti odločitvi oziroma ukrepih.

Sloveniji. Nadzorni organ države članice se lahko, če tako zahteva, udeleži pregleda iz prvega stavka tega odstavka oziroma
ga v dogovoru z Agencijo za zavarovalni nadzor opravi sam.
(3) V primeru, da nadzorni organ države članice oziroma
osebe, ki jih pooblasti, v skladu z dogovorom z Agencijo za zavarovalni nadzor sami opravijo pregled iz prejšnjega odstavka,
imajo enake pristojnosti kot Agencija za zavarovalni nadzor na
podlagi 296. do 300. člena tega zakona.
(4) Če nadzorni organ države članice zavrne ali ne odgovori na zaprosilo Agencije za zavarovalni nadzor iz prvega
odstavka tega člena, lahko Agencija za zavarovalni nadzor v
skladu z 19. členom Uredbe 1094/2010 zahteva pomoč EIOPA.
(5) O opravljenih pregledih poslovanja je treba obvestiti
nadzornika skupine.

371. člen

374. člen

8.2. Upravljanje v skupini

(zahteve nadzornika skupine drugim nadzornim organom)

(sistem upravljanja skupine)

(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine, katere končna nadrejena družba na ravni EU ima sedež
v drugi državi članici, pozove nadzorne organe države sedeža
te nadrejene družbe, da pridobijo in ji posredujejo podatke o
nadrejeni družbi, pomembne za usklajevanje, kot je določeno
v 365. členu tega zakona.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor kot nadzornik skupine potrebuje podatke, ki so pomembni za nadzor skupine,
in so bili takšni podatki že posredovani drugemu nadzornemu
organu, poskuša takšne podatke najprej pridobiti od tega nadzornega organa.
(3) Če je Agencija za zavarovalni nadzor dobila poziv nadzornega organa druge države članice, ki je pristojen za nadzor
na ravni skupine, da mu za usklajevanje v okviru kolegija posreduje pomembne podatke o povezani družbi oziroma končni
nadrejeni družbi na ravni EU s sedežem v Republiki Sloveniji,
mu te podatke posreduje.

(1) Vse zavarovalnice v skupini, zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding imajo učinkovito in v organizacijsko
strukturo ter procese odločanja dobro vključeno funkcijo upravljanja tveganj, vzpostavljen učinkovit sistem notranjih kontrol
ter izpolnjujejo obveznosti iz 279. člena tega zakona. Na ravni
skupine se smiselno uporabljajo 50. in 279. člen ter 4.3. oddelek tega zakona.
(2) Družbe v skupini, zlasti zavarovalnica, ki je končna
nadrejena družba na ravni EU, so pristojne in odgovorne za
vzpostavitev in delovanje:
1. ustreznih mehanizmov za zagotavljanje solventnosti
skupine, določanje in merjenje tveganj skupine, zagotovitev
primernih lastnih virov sredstev skupine,
2. postopkov za poročanje, spremljanje in upravljanje
poslov znotraj skupine ter koncentracije tveganja v skupini.
(3) Zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding iz prvega odstavka 377. člena tega zakona izvaja
oceno tveganj in solventnosti na ravni skupine, v skladu s
156. členom tega zakona.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor dovoli, lahko zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding
iz prejšnjega odstavka istočasno z oceno tveganj in solventnosti na ravni skupine napravi oceno tveganj in solventnosti
podrejenih zavarovalnic s sedežem v državi članici in pripravi
skupni dokument, ki obravnava vse ocene. Ta skupni dokument
predloži zavarovalnica, zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding vsem zadevnim nadzornim organom istočasno.
(5) Pred izdajo dovoljenja za skupno oceno tveganj in
solventnosti se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje s
člani kolegija.
(6) Če skupina uporabi možnost iz četrtega odstavka tega
člena, to ne odveže posameznih družb v skupini obveznosti, da
izpolnjujejo pogoje iz 156. člena tega zakona.

372. člen
(sodelovanje z nadzornimi organi, odgovornimi za kreditne
in investicijske institucije)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z nadzornimi
organi, pristojnimi za nadzor kreditnih institucij ali investicijskih
podjetij, če:
1. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding obvladuje eno ali več kreditnih institucij ali investicijskih
podjetij,
2. zavarovalnico in kreditno institucijo oziroma investicijsko podjetje obvladuje skupna družba,
3. zavarovalnico obvladuje kreditna institucija ali investicijsko podjetje.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor si z nadzornimi organi
iz prejšnjega odstavka izmenjuje vse informacije, ki lahko olajšajo njihove naloge in jim omogočijo nadzor nad poslovanjem
in splošnim finančnim položajem družb, ki jih nadzorujejo.
373. člen
(pregled poslovanja zaradi preveritve informacij)
(1) Če želi Agencija za zavarovalni nadzor zaradi nadzora,
za katerega je pristojna in odgovorna po tem zakonu, preveriti
informacije, ki se nanašajo na zavarovalnico, zavarovalni holding, kreditno institucijo, investicijsko podjetje, mešani finančni
holding, mešani zavarovalni holding ali drugo družbo v skupini,
ki ima sedež v drugi državi članici, zaprosi nadzorni organ te
druge države članice, da opravi pregled poslovanja te družbe
zaradi preveritve teh informacij ali da ji omogoči, da sama
opravi tak pregled poslovanja.
(2) Na zaprosilo nadzornega organa države članice Agencija za zavarovalni nadzor opravi pregled zavarovalnice, zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali druge
nenadzorovane družbe v skupini, ki ima sedež v Republiki

375. člen
(poslovodstvo nadrejenega zavarovalnega holdinga oziroma
mešanega finančnega holdinga)
(1) Nadrejeni zavarovalni holding oziroma mešani finančni
holding zagotovi, da ima njegovo poslovodstvo ustrezen ugled
in izkušnje za vodenje njegovih poslov.
(2) Za poslovodstvo nadrejenega zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona o upravi in nadzornem svetu
zavarovalnice.
8.3. Finančni položaj skupine
376. člen
(nadzor solventnosti skupine)
(1) Če je zavarovalnica končna nadrejena zavarovalnica
na ravni EU iz 1. točke prvega odstavka 356. člena tega zakona
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ali zavarovalnica iz 3. točke prvega odstavka 356. člena tega
zakona, zagotovi, da skupina razpolaga s primernimi lastnimi
viri sredstev, ki imajo najmanj enako vrednost kot zahtevani
solventnostni kapital skupine, izračunan v skladu z določbami
378. do 392. člena tega zakona.
(2) Zavarovalnica iz drugega do četrtega odstavka
356. člena tega zakona zagotovi, da skupina razpolaga s primernimi lastnimi viri sredstev, ki imajo najmanj enako vrednost
kot zahtevani solventnostni kapital skupine, izračunan v skladu
z določbami 378. do 392. člena tega zakona.
(3) V primeru neizpolnjevanja zahtev glede skladnosti
primernih lastnih virov sredstev skupine z zahtevanim solventnostnim kapitalom na ravni skupine iz prvega in drugega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 247. in
249. člena tega zakona.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor takoj, ko dobi obvestilo
zavarovalnice iz prvega ali drugega odstavka tega člena, da
primerni lastni viri sredstev skupine ne krijejo več zahtevanega
solventnostnega kapitala na ravni skupine, ali da obstaja tveganje neskladnosti primernih lastnih virov sredstev z zahtevanim
solventnostnim kapitalom v naslednjih treh mesecih, o tem
obvesti druge nadzorne organe v kolegiju.
377. člen
(pogostost izračuna)
(1) Naslednje družbe izvedejo najmanj enkrat letno izračun zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine
in podatke za izračun ter njegov rezultat sporočijo Agenciji za
zavarovalni nadzor:
1. zavarovalnica, ki je v skladu s prvim ali drugim odstavkom prejšnjega člena odgovorna za zagotavljanje primernih
lastnih virov sredstev v višini zahtevanega solventnostnega
kapitala,
2. zavarovalni holding ali mešani finančni holding, ki je
končni nadrejeni zavarovalni holding oziroma mešani finančni
holding na ravni EU, ali
3. druga družba v skupini, ki jo določi Agencija za zavarovalni nadzor po posvetovanju z zadevnimi nadzornimi organi
in skupino.
(2) Zavarovalnice, zavarovalni holding oziroma mešani
finančni holding iz prejšnjega odstavka redno spremljajo skladnost primernih lastnih virov sredstev za zagotavljanje zahtevanega solventnostnega kapitala skupine. Če se tveganja, ki
jim je skupina izpostavljena, močno razlikujejo od predpostavk,
ki so bile osnova pri zadnjem izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine, zahtevani solventnostni
kapital na ravni skupine nemudoma ponovno izračunajo in
sporočijo Agenciji za zavarovalni nadzor.
(3) Če ima Agencija za zavarovalni nadzor dokaze, da so
se tveganja v skupini močno spremenila, lahko od oseb iz prvega odstavka tega člena zahteva ponoven izračun zahtevanega
solventnostnega kapitala na ravni skupine.
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pine uporablja metoda odbitkov in združevanja (alternativna
metoda) ali kombinacijo metod računovodske konsolidacije
in metod odbitkov in združevanja, če metoda računovodske
konsolidacije ni primerna.
(5) Odločbo iz prejšnjega odstavka pošlje Agencija za
zavarovalni nadzor zavarovalnici ali zavarovalnemu holdingu,
ki izračunava zahtevani solventnostni kapital na ravni skupine.
(6) Če nadzornik skupine določi metodo za izračun solventnosti skupine, je ta metoda dokončna in jo Agencija za
zavarovalni nadzor upošteva pri opravljanju nadzora skupine
na ravni Republike Slovenije.
379. člen
(obseg in način konsolidacije)
(1) Pri izračunu solventnosti skupine se upošteva sorazmerni delež, ki ga ima udeležena družba v povezanih družbah.
(2) Sorazmerni delež je:
1. odstotek, ki se uporabi za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov, če se za izračun solventnosti skupine uporabi metoda, ki temelji na metodi računovodske konsolidacije;
2. delež vpisanega kapitala, ki ga ima udeležena družba
posredno ali neposredno, če se za izračun solventnosti skupine
uporabi metoda odbitkov in združevanja.
(3) Če podrejena zavarovalnica nima zadostnih primernih
lastnih virov sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega
kapitala, se ne glede na uporabljeno metodo za izračun solventnosti skupine upošteva skupni solventnostni primanjkljaj
te podrejene zavarovalnice.
(4) Kjer je odgovornost nadrejene družbe omejena samo
na delež kapitala, katerega imetnica je, ob upoštevanju odgovornosti drugih delničarjev, katerih dolgoročna plačilna sposobnost je ustrezna, lahko Agencija za zavarovalni nadzor dovoli,
da se solventnostni primanjkljaj podrejene zavarovalnice upošteva sorazmerno. Odgovornost drugih delničarjev iz prvega
stavka tega odstavka je ugotovljena na zanesljiv način, če je
treba, tudi tako, da ti delničarji dajo Agenciji za zavarovalni
nadzor zavezujočo pisno izjavo o tem.
380. člen
(posebni primeri konsolidacije)
Agencija za zavarovalni nadzor po posvetovanju z drugimi
zadevnimi nadzornim organi in skupino določi sorazmerni delež
za namen nadzora solventnosti skupine:
1. za družbe, povezane s skupnim vodenjem;
2. za družbe, za katere je ocenila, da neposredno ali
posredno imetništvo glasovalnih pravic ali kapitala šteje kot
udeležba, saj po njenem mnenju učinkovito izvaja znaten vpliv
na to družbo;
3. za družbe, nad katerimi po njenem mnenju udeleženo
podjetje izvaja prevladujoč vpliv.
381. člen

378. člen

(omejitev uporabe primernih lastnih virov sredstev)

(izračun solventnosti skupine)

(1) Vpisan, vendar ne vplačan kapital povezane zavarovalnice se v izračunu solventnosti skupine upošteva samo,
če izpolnjuje pogoje za kritje zahtevanega solventnostnega
kapitala te povezane zavarovalnice.
(2) V izračun solventnosti skupine se ne vključi:
1. vpisanega, vendar nevplačanega kapitala, ki predstavlja možno obveznost udeležene družbe;
2. vpisanega, vendar nevplačanega kapitala udeležene
zavarovalnice, ki predstavlja možno obveznost povezane zavarovalnice;
3. vpisanega, vendar nevplačanega kapitala povezane
zavarovalnice, ki predstavlja možno obveznost druge povezane
zavarovalnice iste udeležene zavarovalnice.
(3) Če nekateri primerni lastni viri sredstev povezane
zavarovalnice niso na razpolago za pokrivanje zahtevanega
solventnostnega kapitala končne nadrejene zavarovalnice na

(1) Solventnost skupine se izračuna v skladu s:
– 378. do 392. členom tega zakona in
– akti, ki jih sprejme Evropska komisija na podlagi četrtega in petega odstavka 227. člena in 234. člena Direktive
2009/138/ES.
(2) Za izračun solventnosti skupine se uporabi eno od
naslednjih metod:
1. metoda računovodske konsolidacije,
2. metoda odbitkov in združevanja.
(3) Če je zavarovalnica končna nadrejena zavarovalnica
na ravni EU, izračuna solventnost skupine z metodo računovodske konsolidacije (standardna metoda).
(4) Če je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine, lahko po posvetovanju z drugimi zadevnimi nadzornimi
organi in s skupino odloči, da se za izračun solventnosti sku-

Stran

10666 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

ravni EU, se v izračun solventnosti skupine vključi samo del, ki
je primeren za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala te
povezane zavarovalnice.
(4) V izračun solventnosti skupine se lahko vključijo lastni
viri sredstev iz prvega in tretjega odstavka tega člena v skupni
višini, ki ne presega zahtevanega solventnostnega kapitala
povezane zavarovalnice.
(5) Pomožni lastni viri sredstev povezane zavarovalnice,
ki se lahko uporabijo za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala samo po predhodni odobritvi s strani nadzornega organa,
se v izračun solventnosti skupine vključijo le, če jih je odobril
nadzorni organ, pristojen za nadzor povezane zavarovalnice.
382. člen
(odprava dvojne uporabe primernih lastnih virov sredstev)
(1) Za namen kritja solventnosti skupine s primernimi
lastnimi viri sredstev dvojna uporaba lastnih virov sredstev ni
dovoljena.
(2) Pri izračunu solventnosti skupine je treba izključiti:
1. vrednost vseh sredstev udeležene zavarovalnice, ki
predstavljajo financiranje primernih lastnih virov sredstev za
izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala njenih
povezanih zavarovalnic;
2. vrednost vseh sredstev povezane zavarovalnice, ki
predstavljajo financiranje primernih lastnih virov sredstev za
izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala udeležene
zavarovalnice;
3. vrednost vseh sredstev povezane zavarovalnice, ki
predstavljajo financiranje primernih lastnih virov sredstev za
izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala drugih
povezanih zavarovalnic udeležene družbe.
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386. člen
(vmesni zavarovalni holding in mešani finančni holding)
(1) Pri izračunavanju solventnosti skupine zavarovalnice,
ki je prek zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: vmesni zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding) udeležena v povezani
zavarovalnici države članice ali tretje države, se vmesni zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding obravnava kot
zavarovalnica. Za namen tega izračuna za vmesni zavarovalni
holding oziroma mešani finančni holding veljajo pravila tega
zakona glede primernih lastnih virov sredstev in zahtevanega
solventnostnega kapitala.
(2) Če tvori primerne lastne vire sredstev vmesnega zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga
podrejeni dolg ali drugi primerni lastni viri sredstev, ki so v
skladu s 199. členom tega zakona predmet omejitev, so ti primerni lastni viri sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega
kapitala na ravni skupine omejeni tako, da se smiselno uporabijo omejitve iz 199. člena tega zakona. Smiselna uporaba
pomeni primerjavo celotnih primernih lastnih virov sredstev na
ravni skupine z zahtevanim solventnostnim kapitalom na ravni
skupine.
(3) Primerni lastni viri sredstev vmesnega zavarovalnega
holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga, ki so v lasti
zavarovalnice s sedežem v državi članici in za katere se zahteva predhodna odobritev v skladu s 194. členom tega zakona,
se v izračun solventnosti skupine vključijo le, če jih je odobrila
Agencija za zavarovalni nadzor.
387. člen
(povezane zavarovalnice tretjih držav)

(1) Pri izračunu solventnosti skupine se ne upošteva
primernih lastnih virov sredstev, ki izhajajo iz medsebojnega
financiranja med udeleženo zavarovalnico in:
– z udeleženo zavarovalnico povezano družbo,
– v udeleženi zavarovalnici udeleženo družbo ali
– drugo povezano družbo katerekoli v udeleženi zavarovalnici udeležene družbe.
(2) Pri izračunu solventnosti skupine se ne upoštevajo
primerni lastni viri sredstev povezane zavarovalnice, ki se uporabljajo za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala povezane zavarovalnice in ki izhajajo iz medsebojnega financiranja s
katerokoli drugo povezano družbo z udeleženo zavarovalnico.
(3) Medsebojno financiranje obstaja vsaj takrat, kadar
ima udeležena zavarovalnica ali katera njenih povezanih družb
delnice ali posojila v drugi družbi, ki je neposredna ali posredna
lastnica primernih lastnih virov sredstev, ki izpolnjujejo pogoje
za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala udeležene zavarovalnice oziroma njenih povezanih družb.

(1) Pri izračunu solventnosti skupine z metodo odbitkov
in združevanja se v skupini zavarovalnice, ki je udeležena v
zavarovalnici tretje države, ta zavarovalnica tretje države šteje
za povezano zavarovalnico.
(2) Če je v tretji državi, kjer ima zavarovalnica sedež,
režim solventnosti najmanj enakovreden režimu iz 4.7.
do 4.12. oddelka tega zakona, lahko Agencija za zavarovalni
nadzor pri nadzoru na ravni skupine določi, da se v zvezi s to
zavarovalnico upoštevajo zahtevani solventnostni kapital in primerni lastni viri sredstev, kot je določeno v tretji državi sedeža.
(3) Preverjanje, ali je režim solventnosti v tretji državi enakovreden režimu solventnosti po tem zakonu, izvede Agencija
za zavarovalni nadzor na zahtevo udeležene zavarovalnice iz
prvega odstavka tega člena ali na lastno pobudo. V ta namen
se posvetuje z drugimi zadevnimi nadzornimi organi držav članic in EIOPA ter pri oceni upošteva akte, ki jih sprejme Evropska komisija na podlagi četrtega in petega odstavka 227. člena
Direktive 2009/138/ES.
(4) Če je režim solventnosti v tretji državi ocenila Evropska komisija, Agencija za zavarovalni nadzor upošteva njeno
oceno in se prejšnji odstavek ne uporablja.

384. člen

388. člen

383. člen
(odprava ustvarjanja kapitala znotraj skupine)

(vrednotenje sredstev in obveznosti v skupini)
Sredstva in obveznosti se za namen ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti skupine glede upravljanja tveganj in za
namen nadzora na ravni skupine vrednotijo v skladu s 174. členom tega zakona.
385. člen
(povezane zavarovalnice)
(1) V izračun solventnosti skupine se vključi udeleženo
zavarovalnico in vse njene povezane zavarovalnice.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko dovoli, da se pri
izračunu solventnosti skupine za posamezno povezano zavarovalnico države članice uporabijo zahtevani solventnostni kapital
in primerni lastni viri sredstev, kot je določeno v državi članici,
kjer ima povezana zavarovalnica sedež.

(povezane kreditne institucije, investicijska podjetja
in finančne institucije)
(1) Pri izračunu solventnosti skupine zavarovalnice, ki je
udeležena v kreditni instituciji, investicijskem podjetju ali finančni instituciji, osebe iz prvega odstavka 377. člena tega zakona
smiselno uporabljajo metodo računovodske konsolidacije ali
metodo odbitkov in združevanja, kot sta določeni v predpisu, ki
ureja izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb
v finančnem konglomeratu.
(2) Uporabo metode računovodske konsolidacije za izračun solventnosti skupine iz prejšnjega odstavka predhodno
odobri Agencija za zavarovalni nadzor, če meni, da je raven
integriranega upravljanja in notranjega nadzora v skupini zadovoljiva.
(3) Pri izračunu solventnosti skupine lahko Agencija za
zavarovalni nadzor na zahtevo osebe iz prvega odstavka
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377. člena tega zakona ali na lastno pobudo odloči, da se
udeležba iz prvega odstavka tega člena odšteje od primernih
lastnih virov sredstev za izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine.
389. člen
(nerazpoložljivost potrebnih informacij)
(1) Če oseba iz prvega odstavka 377. člena tega zakona
ali Agencija za zavarovalni nadzor pri izvajanju nadzora na
ravni skupine nima za izračun solventnosti skupine potrebnih
informacij, ki se nanašajo na povezano družbo s sedežem v
državi članici ali v tretji državi, se knjigovodska vrednost te
družbe v udeleženi zavarovalnici odšteje od primernih lastnih
virov sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala
na ravni skupine.
(2) V primeru povezane družbe iz prejšnjega odstavka
nerealizirani dobički, ki so povezani z udeležbo v povezani
družbi, niso primerni lastni viri sredstev za kritje zahtevanega
solventnostnega kapitala na ravni skupine.
390. člen
(metoda računovodske konsolidacije – standardna metoda)
(1) Solventnost skupine zavarovalnice je razlika med:
1. primernimi lastnimi viri sredstev za kritje zahtevanega
solventnostnega kapitala, izračunanimi na podlagi konsolidiranih podatkov, in
2. zahtevanim solventnostnim kapitalom na ravni skupine,
izračunanim na podlagi konsolidiranih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: konsolidirani zahtevani solventnostni kapital skupine).
(2) Za izračun primernih lastnih virov sredstev na podlagi
konsolidiranih podatkov se uporabljajo določbe 4.9. oddelka
tega zakona. Za izračun konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine se uporabljajo določbe
4.10. oddelka tega zakona.
(3) Konsolidirani zahtevani solventnostni kapital na ravni
skupine je najmanj enak seštevku (v nadaljnjem besedilu: minimalni konsolidirani zahtevani solventnostni kapital na ravni
skupine):
1. zahtevanega minimalnega kapitala končne nadrejene
zavarovalnica na ravni EU in
2. sorazmernega deleža zahtevanega minimalnega kapitala povezanih zavarovalnic.
(4) Minimalni konsolidirani zahtevani solventnostni kapital
na ravni skupine pokrivajo primerni osnovni lastni viri sredstev,
kot so določeni v 200. členu tega zakona. Za primerne osnovne
lastne vire sredstev iz prvega stavka tega odstavka se smiselno
uporablja 250. in 379. do 389. člen tega zakona.
(5) Če oseba iz prvega odstavka 377. člena tega zakona
izračunava solventnost skupine z metodo računovodske konsolidacije, Agenciji za zavarovalni nadzor predloži pojasnilo
razlike med vsoto zahtevanega solventnostnega kapitala vseh
zavarovalnic v skupini in konsolidiranim zahtevanim solventnostnim kapitalom.
391. člen
(metoda odbitkov in združevanja – alternativna metoda)
(1) Solventnost skupine zavarovalnice je razlika med:
1. skupnimi primernimi lastnimi viri sredstev skupine in
2. skupnim zahtevanim solventnostnim kapitalom na ravni
skupine.
(2) Skupni primerni lastni viri sredstev skupine so vsota:
1. primernih lastnih sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala končne nadrejene zavarovalnice in
2. sorazmernega deleža končne nadrejene zavarovalnice
v primernih lastnih sredstvih za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala povezanih zavarovalnic.
(3) Skupni zahtevani solventnostni kapital na ravni skupine je vsota:
1. zahtevanega solventnostnega kapitala končne nadrejene zavarovalnice in
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2. sorazmernega deleža zahtevanega solventnostnega
kapitala povezanih zavarovalnic.
(4) Če je udeležba zavarovalnice v povezani zavarovalnici
v celoti ali deloma sestavljena iz posrednega lastništva, se pri
določanju sorazmernega deleža 2. točke drugega in tretjega
odstavka tega člena upošteva vrednost posrednega lastništva,
upoštevajoč zaporedne interese.
392. člen
(kapitalski dodatek na ravni skupine)
(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s
356. členom tega zakona pristojna za nadzor na ravni skupine, opravlja nadzor tveganj, ki jim je skupina izpostavljena.
Agencija za zavarovalni nadzor lahko odredi kapitalski dodatek
na ravni skupine, če oceni, da v izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala skupine tveganja skupine niso ustrezno
upoštevana.
(2) Če skupina izračunava zahtevani solventnostni kapital
po metodi, ki temelji na računovodski konsolidaciji, Agencija za
zavarovalni nadzor pri določitvi kapitalskega dodatka upošteva
zlasti, če so:
1. tveganja na ravni skupine ustrezno zajeta v standardni
formuli ali uporabljenem notranjem modelu,
2. nadzorni organi zavarovalnicam v skupini naložili kapitalske dodatke v skladu s 309. členom tega zakona.
(3) Če skupina izračunava zahtevani solventnostni kapital
z metodo odbitkov in združevanja, Agencija za zavarovalni nadzor pri določitvi kapitalskega dodatka upošteva zlasti tveganja
na ravni skupine, ki zaradi težkega merjenja v zahtevanem
solventnostnem kapitalu niso ustrezno zajeta.
(4) Za kapitalski dodatek na ravni skupine se smiselno
uporabljajo določbe 309. člena tega zakona.
393. člen
(solventnost skupine zavarovalnega holdinga oziroma
mešanega finančnega holdinga)
(1) Če je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine, v kateri so zavarovalnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu podrejene zavarovalnice Republike Slovenije
ali EU, zagotovi, da se solventnost skupine izračuna na ravni
tega zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega
holdinga.
(2) Pri izračunu solventnosti skupine iz prejšnjega odstavka se uporablja 378. do 392. člen tega zakona.
(3) Nadrejeni zavarovalni holding oziroma mešani finančni
holding iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu solventnosti skupine obravnava kot zavarovalnica, za katero veljajo
pravila tega zakona glede zahtevanega solventnostnega kapitala in lastnih virov sredstev.
394. člen
(pogoji za podrejene zavarovalnice)
(1) 395. in 396. člen tega zakona se uporabljata v skladu s:
– 378. do 392. členom tega zakona in
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi 241. člena
Direktive 2009/138/ES.
(2) 395. in 396. člen tega zakona se za zavarovalnici
podrejeno zavarovalnico uporabljata, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. v zvezi s podrejeno zavarovalnico nadzornik na ravni skupine ni sprejel odločitve na podlagi prvega odstavka
358. člena tega zakona,
2. upravljanje tveganj in notranja kontrola nadrejene zavarovalnice vključujejo podrejeno zavarovalnico in nadrejena
zavarovalnica dokaže zadevnim nadzornim organom, da skrbno upravlja podrejeno zavarovalnico,
3. nadrejena zavarovalnica je prejela dovoljenje iz četrtega odstavka 374. člena tega zakona in soglasje iz drugega
odstavka 403. člena tega zakona,
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4. nadrejena zavarovalnica je predložila zahtevo in dobila
dovoljenje za uporabo 395. in 396. člena tega zakona.
(3) Zahtevo za uporabo 395. in 396. člena tega zakona
predloži nadrejena zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji pri nadzornemu organu države članice, ki je pristojen za
nadzor podrejene zavarovalnice.
(4) Če je Agencija za zavarovalni nadzor prejela zahtevo za uporabo 395. in 396. člena tega zakona od nadrejene
zavarovalnice iz druge države članice, o tem nemudoma obvesti EIOPA in druge člane kolegija ter jim posreduje popolno
zahtevo.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zagotovi, da člani
kolegija v treh mesecih po tistem, ko vsi člani kolegija prejmejo
popolno zahtevo za uporabo 395. in 396. člena tega zakona,
glede zahteve sprejmejo skupno odločitev.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor v dveh mesecih po
prejemu zahteve iz tretjega odstavka tega člena članom kolegija posreduje predlog odločitve glede uporabe 395. in 396. člena
tega zakona.
(7) Agencija za zavarovalni nadzor pošlje vložniku zahteve iz druge države članice skupno odločitev glede zahteve iz
četrtega odstavka tega člena.
(8) Če člani kolegija glede zahteve iz tretjega odstavka
tega člena v obdobju iz petega odstavka tega člena ne sprejmejo skupne odločitve, sprejme odločitev Agencija za zavarovalni nadzor. Pri odločitvi upošteva stališča in pomisleke drugih
članov kolegija.
(9) Odločitev, ki obsega obrazložitev večjih odstopanj od
stališč drugih članov kolegija, pošlje Agencija za zavarovalni
nadzor vložniku zahteve in članom kolegija.
(10) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v obdobju
iz petega odstavka tega člena glede zahteve iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena v skladu z 19. členom Uredbe
1094/2010 preda odločitev EIOPA.
(11) Če nadzorni organ, ki nadzoruje podrejeno zavarovalnico, v obdobju iz petega odstavka tega člena v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010 odločitev preda EIOPA, Agencija
za zavarovalni nadzor odločitev iz osmega odstavka tega člena
odloži in počaka na odločitev EIOPA. Odločitev Agencije za zavarovalni nadzor je v tem primeru skladna z odločitvijo EIOPA.
395. člen
(določitev zahtevanega solventnostnega kapitala
podrejene zavarovalnice)
(1) Če se zahtevani solventnostni kapital podrejene zavarovalnice izračunava z notranjim modelom, ki je odobren v
skladu s 367. členom tega zakona, in Agencija za zavarovalni
nadzor meni, da tveganja te zavarovalnice močno odstopajo od
predpostavk v notranjem modelu, v primerih iz 309. člena tega
zakona predlaga nadzorniku skupine kapitalski dodatek za to
zavarovalnico, ali v izjemnih okoliščinah, da ta zavarovalnica
izračuna zahtevani solventnostni kapital s standardno formulo.
Agencija za zavarovalni nadzor svoj predlog in razloge posreduje kolegiju ter podrejeni zavarovalnici.
(2) Če se zahtevani solventnostni kapital podrejene zavarovalnice izračunava s standardno formulo in Agencija za
zavarovalni nadzor meni, da tveganja te zavarovalnice močno
odstopajo od predpostavk, ki so osnova za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala po standardni formuli, predlaga
nadzorniku na ravni skupine v primerih iz 309. člena tega
zakona kapitalski dodatek za to zavarovalnico ali uporabo
specifičnih parametrov v skladu z 217. členom tega zakona.
Agencija za zavarovalni nadzor svoj predlog in razloge posreduje kolegiju in podrejeni zavarovalnici.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zagotovi, da z drugimi
člani kolegija sprejme skupno odločitev glede:
– predloga iz prvega in drugega odstavka tega člena;
– predloga za kapitalski dodatek, uporabo standardne
formule ali uporabo specifičnih parametrov, ki ga prejme od
nadzornega organa države članice, kjer ima podrejena zavarovalnica sedež, če je pristojna za nadzor na ravni skupine.
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Skupno odločitev glede predloga iz prvega in drugega
odstavka tega člena posreduje Agencija za zavarovalni nadzor
podrejeni zavarovalnici in članom kolegija.
(4) Če se Agencija za zavarovalni nadzor s predlogom iz
druge alineje prejšnjega odstavka ne strinja, odločitev v roku
enega meseca od prejema predloga v skladu z 19. členom
Uredbe 1094/2010 preda EIOPA.
(5) Če nadzornik skupine v enem mesecu po prejemu
predloga iz prvega in drugega odstavka tega člena v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010 odločitev preda EIOPA, Agencija
za zavarovalni nadzor sprejme končno odločitev, ki je skladna
z odločitvijo EIOPA.
(6) Končno odločitev glede predloga iz prvega in drugega
odstavka tega člena posreduje Agencija za zavarovalni nadzor
podrejeni zavarovalnici in članom kolegija.
396. člen
(neskladnost z zahtevami solventnostnega in minimalnega
kapitala podrejene zavarovalnice)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z 247. členom tega zakona ugotovi, da se je v podrejeni zavarovalnici
poslabšal finančni položaj tako, da je ogroženo izpolnjevanje
zahtevanega solventnostnega kapitala ali zahtevanega minimalnega kapitala, predlagane ukrepe nemudoma sporoči
drugim članom kolegija.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi neskladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom pri podrejeni
zavarovalnici, članom kolegija nemudoma posreduje sanacijski
načrt iz 249. člena tega zakona.
(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi neskladnost
z zahtevanim minimalnim kapitalom pri podrejeni zavarovalnici,
članom kolegija nemudoma posreduje kratkoročni finančni načrt
iz 250. člena tega zakona in jih obvesti o sprejetih ukrepih.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor si prizadeva, da z
drugimi člani kolegija v enem mesecu sprejme sporazum glede:
– ukrepov iz prvega odstavka tega člena in
– ukrepov, ki so jih predlagali člani kolegija, ko se je poslabšal finančni položaj družbe v skupini tako, da je ogroženo
izpolnjevanje zahtevanega solventnostnega kapitala ali zahtevanega minimalnega kapitala.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor si prizadeva, da z
drugimi člani kolegija v štirih mesecih sprejme sporazum glede:
– sanacijskega načrta iz drugega odstavka tega člena in
– sanacijskega načrta, ki so ga predlagali člani kolegija v
primeru neskladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom
družbe v skupini.
(6) Če sporazum s člani kolegija glede ukrepov iz prvega
odstavka tega člena ali sanacijskega načrta iz drugega odstavka tega člena v obdobju iz četrtega oziroma petega odstavka
tega člena ni bil sklenjen, Agencija za zavarovalni nadzor o
ukrepih oziroma odobritvi sanacijskega načrta odloči sama,
upoštevajoč tudi druga mnenja članov kolegija.
397. člen
(prenehanje odstopanja za podrejeno zavarovalnico)
(1) 395. in 396. člen tega zakona se za podrejeno zavarovalnico prenehajo uporabljati, ko ne izpolnjuje več pogojev iz
drugega odstavka 394. člena tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor o odločitvi, da podrejena zavarovalnica s sedežem v drugi državi članici ni več
vključena v nadzor na ravni skupine, takoj obvesti nadrejeno
zavarovalnico in nadzorni organ države članice sedeža podrejene zavarovalnice.
(3) Za uporabo 395. in 396. člena tega zakona nadrejena
zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji zagotovi, da so
pogoji iz 2. do 4. točke drugega odstavka 394. člena tega zakona stalno izpolnjeni. Če pogoji niso izpolnjeni, obvesti Agencijo
za zavarovalni nadzor in nadzorni organ države članice sedeža
podrejene zavarovalnice ter jim predstavi načrt za ponovno
izpolnitev pogojev.
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(4) Agencija za zavarovalni nadzor v primeru uporabe
395. in 396. člena tega zakona najmanj enkrat letno preveri,
ali so pogoji iz 2. do 4. točke drugega odstavka 394. člena
tega zakona stalno izpolnjeni. Če se pri preverjanju pokažejo
pomanjkljivosti, od nadrejene zavarovalnice zahteva načrt za
ponovno izpolnitev pogojev.
(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor po posvetovanju s
člani kolegija ugotovi, da načrt iz tretjega ali četrtega odstavka
tega člena ni ustrezen ali se v dogovorjenem obdobju ne izvaja,
odloči, da pogoji iz 2. do 4. točke drugega odstavka 394. člena
tega zakona niso več izpolnjeni. O odločitvi obvesti nadzorni
organ podrejene zavarovalnice.
(6) Ponovna uporaba 395. in 396. člena tega zakona je
možna v skladu s postopkom iz 394. člena tega zakona.
398. člen
(podrejene zavarovalnice zavarovalnega holdinga
oziroma mešanega finančnega holdinga)
Za zavarovalnemu holdingu oziroma mešanemu finančnemu holdingu podrejene zavarovalnice se smiselno uporabljajo določbe 394. do 397. člena tega zakona.
8.4. Nadzor tveganja koncentracije in transakcij
znotraj skupine
399. člen
(nadzor tveganja koncentracije)
(1) Osebe iz prvega odstavka 377. člena tega zakona
Agenciji za zavarovalni nadzor redno ali najmanj enkrat letno
poročajo o morebitnem pomembnem tveganju koncentracije
na ravni skupine.
(2) Če je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine, opravlja nadzor tveganja koncentracije v skupini:
– v skladu s tem in 402. členom tega zakona in
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi četrtega
odstavka 244. člena Direktive 2009/138/ES.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor se kot nadzornik skupine z zadevnimi nadzornimi organi drugih držav članic in samo
skupino posvetuje in določi vrste tveganj, o katerih poročajo
zavarovalnice v skupini v vseh okoliščinah. Pri opredelitvi in
izražanju mnenja o vrsti tveganja Agencija za zavarovalni nadzor in zadevni nadzorni organi drugih držav članic upoštevajo
določeno skupino in strukturo upravljanja tveganj skupine.
(4) Za namen opredelitve pomembnega tveganja koncentracije na ravni skupine, o katerem se poroča, določi Agencija
za zavarovalni nadzor mejne vrednosti skupine, ki temeljijo na
zahtevanem solventnostnem kapitalu, zavarovalno-tehničnih
rezervacijah ali obojem. O mejnih vrednostih skupine se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z zadevnimi nadzornimi
organi drugih držav članic in skupino.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor pri pregledu tveganja
koncentracije spremlja zlasti morebitna tveganja okužbe v skupini, tveganja konflikta interesov ter raven in obseg tveganj.
400. člen
(nadzor transakcij znotraj skupine)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor kot nadzornik skupine
opravlja nadzor transakcij med družbami v skupini in nadzor
transakcij, ki jih družbe v skupini opravijo s fizičnimi osebami,
ki so z družbami v skupini tesno povezane:
– v skladu s tem in 402. členom tega zakona in
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi četrtega
odstavka 245. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Osebe iz prvega odstavka 377. člena tega zakona
redno ali najmanj enkrat letno Agenciji za zavarovalni nadzor
poročajo o vseh pomembnejših transakcijah znotraj skupine
in o transakcijah s fizičnimi osebami, ki so tesno povezane z
družbami v skupini. O zelo pomembni transakciji znotraj skupine oseba iz prvega odstavka 377. člena tega zakona poroča
takoj, ko je mogoče.
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(3) Agencija za zavarovalni nadzor se z zadevnimi nadzornimi organi drugih držav članic in skupino posvetuje glede
vrst transakcij, o katerih zavarovalnice v skupini poročajo v
vseh okoliščinah. Pri opredelitvi in izražanju mnenja o vrstah
transakcij Agencija za zavarovalni nadzor in zadevni nadzorni
organi drugih držav članic upoštevajo določeno skupino in
strukturo upravljanja tveganj skupine. Agencija za zavarovalni
nadzor kot nadzornik skupine odloči o vrstah transakcij, o katerih zavarovalnice v skupini poročajo v vseh okoliščinah, sama
po posvetovanju z zadevnimi nadzornimi organi.
(4) Za namen opredelitve pomembne transakcije in zelo
pomembne transakcije, o kateri se poroča, določi Agencija za
zavarovalni nadzor mejne vrednosti skupine, ki temeljijo na
zahtevanem solventnostnem kapitalu, zavarovalno-tehničnih
rezervacijah ali obojem. O mejnih vrednostih skupine se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z zadevnimi nadzornimi
organi drugih držav članic in skupino.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor pri nadzoru transakcij
znotraj skupine spremlja zlasti morebitna tveganja okužbe v
skupini, nevarnost konflikta interesov ter raven in obseg tveganj.
401. člen
(nadzor tveganja koncentracij in transakcij znotraj skupine
na ravni končne nadrejene družbe)
Agencija za zavarovalni nadzor kot nadzornik skupine
lahko po posvetovanju s člani kolegija odloči, da ne opravlja
nadzora tveganja koncentracij in transakcij znotraj skupine na
ravni končne nadrejene družbe na ravni EU, če je ta družba
podrejena družbi, ki je predmet dopolnilnega nadzora v skladu
z drugim odstavkom 5. člena Direktive 2002/87/ES.
8.5. Ukrepi nadzora v skupini
402. člen
(ukrepi nadzora v skupini)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor sprejme potrebne
ukrepe v okviru nadzora na ravni skupine, če:
1. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding s sedežem v Republiki Sloveniji zavarovalnici, zavarovalnemu holdingu oziroma mešanemu finančnemu holdingu
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici ne
posreduje informacij, pomembnih za opravljanje nadzora na
ravni skupine;
2. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji ni vzpostavil ali
ne uresničuje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja iz
374. člena tega zakona v skladu z določbami tega zakona in
predpisi o upravljanju tveganj;
3. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding s sedežem v Republiki Sloveniji ni vzpostavil ali ne
uresničuje sistema poročanja iz 374. člena tega zakona;
4. zavarovalnica iz prvega ali drugega odstavka 376. člena tega zakona ne izpolnjuje zahtev tega zakona in predpisov
o upravljanju tveganj glede zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine;
5. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding iz prvega odstavka 377. člena tega zakona ne izvaja lastne ocene tveganj in solventnosti na ravni skupine iz
374. člena tega zakona;
6. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding s sedežem v Republiki Sloveniji pri svojem poslovanju
ne spoštuje omejitev, določenih s tem zakonom, in predpisi o
upravljanju tveganj;
7. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding iz 377. člena tega zakona ne izračunava zahtevanega
solventnostnega kapitala na ravni skupine in ne poroča Agenciji
za zavarovalni nadzor v skladu z določbami 8.3. oddelka tega
zakona in predpisi o upravljanju tveganj;
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8. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding s sedežem v Republiki Sloveniji ne ravna v skladu z
odredbo o odpravi kršitev;
9. posli znotraj skupine ali tveganja koncentracije ogrožajo finančni položaj zavarovalnice, zavarovalnega holdinga
ali mešanega finančnega holdinga s sedežem v Republiki
Sloveniji;
10. poslovodstvo nadrejenega zavarovalnega holdinga ali
mešanega finančnega holdinga s sedežem v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje pogojev iz 375. člena tega zakona;
11. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni
holding iz prvega odstavka 377. člena tega zakona ne objavi
poročila o solventnosti in finančnem položaju na ravni skupine
v skladu s 403. členom tega zakona.
(2) Ukrepi Agencije za zavarovalni nadzor temeljijo na
informacijah, ki jih je pridobila z opravljanjem nadzora ali od
nadzornika skupine.
(3) Če je Agencija za zavarovalni nadzor nadzornik skupine in ima zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding, ki je del skupine, sedež v drugi državi članici,
sporoči nadzornemu organu države sedeža te zavarovalnice,
zavarovalnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga
svoje ugotovitve glede kršitev te zavarovalnice, zavarovalnega
holdinga ali mešanega finančnega holdinga. Agencija pri izrekanju ukrepov nadzora iz tega člena ravna v skladu z akti, ki jih
izda Evropska komisija na podlagi tretjega odstavka 258. člena
Direktive 2009/138/ES.
(4) Za ukrepe Agencije za zavarovalni nadzor, ki jih sprejme za namen nadzora na ravni skupine, nad zavarovalnico,
zavarovalnim holdingom ali mešanim finančnim holdingom s
sedežem v Republiki Sloveniji se smiselno uporabljata 281.
in 283. člen tega zakona ter določbe 7.4. do 7.8. oddelka tega
zakona.
8.6. Poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine
403. člen
(poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine)
(1) Osebe iz prvega odstavka 377. člena tega zakona
najmanj enkrat letno javno objavijo poročilo o solventnosti
in finančnem položaju skupine. Za poročilo o solventnosti in
finančnem položaju skupine se uporabljajo:
– določbe 261. do 264. člena tega zakona,
– akti, ki jih izda Evropska komisija na podlagi četrtega
odstavka 256. člena Direktive 2009/138/ES, in
– izvedbeni tehnični standardi, ki jih izda Evropska
komisija na podlagi petega odstavka 256. člena Direktive
2009/138/ES.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor kot nadzornik skupine soglaša, lahko poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine, ki ga pripravi udeležena družba, vsebuje:
1. informacije na ravni skupine v skladu s prvim odstavkom tega člena in
2. informacije v skladu z 261. do 264. členom tega zakona
za katerokoli podrejeno družbo s sedežem v Republiki Sloveniji
ali drugi državi članici, ki so posamično prepoznavne.
(3) Pred izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje in upošteva stališče drugih
članov kolegija.
(4) Če skupno poročilo o solventnosti in finančnem položaju, ki ga je odobril nadzornik skupine za posamezno podrejeno zavarovalnico s sedežem v Republiki Sloveniji, ne vsebuje
vseh podatkov v skladu s 261. do 264. členom tega zakona,
lahko Agencija za zavarovalni nadzor od te podrejene zavarovalnice zahteva razkritje manjkajočih podatkov.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena oziroma podrejena zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji zagotovijo,
da je poročilo oziroma skupno poročilo o solventnosti in finančnem položaju v slovenskem jeziku objavljeno na javnih spletnih
straneh te družbe.
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8.7. Tretje države
404. člen
(nadzor na ravni skupine, če ima nadrejena družba sedež
v tretji državi: ugotavljanje enakovrednosti nadzorne ureditve)
(1) Če zavarovalnica, ki je podrejena zavarovalnici s sedežem v tretji državi, zavarovalnemu holdingu s sedežem v
tretji državi ali mešanemu finančnemu holdingu s sedežem v
tretji državi, ni subjekt nadzora na ravni skupine, za katerega
je pristojna in odgovorna Agencija za zavarovalni nadzor po
356. členu tega zakona ali nadzorni organ druge države članice, Agencija za zavarovalni nadzor ali na zahtevo nadrejene
družbe ali druge zavarovalnice v skupini ali na lastno pobudo
preveri, ali je ta zavarovalnica subjekt nadzora na ravni skupine, ki ga opravlja nadzorni organ te tretje države, in ali je
nadzor enakovreden nadzoru na ravni skupine po tem zakonu.
(2) Če je nadzorno ureditev tretje države predhodno preverila Evropska komisija v skladu s tretjim odstavkom 260. člena Direktive 2009/138/ES, Agencija za zavarovalni nadzor
rezultate te preveritve upošteva in ne opravi preverjanja iz
prejšnjega odstavka.
(3) Pred sprejetjem odločitve po prvem odstavku tega
člena se Agencija za zavarovalni nadzor posvetuje z zadevnimi nadzornimi organi drugih držav članic in EIOPA ter ravna v
skladu z akti, ki jih Evropska komisija izda na podlagi drugega
odstavka 260. člena Direktive 2009/138/ES.
405. člen
(nadrejena družba s sedežem v tretji državi
v primeru enakovrednosti nadzorne ureditve)
(1) Če je nadzorna ureditev na ravni skupine v tretji državi
v skladu s prejšnjim členom enakovredna, opravlja nadzor na
ravni skupine, v katero je vključena zavarovalnica, nadzorni
organ tretje države.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se za sodelovanje
Agencije za zavarovalni nadzor z nadzornikom skupine iz tretje
države smiselno uporablja 8.1. oddelek tega zakona.
406. člen
(nadrejena družba s sedežem v tretji državi v primeru,
da enakovrednost nadzora ne obstaja)
(1) Če nadzorna ureditev na ravni skupine v tretji državi,
kjer ima sedež nadrejena družba, v skladu s 404. členom
tega zakona ni enakovredna, opravlja v primerih iz 356. in
357. člena tega zakona nadzor na ravni skupine Agencija za
zavarovalni nadzor.
(2) Za namen nadzora na ravni skupine, ko ima nadrejena
družba sedež v tretji državi, katere nadzorna ureditev na ravni
skupine ni enakovredna in opravlja nadzor na ravni skupine
Agencija za zavarovalni nadzor ali nadzorni organ druge države članice, se smiselno uporabljajo 357. do 393. in 399.
do 403. člen tega zakona.
(3) Nadzor na ravni skupine iz prejšnjega odstavka se
opravi na ravni zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega
holdinga ali zavarovalnice tretje države.
(4) Nadrejena družba s sedežem v tretji državi se pri izračunu solventnosti skupine obravnava kot zavarovalnica, za
katero se uporabljajo 4.9. do 4.11. oddelki tega zakona glede
lastnih virov sredstev in če gre za:
1. zavarovalni holding ali mešani finančni holding tretje
države, določbe 386. člena tega zakona glede zahtevanega
solventnostnega kapitala;
2. zavarovalnico tretje države, določbe 387. člena tega
zakona glede zahtevanega solventnostnega kapitala.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v primeru, ko
opravlja nadzor na ravni skupine, katere nadrejena družba
ima sedež v tretji državi, po predhodnem posvetovanju s člani
kolegija določi in uporabi druge ustrezne nadzorne postopke in
ukrepe, da se dosežejo cilji nadzora na ravni skupine. Agencija
za zavarovalni nadzor lahko zlasti zahteva, da se ustanovi za-
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varovalni holding ali mešani finančni holding s sedežem v EU
in da se ta naslov uporablja za zavarovalnice v skupini, na čelu
katere je ta zavarovalni holding.
407. člen
(nadrejena družba s sedežem v tretji državi: ravni)
(1) Če je nadrejena družba s sedežem v tretji državi
podrejena zavarovalnemu holdingu, mešanemu finančnemu
holdingu ali zavarovalnici s sedežem v tretji državi, izvede
Agencija za zavarovalni nadzor preverjanje enakovrednosti
nadzorne ureditve na ravni skupine iz 404. člena tega zakona
samo v državi, v kateri ima sedež končna nadrejena družba.
(2) Če v tretji državi končne nadrejene družbe ne obstaja enakovrednost nadzorne ureditve na ravni skupine, lahko
Agencija za zavarovalni nadzor izvede preverjanje enakovrednosti nadzorne ureditve v tretji državi, kjer ima sedež nadrejena družba na nižji ravni. V tem primeru Agencija za zavarovalni
nadzor skupini obrazloži svojo odločitev.
(3) Za nadzor na ravni skupine, ki ima več ravni v tretjih
državah, se smiselno uporabljata 405. in 406. člen tega zakona.
8.8. Mešani zavarovalni holding in mešani finančni holding
408. člen
(nadzor mešanega zavarovalnega holdinga)
(1) Če je nadrejena družba zavarovalnice mešani zavarovalni holding, Agencija za zavarovalni nadzor izvaja nadzor
transakcij:
1. med mešanim zavarovalnim holdingom in eno ali več
zavarovalnicami ter
2. povezanimi družbami z mešanim zavarovalnim holdingom in temi zavarovalnicami.
(2) Za nadzor transakcij iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo 369. do 373. člen, 400. člen in 402. člen
tega zakona.
409. člen
(nadzor mešanega finančnega holdinga)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da je
mešani finančni holding podvržen enakovrednim, na tveganju
temelječim določbam glede nadzora v skladu s tem zakonom in
v skladu z Direktivo 2002/87/ES, lahko Agencija za zavarovalni
nadzor kot nadzornik skupine po posvetovanju z zadevnimi
nadzornimi organi za nadzor mešanega finančnega holdinga
uporabi samo določbe zakona, ki ureja finančne konglomerate.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da je
mešani finančni holding podvržen enakovrednim, na tveganju
temelječim določbam glede nadzora v skladu s tem zakonom
in v skladu z Direktivo 2013/36/EU, lahko Agencija za zavarovalni nadzor kot nadzornik skupine po doseženem sporazumu
z nadzornim organom, odgovornim za nadzor na konsolidirani
podlagi, na podlagi Direktive 2013/36/EU za nadzor mešanega
finančnega holdinga uporabi samo določbe zakona, ki ureja področje najpomembnejšega finančnega sektorja, kot je določen
v zakonu, ki ureja finančne konglomerate.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor o odločitvi iz prvega ali
drugega odstavka tega člena obvesti EIOPA in Evropski bančni
organ, ustanovljen z Uredbo 1093/2010.
9. poglavje:
STEČAJ ZAVAROVALNICE
9.1. Skupne določbe
410. člen
(prepoved prisilne poravnave)
Nad zavarovalnico ni mogoče začeti postopka prisilne
poravnave.
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411. člen
(uporaba določb za stečajni postopek)
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za stečaj
zavarovalnice uporabljajo določbe zakona, ki ureja stečaj gospodarskih družb.
412. člen
(stečajni razlogi)
Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o ugotovitvi
pogojev za začetek stečajnega postopka:
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 323. člena
tega zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno stanje ni izboljšalo in zavarovalnica kljub izredni upravi ni
sposobna tekoče izpolnjevati dospelih obveznosti, ali
2. če pri opravljanju nadzora nad zavarovalnico ugotovi,
da premoženje zavarovalnice ne zadošča za poplačilo vseh
terjatev upnikov zavarovalnice.
413. člen
(začetek stečajnega postopka)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor pri pristojnem sodišču
vloži predlog za začetek stečajnega postopka naslednji delovni
dan po izdaji pisnega odpravka odločbe o ugotovitvi pogojev
za začetek stečajnega postopka. Predlogu priloži odločbo o
ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka.
(2) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka
brez ponovnega preizkusa pogojev za začetek stečajnega
postopka v roku treh delovnih dni od vložitve predloga iz prejšnjega odstavka.
(3) Proti sklepu o začetku stečajnega postopka iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
414. člen
(uporaba določil o postopku stečaja nad zavarovalnico,
ki ima podružnico v drugi državi članici)
(1) V postopku stečaja nad zavarovalnico, ki ima podružnico v drugi državi članici, se smiselno uporabljajo tudi drugi
odstavek 329. člena in 335., 336., 338. ter 339. člen tega zakona, če ni v drugem in tretjem odstavku tega člena določeno
drugače.
(2) Sklep o začetku stečajnega postopka v obliki povzetka
v Uradnem listu EU in dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na
celotnem območju države članice, v kateri ima zavarovalnica
podružnico, objavi stečajno sodišče.
(3) Terjatve upnikov se prijavijo stečajnemu sodišču.
415. člen
(obveščanje znanih upnikov o začetku stečaja
nad zavarovalnico, ki ima podružnico v državi članici)
(1) O izdaji sklepa o začetku stečajnega postopka nad
zavarovalnico, ki ima podružnico v državi članici, stečajni upravitelj posamično, v slovenskem jeziku, takoj obvesti tudi vse
znane upnike zavarovalnice, ki imajo prebivališče oziroma
sedež na območju držav članic, in sicer na posebnem obrazcu,
na katerem je v vseh uradnih jezikih Evropske unije naslov:
»Vabilo za prijavo terjatev in roki, ki jih je treba spoštovati«.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
informacije:
– ime in naslov organa, ki bo vodil postopek stečaja, in
organa, ki mu je treba poslati prijavo terjatev;
– rok, v katerem upniki prijavijo svoje terjatve, in posledice
zamude roka;
– o pravicah in dolžnostih upnikov v postopku stečaja,
predvsem ali upniki, ki imajo privilegirane terjatve, in upniki,
ki imajo terjatve zavarovane s stvarnimi pravicami, prav tako
vložijo prijavo;
– o vplivu začetka postopka stečaja na zavarovalne pogodbe, še posebno o datumu prenehanja njihove veljavnosti in
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posledicah na pravice ter dolžnosti zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev.
(3) Stečajni upravitelji upnike redno obveščajo glede napredovanja stečajnega postopka.
(4) Za obveščanje upnikov iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, v delu, kjer je urejena osebna vročitev.
416. člen
(stečajni upravitelj)
(1) Stečajnega upravitelja imenuje sodišče na predlog
Agencije za zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni nadzor lahko za stečajnega upravitelja predlaga samo osebo, ki
ima veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
in prisilne likvidacije.
(2) Če nastopijo razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja, sodišče pred odločitvijo o njegovi razrešitvi o razlogih
obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in jo pozove, da se o
razlogih izjavi v roku, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši
od osmih dni.
417. člen

Uradni list Republike Slovenije
oziroma premoženjskih zavarovanj, ki se vodijo v skladu s
240. členom tega zakona;
2. terjatve iz življenjskih in premoženjskih zavarovanj iz
prejšnje točke, ki niso bile poplačane iz sredstev iz registrov
sredstev, se poplačajo iz preostalih sredstev iz navedenih
registrov;
3. terjatve iz zavarovanj na povrnitev dela premije, vplačane za obdobje po prenehanju zavarovanja, ter na povrnitev
premije za zavarovanja, ki niso stopila v veljavo pred uvedbo
stečajnega postopka zaradi odstopa, razveljavitve ali iz drugih
razlogov.
9.2. Posebne določbe za poplačilo terjatev tistih vrst
zavarovanj, v zvezi s katerimi obstoji pravica do izplačila
terjatev na določenih sredstvih zavarovalnice
422. člen
(uporaba določb tega oddelka)
Kadar v zvezi z zavarovanji obstoji na določenih sredstvih
zavarovalnice pravica, da se v primeru stečaja poplačajo terjatve iz teh zavarovanj iz teh določenih sredstev, se za terjatve iz
teh zavarovanj uporabljajo določbe tega oddelka.

(oklic o začetku stečajnega postopka)

423. člen

Oklic o začetku stečajnega postopka nad zavarovalnico
poleg podatkov, ki jih obsega oklic po zakonu, ki ureja stečaj
gospodarskih družb, obsega tudi:
1. opozorilo zavarovalcem, zavarovancem in drugim upravičencem na pravne posledice začetka stečajnega postopka
nad zavarovalnico iz 418. člena tega zakona,
2. ime, priimek in naslov kuratorja, če je bil ta postavljen.

(ločitvena pravica)

418. člen
(prenehanje zavarovalnih pogodb)
Zavarovalne pogodbe, ki jih je sklenila zavarovalnica,
prenehajo veljati z iztekom 30. dne, šteto od objave oklica o
začetku stečajnega postopka nad zavarovalnico v Uradnem
listu Republike Slovenije.
419. člen
(mnenje Agencije za zavarovalni nadzor)
(1) Kadar sodišče v zvezi z unovčevanjem stečajne mase
po zakonu, ki ureja stečaj gospodarskih družb, odloča na
podlagi predhodnega mnenja upniškega odbora, v primeru
stečaja zavarovalnice pridobi tudi mnenje Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Za mnenje Agencije za zavarovalni nadzor iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
stečaj gospodarskih družb, o mnenju upniškega odbora.
420. člen
(obveščanje Agencije za zavarovalni nadzor)
Stečajni upravitelj izvod svojih poročil o poteku stečajnega
postopka hkrati s predložitvijo sodišču predloži tudi Agenciji za
zavarovalni nadzor.
421. člen
(prednostno poplačilo terjatev iz zavarovalnih pogodb)
(1) Terjatve iz zavarovalnih pogodb se iz sredstev, ki krijejo zavarovalno-tehnične rezervacije, izplačajo kot prednostne
terjatve pred poplačilom prednostnih terjatev, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja stečaj gospodarskih družb.
(2) Terjatve iz prejšnjega odstavka se izplačajo po naslednjem vrstnem redu:
1. terjatve iz življenjskih oziroma premoženjskih zavarovanj, razen terjatev iz zavarovanj iz 422. člena tega zakona v
višini, v kateri so bile poplačane iz sredstev iz 423. člena tega
zakona, in razen terjatev iz 3. točke tega odstavka, se prednostno izplačajo iz sredstev iz registra sredstev življenjskih

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka pridobijo upravičenci iz zavarovanj iz prejšnjega člena za poplačilo svojih
terjatev ločitveno pravico na sredstvih iz prejšnjega člena.
(2) Upravičenci iz zavarovanj iz prejšnjega člena imajo
pravico, da se iz sredstev, na katerih pridobijo ločitveno pravico,
izplačajo njihove terjatve pred drugimi terjatvami v višini, ki je
enaka zahtevanemu kritju v zvezi z zavarovanjem, iz katerega
izvira terjatev.
(3) Če sredstva iz prejšnjega odstavka ne zadoščajo za
celotno poplačilo terjatev iz prejšnjega odstavka, se te terjatve
poplačajo v višini, ki je v enakem razmerju z zahtevanim kritjem
v zvezi z zavarovanjem, iz katerega izvira terjatev, kot je razmerje med celotno vrednostjo sredstev iz prejšnjega odstavka
in zahtevanim kritjem za vsa zavarovanja, ki jih je sklenila
zavarovalnica v zvezi s temi sredstvi.
(4) Druge terjatve iz zavarovanj iz prejšnjega člena se poplačajo iz sredstev iz drugega odstavka tega člena, ki ostanejo
po poplačilu terjatev iz drugega odstavka tega člena.
(5) Če sredstva iz drugega odstavka tega člena ne zadoščajo za celotno poplačilo drugih terjatev iz prejšnjega odstavka, se te terjatve iz sredstev iz drugega odstavka tega člena
poplačajo sorazmerno.
(6) Za ugotavljanje višine terjatve in skupne višine zahtevanega kritja je odločilno stanje terjatev in skupne višine
zahtevanega kritja na dan začetka stečajnega postopka.
424. člen
(ločen račun denarnih sredstev v stečaju)
(1) Stečajni upravitelj pri organizaciji, ki opravlja posle plačilnega prometa, poleg splošnega računa stečajnega dolžnika
za vsako skupino sredstev iz 422. člena tega zakona odpre
poseben denarni račun te skupine sredstev.
(2) Celotno poslovanje z denarnimi sredstvi, pridobljenimi
z unovčenjem sredstev iz 422. člena tega zakona, stečajni
upravitelj opravlja prek posebnega denarnega računa iz prejšnjega odstavka.
(3) Vsak nalog za izplačilo iz posebnega denarnega računa iz prvega odstavka tega člena poleg stečajnega upravitelja
odobri tudi kurator.
425. člen
(kurator)
(1) Zaradi zaščite interesov upravičencev iz zavarovanj iz
422. člena tega zakona imenuje stečajno sodišče na predlog
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Agencije za zavarovalni nadzor s sklepom o začetku stečajnega postopka kuratorja.
(2) Za kuratorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
pogoje za imenovanje za stečajnega upravitelja in ki ima ustrezno znanje ter izkušnje s področja zavarovalništva.
(3) Stečajni upravitelj kuratorju omogoči pregled poslovnih
knjig in drugih evidenc ter dokumentacije zavarovalnice v obsegu, ki je potreben za ugotovitev obsega sredstev iz 422. člena
tega zakona, prijavo terjatev upravičencev ter uresničevanje
drugih pooblastil, ki jih ima kurator po tem zakonu.
(4) Kadar zakon, ki ureja stečaj gospodarski družb, določa, da je treba pridobiti mnenje oziroma soglasje upniškega
odbora, je treba v zvezi s sredstvi iz 422. člena tega zakona
pridobiti tudi mnenje oziroma soglasje kuratorja.
(5) Glede nagrade kuratorja ter njegovih pooblastil in dolžnosti se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za stečajnega
upravitelja.
426. člen
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429. člen
(sestava in pristojnost senata)
(1) Senat sestavljajo vsi člani strokovnega sveta Agencije
za zavarovalni nadzor, od katerih je eden predsednik senata.
Seja senata se šteje za sejo strokovnega sveta.
(2) Senat odloča:
1. o vseh posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti z
odločbo, razen če zakon za posamezen primer določa pristojnost predsednika senata, in
2. o ugovorih proti odredbam predsednika senata.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi predsednik senata
ali strokovni delavec Agencije za zavarovalni nadzor, ki lahko
v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, vodi upravni
postopek in ga za to pooblasti predsednik senata.
430. člen

(1) Rok za prijavo terjatev iz prvega odstavka 423. člena
tega zakona je tri mesece od objave oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Kurator v imenu in za račun upravičencev prijavi terjatve iz prvega odstavka 423. člena tega zakona in o prijavi
obvestiti upravičence. Upravičenci lahko tudi sami prijavijo
svoje terjatve.
(3) Terjatve, ki jih prijavi kurator, veljajo v stečajnem postopku zavarovalnice za ugotovljene in se zanje ne uporabljajo
določbe zakona, ki ureja stečaj gospodarski družb o preizkusu
terjatev.
(4) Kadar je terjatev poleg kuratorja prijavil tudi upravičenec, se prijava terjatve upravičenca upošteva in preizkusi samo
v delu, v katerem presega terjatev, ki jo je v imenu in za račun
tega upravičenca prijavil kurator.

(predsednik senata)

10.1. Splošne določbe
427. člen
(uporaba določb o postopku)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloča o posamičnih
zadevah, za katere je pristojna po tem ali drugem zakonu, po
postopku, določenem v tem poglavju, razen če zakon za posamezno vrsto postopka določa drugače.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek
odločanja Agencije za zavarovalni nadzor uporabljajo določbe
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v postopku
odločanja Agencije za zavarovalni nadzor ni mogoče zahtevati
vrnitve v prejšnje stanje ali vložiti izrednih pravnih sredstev.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v postopku odvzema dovoljenja dovoljena obnova postopka, vendar
samo zaradi novih dejstev in novih dokazov, in če je predlog za
obnovo postopka vložen v roku enega leta od pravnomočnosti
odločbe o odvzemu dovoljenja.
428. člen
(organi postopka in odgovornost za škodo)
(1) Organa postopka sta senat in predsednik senata.
(2) Predsednik in člani senata ter strokovni delavci
Agencije za zavarovalni nadzor, ki opravljajo posamezna
dejanja v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, za
katere je pristojna Agencija za zavarovalni nadzor po tem
ali drugem zakonu, ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzroči-
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jo strankam ali drugim osebam pri opravljanju dejanj v teh
postopkih, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz
hude malomarnosti.

(prijava in preizkus terjatev)

10. poglavje:
POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI
NADZOR V POSAMIČNIH ZADEVAH

Stran

(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka
in odločanju o posamezni zadevi opravlja član strokovnega
sveta agencije, ki ga izvolijo člani strokovnega sveta.
(2) Predsednik senata odloča:
1. o vseh posamičnih zadevah, o katerih se odloča z
odredbo ali s sklepom;
2. o vprašanjih, ki se tičejo postopka, in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo
postopka in se o njih ne odloča z odločbo;
3. o zahtevah za vpis v registre, ki jih po zakonu vodi
Agencija za zavarovalni nadzor; in
4. o drugih posamičnih zadevah, o katerih je treba odločiti
z odločbo, če za posamezen primer tako določa zakon.
431. člen
(seja senata)
(1) Senat odloča po posvetovanju z glasovanjem na seji,
ki ni javna.
(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina
članov senata.
(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje ter
glasuje zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja
vsestransko in popolnoma obravnavajo.
(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se
glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno
od njih nima potrebne večine, se vprašanja ločijo in glasovanje
ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se tako ne dobi večine, se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so za subjekt
nadzora najmanj ugodni, prištejejo glasovom, ki so od teh manj
neugodni, dokler se ne doseže potrebne večine.
(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik senata. Vendar pa članu senata,
ki je glasoval za ustavitev postopka za odvzem dovoljenja in
ostal v manjšini, ni treba glasovati o sankciji. Če ne glasuje,
se šteje, da se strinja z glasom, ki je za subjekt nadzora najugodnejši.
(6) Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov
senata, ki so navzoči na seji.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek je odločitev o odvzemu dovoljenja sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov
senata.
432. člen
(zapisnik o posvetovanju in glasovanju)
(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben
zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek
glasovanja in sprejeto odločitev.

Stran
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(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju
in glasovanju, če niso vpisana v samem zapisniku o posvetovanju in glasovanju.
(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju podpišejo vsi
člani senata in zapisnikar.
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v
poseben ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo sodišče,
ko odloča v upravnem sporu. V tem primeru sodišče zapisnik
spet zapre v poseben ovitek in na ovitku označi, da je zapisnik
pregledalo.
433. člen
(izjave strank)
(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno.
(2) V primeru iz drugega odstavka 435. člena tega zakona
lahko stranke dajejo svoje izjave tudi ustno na obravnavi.
434. člen
(možnost izjave)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti kateri ni ugovora,
stranko pozove, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so
pomembni za odločitev, če zakon v posameznem primeru
ne določa drugačnega načina zagotovitve možnosti stranki,
da se izjavi.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se
stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni;
3. pouk stranki, da izjavi priloži listinske dokaze, če se nanje sklicuje, in da po poteku roka za izjavo ne bo imela pravice
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja,
da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka
tega člena, ne obstajajo, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje
na listinske dokaze, jih priloži izjavi.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne
uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč Agencija za
zavarovalni nadzor pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze,
ki so priloženi izjavi.
(5) Po poteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
435. člen
(odločanje)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloča brez naroka.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Agencija za zavarovalni
nadzor lahko razpiše ustno obravnavo:
1. če je treba za razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev zaslišati stranko, priče ali izvedence,
2. če sta v postopku udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi,
3. v drugih primerih, če presodi, da je to koristno za razjasnitev zadeve.
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438. člen
(oblika in vročitev odločbe)
(1) Odločba se izda pisno.
(2) Izvirnik odločbe podpiše predsednik senata.
(3) Strankam se vroči overjen prepis odločbe.
439. člen
(sestavni deli odločbe)
(1) Vsaka odločba obsega uvod, izrek in pouk o pravnem
sredstvu.
(2) Poleg podatkov, ki jih obsega uvod odločbe po zakonu,
ki ureja splošni upravni postopek, odločba Agencije za zavarovalni nadzor obsega tudi ime in priimek predsednika ter članov
senata, ki so sodelovali pri odločanju.
(3) Odločba je obrazložena, če zakon ne določa drugače.
V obrazložitvi so obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim ni
dovoljen poseben postopek sodnega varstva.
(4) Ugotovitvena odločba, s katero Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi nastop določenega dejstva na podlagi določb
tega zakona, ima lahko skrajšano obrazložitev, ki vsebuje samo
sklicevanje na predpise, na podlagi katerih se izdaja ugotovitvena odločba.
(5) Odločba, s katero Agencija za zavarovalni nadzor v
postopku, začetem na predlog stranke, ugodi zahtevku stranke, ima lahko skrajšano obrazložitev, ki vsebuje samo kratko
obrazložitev strankinega zahtevka in sklicevanje na predpise,
na podlagi katerih je bilo o zadevi odločeno.
440. člen
(sklep)
(1) S sklepom odloča Agencija za zavarovalni nadzor
o vprašanjih, ki se tičejo postopka ali se pojavijo v zvezi s
postopkom.
(2) Sklep je obrazložen in vsebuje pouk o pravnem sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek sodnega varstva.
(3) Za sklep se smiselno uporabljajo določbe 438. in
439. člena tega zakona.
(4) Poseben postopek sodnega varstva je dovoljen samo
zoper sklep, zoper katerega je po določbah zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, dovoljena pritožba.
10.2. Postopek sodnega varstva
10.2.1. Skupne določbe
441. člen
(postopek sodnega varstva)
(1) Proti odločbam Agencije za zavarovalni nadzor je
dovoljeno začeti postopek sodnega varstva.
(2) Za postopek sodnega varstva iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni spor, če ni s
tem zakonom določeno drugače.

436. člen

442. člen

(vrste odločb)

(pravica do sodnega varstva)

(1) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja odločbe v obliki
odločb, sklepov in odredb.
(2) Proti odločbam Agencije za zavarovalni nadzor ni
pritožbe.

Proti odločbi, s katero Agencija za zavarovalni nadzor
začne postopek za odvzem dovoljenja, ni posebnega postopka sodnega varstva. Odločba iz prejšnjega stavka se lahko
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o
odvzemu dovoljenja.

437. člen
(odločba)
Z odločbo Agencija za zavarovalni nadzor odloča o izdaji
in odvzemu dovoljenj in o drugih zadevah, razen o tistih, za
katere zakon določa, da o njih odloča s sklepom ali odredbo.

443. člen
(pristojnost in sestava sodišča)
V postopku sodnega varstva odloča Upravno sodišče
Republike Slovenije v senatu treh sodnikov.
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444. člen
(prednostno odločanje)
Zadeve v postopku sodnega varstva po tem zakonu so
nujne in o njih sodišče odloča prednostno.
445. člen
(tožba in odgovor na tožbo)
(1) Tožbo je treba vložiti v petnajstih dneh.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
446. člen
(nova dejstva in dokazi)
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
447. člen
(meje preizkusa)
Sodišče preizkusi odločbo Agencije za zavarovalni nadzor
v mejah tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa po uradni dolžnosti pazi na bistvene kršitve
določb postopka, kot jih določa zakon, ki ureja upravni spor.
448. člen
(seja)
Sodišče odloča brez glavne obravnave.
449. člen
(pravna sredstva)
Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega
varstva, ni pritožbe.
10.2.2. Postopek sodnega varstva proti odločbi
o prenehanju zavarovalnice
450. člen
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(3) Če tožnik oziroma Agencija za zavarovalni nadzor
tožbi oziroma odgovoru na tožbo ne priloži listinskih dokazov,
na katere se sklicuje, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih
vlogah, temveč sodišče pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so tožbi oziroma odgovoru na tožbo priloženi.
(4) Po izteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora na
tožbo stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
453. člen
(glavna obravnava in seja)
(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v
pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v
postopku izdaje odločbe o prenehanju zavarovalnice popolno
in pravilno ugotovljeno ali da to ni sporno.
454. člen
(odločanje)
(1) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi, zaradi katerih bi lahko po določbah zakona, ki ureja upravni spor, upravni
akt odpravilo in s sodbo odločilo o stvari, odločbe o prenehanju
zavarovalnice ne odpravi, temveč s sodbo samo ugotovi, da je
odločba o prenehanju zavarovalnice nezakonita in da ni bilo
pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja.
(2) Sodba iz prejšnjega odstavka ne vpliva na tek postopka prisilne likvidacije oziroma stečaja.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko delničarji uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke proti Agenciji
za zavarovalni nadzor v pravdi.
(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva proti odločbi o prenehanju zavarovalnice, je ne
glede na 449. člen tega zakona dovoljena pritožba, o kateri
odloča Vrhovno sodišče v senatu treh sodnikov.
10.3. Postopek nadzora

(uporaba določb)

10.3.1. Splošne določbe

(1) Določbe 10.2.2. pododdelka tega zakona se uporabljajo v postopku sodnega varstva proti odločbi o začetku prisilne
likvidacije in proti odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja (v nadaljnjem besedilu: odločba o prenehanju).
(2) Če ni v 10.2.2. pododdelku tega zakona drugače določeno, se v postopku sodnega varstva proti odločbi o prenehanju zavarovalnice oziroma zavarovalnega holdinga uporabljajo
določbe 10.2.1. pododdelka tega zakona.

455. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe 10.3. oddelka tega zakona o postopku nadzora se uporabljajo v vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja
Agencija za zavarovalni nadzor po tem ali drugem zakonu, če
zakon za posamezen postopek nadzora ne določa drugače.
(2) V postopku nadzora se uporabljajo določbe 10.1. in
10.2. oddelkov tega zakona, če ni v 10.3. oddelku tega zakona
drugače določeno.
(3) V postopku nadzora se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in sicer poglavja o
vstopu v prostore, objekte in k napravam zavezanca ter poglavja o nemotenem opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora.

451. člen
(tožnik)
(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju lahko vložijo:
1. zavarovalnica,
2. zavarovalni holding,
3. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala zavarovalnice oziroma zavarovalnega
holdinga.
(2) Če je tožnik zavarovalnica, jo v postopku sodnega
varstva zastopa uprava, ki so ji zaradi odločbe o prenehanju
zavarovalnice prenehala druga pooblastila in pristojnosti.
452. člen
(nova dejstva in dokazi)
(1) Ne glede na določbo 446. člena tega zakona lahko
tožnik v tožbi proti odločbi o prenehanju zavarovalnice navaja
nova dejstva in nove dokaze. Če se v tožbi sklicuje na listinske
dokaze, te dokaze priloži tožbi.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v odgovoru na
tožbo navaja nova dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru
na tožbo sklicuje na listinske dokaze, te dokaze priloži odgovoru na tožbo.

456. člen
(posredovanje podatkov Agenciji za zavarovalni nadzor)
(1) Za izvajanje nalog po tem zakonu državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter druge pravne osebe in organizacije, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi
za odločitev, Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo
posredujejo zahtevane podatke in dokumente, potrebne za
izvedbo postopka nadzora, vključno s podatki, ki so v skladu z
določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, določeni kot
poslovna skrivnost, in tajnimi podatki, to je podatki, ki jih kot
tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke.
(2) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, podatke iz
prejšnjega odstavka posredujejo ne glede na pravila o dopustnosti posredovanja teh podatkov, a upoštevajoč pravila, ki
določajo varnostne ukrepe ob posredovanju podatkov. Agencija za zavarovalni nadzor zagotovi varstvo njej posredovanih
podatkov.
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(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena, na katero je
Agencija za zavarovalni nadzor vložila zahtevo za posredovanje podatkov, Agenciji za zavarovalni nadzor v roku, ki ga določi
Agencija za zavarovalni nadzor, posreduje pravilne in popolne
podatke, ki jih je zahtevala Agencija za zavarovalni nadzor.
Agencija za zavarovalni nadzor lahko uporabi podatke le za
namen, za katerega jih je pridobila. Če oseba ne posreduje
podatkov v zahtevanem roku, Agencija za zavarovalni nadzor
določi nov rok za posredovanje podatkov.
457. člen
(stranka postopka nadzora)
(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: subjekt nadzora).
(2) Subjekt nadzora nad zavarovalnico so tudi člani uprave zavarovalnice in poslovodstvo zavarovalnega holdinga.
458. člen
(vročanje)
(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, vroči tako, da se izroči osebi,
ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni
oziroma poslovnem prostoru.
(2) Vročitve članom uprave zavarovalnice oziroma poslovodstvu zavarovalnega holdinga se opravljajo z vročanjem
zavarovalnici oziroma zavarovalnemu holdingu. Šteje se, da
je z vročitvijo zavarovalnici oziroma zavarovalnemu holdingu
opravljena tudi vročitev članom uprave oziroma poslovodstvu.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik,
se šteje, da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen
odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da
se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri
kateri je zaposlen.
459. člen
(nadomestna osebna vročitev)
Za nadomestno osebno vročitev se uporabljajo določbe
o obveznem osebnem vročanju, kot jih določa zakon, ki ureja
upravni postopek.
460. člen
(vodenje postopka in izrekanje ukrepov nadzora)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor vodi postopek nadzora
in izreka ukrepe nadzora po uradni dolžnosti.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko izreče ukrep
nadzora zavarovalnici tudi na predlog člana uprave ali nadzornega sveta zavarovalnice ali delničarjev, katerih skupni deleži
dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala zavarovalnice,
če na podlagi predloga ugotovi, da obstajajo razlogi za izrek
ukrepa nadzora po uradni dolžnosti.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko izreče ukrep
nadzora zavarovalnemu holdingu tudi na predlog poslovodstva
zavarovalnega holdinga ali lastnikov, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala zavarovalnega
holdinga, če na podlagi predloga ugotovi, da obstajajo razlogi
za izrek ukrepa nadzora po uradni dolžnosti.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko začne postopek nadzora nad drugo osebo iz 275. člena tega zakona na
podlagi prijave tržnega inšpektorja oziroma drugega pristojnega državnega organa, če na podlagi prijave ugotovi, da
obstajajo razlogi za vodenje postopka nadzora po uradni
dolžnosti, po uradni dolžnosti pa takrat, kadar iz informacij,
ki jih pridobi pri opravljanju nadzora nad zavarovalnicami ali
v zvezi z izvrševanjem drugih svojih pristojnosti, izhaja, da
obstajajo razlogi za vodenje postopka nadzora po uradni
dolžnosti.
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10.3.2. Odredba o odpravi kršitev
461. člen
(uporaba določb o odredbi o odpravi kršitev)
(1) Določbe 10.3.2. pododdelka tega zakona se uporabljajo za postopek izdaje odredbe o odpravi kršitev iz 302. člena
tega zakona.
(2) Določbe 10.3.2. pododdelka tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za postopek:
– izdaje odredbe o dodatnem ukrepu nadzora za uresničevanje pravil o upravljanju tveganj iz 308. člena tega zakona in
– izdaje odredbe o prenehanju opravljanja zavarovalnih
poslov oziroma o prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja iz 351. in 348. člena
tega zakona.
462. člen
(vsebina odredbe o odpravi kršitev)
(1) Izrek odredbe o odpravi kršitev obsega:
– določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo o
odpravi kršitev naložena,
– rok, v katerem subjekt nadzora odpravi kršitve in predloži poročilo o odpravi kršitev,
– način odprave kršitve, kadar Agencija za zavarovalni
nadzor subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na določen
način,
– listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Agencija
za zavarovalni nadzor subjektu nadzora naloži, da o odpravi
kršitev predloži določene listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba o odpravi kršitev je obrazložena.
463. člen
(ugovor proti odredbi o odpravi kršitev)
(1) Proti odredbi o odpravi kršitev ima subjekt nadzora
pravico vložiti ugovor v osmih dneh od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor,
se rok za odpravo kršitev, določen z odredbo o odpravi kršitev,
podaljša za čas od vložitve ugovora do vročitve odločbe o
ugovoru.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo o odpravi kršitev odloči, da ugovor ne
zadrži izvršitve, če zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe o
odpravi kršitev ni mogoče odlašati.
(4) O ugovoru Agencija za zavarovalni nadzor odloči v
roku 15 dni od prejema ugovora.
(5) Pravico vložiti ugovor proti odredbi o odpravi kršitev, s
katero je Agencija za zavarovalni nadzor odredila dodatni ukrep
iz 5. točke prvega odstavka 308. člena tega zakona, ima tudi
član uprave zavarovalnice oziroma član poslovodstva zavarovalnega holdinga, na katerega se nanaša.
464. člen
(razlogi za ugovor)
Ugovor proti odredbi o odpravi kršitev je dopusten, če:
1. je odredbo o odpravi kršitev izdala oseba, ki ni bila
pristojna za izdajo odredbe;
2. kršitev, katere odprava je z odredbo o odpravi kršitev
naložena, ni podana;
3. dejanje oziroma opustitev, ki je bila razlog za izdajo
odredbe o odpravi kršitev, nima znakov kršitve;
4. odredbe o odpravi kršitev ni mogoče izvršiti;
5. bi izvršitev odredbe o odpravi kršitev povzročila kakšno
dejanje, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi;
6. je bila z odredbo o odpravi kršitev naložena odprava
kršitev osebi, nad katero Agencija za zavarovalni nadzor ni
pristojna opravljati nadzora;
7. je z odredbo o odpravi kršitev v nasprotju z zakonom
naložena predložitev poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev;

Uradni list Republike Slovenije
8. je v odredbi o odpravi kršitev zmotno ali nepopolno
ugotovljeno dejansko stanje.
465. člen
(vsebina ugovora)
(1) Ugovor obsega:
1. navedbo odredbe o odpravi kršitev, proti kateri se
vlaga;
2. izjavo, da se odredba o odpravi kršitev izpodbija v celoti
ali v določenem delu;
3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, ki jih obsega vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz
katerih izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo
o odpravi kršitev naložena, niso podane, in predlaga dokaze,
s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt
nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, te dokaze priloži
ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč
Agencija za zavarovalni nadzor pri odločanju upošteva zgolj
tiste dokaze, ki so priloženi ugovoru.
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
466. člen
(meje preizkusa odredbe o odpravi kršitev)
Agencija za zavarovalni nadzor preizkusi odredbo o odpravi kršitev v tistem delu, v katerem se izpodbija z ugovorom
in v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v ugovoru.
467. člen
(odločanje o ugovoru)
(1) O ugovoru odloča Agencija za zavarovalni nadzor z
odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Agencija za zavarovalni
nadzor ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo o
odpravi kršitev ali jo odpravi.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor ugovor zavrže, če
ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da je
podan razlog iz 1., 2., 3. ali 6. točke 464. člena tega zakona,
odpravi odredbo o odpravi kršitev.
(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da je
podan razlog iz 4., 5., 7. ali 8. točke 464. člena tega zakona,
glede na naravo kršitve odpravi odredbo o odpravi kršitev ali
jo spremeni. Agencija za zavarovalni nadzor pri odločanju o
ugovoru odredbe o odpravi kršitev ne sme spremeniti v škodo
subjekta nadzora.
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(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja
Agencija za zavarovalni nadzor določi tudi rok, ki ne sme biti
krajši od 15 dni, šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za
začetek postopka (v nadaljnjem besedilu: izjava o razlogih za
odvzem dovoljenja).
469. člen
(izjava o razlogih za odvzem dovoljenja)
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt
nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja
ni utemeljen, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj
zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na
listinske dokaze, te dokaze priloži izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe
tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč Agencija za zavarovalni nadzor pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so
izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
470. člen
(odločanje o odvzemu dovoljenja)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloči o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od prejema izjave o razlogih za odvzem
dovoljenja oziroma od izteka roka za tako izjavo.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka za
odvzem dovoljenja, in samo na podlagi tistih listin in drugih
dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku postopka in
ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil subjekt
nadzora.
471. člen
(ustavitev postopka)
Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo ustavi postopek
za odvzem dovoljenja, če:
1. na podlagi dokazov iz drugega odstavka prejšnjega
člena zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
2. na podlagi dokazov iz drugega odstavka prejšnjega
člena zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil dejanje oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je izdala
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
472. člen

10.3.3. Odvzem dovoljenja

(odločba o odvzemu dovoljenja)

468. člen
(začetek postopka za odvzem dovoljenja)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor začne postopek za
odvzem dovoljenja, ki ga je izdala, če iz podatkov, s katerimi
razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja odloči
Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo (v nadaljnjem besedilu: odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja
obsega:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog
za začetek postopka;
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je
Agencija za zavarovalni nadzor zaključila, da obstaja utemeljen
sum iz prvega odstavka tega člena;
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja obsega:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja z navedbo številke in
datuma izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime, priimek ter datum rojstva
subjekta nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto, oziroma namesto datuma rojstva EMŠO, kadar je dovoljenje odvzeto samostojnemu podjetniku posamezniku,
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog
za odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja je obrazložena.
473. člen
(uporaba določb za preklic pogojnega odvzema dovoljenja
in za opomin)
Določbe 10.3.3. pododdelka tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja in za postopek izreka opomina.
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10.4. Postopek odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij
474. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe 10.4. oddelka tega zakona se uporabljajo v
postopku odločanja o izdaji dovoljenj ali soglasij, o katerih odloča Agencija za zavarovalni nadzor, če zakon za posamezen
postopek izdaje dovoljenja ali soglasja ne določa drugače.
(2) V postopku odločanja o izdaji dovoljenj ali soglasij se
uporabljajo določbe 10.1. in 10.2. oddelkov tega zakona, če ni
v 10.4. oddelku tega zakona drugače določeno.
475. člen
(taksa za odločanje)
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj ali soglasij
in za izdajo dovoljenj ali soglasij, ki jih Agencija za zavarovalni
nadzor izdaja po uradni dolžnosti, vložniki ali prejemniki dovoljenj ali soglasij plačajo takso, določeno s tarifo Agencije za
zavarovalni nadzor.
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(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je
pomanjkljivosti mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da
pomanjkljivosti odpravi (v nadaljnjem besedilu: sklep o odpravi
pomanjkljivosti). V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti,
ki ne sme biti krajši od osem dni.
(4) Če vložnik pomanjkljivosti v roku, določenem s sklepom o odpravi pomanjkljivosti, ne odpravi, Agencija za zavarovalni nadzor s sklepom zavrže zahtevo.
(5) Proti sklepu o odpravi pomanjkljivosti ni posebnega
postopka sodnega varstva.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov ali za združitev oziroma delitev,
Agencija za zavarovalni nadzor izda sklep o odpravi pomanjkljivosti v dveh mesecih od prejema zahteve, v drugih primerih
pa v enem mesecu od prejema zahteve.
480. člen
(izvajanje dokazov in odločanje)

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja ali soglasja (v nadaljnjem besedilu: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega
organa začne Agencija za zavarovalni nadzor postopek izdaje
dovoljenj ali soglasij samo, kadar tako določa zakon.

(1) V postopku odločanja o zahtevi lahko Agencija za
zavarovalni nadzor izvede tudi dokaze, ki jih vložnik ni predlagal, če so ti potrebni za ugotovitev dejstev, ki so pomembna
za odločitev o zahtevi. Pri tem lahko Agencija za zavarovalni
nadzor od vložnika zahteva:
1. da ji v roku, ki ne sme biti krajši od osem dni, predloži
dodatne podatke oziroma listine;
2. da ji omogoči, da opravi pregled njegovega poslovanja
oziroma poslovanja oseb iz drugega odstavka 272. člena tega
zakona.
(2) Za pregled poslovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo 295. do 300. člen tega zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zavrže zahtevo:
1. če vložnik v roku, določenem v zahtevi iz 1. točke prvega odstavka tega člena, Agenciji za zavarovalni nadzor ne
predloži zahtevanih podatkov oziroma listin ali
2. če vložnik odkloni zahtevo Agencije za zavarovalni
nadzor iz 2. točke prvega odstavka tega člena oziroma kako
drugače ovira izvedbo pregleda poslovanja.

478. člen

481. člen

476. člen
(stranka v postopku)
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja ali soglasja (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes
utegne biti z odločbo Agencije za zavarovalni nadzor prizadet,
če svojo udeležbo v postopku priglasi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
477. člen
(začetek postopka)

(vsebina zahteve)
(1) Zahteva obsega:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve, če jo
je vložnik že pridobil, oziroma osebno ime, naslov in rojstni datum vložnika zahteve, kadar je ta fizična oseba, in tudi EMŠO,
kadar je podana zahteva za izdajo dovoljenja samostojnemu
podjetniku posamezniku,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja ali soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je treba priložiti listine, določene z zakonom, in
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo
dovoljenja ali soglasja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev
o zahtevi.
479. člen
(procesne predpostavke za odločanje)
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Agencija
za zavarovalni nadzor preizkusi, ali so izpolnjene procesne
predpostavke za odločanje o zahtevi, in sicer ali:
1. je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,
3. so zahtevi priložene predpisane listine,
4. je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila za delo Agencije za zavarovalni nadzor,
5. so izpolnjene vse druge procesne predpostavke,za
odločanje o vlogi.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene,
gre pa za pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, s sklepom
zavrže zahtevo.

(pravica do izjave)
(1) Če iz zbranih dokazov o dejstvih, ugotovljenih pri pregledu poslovanja iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
ali drugih dokazov, ki jih ni predlagal vložnik zahteve za izdajo
dovoljenja, izhaja večja verjetnost za zavrnitev te zahteve
Agencija za zavarovalni nadzor vložniku zahteve omogoči, da
se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev.
(2) Za možnost izjave iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo prvi do peti odstavek 434. člena tega zakona, le da
rok za izjavo, določen v 2. točki drugega odstavka 434. člena,
ne sme biti krajši od 15 dni.
482. člen
(rok za odločitev)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor o zahtevi za izdajo naslednjih dovoljenj odloči v šestih mesecih od prejema zahteve:
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov,
2. za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice v ustanavljanju,
3. za izdajo dovoljenja za prevzemanje tveganj zavarovalnice,
4. za izdajo dovoljenja na podlagi določb 4. poglavja tega
zakona ali predpisa o upravljanju tveganj.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor o zahtevi za izdajo
dovoljenja za opravljanje zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja odloči v petnajstih dneh od njenega prejema.
(3) O zahtevi za izdajo drugih dovoljenj Agencija za zavarovalni nadzor odloči v treh mesecih od prejema zahteve.
(4) Če je Agencija za zavarovalni nadzor izdala sklep o
odpravi pomanjkljivosti ali zahtevo na podlagi prvega odstav-
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ka 480. člena tega zakona, rok iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena ne teče od vročitve sklepa do izteka roka
za odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve
oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem
s sklepom, oziroma od izdaje zahteve na podlagi prvega odstavka 480. člena tega zakona do izteka roka za predložitev
dodatnih podatkov ali listin oziroma do prejema dodatnih podatkov ali listin, če so predložene v določenem roku, oziroma
do zaključka pregleda poslovanja iz 2. točke prvega odstavka
480. člena tega zakona.
(5) Če je Agencija za zavarovalni nadzor pred iztekom
roka iz prvega odstavka tega člena po prejšnjem členu vložnika
pozvala, da se izjasni o razlogih za zavrnitev zahteve, rok iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ne teče od vročitve
poziva do izteka roka za izjavo oziroma do prejema izjave, če je
bila ta posredovana v roku, določenem s pozivom.
483. člen
(posebna pravila za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža)
(1) Ne glede na šesti odstavek 479. člena tega zakona
Agencija za zavarovalni nadzor izda sklep o odpravi pomanjkljivosti zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža v dveh delovnih dneh po prejemu zahteve.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor v dveh delovnih dneh
vložniku zahteve izda potrdilo o prejemu popolne zahteve za
izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža. Rok iz
prvega stavka tega odstavka teče:
1. če Agencija za zavarovalni nadzor v roku iz prejšnjega
odstavka ni izdala sklepa o odpravi pomanjkljivosti – od prejema zahteve,
2. če je Agencija za zavarovalni nadzor v roku iz prejšnjega odstavka izdala sklep o odpravi pomanjkljivosti in je vložnik
v roku, določenem s sklepom, zahtevo dopolnil oziroma popravil v skladu s tem sklepom – od prejema dopolnitve oziroma
poprave zahteve.
(3) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena Agencija
za zavarovalni nadzor o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža odloči v 60 delovnih dneh. Rok iz
prvega stavka tega odstavka teče, če:
1. je Agencija za zavarovalni nadzor v roku iz prejšnjega
odstavka izdala potrdilo – od izdaje potrdila,
2. Agencija za zavarovalni nadzor v roku iz prejšnjega
odstavka ni izdala potrdila – od poteka roka za izdajo potrdila
iz prejšnjega odstavka.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor v potrdilu iz drugega
odstavka tega člena navede dan, s katerim poteče rok iz prejšnjega odstavka.
(5) V postopku odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža se ne uporabljajo 2. točka
prvega odstavka, drugi odstavek in 2. točka tretjega odstavka
480. člena ter četrti odstavek 482. člena tega zakona.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko od vložnika zahteva, da predloži dodatne informacije ali dokumente, potrebne
za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika (v
nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatne informacije ali dokumente), če tako zahtevo izda najpozneje 50. delovni dan po
poteku roka za izdajo potrdila iz drugega odstavka tega člena.
(7) Če Agencija za zavarovalni nadzor izda zahtevo za
dodatne informacije ali dokumente v skladu s prejšnjega odstavkom, se tek roka iz tretjega odstavka tega člena zadrži za
čas od izdaje zahteve za dodatne informacije ali dokumente do
dneva, ko vložnik predloži dodatne informacije ali dokumente,
vendar največ za 20 delovnih dni od izdaje prve zahteve.
Agencija za zavarovalni nadzor lahko po prejemu informacij
in dokumentov na podlagi prve zahteve v skladu s prejšnjim
odstavkom zahteva še dodatne informacije ali dokumente,
vendar druga in naslednje zahteve Agencija za zavarovalni
nadzor za dodatne informacije ali dokumente ne zadržijo teka
roka iz tretjega odstavka tega člena.
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(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Agencija za zavarovalni nadzor s prvo zahtevo za dodatne informacije ali dokumente odloči, da se tek roka iz tretjega odstavka tega člena
zadrži za več kot 20 delovnih dni, vendar največ za 30 delovnih
dni od izdaje te zahteve, če:
1. je bodoči kvalificirani imetnik oseba tretje države ali
2. bodoči kvalificirani imetnik nima položaja kreditne institucije, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje, kolektivnega naložbenega podjema, zavarovalnice ali pozavarovalnice.
(9) Agencija za zavarovalni nadzor vložniku zahteve v
dveh delovnih dneh po prejemu dodatnih informacij ali dokumentov na podlagi zahteve iz šestega odstavka tega člena
izda potrdilo o prejemu teh dodatnih informacij ali dokumentov.
V potrdilu o prejemu dodatnih informacij ali dokumentov na
podlagi prve zahteve iz šestega odstavka tega člena je naveden dan, s katerim poteče rok iz tretjega odstavka tega člena,
ob upoštevanju njegovega zadržanja po sedmem ali osmem
odstavku tega člena.
(10) Če Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo
za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, v
dveh delovnih dneh po sprejetju te odločitve in do poteka roka
iz tretjega odstavka tega člena, ob upoštevanju morebitnega
zadržanja po sedmem ali osmem odstavku tega člena, izda in
odpravi pisni odpravek odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega dovoljenja.
(11) Če Agencija za zavarovalni nadzor do poteka roka
iz tretjega odstavka tega člena ob upoštevanju morebitnega
zadržanja po sedmem ali osmem odstavku tega člena ne
izda in odpravi pisnega odpravka odločbe o zavrnitvi ali
zavrženju zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, se šteje, da je z dnem, s katerim poteče
ta rok, izdala dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificirani imetnik zahteval izdajo tega
dovoljenja.
(12) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija za zavarovalni nadzor na zahtevo kvalificiranega imetnika izda ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje izdano,
v osmih dneh od prejema zahteve za izdajo te ugotovitvene
odločbe.
(13) Ne glede na prvi odstavek 507. člena tega zakona Agencija za zavarovalni nadzor na svojih javnih spletnih
straneh objavi izvleček odločbe o zavrnitvi zahteve za izdajo
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža s povzetkom
razlogov za tako odločitev, če tako zahteva vložnik te zahteve.
10.5. Izvršitev odločb Agencije za zavarovalni nadzor
484. člen
(odločba)
(1) Odločbe Agencije za zavarovalni nadzor postanejo
izvršljive v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek. Ne glede na prejšnji stavek, postanejo odločbe, ki
se glasijo na izpolnitev denarne obveznost, izvršljive z njihovo
pravnomočnostjo.
(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice oseba,
ki ji je bilo dovoljenje odvzeto, preneha izpolnjevati pogoje za
opravljanje funkcije člana uprave.
(3) Pravnomočne odločbe Agencije za zavarovalni nadzor, ki se glasijo na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog Agencije za zavarovalni nadzor.
485. člen
(odredba)
(1) Odredbe Agencije za zavarovalni nadzor ni mogoče
prisilno izvršiti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je mogoče prisilno izvršiti odredbo, s katero je Agencija za zavarovalni nadzor izrekla
dodatni ukrep nadzora iz 7. točke prvega odstavka 308. člena tega zakona ali drug ukrep nadzora, katerega vsebina je
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začasna ali trajna prepoved opravljanja posameznih ali vseh
storitev ali poslov.
(3) Za postopek izvršitve odredb iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
o upravni izvršbi in določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, o ukrepih, povezanih s prepovedjo opravljanja dejavnosti.
11. poglavje:
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR
11.1. Položaj Agencije za zavarovalni nadzor
486. člen
(položaj Agencije za zavarovalni nadzor)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pravna oseba javnega prava.
(2) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti je Agencija
za zavarovalni nadzor samostojna in neodvisna. Agencija za
zavarovalni nadzor in člani njenih organov pri opravljanju nalog
Agencije za zavarovalni nadzor, določenih s tem ali drugim
zakonom, niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih
ali katerihkoli drugih organov.
(3) Ustanovitelj Agencije za zavarovalni nadzor je Republika Slovenija.
(4) Sedež Agencije za zavarovalni nadzor je v Ljubljani.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor v okviru razpoložljivih
sredstev v finančnem načrtu tekočega leta sama določi število zaposlenih. Za plače zaposlenih v Agenciji za zavarovalni
nadzor velja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, pri
čemer:
– obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan
obseg dela, določi Agencija za zavarovalni nadzor sama v okviru razpoložljivih sredstev v finančnem načrtu tekočega leta in
– sprejme strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
(v nadaljnjem besedilu: strokovni svet agencije) nadzor pravilnik, v katerem določi merila in pogoje, v skladu s katerimi se
uporabijo sredstva iz prejšnje alineje.
(6) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti Agencija
za zavarovalni nadzor poleg navodil in priporočil, ki jih izda
EIOPA, upošteva tudi morebiten vpliv na finančno stabilnost
držav članic.
(7) Agencija za zavarovalni nadzor s svojim delovanjem
spodbuja sodelovanje med nadzorniki na evropski ravni ter izmenjavo vseh pomembnih informacij med nadzorniki iz matične
države in države gostiteljice.
487. člen
(poslovnik Agencije za zavarovalni nadzor)
Agencija za zavarovalni nadzor ima poslovnik, ki določa
podrobnejšo notranjo organizacijo in poslovanje Agencije za
zavarovalni nadzor.
488. člen
(pečat)
Agencija za zavarovalni nadzor ima pečat, na katerem
sta ime »Agencija za zavarovalni nadzor« in grb Republike
Slovenije.
489. člen
(poročanje o stanju na področju zavarovalništva)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju in razmerah na področju
zavarovalništva.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka obsega podatke o
obsegu zavarovalnih poslov po zavarovalnih vrstah.
(3) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto Agencija
za zavarovalni nadzor predloži Državnemu zboru Republike
Slovenije do 30. junija tekočega leta.
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490. člen
(letno poročilo o delu)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka obsega podatke o
ukrepih Agencije za zavarovalni nadzor po izvedenih postopkih
nadzora, izdanih dovoljenjih za opravljanje zavarovalnih poslov
in o drugih dovoljenjih, ki jih izdaja Agencija za zavarovalni nadzor, ter podatke o sodelovanju Agencije za zavarovalni nadzor
z drugimi domačimi in tujimi nadzornimi organi.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor predloži Državnemu
zboru Republike Slovenije poročilo za preteklo leto do 30. junija
tekočega leta.
491. člen
(poročanje EIOPA)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor vsako leto EIOPA
posreduje podatke o povprečnem kapitalskem dodatku na zavarovalnico ločeno za:
– zavarovalnice in pozavarovalnice,
– zavarovalnice, ki opravljajo posle življenjskih zavarovanj,
– zavarovalnice, ki opravljajo posle premoženjskih zavarovanj,
– kompozitne zavarovalnice in
– pozavarovalnice.
(2) Podatki iz prejšnjega člena so prikazani ločeno glede
na razloge za kapitalski dodatek, kot so navedeni v tretjem
odstavku 309. člena tega zakona.
492. člen
(sodelovanje in poročanje Evropski komisiji)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor posreduje Evropski
komisiji in nadzornim organom drugih držav članic podatke o
dovoljenjih za opravljanje zavarovalnih poslov podrejenih zavarovalnic, katerih nadrejena družba ima sedež v tretji državi.
Iz podatkov je razvidna struktura skupine.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti Evropsko komisijo o vseh težavah, s katerimi se srečujejo zavarovalnice pri
opravljanju zavarovalnih poslov v tretjih državah.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z Evropsko
komisijo in nadzornimi organi držav članic:
1. da skupaj preučijo vse morebitne težave pri izvajanju
13. poglavja tega zakona,
2. da olajšajo nadzor in preučijo morebitne težave pri
izvajanju tega zakona.
11.2. Organi Agencije za zavarovalni nadzor
493. člen
(organi Agencije za zavarovalni nadzor)
Organa Agencije za zavarovalni nadzor sta strokovni svet
agencije in direktor Agencije za zavarovalni nadzor.
494. člen
(sestava strokovnega sveta agencije)
(1) Strokovni svet agencije sestavlja pet članov oziroma
članic (v nadaljnjem besedilu: člani strokovnega sveta), od
katerih je eden predsednik oziroma predsednica strokovnega
sveta (v nadaljnjem besedilu: predsednik strokovnega sveta)
in od katerih najmanj dva nista zaposlena v Agenciji za zavarovalni nadzor.
(2) Direktor agencije je član strokovnega sveta agencije in
lahko tudi predsednik strokovnega sveta agencije.
(3) Člani strokovnega sveta so upravičeni do sejnin in
povračil stroškov, ki jih enkrat letno določi strokovni svet na
obrazložen predlog predsednika strokovnega sveta. Stroški
iz prejšnjega stavka ne smejo presegati stroškov, ki nastanejo
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oziroma je utemeljeno pričakovati, da bodo nastali, zaradi opravljanja funkcije člana strokovnega sveta. Člani strokovnega
sveta agencije, ki so z agencijo v delovnem razmerju, opravljajo
svoje delo v okviru strokovnega sveta agencije izven svojega
rednega delovnega časa.
(4) Strokovni svet agencije ima sekretarja, ki pomaga
predsedniku strokovnega sveta agencije pri pripravi in izvedbi
seje. Sekretar strokovnega sveta agencije zagotavlja pomoč pri
organizaciji dela strokovnega sveta agencije, skrbi za zbiranje
in pripravo gradiv, za sklice sej, vodenje zapisnikov, arhiviranje
ter opravlja druge strokovne naloge, ki so potrebne za nemoteno delo strokovnega sveta agencije in izvajanje administrativnih
del v zvezi z delom strokovnega sveta agencije. Sekretarja
na predlog predsednika strokovnega sveta agencije imenuje
strokovni svet agencije izmed zaposlenih v Agenciji za zavarovalni nadzor. Sekretar opravlja delo za strokovni svet v okviru
svojega delovnega razmerja.
495. člen
(pogodba o zaposlitvi direktorja agencije)
(1) Direktor agencije svoj položaj opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo, ne glede na besedilo zakona, ki ureja
javne agencije, z direktorjem sklene Agencija za zavarovalni
nadzor. V pogodbi o zaposlitvi se določijo cilji in pričakovani
rezultati njegovega dela. Pogodba o zaposlitvi se sklene za
polni delovni čas. Pogodbo o zaposlitvi direktorja agencije
za Agencijo za zavarovalni nadzor podpiše član strokovnega
sveta, ki ni zaposlen v Agenciji za zavarovalni nadzor in ki ga
določi strokovni svet.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor z direktorjem agencije
ne sme skleniti pogodbe o zaposlitvi za obdobje, ki bi bilo daljše
od trajanja mandata direktorja agencije. Ob preteku pogodbe
o zaposlitvi, direktor agencije ni upravičen do odpravnine. Določbe pogodbe o zaposlitvi, ki so v nasprotju s tem odstavkom,
so nične.
(3) Strokovni svet agencije lahko najkasneje tri mesece
preden direktorju agencije zaradi poteka obdobja, za katero je
bil imenovan, preneha njegov položaj oziroma nemudoma po
prenehanju njegovega položaja, če je direktorju agencije položaj prenehal iz drugih razlogov, odloči, da se, če bi bilo zaradi
odhoda direktorja agencije k drugemu delodajalcu ogroženo
varovanje zaupnih informacij in poslovnih skrivnosti, direktor
agencije za največ šest mesecev zaposli v Agenciji za zavarovalni nadzor, na delovnem mestu, ki ustreza vrsti in stopnji
njegove izobrazbe in na katerem ne bo prihajal v stik z zaupnimi informacijami ali poslovnimi skrivnostmi. Direktor agencije
lahko odločitev sveta izpodbija pred upravnim sodiščem.
496. člen
(nezdružljivost opravljanja funkcij)
(1) Funkcija oziroma položaj člana strokovnega sveta
agencije ali direktorja agencije ni združljiva:
1. s funkcijo oziroma položajem člana organa vodenja ali
nadzora zavarovalnice ali z drugo funkcijo v zavarovalnici, za
opravljanje katere je po tem ali drugem zakonu treba pridobiti
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;
2. s funkcijami oziroma položajem ali delom v organih
političnih strank;
3. z opravljanjem druge pridobitne dejavnosti, razen znanstvenoraziskovalnega dela, če je ta dejavnost v nasprotju z
interesi Agencije za zavarovalni nadzor;
4. z opravljanjem drugega dela ali dejavnosti, ki bi lahko
vplivala na njeno neodvisnost;
5. z imetništvom delnic zavarovalnice.
(2) Direktor agencije lahko po imenovanju nastopi svoj
položaj šele, ko podpiše pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega
člena ter uskladi svoj položaj s prejšnjim odstavkom. Član
strokovnega sveta agencije lahko po imenovanju nastopi svoj
položaj šele, ko svoj položaj uskladi s prejšnjim odstavkom.
Usklajenost in nastop položaja ugotavlja strokovni svet agen-
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cije, pri čemer oseba, katere usklajenost se ugotavlja, ne sme
biti navzoča na seji strokovnega sveta agencije.
(3) Direktor agencije podpiše pogodbo o zaposlitvi in
uskladi svoj položaj s prvim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega
roka sklep Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju
preneha veljati. Član strokovnega sveta agencije svoj položaj
uskladi s prvim odstavkom tega člena v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem primeru s potekom tega roka sklep Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju preneha veljati.
497. člen
(imenovanje in razrešitev članov strokovnega sveta agencije
in direktorja agencije)
(1) Člane strokovnega sveta agencije in direktorja agencije imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na
predlog Vlade Republike Slovenije.
(2) Člani strokovnega sveta agencije in direktor agencije
so imenovani za šest let in so lahko ponovno imenovani.
(3) Vlada Republike Slovenije predlaga direktorja agencije na podlagi izvedenega javnega natečaja, ki je objavljen
najmanj šest mesecev pred potekom mandata trenutnemu
direktorju agencije.
498. člen
(pogoji za člana strokovnega sveta agencije)
Za člana strokovnega sveta agencije je lahko imenovana
samo oseba:
1. ki je državljan Republike Slovenije,
2. ki je zaključila najmanj študijski program druge stopnje
ustrezne smeri po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo na ustreznem
področju,
3. je strokovnjak s področja zavarovalništva, financ ali
gospodarskega prava in
4. ki ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja.
499. člen
(predčasna razrešitev članov strokovnega sveta agencije)
Člana strokovnega sveta agencije se sme predčasno
razrešiti, če:
1. to sam zahteva,
2. je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
3. trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje funkcije,
4. krši obveznost varovanja zaupnih informacij, določeno
v tem ali drugem zakonu,
5. se izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
6. nastopi položaj nezdružljivosti iz prvega odstavka
496. člena tega zakona ali
7. ne opravlja svojih nalog člana strokovnega sveta agencije, določenih v tem zakonu in poslovniku Agencije za zavarovalni nadzor, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
500. člen
(uporaba nekaterih določb zakonov,
ki urejajo preprečevanje korupcije)
Za direktorja agencije ter člane strokovnega sveta agencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja preprečevanje
korupcije oziroma zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanje
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
501. člen
(pristojnosti strokovnega sveta agencije)
(1) Strokovni svet agencije:
1. odloča o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih
zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča Agencija za
zavarovalni nadzor, če v tem ali drugem zakonu ni določeno
drugače;
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2. sprejema predpise, kadar zakon določa, da tak akt
sprejme Agencija za zavarovalni nadzor;
3. sprejema poslovnik Agencije za zavarovalni nadzor;
4. sprejema poročilo o stanju na področju zavarovalništva
in letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor;
5. sprejema letni načrt dela strokovnih služb Agencije za
zavarovalni nadzor in letno poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor, pri čemer se mora direktor agencije izločiti iz
odločanja;
6. sprejema tarifo agencije, ki začne veljati, ko Agencija za
zavarovalni nadzor pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije
k tarifi oziroma njenim spremembam.
(2) Predsednik in člani strokovnega sveta agencije pri
odločanju o zadevah iz prejšnjega odstavka ne odgovarjajo
za škodo, ki jo povzročijo strankam ali drugim osebam, razen
če je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.
502. člen
(odločanje strokovnega sveta agencije o izdaji predpisov)
(1) Strokovni svet agencije veljavno odloča o izdaji predpisov, ki jih je Agencija za zavarovalni nadzor pristojna izdajati, če
je na seji navzoča večina članov strokovnega sveta agencije.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor posreduje vse osnutke
predpisov v obravnavo Slovenskemu zavarovalnemu združenju
in ministrstvu, pristojnemu za finance, združenju zavarovalno
zastopniških ali posredniških družb pa samo tiste osnutke, ki
se nanašajo na delovanje zavarovalnih zastopnikov ali zavarovalnih posrednikov, zavarovalno zastopniških družb ali zavarovalno posredniških družb, in prouči vse prejete pripombe
ter predloge.
(3) Predpis je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih
članov strokovnega sveta agencije.
503. člen
(objava predpisov)
Predpisi Agencije za zavarovalni nadzor se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije.
504. člen
(pogoji za direktorja agencije)
Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba, ki:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
3. je priznan strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava,
4. ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teoretična in tehnična znanja, potrebna za vodenje
poslovanja Agencije za zavarovalni nadzor,
5. je zaključila najmanj študijski program druge stopnje
ustrezne smeri po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma
ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo na ustreznem
področju,
6. na višji ravni obvlada najmanj en svetovni jezik in
7. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja.
505. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja Agencijo za
zavarovalni nadzor, organizira in vodi delo ter poslovanje Agencije za zavarovalni nadzor in izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor, če ni v zakonu določeno,
da je za izvrševanje teh nalog pristojen drug organ Agencije za
zavarovalni nadzor.
(2) Direktor agencije zagotovi, da Agencija za zavarovalni
nadzor:
1. pravilno opravlja svoje pristojnosti in odgovornosti, ki
jih ima po tem ali drugem zakonu, in
2. posluje v skladu s tem zakonom in svojim poslovnikom.
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506. člen
(razlogi za predčasno razrešitev direktorja agencije)
Direktorja Agencije za zavarovalni nadzor se sme predčasno razrešiti, če obstaja ali nastopi razlog za predčasno
razrešitev iz 499. člena tega zakona.
11.3. Varovanje zaupnih informacij in preprečevanje
nasprotij interesov
507. člen
(obveznost varovanja zaupnih informacij)
(1) Člani in predsednik strokovnega sveta agencije, zaposleni Agencije za zavarovalni nadzor, osebe iz drugega in
četrtega odstavka 295. člena tega zakona ter druge osebe, ki
opravljajo naloge in posle za Agencijo za zavarovalni nadzor,
vse informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju nadzora in drugih nalog in poslov za Agencijo za zavarovalni nadzor, varujejo
kot zaupne (v nadaljnjem besedilu: zaupne informacije), in sicer
tudi po prenehanju njihove funkcije, delovnega razmerja ali
prenehanja pooblastila oziroma drugega pravnega razmerja,
na podlagi katerega so imele dostop do zaupnih informacij.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo razkriti zaupnih informacij nobeni drugi osebi, državnemu organu ali
nosilcu javnih pooblastil, razen v obliki povzetka, iz katerega
ni mogoče prepoznati posameznih zavarovalnic, na katere se
nanašajo, ali v primerih, določenih v zakonu.
(3) Prepoved iz drugega odstavka ne velja:
1. v primeru zaupnih informacij, ki so potrebne za izvedbo
kazenskega postopka, ali
2. v primeru stečaja ali prisilne likvidacije zavarovalnice
za zaupne informacije, ki so potrebne za uveljavljanje terjatev
upnikov do zavarovalnice in druge potrebe v stečajnem postopku ali postopku prisilne likvidacije ali s tema postopkoma
povezanih pravdnih postopkih, razen tistih, ki se nanašajo tudi
na druge osebe, ki so bile udeležene pri poskusih finančne
sanacije ali reorganizacije zavarovalnice.
(4) Dolžnost varovanja zaupnih informacij iz prvega do
tretjega odstavka tega člena velja tudi za informacije, ki jih
Agencija za zavarovalni nadzor oziroma osebe iz prvega odstavka tega člena pridobijo na podlagi izmenjave informacij z
drugimi nadzornimi organi.
(5) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi pravila o dodatni obveznosti varovanja zaupnih informacij,
ki se po tem ali drugem zakonu uporabljajo za Agencijo za zavarovalni nadzor v zvezi s posamezno vrsto nadzora.
508. člen
(uporaba zaupnih informacij)
Agencija za zavarovalni nadzor sme zaupne informacije
uporabiti samo za naslednje namene:
1. za preverjanje pogojev za izdajo dovoljenj in soglasij,
o katerih odloča na podlagi tega zakona, in da zagotovi nadzor
na posamični in konsolidirani podlagi poslovanja zavarovalnic,
zlasti glede zahtevanega solventnostnega kapitala, zahtevanega minimalnega kapitala in sistema upravljanja;
2. za izrekanje ukrepov nadzora in kazni za prekrške ter
vložitve ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja;
3. v postopku sodnega varstva proti odločbam, ki jih je
izdala, in
4. v drugih sodnih ali upravnih postopkih.
509. člen
(osebe, ki jim je dovoljeno razkriti zaupne informacije)
(1) Zaupne informacije sme Agencija za zavarovalni nadzor posredovati naslednjim osebam Republike Slovenije ali
osebam druge države članice:
1. organom, pristojnim za nadzor drugih subjektov finančnega sektorja in za nadzor finančnih trgov;
2. organom, pristojnim za izvajanje makrobonitetnega
nadzora;
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3. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja zavarovalnice ali v drugem podobnem postopku;
4. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih
finančnih družb;
5. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje
v kazenskem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti;
6. organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov;
7. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje
zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema
in priprave predpisov;
8. EIOPA v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog v skladu z Uredbo št. 1094/2010;
9. drugemu državnemu organu, ki informacijo potrebuje
za izvedbo nadzornega postopka.
(2) Oseba, ki ji Agencija za zavarovalni nadzor razkrije
zaupne informacije po prejšnjem odstavku, jih sme uporabiti
samo za namen izvajanja svojih pristojnosti nadzora oziroma
nalog iz prejšnjega odstavka in zanjo velja obveznost varovanja
zaupnih informacij iz 507. člena tega zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko razkrije zaupne
informacije tudi osebam iz prvega odstavka tega člena, ki so iz
tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če je s to tretjo državo sklenila dogovor o sodelovanju, s
katerim je dogovorjena medsebojna izmenjava informacij med
osebami iz prvega odstavka tega člena Republike Slovenije in
te tretje države,
2. če se za osebe tretje države v tej državi uporabljajo
pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij, z vsebino,
določeno v 507. in 508. členu tega zakona,
3. če je informacija, ki je predmet razkritja osebi tretje države, namenjena samo potrebam izvajanja pristojnosti nadzora
oziroma nalog oseb iz prvega odstavka tega člena, in
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(4) Če je Agencija za zavarovalni nadzor zaupne informacije pridobila od nadzornega organa druge države članice ali
pri opravljanju pregleda poslovanja podružnice zavarovalnice
države članice, sme te zaupne informacije razkriti samo s soglasjem nadzornega organa te države članice.
510. člen
(ukrepi za upravljanje nasprotij interesov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor vzpostavi in uresničuje
ustrezne ukrepe za ugotavljanje nasprotij med interesi zaposlenih pri Agenciji za zavarovalni nadzor in javnim interesom, da
Agencija za zavarovalni nadzor izvaja svoje naloge in pristojnosti v skladu s tem in drugimi zakoni.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor vzpostavi in uresničuje
učinkovit sistem za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov, ki obsega vse razumne ukrepe, zaradi preprečitve, da bi
nasprotja interesov iz prejšnjega odstavka neugodno vplivala
na uresničitev javnega interesa, da Agencija za zavarovalni
nadzor izvaja svoje naloge in pristojnosti v skladu s tem in
drugimi zakoni.
(3) Zaposleni v Agenciji za zavarovalni nadzor ne smejo biti
člani organa vodenja ali nadzora zavarovalnice ali druge osebe,
nad katerim Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor ali ki
za opravljanje svojih storitev ali poslov po tem ali drugem zakonu
pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.
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1. višino taks za odločanje o posamičnih zadevah;
2. višino letnih nadomestil, ki jih za opravljanje nadzora
iz 1. in 2. točke prvega odstavka 280. člena tega zakona ali za
opravljanje nadzora po drugem zakonu plačujejo osebe, nad
katerimi Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor;
3. višino nadomestil za opravljanje drugih nalog, in sicer
za izrekanje ukrepov nadzora iz 3. točke prvega odstavka
280. člena tega zakona in za opravljanje drugih nalog, ki jih
po tem ali drugem zakonu opravlja Agencija za zavarovalni
nadzor;
4. višino taks za izdajo potrdil, za izdajo izpisov iz evidenc,
za izdelavo fotokopij listin ali za izdelavo dvojnikov odločb,
soglasij, odredb in sklepov.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor določi letna nadomestila iz 2. točke prejšnjega odstavka v taki višini, da vsota letnih
nadomestil, ki jih plačujejo subjekti nadzora za posamezno
vrsto nadzora, ne preseže stroškov Agencije za zavarovalni
nadzor, povezanih s to vrsto nadzora.
(3) Tarifa oziroma njene spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija za zavarovalni nadzor
pred objavo pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije k tarifi
oziroma njenim spremembam.
(4) Višina nadomestila za izrek ukrepa nadzora, ki ga
plača subjekt nadzora, je sorazmerna z vrsto in obsegom opravljenega nadzora nad tem subjektom nadzora.
(5) Če zavarovalnica ne plača letnega nadomestila iz
2. točke prvega odstavka tega člena za posamezno leto do
30. junija naslednjega leta, Agencija za zavarovalni nadzor
zavarovalnici s sklepom naloži plačilo.
(6) O povrnitvi nadomestil za opravljanje drugih nalog iz
3. točke prvega odstavka tega člena odloči Agencija za zavarovalni nadzor s sklepom.
(7) Proti sklepu iz prejšnjega odstavka je dovoljeno začeti
postopek sodnega varstva.
(8) Ne glede na drugi stavek prvega odstavka 484. člena
tega zakona, postane sklep iz petega ali šestega odstavka tega
člena, izvršljiv v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni
upravni postopek o izvršljivosti sklepa.
512. člen
(viri sredstev)
(1) Sredstva za delo Agencije za zavarovalni nadzor se
zagotavljajo:
1. iz taks in nadomestil,
2. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija za zavarovalni nadzor s svojim poslovanjem.
(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki, realiziranega v
preteklem letu, se del izloči v rezerve Agencije za zavarovalni
nadzor v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije za zavarovalni nadzor za leto, v katerem je bil presežek realiziran,
ostanek pa se usmeri v proračun Republike Slovenije.
513. člen
(presežek odhodkov nad prihodki)
(1) Presežek odhodkov nad prihodki Agencije za zavarovalni nadzor se krije iz rezerv Agencije za zavarovalni nadzor,
če pa rezerve ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz
proračuna Republike Slovenije.
(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije se lahko zagotovijo samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog
Agencije za zavarovalni nadzor.
514. člen

11.4. Sredstva za delo

(finančni načrt in letni obračun)

511. člen
(tarifa)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda tarifo, v kateri
določi:

(1) Strokovni svet agencije do 31. marca vsakega leta
sprejme letni obračun za preteklo leto in finančni načrt tekočega leta.
(2) Letni obračun Agencije za zavarovalni nadzor pregleda pooblaščeni revizor.
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(3) Agencija za zavarovalni nadzor ministru, pristojnemu
za finance, v desetih dneh po sprejetju dostavi letni obračun z
revizorjevim poročilom in finančni načrt.
(4) Šteje se, da sta finančni načrt in letni obračun potrjena,
če Vlada Republike Slovenije v 15 dneh po njunem prejemu ne
odloči drugače.
(5) Do soglasja Vlade Republike Slovenije k finančnem načrtu se financiranje Agencije za zavarovalni nadzor izvaja po sklepu
o začasnem financiranju, ki ga sprejme strokovni svet agencije.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor z letnim obračunom in finančnim načrtom seznani Državni zbor Republike Slovenije. Letni
računovodski izkazi so sestavni del letnega poročila in se objavijo.
515. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
učinkovito rabo sredstev Agencije za zavarovalni nadzor opravlja Računsko sodišče.
12. poglavje:
ZAVAROVALNE POGODBE
12.1. Prenos zavarovalnih pogodb
516. člen
(prenos zavarovalnih pogodb)
(1) Zavarovalnica lahko s pogodbo na osebe iz četrtega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: prevzemna
zavarovalnica) prenese zavarovalne pogodbe v posamezni
zavarovalni skupini ali zavarovalni vrsti (v nadaljnjem besedilu:
zavarovalni portfelj) hkrati s prenosom sredstev v vrednosti
zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih je treba oblikovati za
zavarovalni portfelj, ki je predmet prenosa.
(2) Za prenos zavarovalnih pogodb ni potrebno soglasje
zavarovalcev.
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena začne učinkovati
z dnem, ko zavarovalnica pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za prenos zavarovalnih pogodb. Pred tem zavarovalnega portfelja ni dovoljeno prenesti na prevzemno zavarovalnico.
(4) Zavarovalnica lahko prenese zavarovalne pogodbe na:
1. drugo zavarovalnico s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. zavarovalnico države članice,
3. podružnico zavarovalnice s sedežem v tretji državi, če
je sedež podružnice v Republiki Sloveniji,
4. podružnico zavarovalnice s sedežem v tretji državi, če
je sedež podružnice v državi članici in če zavarovanja, ki so
predmet prenosa, krijejo izključno nevarnosti v tej državi članici.
(5) Zavarovalnica zavarovalne pogodbe prenese na prevzemno zavarovalnico najpozneje v treh mesecih od dneva
prejema dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za prenos
zavarovalnih pogodb, sicer dovoljenje za prenos zavarovalnih
pogodb preneha.
(6) Zavarovalnica v roku 30 dni od dneva prenosa zavarovalnih pogodb Agenciji za zavarovalni nadzor predloži dokazila,
da so bile zavarovalne pogodbe prenesene na prevzemno
zavarovalnico.
(7) Če zavarovalnica Agenciji za zavarovalni nadzor v
roku štirih mesecev od dneva prejema dovoljenja za prenos
zavarovalnih pogodb ne predloži dokazil iz prejšnjega odstavka, ali če iz dokazil ne izhaja, da so bile zavarovalne pogodbe
prenesene v roku iz petega odstavka tega člena, Agencija za
zavarovalni nadzor z odločbo ugotovi, da je dovoljenje za prenos zavarovalnih pogodb prenehalo veljati.
517. člen
(obveščanje zavarovalcev)
(1) Prevzemna zavarovalnica nemudoma po prejemu dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za prenos zavarovalnih
pogodb o prenosu obvesti zavarovance.
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(2) Prevzemna zavarovalnica o prenosu zavarovalnih
pogodb obvesti zavarovalce z objavami v sredstvih javnega
obveščanja in na svojih javno dostopnih internetnih straneh
na območju, na katerem zavarovanja, ki se prenašajo, krijejo
nevarnosti, razen ob zavarovanju izvoznih kreditov, pri čemer
je treba zavarovalce obvestiti v sredstvih javnega obveščanja
na območju njihovega sedeža. Pozavarovalnicam in zavarovalnicam za prenos pozavarovalnih pogodb pri obveščanju
zavarovalcev ni treba uporabljati sredstev javnega obveščanja.
518. člen
(zahteva za izdajo dovoljenja
za prenos zavarovalnih pogodb)
Zahteva za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb obsega:
1. seznam zavarovalnih pogodb po posameznih zavarovalnih vrstah, ki so predmet prenosa, s splošnimi pogoji za ta
zavarovanja in izračuni zavarovalno-tehničnih rezervacij za ta
zavarovanja;
2. seznam sredstev, ki krijejo zavarovalno-tehnične rezervacije, z navedbo vrednosti in podatkov, na podlagi katerih je
mogoče preveriti izračun teh vrednosti;
3. v primeru iz 1., 2. in 4. točke četrtega odstavka 516. člena tega zakona spremembo poslovnega načrta prevzemne
zavarovalnice, ki je potrebna zaradi prevzema zavarovalnih
pogodb;
4. pogodbo o prenosu zavarovalnih pogodb.
519. člen
(odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja
za prenos zavarovalnih pogodb)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb, če:
1. je vrednost sredstev, ki krijejo zavarovalno-tehnične
rezervacije, ali vrednost sredstev omejenega sklada nižja od
višine zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih je treba oblikovati
za zavarovalni portfelj, ki je predmet prenosa, ali če obstajajo
drugi razlogi, zaradi katerih bi lahko bili ogroženi interesi zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovalnih
pogodb;
2. prevzemna zavarovalnica ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih skupinah ali
vrstah, ki so predmet prenosa, ali če bi bilo zaradi prevzema
portfelja lahko ogroženo poslovanje prevzemne zavarovalnice
v skladu s pravili o upravljanju tveganj;
3. so nadzorni organi države članice od zavarovalnice, ki
je udeležena pri prenosu, zahtevali sanacijski načrt iz 249. člena ali finančni načrt iz 250. člena tega zakona.
(2) V primeru iz 2. in 4. točke četrtega odstavka 516. člena
tega zakona lahko Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za prenos zavarovalnih pogodb samo, če nadzorni organ
države članice predhodno izda potrdilo:
1. da bo prevzemna zavarovalnica s sedežem v državi
članici dosegala zahtevani solventnostni kapital tudi po prevzemu zavarovalnih pogodb,
2. da prevzemna zavarovalnica izpolnjuje pogoje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih skupinah oziroma
vrstah, ki so predmet prenosa.
(3) Če v primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanje krije
nevarnosti tudi v drugi državi članici, lahko Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za prenos zavarovalnih pogodb
samo, če s prenosom soglaša nadzorni organ te države članice. Če nadzorni organ te države članice v roku treh mesecev
od prejema zahteve za izdajo soglasja o soglasju ne odloči, se
šteje, da s prenosom soglaša.
(4) Določbe drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če se zavarovalne pogodbe prenašajo na
podružnico švicarske zavarovalnice v Republiki Sloveniji.
(5) Če potrebuje zavarovalnica za prenos zavarovalnih
pogodb njene podružnice v državi članici soglasje Agencije za
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zavarovalni nadzor, Agencija za zavarovalni nadzor odloči o
tem soglasju.
(6) Če zavarovalnica države članice prenaša zavarovalne
pogodbe na svojo podružnico v Republiki Sloveniji, Agencija za
zavarovalni nadzor morebitne ugovore proti prenosu sporoči
nadzornemu organu države članice v roku treh mesecev od
prejema zaprosila za mnenje.
(7) Če je za prenos zavarovalnih pogodb zavarovalnice
države članice potrebno potrdilo Agencije za zavarovalni nadzor v smislu četrtega odstavka tega člena, Agencija za zavarovalni nadzor izda ustrezno potrdilo oziroma odloči o zavrnitvi
zahteve za izdajo takega potrdila.
(8) Če zavarovalnica države članice prenaša zavarovalne
pogodbe na zavarovalnico te ali druge države članice in zavarovanja, ki so predmet prenosa, krijejo tudi nevarnosti v Republiki Sloveniji, lahko Agencija za zavarovalni nadzor zavrne
soglasje v smislu petega odstavka tega člena, če s prenosom
interesi zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz
zavarovalnih pogodb niso zaščiteni v zadostni meri. O zavrnitvi soglasja odloči v roku treh mesecev od prejema obvestila
nadzornega organa države članice o nameravanem prenosu.
520. člen
(prenos zavarovalnih pogodb podružnice zavarovalnice tretje
države)
(1) Za prenos zavarovalnih pogodb podružnice zavarovalnice tretje države, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, se
smiselno uporabljajo členi 516 do 519 tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
prenos zavarovalnih pogodb podružnice iz prejšnjega odstavka
na podružnico zavarovalnice s sedežem v tretji državi, katere
sedež je v drugi državi članici, če nadzorni organ države članice
predhodno izda ta potrdila:
1. iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
2. da zakonodaja države članice dovoljuje takšen prenos in
3. da nadzorni organ soglaša s prenosom.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor ne soglaša s prenosom zavarovalnih pogodb podružnice zavarovalnice s sedežem
v tretji državi, katere sedež je v državi članici, na podružnico
zavarovalnice tretje države, ki ima sedež v Republiki Sloveniji:
1. če je vrednost sredstev, ki krijejo zavarovalno-tehnične
rezervacije, oziroma vrednost sredstev omejenega sklada nižja
od višine rezervacij, ki jih je treba oblikovati za zavarovalni
portfelj, ki je predmet prenosa;
2. če prevzemna podružnica ne izpolnjuje pogojev za
opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih skupinah oziroma vrstah, ki so predmet prenosa;
3. če prevzemna podružnica po prevzemu zavarovalnih
pogodb ne bo več izpolnjevala zahtevanega solventnostnega
kapitala;
4. zaradi drugih razlogov, ki bi ogrozili upravljanje tveganj
prevzemne podružnice.
12.2. Zavarovalni pogoji in obveščanje zavarovalcev
521. člen
(zavarovalna pogodba in splošni zavarovalni pogoji)
(1) Če zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji,
zavarovalna pogodba obsega zlasti določbe o:
1. firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in naslovu
zavarovalnice in podružnice, prek katere se sklepa zavarovalna
pogodba;
2. dogodkih, z nastopom katerih nastane obveznost zavarovalnice opraviti izpolnitev na podlagi zavarovalne pogodbe,
in primerih, v katerih je zaradi posebnih razlogov obveznost
zavarovalnice izključena;
3. načinu izpolnitve, obsegu, morebitnih garancijah in
dospelosti obveznosti zavarovalnice;
4. določitvi in plačilu premije ter o pravnih posledicah, če
premija ni plačana;
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5. trajanju zavarovalne pogodbe, in sicer zlasti:
– če in na kakšen način se trajanje molče podaljša,
– če, na kakšen način in v katerem časovnem trenutku
je zavarovalno pogodbo mogoče odpovedati oziroma sicer v
celoti oziroma delno razvezati in kakšne so obveznosti zavarovalnice v takšnih primerih;
6. izgubi zahtevkov iz zavarovalne pogodbe v primeru
zamude rokov;
7. v primeru življenjskih zavarovanj tudi o pogojih in obsegu izplačil akontacij ter posojil na zavarovalno pogodbo,
o pogojih, pod katerimi je zavarovalec udeležen pri dobičku
zavarovalnice, in merilih za izračun te udeležbe, ter o pogojih
in načinu izračuna odkupne vrednosti ter kapitalizacije;
8. v primeru zavarovanj, pri katerih zavarovalec prevzema
naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu na
podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana z vrednostjo enote premoženja KNPVP skladov, tudi o:
– opredelitvi profila tveganj, povezanih z naložbeno politiko,
– znesku oziroma načinu obračuna nevarnostne premije
in premije za dodatne nevarnosti,
– višini vseh posrednih in neposrednih stroškov, vključno
z razkritjem metodologije oziroma načinom obračuna teh stroškov (stroški, ki v zavarovalni pogodbi niso razkriti, ne morejo
biti obračunani oziroma upoštevani),
– višini in načinu obračuna vseh posrednih in neposrednih
stroškov, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja KNPVP
skladov,
– znesku predvidenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice po zavarovalni pogodbi, ki se izračuna z uporabo obrestno-obrestnega računa pri nominalnih letnih stopnjah donosa
oziroma realnih letnih stopnjah donosa, če prikaz vsebuje tudi
ponazoritev vpliva inflacije, določenih v predpisu iz desetega
odstavka tega člena;
9. v primeru zavarovanj, pri katerih zavarovalec prevzema
naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu
na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana z
vrednostjo indeksa vrednostnih papirjev ali z drugo referenčno
vrednostjo, tudi o:
– opredelitvi profila tveganj, povezanih z naložbeno politiko,
– znesku ali načinu obračuna nevarnostne premije in
premije za dodatne nevarnosti,
– višini vseh posrednih in neposrednih stroškov, vključno
z razkritjem metodologije ali načinom obračuna teh stroškov
(stroški, ki v zavarovalni pogodbi niso razkriti, ne morejo biti
obračunani oziroma upoštevani),
– načinu izračuna ali določitve vrednosti indeksa ali druge
referenčne vrednosti, vključno z razkritjem vseh posrednih in
neposrednih stroškov, ki vplivajo na vrednost indeksa ali drugo
referenčno vrednost,
– znesku predvidenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice
po zavarovalni pogodbi, ki se izračuna z uporabo obrestno-obrestnega računa pri nominalnih letnih stopnjah donosa ali
realnih letnih stopnjah donosa, če prikaz vsebuje tudi ponazoritev vpliva inflacije, določenih v predpisu iz desetega odstavka
tega člena;
10. v primeru zavarovanj, pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje in so upravičenja, ki gredo zavarovalcu
na podlagi zavarovalne pogodbe, neposredno povezana z
vrednostjo sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice, tudi o:
– naložbeni politiki ter pomembnih informacijah o vrstah
naložb in tehnikah upravljanja,
– opredelitvi profila tveganj, povezanih z naložbeno politiko,
– znesku oziroma načinu obračuna nevarnostne premije
in premije za dodatne nevarnosti,
– višini vseh posrednih in neposrednih stroškov, vključno
z razkritjem metodologije ali načinom obračuna teh stroškov
(stroški, ki v zavarovalni pogodbi niso razkriti, ne morejo biti
obračunani oziroma upoštevani),
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– višini in načinu obračuna vseh posrednih in neposrednih
stroškov, ki zmanjšujejo vrednost sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice (stroški, ki v zavarovalni pogodbi
niso razkriti, ne morejo biti obračunani v breme sredstev, vsebovanih v notranjem skladu zavarovalnice),
– znesek predvidenih prihodnjih obveznosti zavarovalnice
po zavarovalni pogodbi, ki se izračuna z uporabo obrestno-obrestnega računa pri nominalnih letnih stopnjah donosa ali
realnih letnih stopnjah donosa, če prikaz vsebuje tudi ponazoritev vpliva inflacije, določenih v predpisu iz desetega odstavka
tega člena;
11. v primeru nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, pri
katerih se zavarovalno-tehnične rezervacije izračunavajo z
metodami za življenjska zavarovanja, tudi o pogojih in načinu
izračunavanja teh rezervacij in s tem povezanih sprememb
premije zaradi staranja zavarovanca, o pravicah, ki izhajajo
iz že oblikovanih zavarovalno-tehničnih rezervacij v primeru
prenehanja zavarovanja ali v primeru menjave zavarovanja v
okviru iste zavarovalnice ali v primeru menjave zavarovalnice
ter o vplivih drugih dejavnikov na spreminjanje premije.
(2) V primeru družbe za vzajemno zavarovanje so obvezne določbe iz prejšnjega odstavka lahko namesto v zavarovalni pogodbi vsebovane v statutu.
(3) Določbe zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka
tega člena lahko v škodo zavarovalca odstopajo od splošnih
zavarovalnih pogojev samo:
1. če so za to podani razlogi, ki so utemeljeni glede na
predmet zavarovanja, in
2. če je zavarovalec na takšno odstopanje izrecno pisno
pristal.
(4) V primeru zavarovanja stroškov postopka iz 17. točke
drugega odstavka 7. člena tega zakona zavarovalna pogodba
ne sme določati, da zavarovalnica krije samo stroške pravnega
zastopanja po odvetniku ali drugi osebi, ki jo imenuje zavarovalnica.
(5) Zavarovalna pogodba ne sme biti v nasprotju s prisilnimi določbami drugih zakonov, ki urejajo zavarovalno pogodbo
ali posamezne vrste zavarovalnih pogodb.
(6) Zavarovalnice vse ponudnike in potencialne zavarovance, ki želijo dostopiti do zavarovalnih storitev, obravnavajo
enako, vendar v postopku selekcije in ocene nevarnosti ter pri
določanju premij in pri izplačevanju zavarovalnin lahko upoštevajo merila zavarovalne stroke ali le naslednje zavarovančeve
osebne okoliščine in značilnosti: starost, zdravstveno stanje,
invalidnost in poklic ter druge osebne okoliščine, ki lahko utemeljeno vplivajo na višino prevzete nevarnosti, razen spola,
materinstva in nosečnosti.
(7) Zavarovalnice lahko v zvezi z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalnih vrst
nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje upoštevajo
osebno okoliščino spola pri izračunavanju premij in dajatev
na skupni ravni, če ne vodi v razlikovanje na individualni ravni. Zavarovalnice lahko obdelujejo dejavnik spola za izračun
zavarovalno-tehničnih rezervacij in interno določanje cen, za
določanje cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za
oceno tveganja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj
in zavarovalne vrste zdravstveno in nezgodno zavarovanje.
(8) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena
se dopolnilno zdravstveno zavarovanje izvaja v skladu z določbami zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.
522. člen
(obveščanje zavarovalcev ob sklenitvi zavarovalne pogodbe)
(1) Kadar je zavarovalec fizična oseba, zavarovalnica
ali zavarovalni posrednik, ob sklenitvi zavarovalne pogodbe
iz prvega odstavka prejšnjega člena z obvestilom v pisni ali
elektronski obliki seznani zavarovalca s podatki o:
1. firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in naslovu
zavarovalnice in podružnice, prek katere se sklepa zavarovalna
pogodba;
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2. splošnih zavarovalnih pogojih, ki veljajo za zavarovalno
razmerje;
3. pravu, ki se uporabi za zavarovalno pogodbo, ali v
primerih z mednarodnim elementom o pravici stranke, da
sama izbere pravo, ki se uporablja za zavarovalno pogodbo v skladu z uredbo iz drugega odstavka 529. člena tega
zakona;
4. dostopu do poročila o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice iz 261. člena tega zakona;
5. načinu obravnavanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev, vključno z obstojem organa za
reševanje pritožb;
6. o načinu izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti
zavarovalnice ter morebitnih garancijah;
7. času trajanja zavarovalne pogodbe;
8. o višini premije, pri čemer je zavarovalna premija razčlenjena na zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti, če
zavarovalno razmerje krije nevarnosti iz več zavarovalnih vrst,
in o višini prispevkov, davkov in drugih stroškov, ki se zaračunavajo poleg premije, in o skupnem znesku plačil;
9. roku, v katerem ponudnika veže ponudba;
10. pravici do preklica, odstopa ali drugih opcijah;
11. nazivu in naslovu nadzornega organa, ki je pristojen
za nadzor nad zavarovalnico;
12. pogojih za vzpostavitev mirovanja.
(2) V primeru življenjskih zavarovanj pisno oziroma elektronsko obvestilo iz prejšnjega odstavka ali predloženi zavarovalni pogoji vsebujejo tudi informacije za razumevanje tveganj,
ki jih s sklenitvijo zavarovalne pogodbe prevzame zavarovalec,
in informacijo o pravici iz 525. člena tega zakona.
(3) V primeru življenjskega zavarovanja, nezgodnega in
zdravstvenega zavarovanja s pravico do povračila dela zavarovalne premije obvestilo zavarovalcu poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka obsega tudi podatke o:
1. osnovah in merilih za udeležbo pri dobičku;
2. tabeli odkupnih vrednosti;
3. minimalni zavarovalni vsoti ali minimalnemu obdobju
trajanja zavarovanja za spremembo zavarovanja v zavarovanje
brez premije (kapitalizacija) in o pravicah iz takega zavarovanja;
4. v primeru zavarovanj, pri katerih so upravičenja vezana
na enote investicijskega sklada o naložbah in naravi sredstev
investicijskega sklada;
5. v primeru zavarovanj, pri katerih so upravičenja neposredno povezana s spremembo indeksa vrednostnih papirjev
ali drugo referenčno vrednostjo o indeksu vrednostnih papirjev
ali o drugi referenčni vrednosti;
6. o davčni ureditvi, ki velja v primeru zavarovanja.
523. člen
(obveščanje zavarovalcev v času trajanja
zavarovalne pogodbe)
(1) V času trajanja zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka 521. člena tega zakona zavarovalnica zavarovalce obvešča o:
1. spremembi firme, pravnoorganizacijske oblike, sedeža
ali naslova zavarovalnice oziroma podružnice, prek katere je
bila sklenjena zavarovalna pogodba;
2. spremembah podatkov iz 6., 8. in 12. točke prvega
odstavka prejšnjega člena ali podatkov iz 1. do 5. točke tretjega
odstavka prejšnjega člena, če je do teh sprememb prišlo zaradi
spremembe predpisov.
(2) V času trajanja zavarovalne pogodbe iz tretjega odstavka prejšnjega člena zavarovalnica oziroma zavarovalni
posrednik oziroma posrednica enkrat letno obvesti zavarovalca
tudi:
1. o stanju udeležbe pri dobičku,
2. v primeru zavarovanj iz 21. točke drugega odstavka
7. člena tega zakona o stanju upravičenj zavarovalca vključno
z donosnostjo.
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524. člen

531. člen

(način podajanja podatkov)

(tuje pravo, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi)

(1) Zavarovalnica ali zavarovalni posrednik poda zavarovalcu podatke iz 521. do 523. člena pisno ali elektronsko v
slovenskem jeziku. Podatki so podani razumljivo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zavarovalnica ali zavarovalni posrednik zavarovalca o podatkih
iz prejšnjega člena obvešča tudi preko elektronske pošte ob
izrecnem pisnem soglasju zavarovalca glede navedenega načina obveščanja, pri čemer je zavarovalec pisno obveščen, da
lahko to soglasje kadarkoli umakne.

Določbe tega poglavja ne izključujejo uporabe določb
tega oziroma drugih zakonov, ki na prisilen način urejajo vsebino pravnega razmerja na podlagi zavarovalne pogodbe, ne
glede na to, katero pravo se uporabi.

525. člen

(velike nevarnosti)

(čas za odstop)
Zavarovalec individualne zavarovalne pogodbe o življenjskem zavarovanju lahko v roku 30 dni po tistem, ko je bil obveščen v skladu s 522. členom tega zakona, odstopi od pogodbe.
526. člen
(vsebina splošnih pogojev in obvestil)
Besedilo splošnih zavarovalnih pogojev in obvestil iz 521.,
522. in 523. člena tega zakona je enopomensko oblikovano,
pregledno razčlenjeno, razumljivo in sestavljeno v slovenskem
jeziku.
527. člen
(zavarovalna pogodba obveznega zavarovanja)
Zavarovalna pogodba v zvezi z obveznimi zavarovanji
izpolnjuje določbe, ki jih za zavarovalno pogodbo predpisuje ta
zakon in drug zakon, ki ureja obvezna zavarovanja.
528. člen
(predpisi o zavarovalni pogodbi in obveščanju zavarovalcev)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino določb zavarovalne pogodbe iz 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 521. člena tega zakona in vsebino obrazca, ki
je sestavni del zavarovalne pogodbe, na katerem so zbrani vsi
stroški in druge pomembne informacije.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejša
pravila in merila uporabe sedmega odstavka 521. člena tega
zakona.
12.3. Pravo, ki se uporabi za zavarovalno pogodbo
529. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe tega poglavja veljajo za določanje prava za
zavarovalne pogodbe z mednarodnim elementom, kadar zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji oziroma državi
članici.
(2) Za določanje prava za zavarovalne pogodbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe 7. člena Uredbe (ES)
št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija
2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I) (UL L št. 177 z dne 4. junija 2008, str. 6–16).
(3) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za pozavarovalne pogodbe.
530. člen
(napotilo na materialnopravne določbe prava tujega prava)
(1) Če določbe tega oddelka napotujejo na tuje pravo,
se upoštevajo samo materialnopravne določbe tega prava, ki
urejajo vsebino pravnega razmerja, in ne določbe tega prava o
napotilu na drugo pravo.
(2) Če obsega posamezna država, katere pravo je treba
uporabiti, več delov, na katerih veljajo različne določbe iz prejšnjega odstavka, se pri uporabi določb tega poglavja vsak tak
del države šteje za samostojno državo.

13. poglavje:
SOZAVAROVANJE
532. člen
(1) Velike nevarnosti so nevarnosti, ki so razvrščene v
zavarovalne vrste iz:
1. 4., 5., 6., 7., 11. in 12. točke drugega odstavka 7. člena
tega zakona;
2. 14. in 15. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, če se zavarovalec osebno poklicno ukvarja z industrijsko
ali trgovinsko dejavnostjo ali pa opravlja katerega od svobodnih
poklicev in so nevarnosti povezane s to dejavnostjo;
3. 3., 8., 9., 10., 13. in 16. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, če zavarovalec presega meje najmanj dveh
od naslednjih meril:
– bilančno vsoto 6.200.000 eurov,
– letni neto promet 12.800.000 eurov,
– povprečno število zaposlenih 250 v poslovnem letu.
(2) Če zavarovalec spada v skupino podjetij, za katera se
pripravlja konsolidirana bilanca, se merila iz 3. točke prejšnjega
odstavka uporabljajo na osnovi konsolidirane bilance.
533. člen
(sozavarovanje)
(1) Zavarovalnica v sozavarovanje ne sme prevzeti nevarnosti v obsegu, ki presegajo njene lastne deleže po posameznih zavarovalnih vrstah po tabelah maksimalnega kritja
iz 2. točke drugega odstavka 243. člena tega zakona.
(2) Obseg prevzetih nevarnosti iz prejšnjega odstavka
pomeni nevarnosti, ki ostanejo v lastni izravnavi zavarovalnice,
če ta prevzete nevarnosti pozavaruje.
(3) Zavarovalnica lahko sozavaruje vse nevarnosti iz zavarovalnih vrst, za katera ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.
(4) Zavarovalnica vodi statistične podatke, iz katerih je
razviden obseg sozavarovalnih poslov na ravni EU in na ravni
tretjih držav in EU.
534. člen
(sozavarovalni posli na ravni EU)
(1) Za namen tega člena je sozavarovanje na ravni EU
zavarovanje, pri katerem so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) zavarovanje krije velike nevarnosti iz 532. člena tega
zakona,
b) zavarovanje krije nevarnost z eno samo pogodbo ob
plačilu celotne premije za isto obdobje s strani dveh ali več
zavarovalnic, vsaka za svoj delež, pri čemer je ena od zavarovalnic vodilna zavarovalnica,
c) zavarovanje krije nevarnost, ki se nahaja znotraj EU,
d) za namen zagotovitve kritja tveganj se vodilna zavarovalnica obravnava kot ena zavarovalnica, ki krije celotna
tveganja,
e) vsaj ena od zavarovalnic je v pogodbi udeležena prek
sedeža zavarovalnice ali podružnice, ustanovljene v državi
članici, ki ni država članica vodilne zavarovalnice,
f) vodilna zavarovalnica v celoti prevzame vodilno vlogo v
postopku sozavarovanja, določi zavarovalne pogoje, vključno
s premijo, in izda polico.
(2) Vsaka zavarovalnica, ki krije nevarnost v smislu določb prejšnjega odstavka, oblikuje zavarovalno-tehnične rezer-

Stran

10688 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

vacije v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, če
takšnih predpisov ni, pa v skladu z običajno prakso v tej državi.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so zavarovalno-tehnične rezervacije najmanj enake tistim, ki jih določi
vodilna zavarovalnica v skladu s predpisi države članice, v
kateri ima sedež.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor za namen opravljanja
sozavarovalnih poslov na ravni EU izmenjuje informacije z drugimi zadevnimi nadzornimi organi držav članic. Za izmenjavo
informacij se uporablja 11.3. oddelek tega zakona.
(5) Za zavarovalnice, ki niso vodilne zavarovalnice, za posle
sozavarovanja iz tega člena ne velja obveznost obveščanja iz 131.
in 134. člena tega zakona, ter obveznost imenovanja predstavnika
iz 3. točke prvega odstavka 136. člena tega zakona.
535. člen
(sozavarovalni posli na ravni tretjih držav in EU)
(1) Sozavarovanje na ravni tretjih držav in EU je zavarovanje, pri katerem so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) zavarovanje krije velike nevarnosti iz 532. člena tega
zakona,
b) zavarovanje krije nevarnosti z eno samo pogodbo ob
plačilu celotne premije za isto obdobje s strani dveh ali več
zavarovalnic, vsaka za svoj delež, pri čemer je ena od zavarovalnic vodilna zavarovalnica,
c) pogodba o sozavarovanju se lahko sklene v obliki pozavarovalne pogodbe,
d) zavarovanje krije nevarnosti, ki se nahajajo v tretjih
državah,
e) vodilna zavarovalnica je zavarovalnica, ki ima sedež na
območju države članice ali na območju tretje države in je pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni
vrsti, na katero se nanaša kritje nevarnosti,
f) vodilna zavarovalnica v celoti prevzame vodilno vlogo v
postopku sozavarovanja in določi zavarovalne pogoje, vključno
s premijo, in izda polico.
(2) Vsaka zavarovalnica, ki krije nevarnosti v smislu določb prejšnjega odstavka, oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena, če
takšnih predpisov ni, pa v skladu z običajno prakso v tej državi.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so zavarovalno-tehnične rezervacije najmanj enake tistim, ki jih določi
vodilna zavarovalnica, v skladu s predpisi države, v kateri je
ustanovljena.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor za namen opravljanja
sozavarovalnih poslov na ravni tretjih držav in EU izmenjuje
informacije z drugimi zadevnimi nadzornimi organi držav članic.
Za izmenjavo informacij se uporablja 11.3. oddelek tega zakona.
536. člen
(zavarovalni in pozavarovalni pool)
(1) Dve ali več zavarovalnic, ki lahko opravljajo zavarovalne ali pozavarovalne posle na območju Republike Slovenije,
lahko ustanovi zavarovalni ali pozavarovalni pool za opravljanje
zavarovalnih ali pozavarovalnih poslov, ki krijejo nevarnosti,
razvrščene v zavarovalne vrste iz 8., 9., 13. in 16. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona in druge velike nevarnosti iz
532. člena tega zakona.
(2) Za zavarovalni ali pozavarovalni pool se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja poslovanje gospodarskih družb o gospodarskem interesnem združenju, če ni v tem členu drugače
določeno.
(3) Zavarovalni ali pozavarovalni pool nastopa v razmerjih, ki se nanašajo na sklepanje in izvrševanje zavarovalnih
ali pozavarovalnih pogodb v svojem imenu in za račun svojih
članic, in sicer v zavarovalnih vrstah, za katere imajo članice
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.
(4) Za zavarovalni ali pozavarovalni pool se smiselno
uporabljajo 52. člen, 3. poglavje, 4.4., 4.5., 4.6. in 4.8. oddelek,
razen prvega odstavka 177. člena, 242., 243., 246. in 252. člen,
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5. poglavje, razen 261. do 264. člena, 6. in 7. poglavje, razen
7.8. oddelka, 9., 12. in 13. poglavje ter 610., 611. in 621. člen
tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.
(5) Zavarovalni ali pozavarovalni pool za svoje članice
izračunava zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih članice
oblikujejo zaradi poslov, ki jih sklepa zavarovalni ali pozavarovalni pool za račun svojih članic. Zavarovalni ali pozavarovalni
pool Agenciji za zavarovalni nadzor poroča o izračunanih
zavarovalno-tehničnih rezervacijah v roku enega meseca po
izteku posameznega trimesečja. Za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in za poročanje o izračunanih zavarovalno-tehničnih rezervacijah za zavarovalni ali pozavarovalni pool
veljajo določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov o izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacij pri
zavarovalnicah in o poročanju zavarovalnic o zavarovalno-tehničnih rezervacijah.
(6) Za člana poslovodstva zavarovalnega oziroma pozavarovalnega poola se smiselno uporabljajo 56. do 61., 63. do
65. in 612. člen tega zakona.
537. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
ali pozavarovalnega poola)
(1) Dejavnost zavarovalnega ali pozavarovalnega poola
lahko opravlja samo zavarovalni ali pozavarovalni pool, ki je pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega ali pozavarovalnega poola.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega ali
pozavarovalnega poola:
1. če zavarovalni ali pozavarovalni pool ne izpolnjuje
pogojev za opravljanje dejavnosti zavarovalnega ali pozavarovalnega poola, določenih s tem oziroma drugim zakonom ali
na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
2. če zavarovalnica, ki je članica zavarovalnega ali pozavarovalnega poola, nima dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti, na katero se nanaša dejavnost
zavarovalnega ali pozavarovalnega poola;
3. če člani poslovodstva nimajo dovoljenja za opravljanje
funkcije člana poslovodstva zavarovalnega ali pozavarovalnega poola.
(3) Za prenehanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega ali pozavarovalnega poola se smiselno uporabljajo
določbe 122. člena tega zakona.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame zavarovalnemu ali pozavarovalnemu poolu dovoljenje za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega ali pozavarovalnega poola v naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če je zavarovalnemu ali pozavarovalnemu poolu odredila dodatni ukrep iz 5. točke prvega odstavka 308. člena tega
zakona in pristojni organ v roku, določenem za izvršitev dodatnega ukrepa, ni razrešil člana oziroma članov poslovodstva in
imenoval novih, ali če tudi novoimenovani člani poslovodstva
v roku dveh mesecev od imenovanja niso zagotovili odprave
kršitev ali izvršitve dodatnih ukrepov, ki so bili razlog za dodatni
ukrep iz 5. točke prvega odstavka 308. člena tega zakona;
3. če zavarovalnica, ki je članica zavarovalnega ali pozavarovalnega poola, nima dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti, na katero se nanaša dejavnost
zavarovalnega ali pozavarovalnega poola.
14. poglavje:
NAMENSKA DRUŽBA
538. člen
(uporaba določb za namensko družbo)
Za namensko družbo, ki prevzema tveganja zavarovalnic,
se uporabljajo:
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– 14. poglavje tega zakona,
– akti, ki jih sprejme Evropska komisija na podlagi drugega odstavka 211. člena Direktive 2009/138/ES, in
– izvedbeni tehnični standardi, ki jih izda Evropska komisija na podlagi odstavkov 2a in 2b 211. člena Direktive
2009/138/ES.
539. člen
(namenska družba)
(1) Namenska družba je pravna oseba, ki:
1. ni zavarovalnica,
2. financira in prevzame tveganja zavarovalnic,
3. je ustanovljena z namenom financiranja in prevzemanja
tveganja zavarovalnic.
(2) Namenska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, preden začne prevzemati tveganja zavarovalnic, pridobi
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor – dovoljenje za
prevzemanje tveganj.
(3) Namenska družba financira tveganja z izdajo dolžniških finančnih instrumentov ali z drugačnim finančnim
mehanizmom, pri čemer so pravice oseb, ki so vplačale
dolžniške finančne instrumente ali drug finančni mehanizem, do poplačila podrejene pozavarovalnim obveznostim
namenske družbe.
(4) Namenska družba opravlja samo aktivnosti prevzemanja tveganj zavarovalnic in aktivnosti, ki izhajajo iz prevzemanja
tveganj.
(5) Za namensko družbo se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe, če ni v tem zakonu drugače določeno.
540. člen
(obseg dovoljenja za prevzemanje tveganj zavarovalnic)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor v dovoljenju za prevzemanje tveganj zavarovalnice določi vrste tveganj, ki jih sme
namenska družba prevzemati.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
prevzemanje določenih tveganj iz prejšnjega odstavka, če
ugotovi, da namenska družba izpolnjuje pogoje za prevzemanje teh tveganj in pogoje, določene s predpisi iz 538. člena
tega zakona.
(3) Za pokrivanje drugih vrst tveganj, ki v dovoljenju niso
navedena, namenska družba pridobi novo dovoljenje za prevzemanje tveganj zavarovalnic.
(4) Za postopek odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja
namenski družbi se smiselno uporablja 10.4. oddelek tega
zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.
541. člen
(ukrepi nadzora nad namensko družbo)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da namenska družba krši ta zakon ali druge predpise iz 538. člena
tega zakona, se smiselno uporabljajo 302. do 306. člen in
druge določbe tega zakona, ki se nanašajo na postopek izdaje
odredbe o odpravi kršitev zavarovalnici, 313. in 314. člen in
druge določbe tega zakona, ki urejajo postopek izdaje odločbe
o odvzemu dovoljenja zavarovalnici.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko namenski družbi
za uresničevanje tega zakona in drugih predpisov iz 538. člena
tega zakona naloži ukrepe glede:
1. pogodb,
2. naložb,
3. sposobnosti in primernosti oseb, ki vodijo namensko
družbo,
4. lastnikov namenske družbe,
5. sistema upravljanja,
6. računovodskih postopkov,
7. računovodskih in previdnostnih zahtev ter zahtev po
statističnih podatkih,
8. solventnostnih zahtev.
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542. člen
(odvzem in prenehanje dovoljenja za prevzemanje
tveganj zavarovalnic)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje
za prevzemanje tveganj zavarovalnic:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če namenska družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in pravilnega poročanja oziroma obveščanja Agencije
za zavarovalni nadzor ali če kako drugače ovira opravljanje
nadzora nad njenim poslovanjem;
3. če namenska družba ne ravna v skladu z odredbo o
odpravi kršitev;
4. če je namenski družbi naložila ukrepe iz drugega odstavka prejšnjega člena in namenska družba ukrepov v določenem roku ni izvedla;
5. če so podane okoliščine, ki bi predstavljale razlog za
odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža osebi, ki
je neposredno oziroma posredno nadrejena oseba namenske
družbe;
6. če namenska družba ne izpolnjuje tehničnih, organizacijskih, kadrovskih oziroma drugih pogojev za prevzemanje
tveganj.
(2) Za ponavljajočo se kršitev iz 2. točke prejšnjega odstavka šteje kršitev, pri kateri namenska družba kršitev ponovno stori najmanj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.
(3) Dovoljenje za prevzemanje tveganj zavarovalnic preneha:
1. če namenska družba ne začne poslovati v šestih mesecih od izdaje dovoljenja,
2. če namenska družba preneha opravljati dejavnosti
prevzemanja tveganj zavarovalnic za več kot eno leto,
3. z začetkom stečajnega postopka oziroma postopka
prisilne likvidacije,
4. z zaključkom redne likvidacije,
5. z izbrisom namenske družbe iz registra, razen kadar
je dovoljenje prenehalo že na podlagi ene od prejšnjih točk,
6. s prejemom izjave namenske družbe, da je prenehala opravljati dejavnosti prevzemanja tveganj zavarovalnic in
ustreznih dokazil.
(4) Namenska družba Agencijo za zavarovalni nadzor
obvesti o začetku oziroma prenehanju opravljanja dejavnosti
prevzemanja tveganj zavarovalnic.
(5) Če nastopi razlog iz tretjega odstavka tega člena, izda
Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da
je dovoljenje prenehalo.
(6) Za postopek odločanja o izdaji ugotovitvene odločbe
iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki se uporabljajo za postopek odločanja o izdaji ugotovitvene odločbe zavarovalnici.
15. poglavje:
ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN POSREDNIKI
15.1. Zavarovalni zastopniki
543. člen
(zavarovalni zastopnik)
(1) Zavarovalni zastopnik je oseba, ki ima dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Posli zavarovalnega zastopanja, ki jih
na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško družbo ali osebo iz
četrtega odstavka 558. člena tega zakona opravlja zavarovalni
zastopnik, so:
1. sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun
zavarovalnice,
2. aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe,
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3. pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebno
pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.
(2) Pooblastilo zavarovalnega zastopnika za sklenitev
zavarovalne pogodbe obsega tudi pooblastilo za spremembo
ali podaljšanje te pogodbe in sprejemanje izjav zavarovalca o
odstopu od zavarovalne pogodbe.
(3) Za zavarovalne zastopnike iz prvega odstavka tega
člena se ne štejejo osebe, ki opravljajo posle zastopanja, smiselno pa tudi ne za zavarovalno zastopniške družbe iz 544. člena tega zakona, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– sklepanje zavarovalne pogodbe zahteva samo znanje
o nevarnostih, ki jih krije;
– zavarovalna pogodba ni pogodba o življenjskem zavarovanju;
– zavarovalna pogodba ne krije zavarovanja odgovornosti;
– primarna poklicna dejavnost osebe ni zavarovalno zastopanje;
– zavarovanje pomeni dopolnitev oziroma je v povezavi
s proizvodom ali storitvijo, ki se zagotavlja, in če takšno zavarovanje krije:
a) nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja proizvodov ali stvari ali
b) nevarnost poškodovanja ali izgube prtljage in drugih
nevarnosti, povezanih s turističnim potovanjem, ki je bilo rezervirano prek turistične agencije, čeprav zavarovalna pogodba
vsebuje določila o življenjskem zavarovanju ali zavarovanju
odgovornosti, če takšne vrste zavarovanje pomeni pomožno
ali dopolnilno obliko zavarovanja, ki krije nevarnosti, povezane
s turističnim potovanjem;
– znesek letne premije zavarovanja ni višji od zneska
500 eurov, in če zavarovalna pogodba, ob upoštevanju vseh
podaljšanj, ni sklenjena za dlje kot pet let.
544. člen
(zavarovalno zastopniška družba)
(1) Zavarovalno zastopniška družba je pravna oseba,
ki opravlja dejavnost zastopanja zavarovalnic pri sklepanju
zavarovalnih pogodb.
(2) Za dejavnost zavarovalnega zastopanja zavarovalno
zastopniških družb se šteje:
1. sklepanje zavarovalnih pogodb,
2. aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe,
3. pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebno
pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.
(3) Določbe tega zakona o zavarovalno zastopniški družbi
se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost
zastopanja zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
(4) Določbe tega zakona o zavarovalno zastopniški družbi
se smiselno uporabljajo tudi za osebe iz četrtega odstavka
558. člena tega zakona, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.
(5) V sodni register oziroma drug ustrezen register se
ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede zavarovalno zastopniška družba oziroma zavarovalno zastopanje ali izpeljanke
iz teh besed, če oseba ni pridobila dovoljenja Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja.
545. člen
(obveznosti zastopnika)
(1) Določbe 521. do 528. člena tega zakona veljajo tudi
za zavarovalnega zastopnika.
(2) Pred predstavitvijo vsebine zavarovanja ter sklenitvijo zavarovalne pogodbe in, če je treba, tudi pri poznejših
spremembah in dopolnitvah zavarovalne pogodbe, zavarovalni
zastopnik zavarovalcu izroči tudi pisno obvestilo o:
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1. svojem imenu in priimku,
2. številki in datumu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in registru, v katerem
je mogoče preveriti izdajo dovoljenja,
3. firmi in naslovu zavarovalnice oziroma zavarovalno
zastopniške družbe oziroma druge osebe iz četrtega odstavka
558. člena tega zakona, s katero ima zavarovalni zastopnik
sklenjeno pogodbo, na podlagi katere opravlja posle zavarovalnega zastopanja,
4. tem, za katere zavarovalnice deluje, z navedbo firme in
poslovnega naslova vsake zavarovalnice,
5. tem, da ima sam oziroma njegova zavarovalno zastopniška družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja
več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice,
6. tem, da ima zavarovalnica oziroma od nje odvisna
družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot
10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno
zastopniške družbe, v kateri je zavarovalni zastopnik zaposlen
oziroma je z njo v drugem pravnem razmerju,
7. izvensodnem postopku reševanja sporov iz 579. člena
tega zakona.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zavarovalni
zastopnik v zvezi z zavarovalno pogodbo zavarovalca izroči
pisno obvestilo tudi o tem, ali:
1. daje zavarovalcu nasvet za sklenitev pogodbe iz četrtega odstavka tega člena, ki vključuje analizo na podlagi
primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na
trgu, oziroma
2. je obligacijsko zavezan kot zastopnik za eno ali več zavarovalnic, v tem primeru na zahtevo zavarovalca tega obvesti
tudi o nazivih zavarovalnic, ki jih zastopa, oziroma
3. ni obligacijsko zavezan kot zastopnik za eno ali več
zavarovalnic in da ne daje nasveta za sklenitev pogodbe na
podlagi četrtega odstavka tega člena. V tem primeru na zahtevo zavarovalca tega obvesti tudi o nazivih zavarovalnic, ki jih
zastopa. Zavarovalni zastopnik zavarovalca obvesti o njegovi
pravici, da v primeru iz 2. in 3. točke tega odstavka lahko zahteva podatke o nazivih zavarovalnic.
(4) Če zavarovalni zastopnik zavarovalca obvesti o tem,
da mu daje nasvet za sklenitev zavarovalne pogodbe na podlagi korektne in poštene analize, takšen nasvet oblikuje na
podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na trgu, ki mu omogočajo podati priporočilo v skladu
s profesionalnimi merili, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo
takšne pogodbe uresničil svoje potrebe in zahteve.
(5) Zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo pogodbe na
podlagi informacij, pridobljenih od zavarovalca, temu opredeli
potrebe, želje in razloge za nasvete, dane zavarovalcu glede
zavarovalnih produktov.
(6) Informacij, navedenih v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena zavarovalnemu zastopniku ni treba
podati, če gre za zavarovanja velikih nevarnosti iz 532. člena
tega zakona.
(7) Kadar zavarovalni zastopnik podaja predstavitev vsebine zavarovanja oziroma sklepa zavarovanje v elektronski
obliki, lahko tudi informacije, navedene v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena poda v elektronski obliki.
546. člen
(odgovornost zavarovalnice)
(1) Zavarovalnica odgovarja za dejanja zavarovalnega zastopnika in zavarovalno zastopniške družbe v skladu z določili
zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
(2) Premije in druga plačila, povezana z zavarovalno
pogodbo, štejejo za plačana zavarovalnici, ko so plačana zavarovalnemu zastopniku ali zavarovalno zastopniški družbi.
Odškodnine, zavarovalnine in drugi zneski, namenjeni zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu, ki jih zavarovalnica plača tej osebi prek zavarovalnega zastopnika ali
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zavarovalno zastopniške družbe, štejejo za plačane šele, ko jih
ta oseba prejme od zavarovalnega zastopnika ali zavarovalno
zastopniške družbe.

rovanju, pri čemer ne sme iti za aktivnosti iz prvega in drugega
odstavka tega člena.

547. člen

(zavarovalno posredniška družba)

(omejitev pooblastil zastopnika)
(1) Če je pooblastilo zavarovalnega zastopnika omejeno
samo na določeno območje, je ta pooblaščen opravljati pravna
dejanja iz 543. člena tega zakona samo v zvezi z zavarovanji,
ki se nanašajo na premoženje, ki se nahaja na tem območju,
oziroma osebe, ki na tem območju bivajo.
(2) Če je pooblastilo za zastopanje omejeno tako, da zavarovalni zastopnik ni pooblaščen za opravljanje vseh pravnih
dejanj iz 543. člena tega zakona, ali na način iz prejšnjega
odstavka, učinkuje omejitev pooblastila za zastopanje nasproti
zavarovalcu samo, če mu je bila ta omejitev znana oziroma mu
ni mogla ostati neznana.
(3) Šteje se, da zavarovalcu omejitev pooblastila zavarovalnega zastopnika ni mogla ostati neznana po prejšnjem odstavku samo, če za omejitev ni vedel zaradi hude malomarnosti.

549. člen
(1) Zavarovalno posredniška družba je pravna oseba, ki
opravlja dejavnost posredovanja pri sklepanju zavarovalnih
pogodb.
(2) Za zavarovalno posredniško družbo se smiselno uporablja drugi do peti odstavek prejšnjega člena.
(3) Določbe tega zakona o zavarovalno posredniški družbi
se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja dejavnost
posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
(4) V sodni register oziroma drug ustrezen register se ne
sme vpisati firma, ki vsebuje besede zavarovalno posredniška
družba ali zavarovalno posredovanje ali izpeljanke iz teh besed, če oseba ni pridobila dovoljenja Agencije za zavarovalni
nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja.
550. člen

15.2. Zavarovalni posredniki

(zaščita interesov strank)

548. člen

(1) Zavarovalni posrednik pri opravljanju zavarovalnega
posredovanja ščiti zlasti interese zavarovalca.
(2) V razmerju do zavarovalnice zavarovalni posrednik
ščiti tiste interese zavarovalnice, na katere pred sklenitvijo
zavarovalne pogodbe ali po njej pazi tudi zavarovalec. Zlasti
zavarovalni posrednik zavarovalnico pri pripravi zavarovalne
pogodbe obvesti o vseh posebnih nevarnostih, ki so mu znane
oziroma bi mu morale biti znane.

(zavarovalni posrednik)
(1) Zavarovalni posrednik je oseba, ki ima dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja.
(2) Za posel zavarovalnega posredovanja iz prejšnjega
odstavka se šteje posredovanje pri sklepanju zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic, in sicer tako, da se prizadeva
spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi z njo sklenil
zavarovalno pogodbo. Poleg navedenega se za posle zavarovalnega posredovanja štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane
s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri
izvrševanju pravic iz pogodbe.
(3) Za zavarovalno posredovanje se uporabljajo splošna
pravila obligacijskega prava o posredniški pogodbi, razen pravil
o posredniškem dnevniku in posredniškem listu, če ni v tem
zakonu drugače določeno.
(4) Za zavarovalne posrednike iz prvega odstavka tega
člena se ne štejejo osebe, ki opravljajo posle posredovanja,
smiselno pa tudi ne za zavarovalno posredniške družbe iz
549. člena tega zakona, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– če sklepanje zavarovalne pogodbe zahteva samo znanje o nevarnostih, ki jih krije;
– če zavarovalna pogodba ni pogodba o življenjskem
zavarovanju;
– če zavarovalna pogodba ne krije zavarovanja odgovornosti;
– če primarna poklicna dejavnost osebe, ki opravlja posle
zavarovalnega posredovanja, ni zavarovalno posredovanje;
– če zavarovanje predstavlja dopolnitev ali je v povezavi
z izdelkom ali storitvijo, ki se zagotavlja, in če takšno zavarovanje krije:
a) nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja izdelkov
ali stvari ali
b) nevarnost poškodovanja ali izgube prtljage in drugih
nevarnosti, povezanih s turističnim potovanjem, ki je bilo rezervirano prek turistične agencije, čeprav zavarovalna pogodba
vsebuje določila o življenjskem zavarovanju ali zavarovanju
odgovornosti, če takšne vrste zavarovanje pomeni pomožno
ali dopolnilno obliko zavarovanja, ki krije rizike, povezane s
turističnim potovanjem;
– če znesek letne premije zavarovanja ni višji od zneska
500 eurov in če zavarovalna pogodba, vštevši vsa podaljšanja,
ni sklenjena za dlje kot pet let.
(5) Za zavarovalne posrednike iz prvega odstavka tega
člena se ne štejejo osebe in družbe, ki v okviru opravljanja
svoje poklicne dejavnosti strankam dajejo informacije o zava-

551. člen
(obveznosti zavarovalnega posrednika)
(1) Obveznost zavarovalnega posrednika ščititi interese
zavarovalca iz prvega odstavka prejšnjega člena obsega tudi
pojasnila in svetovanje zavarovalcu o vseh okoliščinah, pomembnih za odločitev zavarovalca za sklenitev zavarovalne
pogodbe za določene vrste zavarovanja oziroma z določeno
zavarovalnico.
(2) Zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka
zavarovalni posrednik zlasti:
1. za zavarovalca izdela primerno analizo nevarnosti in
primerna načela kritja;
2. za zavarovalca posreduje pri sklenitvi zavarovanja, ki
glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji
zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni
posrednik zavarovalca izrecno obvesti;
3. obvesti zavarovalnico o zavarovalčevi ponudbi za sklenitev zavarovalne pogodbe, izroči zavarovalcu zavarovalne
pogoje in ga seznani s pravili za izračun premije;
4. preveri vsebino zavarovalne police;
5. nudi pomoč zavarovalcu v času trajanja zavarovalne
pogodbe in sicer tako pred nastopom zavarovalnega primera
kot tudi po njem, in zlasti skrbi, da zavarovalec pravna dejanja,
ki so pomembna za ohranitev oziroma uresničitev pravic na
podlagi zavarovalne pogodbe, opravi v rokih, določenih za
opravo teh pravnih dejanj;
6. stalno preverja zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovalec sklenil z njegovim posredovanjem, in izdeluje predloge
za spremembe teh zavarovalnih pogodb z namenom doseči
večje varstvo.
(3) Za obveznosti zavarovalnega posrednika v razmerju
do zavarovalca se smiselno uporabljajo določbe 545. člena
tega zakona.
(4) Zavarovalni posrednik ima zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od 1.250.618 eurov na en odškodninski zahtevek ali
1.875.927 eurov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem
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letu, razen če je pogodba o zavarovanju poklicne odgovornosti
sklenjena v okviru pravne osebe, v imenu in za račun katere
nastopa posrednik.
552. člen
(odgovornost zavarovalnice v primeru zavarovalnega
posrednika)
(1) Kadar zavarovalni posrednik ali zavarovalno posredniška družba deluje po naročilu zavarovalnice, se za odgovornost
zavarovalnice uporabljajo določila 546. člena tega zakona.
(2) Kadar zavarovalni posrednik ali zavarovalno posredniška družba ali banka iz petega odstavka 558. člena tega
zakona deluje po naročilu zavarovalnice, se na zavarovalni
polici označi, da je bila zavarovalna pogodba sklenjena s
posredovanjem zavarovalnega posrednika. V tem primeru
se na zavarovalni polici navede osebno ime oziroma firma
zavarovalnega posrednika, zavarovalno posredniške družbe
ali banke iz petega odstavka 558. člena tega zakona in višina
provizije ali kakršnegakoli drugega plačila, ki ga je zavarovalni
posrednik, zavarovalno posredniška družba ali banka iz petega odstavka 558. člena tega zakona upravičena zahtevati
od zavarovalnice iz naslova posredovanja pri sklenitvi zavarovalne pogodbe.
553. člen
(nasprotje interesov)
(1) Zavarovalni posrednik zavarovalcu razkrije vse pravne
in ekonomske povezave s posamezno zavarovalnico, ki lahko
vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca, zlasti obveznosti iz 2.
in 6. točke drugega odstavka 551. člena tega zakona.
(2) Za pravne in ekonomske povezave po prejšnjem odstavku se štejejo zlasti določbe posredniške pogodbe z zavarovalnico, na podlagi katerih je zavarovalni posrednik:
1. zavezan posredovati izključno pri sklepanju zavarovanj
s to zavarovalnico,
2. upravičen do posebne provizije (provizije za uspeh)
oziroma do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah
zavarovanj.
554. člen
(provizija)
(1) Zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovalca
zahtevati plačila provizije oziroma kakršnegakoli drugega plačila, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovalcem,
izrecno pisno drugače dogovorjeno.
(2) Če je s posredniško pogodbo iz prejšnjega odstavka
izrecno pisno dogovorjeno, da ima zavarovalni posrednik pravico do provizije, pridobi pravico do provizije, ko začne veljati
zavarovalna pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval.
555. člen
(prisilne določbe)
(1) Obveznosti posrednika iz prvega odstavka 550. člena
in iz 551. člena tega zakona s pogodbo ni mogoče izključiti niti
omejiti.
(2) Določba posredniške pogodbe, ki je v nasprotju s
prejšnjim odstavkom oziroma drugim odstavkom 554. člena
tega zakona, je nična.
556. člen
(prepoved posredovanja)
(1) Zavarovalni posrednik ne sme posredovati pri sklenitvi
pogodb z zavarovalnico, zavarovalnico države članice oziroma
tujo zavarovalnico, če bi bila s sklenitvijo zavarovalne pogodbe
kršen 21. člen tega zakona.
(2) Zavarovalni posrednik ne sme posredovati pri sklenitvi
zavarovalne pogodbe, ki bi bila v nasprotju s 521. členom tega
zakona.
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557. člen
(reševanje sporov med zavarovalnimi posredniki
in potrošniki oziroma potrošnicami)
Za reševanje sporov med zavarovalnimi posredniki in
potrošniki oziroma potrošnicami se smiselno uporablja določba
579. člena tega zakona.
15.3. Pogoji za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja
15.3.1. Skupne določbe
558. člen
(splošne določbe)
(1) Dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja
lahko opravlja samo zavarovalno zastopniška ali posredniška
družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.
(2) Nihče drug razen oseb iz prejšnjega odstavka ne sme
opravljati dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.
(3) Za opravljanje dejavnosti po prvem odstavku tega
člena se ne štejejo posli zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, ki jih opravljajo fizične osebe na podlagi zaposlitve ali
drugega pravnega razmerja v zavarovalnici oziroma družbi iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko dejavnost zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi druge osebe,
če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno
dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki
opravljajo tehnične preglede vozil), in so pridobile dovoljenje
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko dejavnost
zavarovalnega posredovanja opravljajo tudi banke, ki so za
opravljanje te dejavnosti pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje na podlagi predhodnega
mnenja Agencije za zavarovalni nadzor. Za dovoljenje Banke
Slovenije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja se smiselno uporablja zakon, ki ureja bančništvo.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor mnenje iz prejšnjega
odstavka poda v roku 45 dni od dneva prejema zaprosila. Če
Agencija za zavarovalni nadzor v tem roku ne poda mnenja, se
šteje, da je mnenje podano in da lahko Banka Slovenije izda
dovoljenje iz prejšnjega odstavka tudi brez mnenja Agencije za
zavarovalni nadzor.
559. člen
(združenje zavarovalno zastopniških ali posredniških družb)
(1) Zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe se
lahko združijo v združenje zavarovalno zastopniških ali posredniških družb, organizirano kot gospodarsko interesno združenje.
(2) Združenje zavarovalno zastopniških ali posredniških
družb opravlja naloge skupnega pomena za zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, določene v pogodbi o ustanovitvi ali drugih aktih združenja.
560. člen
(obveznost zavarovalnice)
Zavarovalnica zagotovi, da zanjo dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja opravljajo samo osebe iz
prvega, četrtega ali petega odstavka 558. člena tega zakona.
561. člen
(dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja)
(1) Posle zavarovalnega zastopanja ali posredovanja
lahko pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi ali za-
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varovalno posredniški družbi ali osebi iz četrtega odstavka
558. člena tega zakona ali banki iz petega odstavka 558. člena tega zakona samostojno opravljajo samo fizične osebe, ki
imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.
(2) Pomožni zavarovalni zastopnik ali posrednik je oseba, ki pod nadzorom in ob navzočnosti mentorja, ki ima
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, išče
potencialne zavarovalce in sodeluje pri predstavitvi mentorja
zavarovanj potencialnim zavarovalcem, pri čemer sme sam
predstavljati zgolj osnovne značilnosti zavarovanja, kot so
predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, zavarovalna
kritja, izključitve zavarovalnega kritja in zavarovalne vsote.
Pomožni zavarovalni zastopnik ali posrednik ne sme sklepati
zavarovanj ali podajati drugih izjav v imenu ali za račun zavarovalnice, zavarovalno zastopniške oziroma posredniške
družbe, banke iz petega odstavka 558. člena tega zakona ali
osebe iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona. Opravljanje del pomožnega zavarovalnega zastopnika ali posrednika
se všteva v dokazovanje pogoja trimesečnih izkušenj, ki so
potrebne za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Posamezni
mentor iz prvega stavka tega odstavka je lahko hkrati mentor
le petim pomožnim zavarovalnim zastopnikom ali posrednikom. Mentor iz prvega stavka tega odstavka je odgovoren za
pravilnost in resničnost podanih izjav pomožnega zavarovalnega zastopnika ali posrednika, ki so podane potencialnemu
zavarovalcu.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja,
če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja,
potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja,
2. da ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega
pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno zastopniško
ali posredniško družbo,
3. da obvlada slovenski jezik,
4. da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja,
5. da ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja pred manj kakor petimi leti.
(4) Če je bilo osebi odvzeto dovoljenje za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, v ponovni
zahtevi za izdajo dovoljenja priloži dokazila, da je izpolnila
pogoja iz 1. in 2. točke tretjega odstavka tega člena po datumu
odvzema dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.
(5) Zavarovalni posrednik zahtevi za izdajo dovoljenja
za opravljanja poslov zavarovalnega posredovanja predloži
tudi potrdilo o sklenjenem zavarovanju iz četrtega odstavka
551. člena tega zakona.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če zavarovalni zastopnik ali posrednik v postopku pregleda poslovanja podaja neresnične podatke, informacije ali
poročila, ki niso izkaz dejanskega stanja;
3. če zavarovalni zastopnik ali posrednik pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda poslovanja ali ovira postopke pregleda
poslovanja, kot je določen v 296. do 300. členu tega zakona;
4. če zavarovalni zastopnik ali posrednik krši določbo
drugega odstavka tega člena glede največjega dovoljenega
števila pomožnih zavarovalnih zastopnikov ali posrednikov pod
mentorstvom;
5. če je bil zavarovalni zastopnik ali posrednik pravnomočno obsojen;
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6. če zavarovalni zastopnik ali posrednik ponavljajoče krši
545. člen tega zakona;
7. če zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznosti iz 550. člena ali iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
551. člena tega zakona;
8. če je zavarovalni zastopnik ali posrednik huje kršil
dobre poslovne običaje pri opravljanju poslov zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja;
9. če zavarovalni posrednik nima zavarovane poklicne
odgovornosti v skladu s četrtim odstavkom 551. člena tega
zakona;
10. če kot mentor dopušča pomožnemu zavarovalnemu
zastopniku ali posredniku, da krši drugi odstavek tega člena.
(7) Za ponavljajočo se kršitev iz 6. in 7. točke prejšnjega
odstavka se šteje kršitev, pri kateri zavarovalni zastopnik ali
posrednik kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po
storitvi istovrstne kršitve.
(8) Z odločbo o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja lahko Agencija za zavarovalni nadzor hkrati izreče, da se odvzem
ne bo izvršil, če zavarovalni zastopnik ali posrednik v preizkusnem obdobju, ki ga določi Agencija za zavarovalni nadzor in
ki ne sme biti krajše od šestih mesecev in ne daljše od dveh
let od dneva izdaje odločbe, ne bo storil novih ravnanj, zaradi
katerih je mogoče odvzeti dovoljenje. V primeru kršitev iz 5.,
6., 7. in 8. točke šestega odstavka tega člena pogojni odvzem
dovoljenja ni mogoč.
(9) Agencija za zavarovalni nadzor prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če zavarovalni zastopnik oziroma posrednik v preizkusnem obdobju stori novo
dejanje, zaradi katerega je mogoče odvzeti dovoljenje.
(10) Predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko da zavarovalnica, delodajalec, Slovensko zavarovalno združenje in
združenje zavarovalno zastopniških ali posredniških družb. O
odvzetih dovoljenjih Agencija za zavarovalni nadzor obvesti
vlagatelja predloga za odvzem dovoljenja, Slovensko zavarovalno združenje ali združenje zavarovalno zastopniških ali posredniških družb. Agencija za zavarovalni nadzor o odvzetem
dovoljenju obvesti tudi delodajalca ali drugega pogodbenika,
če izve, da oseba, kateri je bilo dovoljenje odvzeto, opravlja
posle zavarovalnega zastopanja ali posredovanja na podlagi
pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi druge pogodbe.
(11) Če je zavarovalni zastopnik oziroma posrednik prejel
redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe na
podlagi drugega pravnega razmerja, zaradi kršitev obveznosti
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, delodajalec o tem
obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.
562. člen
(register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor vodi register zavarovalno zastopniških družb in zavarovalno posredniških družb,
ter oseb iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona, ki so
na območju Republike Slovenije v skladu s tem zakonom
upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja. Agencija za zavarovalni nadzor vodi register
oseb, ki so na območju Republike Slovenije v skladu s tem zakonom upravičene opravljati posle zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja (register zavarovalnih zastopnikov in register
zavarovalnih posrednikov).
(2) Zavarovalnica vodi register zavarovalno zastopniških
družb in oseb iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona, ki
zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, in register zavarovalnih zastopnikov,
ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z njo
opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
(3) Zavarovalno zastopniška, posredniška družba, oseba
iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona ali banka iz petega
odstavka 558. člena tega zakona vodi register zavarovalnih
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posrednikov ali zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja v zavarovalno zastopniški, posredniški
družbi, osebi iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona ali
banki opravljajo posle zavarovalnega zastopanja ali posredovanja. Zavarovalno zastopniška družba vodi register zavarovalnih
zastopniških družb ali oseb iz četrtega odstavka 558. člena
tega zakona, ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo
dejavnost zavarovalnega zastopanja.
(4) Registri iz prejšnjih odstavkov so javni.
(5) Registri zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih
posrednikov, ki so v Republiki Sloveniji pridobili dovoljenje za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, vsebujejo naslednje podatke: ime in priimek zavarovalnega zastopnika ali posrednika, številko in datum izdanega
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja ter informacije o državah, v katerih lahko
zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik opravlja posle
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja. Registri zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov, ki so v državi
članici pridobili dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, vsebujejo naslednje podatke: ime in priimek zavarovalnega zastopnika ali posrednika,
datum prejema obvestila iz prvega odstavka 574. člena tega
zakona ter informacijo o registru zavarovalnih zastopnikov ali
zavarovalnih posrednikov v državi članici in o nadzornemu
organu v državi članici.
(6) Registri zavarovalno zastopniških in zavarovalno
posredniških družb s sedežem v Republiki Sloveniji vsebujejo naslednje podatke: firmo in sedež zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe, številko in
datum izdanega dovoljenja, navedbo poslovodnih oseb in
prokuristov te družbe ter navedbo držav, v katerih lahko zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška družba
opravlja svojo dejavnost. Registri zavarovalno zastopniških
in zavarovalno posredniških družb držav članic oziroma
drugih oseb iz držav članic, ki lahko na območju Republike
Slovenije opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja vsebujejo naslednje podatke: firmo in sedež oziroma ime, priimek in naslov osebe, datum prejema
obvestila iz prvega odstavka 574. člena tega zakona ter
informacijo o registru zavarovalno zastopniških ali posredniških družb v državi članici in o nadzornem organu v
državi članici. Pri zavarovalno zastopniških in zavarovalno
posredniških družbah držav članic, ki na območju Republike
Slovenije opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja preko podružnice, ustanovljene na območju
Republike Slovenije, se vpišejo v register tudi podatki o firmi
in sedežu podružnice in o osebah, ki vodijo podružnico. Registri zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških
družb tretjih držav, ki lahko preko podružnice, ustanovljene
v Republiki Sloveniji, na območju Republike Slovenije opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja,
vsebujejo naslednje podatke: firmo in sedež zavarovalno
zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe, firmo in
sedež podružnice, številko in datum izdanega dovoljenja,
navedbo oseb, ki vodijo podružnico.
(7) Osebe iz prvega odstavka tega člena, vpisane v register, Agencijo za zavarovalni nadzor obvestijo o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register, v roku osmih dni od
spremembe.
563. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad zavarovalnimi zastopniki in posredniki,
zavarovalno zastopniškimi in posredniškimi družbami ter družbami iz četrtega odstavka 558. člena opravlja Agencija za
zavarovalni nadzor. Nadzor nad bankami iz petega odstavka
558. člena tega zakona opravlja Agencija za zavarovalni nadzor v sodelovanju z Banko Slovenije.
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(2) Za nadzor iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 271. do 275., prvi odstavek 277., 278., 280., 284., 293.
do 306., 313. in 314. člen tega zakona.
564. člen
(predpis o zavarovalnih zastopnikih in posrednikih)
Agencija za zavarovalni nadzor predpiše:
1. podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja iz 1. točke tretjega odstavka
561. člena tega zakona, in sicer: vsebino in obseg strokovnega
znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, način izvajanja preizkusa zahtevanega
znanja, izvajalca preizkusa in način izvajanja tega javnega
pooblastila pri izvajalcu preizkusa;
2. podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz
562. člena tega zakona, podatkih, ki se vpisujejo v te registre,
načinu javnega dostopa do teh podatkov in o podrobnejši vsebini, načinu in rokih obveščanja o spremembi podatkov, ki se
vpisujejo v te registre;
3. podrobnejšo vsebino poročil iz 571. člena tega zakona
ter roke in način poročanja.
15.3.2. Zavarovalno zastopniške in posredniške družbe
565. člen
(uporaba določb)
(1) Za zavarovalno zastopniško in posredniško družbo se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, če
ni v tem zakonu drugače določeno.
(2) Za zavarovalno zastopniško in posredniško družbo
ter za banko iz petega odstavka 558. člena tega zakona se
smiselno uporablja 560. člen tega zakona, kadar opravlja
svojo dejavnost prek drugih zavarovalno zastopniških ali
posredniških družb ali oseb iz četrtega odstavka 558. člena
tega zakona.
566. člen
(pravnoorganizacijska oblika)
(1) Dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja
lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik.
(2) Kadar se samostojni podjetnik posameznik, ki kot
gospodarsko dejavnost opravlja zavarovalno zastopanje ali posredovanje, ne vpiše v sodni register, se določbe tega zakona
o vpisu v sodni register smiselno uporabljajo za vpis v poslovni
register. Samostojni podjetnik posameznik priloži prijavi za vpis
v poslovni register tudi dovoljenje za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.
567. člen
(dejavnost zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe)
(1) Zavarovalno zastopniška ali posredniška družba lahko
opravlja samo dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zavarovalno zastopniška ali posredniška družba opravlja tudi:
1. storitve kreditnega posredovanja ali storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov ali drugih podobnih finančnih proizvodov, če izpolnjuje pogoje za opravljanje
teh storitev, določenih z zakoni ali drugimi predpisi, ki urejajo
opravljanje teh storitev;
2. storitve iz 2. do 5. točke sedmega odstavka 26. člena
tega zakona.
568. člen
(zavarovanje odgovornosti zavarovalno posredniške družbe)
Zavarovalno posredniška družba ali banka iz petega
odstavka 558. člena tega zakona ima zavarovano poklicno
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odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od
1.250.618 eurov na en odškodninski zahtevek ali 1.875.927 eurov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu.
569. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja)
(1) Zavarovalno zastopniška ali posredniška družba pred
vpisom ustanovitve v sodni register ali pred vpisom ustrezne
spremembe dejavnosti v sodni register pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja se smiselno
uporabljajo določbe 1., 3. in 4. točke prvega odstavka 115. člena tega zakona. Zahtevi za izdajo dovoljenja zavarovalno zastopniška ali posredniška družba priloži tudi dokaze, iz katerih
izhaja, da izpolnjuje pogoje, določene v 565. do 568. členu
tega zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba izpolnjuje pogoje, določene v 565. do 568. členu tega zakona. Če
je bilo zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi odvzeto
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja, ji Agencija za zavarovalni nadzor pet let od
pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja ne sme izdati
dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Če je bilo zavarovalno
zastopniški ali posredniški družbi odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja,
Agencija za zavarovalni nadzor pet let od pravnomočnosti
odločbe o odvzemu dovoljenja ne sme izdati dovoljenja za
opravljanje dejavnosti družbi, katere ustanovitelj je oseba, ki
je bila družbenik, katerega delež je omogočal vpliv na delovanje zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, ali njen
zakoniti zastopnik, kadarkoli v zadnjih dveh letih, preden je
bilo zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi odvzeto
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja.
(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi za mnenje Agencije za zavarovalni
nadzor iz petega odstavka 558. člena tega zakona.
570. člen
(odvzem in prenehanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja v naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če zavarovalno zastopniška družba ali posredniška
družba v postopku pregleda poslovanja podaja neresnične
podatke, informacije ali poročila, ki niso izkaz dejanskega
stanja;
3. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba
ali zavarovalni zastopnik ali posrednik, ki dela zanjo, huje krši
545., 547., 550., 551., 553. ali 555. člen tega zakona ali če
sistematično huje krši dobre poslovne običaje pri opravljanju
dejavnosti ali poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja;
4. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba krši
567. člen tega zakona;
5. če zavarovalno posredniška družba nima zavarovane
odgovornosti v skladu s 568. členom tega zakona;
6. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba
ponavljajoče krši obveznosti poročanja in obveščanja;
7. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba
pooblaščeni osebi iz prvega ali drugega odstavka 295. člena
tega zakona ne omogoči pregleda poslovanja ali ovira posto-
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pek pregleda poslovanja, kot je določen v 296. do 300. členu
tega zakona;
8. če zavarovalni zastopnik, posrednik ali fizična oseba,
ki za zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo opravlja
posle zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, ponavljajoče
krši prvi odstavek 561. člena tega zakona, pri čemer se za ponavljajočo kršitev šteje kršitev, pri kateri zavarovalni zastopnik,
posrednik ali fizična oseba, ki za zavarovalno zastopniško ali
posredniško družbo opravlja posle zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja, kršitev ponovno stori vsaj enkrat v dveh letih
po storitvi istovrstne kršitve;
9. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba ne
izpolni odredbe Agencije za zavarovalni nadzor ali jo ponovno
krši po tem, ko je Agencija za zavarovalni nadzor za istovrstno
kršitev v preteklosti z odločbo na podlagi prvega odstavka
305. člena tega zakona ugotovila, da so bile pretekle kršitve
odpravljene, ali se je skladno s 306. členom tega zakona za
pretekle kršitve štelo, da so odpravljene;
10. če je družbenik ali zakoniti zastopnik ali prokurist
zavarovalno zastopniške oziroma posredniške družbe oseba,
ki je bila družbenik, katerega delež je omogočal vpliv na delovanje zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, ali
zakoniti zastopnik zavarovalno zastopniške ali posredniške
družbe kadarkoli v zadnjih dveh letih, preden je bilo tej zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi odvzeto dovoljenje za
opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, pri čemer je postala odločba o odvzemu dovoljenja tej
zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi pravnomočna v
zadnjih petih letih;
11. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba
ponavljajoče krši 560. člen tega zakona.
(2) Za odvzem dovoljenja po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljata 313. in 314. člen tega zakona.
(3) Za ponavljajočo se kršitev iz 6., 9. in 11. točke prvega
odstavka tega člena se šteje kršitev, pri kateri zavarovalno
zastopniška ali posredniška družba kršitev ponovno stori vsaj
enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.
(4) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja preneha veljati:
1. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba ne
začne poslovati v šestih mesecih od izdaje dovoljenja,
2. če zavarovalno zastopniška ali posredniška družba
preneha z opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja za več kot eno leto,
3. z začetkom stečajnega postopka ali postopka prisilne
likvidacije,
4. z zaključkom redne likvidacije,
5. z izbrisom zavarovalno zastopniške ali posredniške
družbe iz sodnega ali drugega ustreznega registra, razen
kadar je dovoljenje prenehalo že na podlagi ene od prejšnjih
točk,
6. s prejemom izjave zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, in dokazila o vpisu
spremembe dejavnosti v sodni ali drug ustrezen register ali o
sprejemu sklepa pristojnega organa, kadar tak vpis ni predviden.
(5) Zavarovalno zastopniška ali posredniška družba
Agencijo za zavarovalni nadzor obvesti o začetku ali prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja.
(6) Če nastopi razlog iz četrtega odstavka tega člena, izda
Agencija za zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da
je dovoljenje prenehalo.
(7) Predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja lahko da zavarovalnica ali Slovensko zavarovalno združenje. O odvzetih
dovoljenjih Agencija za zavarovalni nadzor obvesti vlagatelja
predloga za odvzem dovoljenja, združenje zavarovalno zastopniških ali posredniških družb in Slovensko zavarovalno
združenje.
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571. člen
(poročanje)

(1) Zavarovalno posredniška družba Agenciji za zavarovalni nadzor poroča tudi o:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
2. strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravil za te
zavarovalnice,
3. pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka
553. člena tega zakona,
4. o izpolnjevanju obveznosti iz 568. člena tega zakona.
(2) Banka iz petega odstavka 558. člena tega zakona
Agenciji za zavarovalni nadzor poroča o:
1. strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te
zavarovalnice,
2. izpolnjevanju obveznosti iz 568. člena tega zakona.
15.3.3. Opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
in posredovanja znotraj EU
572. člen
(opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
in posredovanja v državi članici)
(1) Zavarovalno zastopniška oziroma posredniška družba
lahko opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja, za katero je pridobila dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor, na območju države članice prek podružnice
ali neposredno, če izpolnjuje pogoje, določene s predpisi te
države članice.
(2) Zavarovalno zastopniška oziroma posredniška družba, ki namerava začeti opravljati dejavnost zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja v državi članici, o tem obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor najpozneje v enem
mesecu obvestilo iz prejšnjega odstavka posreduje nadzornemu organu države članice, ki je izjavil, da želi biti seznanjen o
namenu zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, in
o tem obvesti zavarovalno zastopniško oziroma posredniško
družbo.
(4) Zavarovalno zastopniška ali posredniška družba lahko
začne opravljati dejavnost v drugi državi članici z iztekom enega meseca od dne, ko prejme obvestilo Agencije za zavarovalni
nadzor iz prejšnjega odstavka. Dejavnost lahko začne opravljati
takoj, če nadzorni organ te države članice ne želi izvedeti za
namero družbe, da bo začela opravljati dejavnost.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika v državi članici.
573. člen
(zavarovalno zastopniške in posredniške družbe
države članice)
(1) Zavarovalno zastopniška ali posredniška družba, ki je
v državi članici upravičena opravljati dejavnost zavarovalnega
zastopanja ali posredovanja, lahko na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja prek podružnice ali neposredno.
(2) Za zavarovalno zastopniške in posredniške družbe iz
prejšnjega odstavka veljajo 543. do 558. člen tega zakona ter
571. člen tega zakona glede poslov, ki jih zavarovalno posredniška družba opravlja na območju Republike Slovenije.
574. člen
(začetek opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja)
(1) Zavarovalno zastopniška ali posredniška družba iz
prvega odstavka prejšnjega člena lahko začne opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja v Republiki
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Sloveniji v enem mesecu po tistem, ko je nadzorni organ države članice obvestil Agencijo za zavarovalni nadzor o nameri
zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, da bo opravljala dejavnost.
(2) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika države članice v Republiki Sloveniji.
575. člen
(medsebojno obveščanje nadzornih organov)
Agencija za zavarovalni nadzor s nadzornimi organi držav
članic izmenjuje informacije, ki se nanašajo na zavarovalne
zastopnike in posrednike ter zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, zlasti v primeru:
1. ko zoper zavarovalne zastopnike in posrednike in zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe, ki so dobile
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
ali posredovanja od pristojnega nadzornega organa države
članice, izreče ukrepe, ker ti ne poslujejo v skladu z zakonodajo
Republike Slovenije, ali
2. ko nadzorni organ države članice izreče ukrepe nad zavarovalno zastopniško ali posredniško družbo ali zavarovalnim
zastopnikom ali posrednikom, ki je dobil dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja od
Agencije za zavarovalni nadzor.
15.3.4. Zavarovalne zastopniške in posredniške
družbe tretjih držav
576. člen
(podružnica zavarovalne zastopniške oziroma posredniške
družbe tretje države)
(1) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba
tretje države lahko na območju Republike Slovenije opravlja
dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
samo prek podružnice.
(2) Za zavarovalno zastopniško oziroma posredniško
družbo tretje države, ki je na območju Republike Slovenije
ustanovila podružnico, veljajo določbe 543. do 571. člena tega
zakona.
577. člen
(dovoljenje za ustanovitev podružnice)
Za dovoljenje za ustanovitev podružnice iz prvega odstavka prejšnjega člena in odvzem tega dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 37. člena, 138. in
569. člena tega zakona.
16. poglavje:
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE
IN REŠEVANJE SPOROV MED PONUDNIKI STORITEV
IN POTROŠNIKI
578. člen
(Slovensko zavarovalno združenje)
(1) Zavarovalnice, ki lahko na ozemlju Republike Slovenije opravljajo zavarovalne posle, in druge organizacije se lahko
združujejo v Slovensko zavarovalno združenje.
(2) Za Slovensko zavarovalno združenje se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o gospodarskem interesnem združenju, če ni v tem členu drugače
določeno.
(3) Slovensko zavarovalno združenje:
1. opravlja posle, predvidene s sprejetimi mednarodnimi
sporazumi o zavarovanju lastnikov vozil proti odgovornosti
(zelena karta) in predstavlja zavarovalnice v mednarodnih organizacijah zavarovalnic v zvezi s temi posli;
2. sprejema zavarovalne statistične standarde;
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3. opravlja naloge v zvezi s škodnim skladom za:
– izplačilo škod, ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih vozil ter nezavarovanih zrakoplovov oziroma drugih
letalnih naprav in nezavarovanih čolnov,
– izplačilo odškodnin potnikom v javnem prometu, če
lastnik javnega prometnega sredstva ni sklenil zavarovalne
pogodbe,
– izplačilo odškodnin iz naslova obveznih zavarovanj
v prometu v primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad
zavarovalnico;
4. opravlja naloge skupnega pomena za zavarovalnice,
določene v pogodbi o ustanovitvi oziroma statutu, oziroma za
katere ga pooblastijo članice;
5. opravlja naloge v zvezi z informacijskim centrom in odškodninskim uradom po zakonu, ki ureja obvezna zavarovanja
v prometu.
(4) Slovensko zavarovalno združenje organizira izobraževanje ter opravlja preizkuse strokovnega znanja za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja iz 1. točke
tretjega odstavka 561. člena tega zakona.
(5) Za opravljanje poslov Slovenskega zavarovalnega
združenja iz 3. točke tretjega odstavka tega člena v zvezi s škodnim skladom in 5. točke tretjega odstavka tega člena v zvezi z
odškodninskim uradom se smiselno uporabljajo 116. člen, prvi
odstavek 246. člena, 4.4. in 4.8. oddelka ter 5. in 7. poglavje
tega zakona.
(6) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se za nadzor nad organiziranjem izobraževanj in opravljanjem preizkusov znanja smiselno uporabljajo 271., 272., 277., 293., 302. in
304. člen tega zakona.
(7) Kadar je Slovenskemu zavarovalnemu združenju izrečen ukrep nadzora, Agenciji za zavarovalni nadzor plača
pavšalno nadomestilo stroškov postopka, kot je določeno v
tarifi Agencije za zavarovalni nadzor.
579. člen
(reševanje sporov med ponudniki storitev in potrošniki)
(1) Zavarovalnica, zavarovalno zastopniška ali posredniška družba vzpostavi notranji postopek reševanja pritožb
zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj.
(2) Zavarovalnica zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev in zavarovalci, zavarovanci ter drugimi upravičenci iz zavarovanj
pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov,
ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje sporov, na katerega lahko
zavarovalci, zavarovanci ter drugi upravičenci iz zavarovanj
naslovijo pobudo za začetek postopka, če se pritožbi iz prejšnjega odstavka ne ugodi ali o njej ne odloči v 30 dneh po
njenem prejemu.
(3) Zavarovalnica v zavarovalnih pogojih objavi informacijo o notranjem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev,
zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj in o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.
17. poglavje:
POSLOVANJE POKOJNINSKIH DRUŽB IN PRVEGA
POKOJNINSKEGA SKLADA TER PRAVILA
ZA POSLOVANJE ZAVAROVALNIC, KI UPRAVLJAJO
POKOJNINSKE SKLADE KOT KRITNE SKLADE
ALI VZAJEMNE POKOJNINSKE SKLADE,
IN UPRAVLJAVCA SKLADA OBVEZNEGA
DODATNEGA ZAVAROVANJA
580. člen
(pokojninske družbe)
(1) Za poslovanje pokojninskih družb, kot jih opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ura-
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dni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14
– ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), se uporabljajo določbe tega zakona, ki so določene v tem poglavju in v ZPIZ-2,
ter predpisi, izdani na njihovi podlagi.
(2) Za sistem upravljanja pokojninske družbe se uporabljajo določbe 2.5. oddelka tega zakona, razen določb, ki se
nanašajo na funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo spremljanja
skladnosti in aktuarsko funkcijo.
(3) Za upravljanje tveganj pokojninske družbe se uporabljajo prvi in drugi odstavek 154. člena, 158. člen, razen
v kolikor se nanašajo na aktuarsko funkcijo, prvi odstavek
160. člena, 4.4. oddelek, 4.6. oddelek, 246. do 251. člen,
pri čemer se 249. do 251. člen uporabljajo smiselno, in
252. člen tega zakona, razen 12. in 13. točke prvega odstavka.
(4) Pri upravljanju tveganj se pri ocenjevanju kreditne
sposobnosti izdajateljev finančnih instrumentov, v katere so
naložena sredstva pokojninskih skladov, in oseb, do katerih
je pokojninski sklad izpostavljen, pokojninska družba ne sme
izključno ali avtomatično opirati na bonitetne ocene, ki jih izdajo
bonitetne agencije, temveč upošteva tudi druge ustrezne informacije, če je to praktično izvedljivo.
(5) Za poslovne knjige in letno poročilo pokojninske družbe se uporabljajo 5. poglavje, razen tretjega odstavka 254. člena, 256. in 261. do 264. člen tega zakona.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v predpisih iz
prvega odstavka 254. člena, drugega odstavka 254. člena in
četrtega odstavka 255. člena tega zakona za pokojninske
družbe predpiše posebne zahteve.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka 257. člena
tega zakona, pokojninska družba listine, navedene v prvem
odstavku 257. člena tega zakona, predloži Agenciji za zavarovalni nadzor v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila,
vendar najkasneje v šestih mesecih po koncu koledarskega
leta.
(8) Za pokojninske družbe se uporabljajo tudi:
– drugi do peti odstavek 30. člena tega zakona;
– 1.2.4. pododdelek tega zakona;
– 6. poglavje tega zakona.
(9) Za nadzor pokojninske družbe se smiselno uporabljajo
7. poglavje, razen drugega odstavka 277. člena tega zakona.
581. člen
(obvladovanje tveganj)
(1) Pokojninska družba zagotovi, da vedno razpolaga
z ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrste dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je
izpostavljena pri opravljanju teh poslov (kapitalska ustreznost).
(2) Pokojninska družba posluje tako, da:
1. tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju dejavnosti dodatnih pokojninskih zavarovanj, nikoli ne presežejo
omejitev določenih v tem poglavju in na njegovi podlagi izdanih
predpisov,
2. je v vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati
zapadle obveznosti (likvidnost) in
3. da je trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti
(solventnost).
(3) Pokojninska družba organizira svoje poslovanje in
tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne ali poslovne evidence tako, da je mogoče
kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju
tveganj.
582. člen
(kapital pokojninske družbe)
Kapital pokojninske družbe se zaradi ugotavljanja izpolnjevanja določb o obvladovanju tveganj izračuna na način,
določen v naslednjih členih tega poglavja.
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583. člen
(temeljni kapital)

(1) Pri izračunu temeljnega kapitala pokojninske družbe
se upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital pokojninske družbe, razen na
podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega
kapitala;
2. kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih
s kumulativnimi prednostnimi delnicami;
3. rezerve iz dobička;
4. preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let;
5. presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso
financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje postavke:
1. lastne delnice in lastni poslovni deleži;
2. neopredmetena dolgoročna sredstva;
3. prenesena čista izguba iz prejšnjih let in izguba tekočega leta.
(3) Temeljni kapital je vedno najmanj enak znesku iz četrtega odstavka 587. člena tega zakona.
584. člen
(dodatni kapital)
(1) Pri izračunu dodatnega kapitala pokojninske družbe
se upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic;
2. kapitalske rezerve, povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami;
3. podrejeni dolžniški instrumenti;
4. druge postavke.
(2) Postavke iz prejšnjega odstavka se pri izračunu dodatnega kapitala upoštevajo največ v obsegu, določenem s
predpisom iz 586. člena tega zakona glede na nižjega izmed
kapitala pokojninske družbe iz prejšnjega člena ali minimalnega
kapitala pokojninske družbe iz 587. člena tega zakona. Med
druge postavke iz 4. točke prejšnjega odstavka se na podlagi
zahteve pokojninske družbe, podprte z ustreznimi dokazili, in z
dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor šteje:
– vrednost matematične rezervacije, ki v izračunu ne
upošteva ali delno upošteva strošek pridobivanja dodatnih
pokojninskih zavarovanj iz premijskega izračuna, zmanjšana
za matematično rezervacijo, ki v izračunu upošteva strošek
pridobivanja dodatnih pokojninskih zavarovanj iz premijskega
izračuna. Stroški pridobivanja zavarovanj v izračunu matematične rezervacije ne smejo presegati 3,5% od zavarovalne
vsote. V izračunu razlik matematičnih rezervacij se negativne
vrednosti postavijo na nič;
– polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala pokojninske družbe.
(3) Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji in
drugi finančni instrumenti, iz katerih ima imetnik oziroma imetnica v primeru stečaja oziroma likvidacije izdajatelja pravico
do poplačila šele po poplačilu drugih upnikov izdajatelja, ali ki
so glede dospelosti in drugih lastnosti primerni za pokrivanje
morebitnih izgub zaradi tveganj, ki jim je pri poslovanju izpostavljena pokojninska družba.
585. člen
(izračun kapitala)
(1) Pri izračunu kapitala pokojninske družbe se seštevek temeljnega in dodatnega kapitala zmanjša za naslednje
postavke:
1. udeležbo v drugih zavarovalnicah, pozavarovalnicah,
zavarovalnih holdingih pokojninskih družbah, bankah, borzno-posredniških družbah, družbah za upravljanje in drugih finančnih institucijah, če skladno s predpisi izračunavajo kapitalsko
ustreznost, v katerih je pokojninska družba udeležena skladno
z drugim odstavkom 13. člena tega zakona;
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2. naložbe v podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe iz prejšnje točke, ki se pri ugotavljanju kapitalske
ustreznosti teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala
in v katerih je pokojninska družba udeležena skladno z drugim
odstavkom 13. člena tega zakona;
3. nelikvidna sredstva.
(2) Nelikvidna sredstva so naložbe pokojninske družbe
v delnice borze, klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova
vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi, terjatve iz
naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu
jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki
jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne
izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti.
586. člen
(predpis o obvladovanju tveganj)
Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejša
pravila za obvladovanje tveganj pokojninskih družb, s katerimi
določi:
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo
pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz tretjega odstavka 584. člena tega zakona in nelikvidnih
sredstev iz drugega odstavka prejšnjega člena,
4. podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala iz
587. člena tega zakona,
5. podrobnejša pravila in minimalne standarde, lahko pa
tudi metodologijo, za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,
6. podrobnejše vrste in lastnosti premoženja kritnega
sklada iz 3. in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona
ter podrobnejša pravila za razpršitev in omejitev teh naložb,
njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost,
7. podrobnejši način izračuna količnikov likvidnosti in najmanjši obseg likvidnosti.
587. člen
(minimalni kapital pokojninske družbe)
(1) Kapital pokojninske družbe je vedno najmanj enak
kapitalskim zahtevam, ki se izračunajo na naslednji način:
a) 4% zavarovalno-tehničnih rezervacij v višini, določeni v
skladu z drugim odstavkom tega člena, če pokojninska družba
prevzema naložbeno tveganje;
b) 1% zavarovalno-tehničnih rezervacij v višini, določeni v
skladu z drugim odstavkom tega člena, če pokojninska družba
ne prevzema naložbenega tveganja, vendar so stroški upravljanja določeni in nespremenljivi za obdobje daljše od petih let;
c) 25% neto administrativnih stroškov preteklega poslovnega leta, ki se nanašajo na izvajanje dodatnih pokojninskih
zavarovanj, če pokojninska družba ne prevzema naložbenega
tveganja in stroški upravljanja niso določeni in nespremenljivi;
d) 0,3% tveganega kapitala v višini, določeni v skladu
s tretjim odstavkom tega člena, če pokojninska družba krije
nevarnost smrti.
(2) Zavarovalno-tehnične rezervacije se za namen izračuna kapitalske zahteve za pokojninske družbe izračunajo tako,
da se znesek matematičnih rezervacij, oblikovanih na zadnji
dan preteklega poslovnega leta, vključno z matematičnimi rezervacijami, ki jih krije pozavarovanje, pomnoži z deležem, ki
za zadnje poslovno leto ustreza razmerju med:
– skupnim zneskom matematičnih rezervacij na zadnji
dan preteklega poslovnega leta, zmanjšanim za matematične
rezervacije za zavarovanja, ki jih krije pozavarovanje, in
– skupnim zneskom matematičnih rezervacij, oblikovanih
na zadnji dan preteklega poslovnega leta, vključno z matematičnimi rezervacijami, oblikovanimi za zavarovanja, ki jih krije
pozavarovanje,vendar ne z manj kot 0,85.
(3) Tvegani kapital je razlika med zavarovalno vsoto za
primer smrti in oblikovano matematično rezervacijo. Izračuna
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se samo za zavarovanja, pri katerih tvegani kapital ni negativen, in sicer na naslednji način:
1. znesek tveganega kapitala na zadnji dan preteklega
leta, vključno s tveganim kapitalom za zavarovanja, ki jih krije
pozavarovanje, se pomnoži z 0,003;
2. zmnožek iz 1. točke tega odstavka se pomnoži z deležem, ki za zadnje poslovno leto ustreza razmerju med:
– skupnim zneskom tveganega kapitala na zadnji dan
preteklega poslovnega leta, zmanjšano za znesek tveganega
kapitala za zavarovanja, ki jih krije pozavarovanje, in
– skupnim zneskom tveganega kapitala na zadnji dan
preteklega leta, vključno s tveganim kapitalom za zavarovanja,
ki jih krije pozavarovanje, vendar ne z manj kot 0,5.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
kapital pokojninske družbe ne sme biti nikoli manjši od zneska
3.700.000 eurov.
588. člen
(zavarovalno tehnične rezervacije)
(1) Pokojninska družba v zvezi z vsemi posli dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki jih opravlja, oblikuje ustrezne
zavarovalno tehnične rezervacije, namenjene kritju bodočih
obveznosti in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz
poslov dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki jih opravlja.
(2) Pokojninska družba oblikuje škodne, matematične in
druge zavarovalno tehnične rezervacije.
589. člen
(škodne rezervacije)
(1) Škodne rezervacije se oblikujejo v višini ocenjenih
obveznosti, ki jih je pokojninska družba dolžna izplačati na podlagi pogodb, pri katerih je zavarovalni primer nastopil do konca
obračunskega obdobja, in sicer ne glede na to ali je zavarovalni
primer že prijavljen, vključno z vsemi stroški, ki na podlagi teh
pogodb bremenijo pokojninsko družbo.
(2) Škodne rezervacije poleg ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode vključujejo tudi ocenjene
obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode.
590. člen
(matematične rezervacije)
(1) Matematične rezervacije se oblikujejo v višini sedanje
vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti pokojninske družbe
na podlagi sklenjenih dodatnih pokojninskih zavarovanj zmanjšanih za sedanjo ocenjeno vrednost bodočih premij, ki bodo
vplačane na podlagi teh zavarovanj.
(2) Matematične rezervacije se izračunavajo z uporabo
ustreznega aktuarskega vrednotenja, ki upošteva vse bodoče
obveznosti pokojninske družbe, na podlagi posamezne zavarovalne pogodbe, vključno z:
1. zajamčenimi izplačili, do katerih je zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec upravičen;
2. vsemi upravičenji, med katerimi lahko zavarovalec,
zavarovanec ali drug upravičenec izbira na podlagi zavarovalne
pogodbe;
3. stroški, vključno s provizijami.
(3) Pri izbiri metode aktuarskega vrednotenja pokojninska
družba ustrezno upošteva metode vrednotenja premoženja
kritnega sklada, ki jih uporablja.
(4) Pokojninska družba izračunava matematične rezervacije posamično za vsako zavarovalno pogodbo. Uporaba
ustreznih približkov oziroma posplošitev je dovoljena samo,
kadar je verjetno, da bo njihova uporaba privedla do približno
enakega rezultata kot posamični izračun.
(5) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko
pokojninska družba uporabi retrospektivno računsko metodo za
izračun obveznosti, kadar zaradi narave zavarovalne pogodbe
prospektivne računske metode ni mogoče uporabiti ali kjer
se da dokazati, da vrednost izračunane obveznosti ni manjša
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od obveznosti, izračunane z uporabo prospektivne računske
metode.
(6) Matematične rezervacije, oblikovane v zvezi s pogodbo dodatnega pokojninskega zavarovanja, ne smejo biti manjše
od odkupne vrednosti, kot jo določa zakon, ki ureja dodatna
pokojninska zavarovanja.
(7) Pokojninska družba v dodatku k letnemu poročilu opiše podlage in metode, ki jih uporablja pri izračunu matematičnih
rezervacij.
591. člen
(druge zavarovalno - tehnične rezervacije)
Druge zavarovalno tehnične rezervacije oblikuje pokojninska družba glede na predvidene bodoče obveznosti in tveganja
v zvezi s katerimi ne oblikuje posameznih rezervacij iz 589. ali
590. člena tega zakona.
592. člen
(kritni sklad)
(1) Kritni sklad je premoženje, namenjeno kritju bodočih
obveznosti in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz
poslov dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki jih opravlja pokojninska družba, ter v zvezi s katerimi je pokojninska družba
dolžna oblikovati zavarovalno tehnične rezervacije.
(2) Vrednost premoženja kritnega sklada pokojninske
družbe je vedno najmanj enaka višini zavarovalno-tehničnih
rezervacij.
(3) Premoženje kritnega sklada je dovoljeno uporabiti
samo za izplačilo terjatev iz dodatnih pokojninskih zavarovanj,
v zvezi s katerimi je bil kritni sklad oblikovan.
(4) Pokojninska družba s premoženjem kritnega sklada
upravlja ločeno od drugega premoženja.
(5) Pokojninska družba oblikuje poseben kritni sklad za
vsako od naslednjih vrst zavarovanj:
1. za dodatno pokojninsko zavarovanje, pri katerem se
odkupna vrednost izračunava na podlagi sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi
pripisa dobička,
2. za dodatno pokojninsko zavarovanje pri katerem se odkupna vrednost izračunava glede na vrednost enot premoženja
kritnega sklada, ki je razdeljeno na enote premoženja,
3. za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino,
4. za izplačevanje pokojninskih rent.
(6) Kadar oblikuje pokojninska družba več kritnih skladov,
se določbe tega zakona o kritnem skladu in poplačilu iz premoženja kritnega sklada uporabljajo ločeno za vsakega od kritnih
skladov, ki jih je oblikovala pokojninska družba.
(7) Pokojninska družba ob zaključku vsakega trimesečja
za račun kritnega sklada pridobi dodatno premoženje, če je
to potrebno zaradi uskladitve vrednosti premoženja kritnega
sklada z višino zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(8) Ne glede na drugi in sedmi odstavek tega člena je
vrednost premoženja kritnega sklada iz 1. in 2. točke petega
odstavka tega člena, za katerega pokojninska družba zagotavlja zajamčeno donosnost, skupaj s premoženjem, ki ga za
kritje rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev
omenjenega kritnega sklada oblikuje pokojninska družba v
skladu s 313. členom ZPIZ-2, najmanj enaka višini zavarovalno-tehničnih rezervacij.
593. člen
(ločitev premoženja kritnega sklada od premoženja
pokojninske družbe)
(1) Pokojninska družba premoženje kritnega sklada loči
od svojega premoženja na način, ki je glede na vrsto tega premoženja določen v naslednjih odstavkih tega člena.
(2) Na premoženje kritnega sklada iz prejšnjega odstavka
je dovoljena izvršba samo za zavarovanje oziroma poplačilo
terjatve zavarovalca, zavarovanca ali drugega upravičenca iz

Stran

10700 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

zavarovalne pogodbe, v zvezi s katero je bil oblikovan kritni
sklad.
(3) Pokojninska družba zagotovi, da klirinško depotna
družba za vsakega od kritnih skladov, ki ga upravlja pokojninska družba, odpre poseben račun, na katerem se ločeno
vodijo stanja vrednostnih papirjev za ta kritni sklad, s katerimi
se trguje na organiziranem trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če so bili ti izdani v
nematerializirani obliki.
(4) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani
kot pisne listine, pokojninska družba s pogodbo, ki jo sklene z
banko, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe
vrednostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblasti le-to
za opravljanje vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih
papirjev za račun posameznih kritnih skladov, ki jih upravlja.
(5) Za hrambo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka tega člena.
(6) Klirinško depotna družba oziroma banka iz prejšnjega
odstavka Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo
posreduje podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani za
račun kritnih skladov, in ji omogočiti pregled teh stanj.
(7) Pokojninska družba v zvezi z naložbami kritnega
sklada v bančne denarne depozite oziroma posojila sklene
pogodbo z banko oziroma posojilojemalcem v svojem imenu
in za račun kritnega sklada. Iz pogodbe je jasno razvidno, da
je sklenjena za račun kritnega sklada.
(8) Kadar je posojilo iz prejšnjega odstavka zavarovano
z zastavno pravico na nepremičnini, pokojninska družba zagotovi, da se zastavna pravica v zemljiški knjigi vknjiži v korist
kritnega sklada kot zastavnega upnika.
(9) Kadar je posojilo iz tretjega odstavka tega člena zavarovano z zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so bili
izdani v nematerializirani obliki, pokojninska družba zagotovi,
da se zastavna pravica v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vknjiži v korist kritnega sklada kot
zastavnega upnika.
(10) V vseh drugih primerih zavarovanja posojila iz tretjega odstavka tega člena, ki jih ne urejata četrti ali peti odstavek
tega člena, je zastavna pravica ustanovljena v korist kritnega
sklada kot zastavnega upnika v skladu s pravili, ki veljajo za
ustanovitev zastavne pravice na premoženju, ki je predmet
zastave.
(11) Pokojninska družba pri banki za vsak kritni sklad, ki
ga oblikuje, odpre transakcijski račun kritnega sklada, preko
katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz naslova celotnega poslovanja kritnega sklada in vodi denarna sredstva
kritnega sklada.
594. člen
(program načrtovanega pozavarovanja)
(1) Pokojninska družba za vsako poslovno leto sprejme
program načrtovanega pozavarovanja.
(2) Program načrtovanega pozavarovanja obsega:
1. izračunane lastne deleže po posameznih zavarovalnih
vrstah,
2. na podlagi izračunov iz 1. točke tega odstavka izdelano
tabelo maksimalnega kritja,
3. postopke, osnove in merila za ugotavljanje največje
verjetne škode za posamezne v zavarovanje prevzete nevarnosti.
(3) Pri izračunih iz 1. točke prejšnjega odstavka upošteva
pokojninska družba zlasti:
1. višino kapitala in minimalnega kapitala,
2. skupni poslovni obseg,
3. plačane zavarovalne premije v zavarovalnih vrstah,
4. deleže zavarovanj po posameznih zavarovalnih vrstah
v osnovah iz 2. in 3. točke tega odstavka,
5. popravke zaradi odstopanj v posameznih zavarovalnih
vrstah.
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(4) Pokojninska družba Agenciji za zavarovalni nadzor
poroča o programu načrtovanega pozavarovanja najkasneje
do konca februarja za tekoče poslovno leto.
595. člen
(upravljanje z likvidnostjo)
(1) Pokojninska družba gospodari z viri in naložbami
tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele
obveznosti.
(2) Pokojninska družba za zavarovanje pred likvidnostnim
tveganjem oblikuje in izvaja politiko rednega upravljanja z likvidnostjo, ki obsega:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje;
2. redno spremljanje likvidnosti;
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov nelikvidnosti.
(3) Pokojninska družba tekoče izračunava količnike likvidnosti sredstev.
596. člen
(izračunavanje in ugotavljanje)
(1) Pokojninska družba za vsako trimesečje izračunava
oziroma ugotavlja:
1. višino kapitala,
2. kapitalske zahteve,
3. kapitalsko ustreznost,
4. višino zavarovalno-tehničnih rezervacij,
5. vrednost in vrste naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij,
6. vrednost kritnega sklada,
7. vrste, razpršenost, usklajenost in lokalizacijo naložb
kritnih skladov,
8. zavarovalno-statistične podatke.
(2) Kapitalske zahteve za posamezno trimesečje se izračunajo z uporabo 587. člena tega zakona, pri čemer se pri
drugem in tretjem odstavku iz 587. člena tega zakona upošteva
stanje na zadnji dan trimesečja.
597. člen
(poročilo o merjenju tveganj)
(1) Pokojninska družba Agenciji za zavarovalni nadzor
poroča o podatkih iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino poročil iz prejšnjega odstavka ter roke in način poročanja.
598. člen
(vrste dovoljenih naložb pokojninskih družb)
(1) Premoženje kritnega sklada iz 3. in 4. točke petega
odstavka 592. člena tega zakona, ki ga upravlja pokojninska
družba, lahko predstavljajo samo naslednje vrste naložb:
1. vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije, država članica oziroma država članica
OECD oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za
katere jamči ena od teh oseb,
2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v
Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD,
3. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s
katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki
Sloveniji oziroma državi članici oziroma državi članici OECD,
4. delnice in druge lastniške vrednostne papirje s spremenljivim donosom, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici
oziroma državi članici OECD,
5. delnice in druge lastniške vrednostne papirje s spremenljivim donosom, s katerimi se ne trguje na organiziranem
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trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba
s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi
članici OECD, in če so izdane kot vrednostni papir,
6. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice
investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v
vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe,
7. terjatev iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno
pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana
v zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji
oziroma državi članici, in če višina terjatve ni višja od 60%
vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način, če
je na nepremičnini že vpisana ena ali več zastavnih pravic,
višina terjatve ne sme biti višja od 60% vrednosti nepremičnine, zmanjšane za vrednost že vpisane zastavne oziroma
zastavnih pravic,
8. terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD,
oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka
s sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi
članici OECD,
9. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno
pravico na vrednostnih papirjih iz 1., 2. oziroma 4. točke tega
odstavka,
10. terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno zavarovane,
11. predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja
na podlagi zavarovalnih polic in posojila zavarovana z odkupno
vrednostjo zavarovalne police,
12. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (na primer stavbna pravica):
– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni knjigi
v Republiki Sloveniji oziroma državi članici,
– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče pričakovati donos, in
– če je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve
cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,
– če je prosta vseh bremen, razen stvarnih služnosti,
13. naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri banki s
sedežem v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi
članici OECD,
14. gotovino v blagajni oziroma na vpoglednem denarnem
računu,
15. terjatve iz naslova povračila davkov,
16. terjatve do garancijskih, solidarnostnih in škodnih
skladov,
17. opredmetena osnovna sredstva, razen zemljišč in
zgradb, ki se vrednotijo glede na amortizacijo po načelu preudarnosti, če:
– se nahajajo v oziroma na nepremičnini ali so kako
drugače povezane z nepremičnino, ki je dopustna naložba
kritnega premoženja,
– dajejo donos in
– so prosta vseh bremen,
18. terjatve do pozavarovateljev skupaj s pozavarovateljevimi deleži zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Na vrednostnih papirjih, ki pomenijo dovoljene naložbe
kritnega sklada, ne sme biti vpisana zastavna pravica.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi tudi druge vrste naložb, ki so glede na varnost, donosnost in tržnost
primerne za kritni sklad iz 3. in 4. točke petega odstavka
592. člena tega zakona, ki ga upravlja pokojninska družba in
za te naložbe določi tudi omejitve.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih razlogov na zahtevo pokojninske družbe, ki upravlja
kritni sklad iz 3. in 4. točke petega odstavka 592. člena tega
zakona, dovoli, da premoženje kritnega sklada naloži v druge
vrste naložb, kot naložbe, dovoljene na podlagi prvega odstavka tega člena in predpisa, izdanega na podlagi prejšnjega
odstavka. Veljavnost dovoljenja je omejena za čas, ki ga ob
upoštevanju razlogov, iz katerih je dovoljenje izdala, določi
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Agencija za zavarovalni nadzor. Pri tem Agencija za zavarovalni nadzor upošteva predvsem boniteto vrednostnega papirja
oziroma njegovega izdajatelja.
(5) Za banke po tem členu se štejejo banke in druge
institucije, ki imajo dovoljenje nadzornega organa Republike Slovenije oziroma druge države za opravljanje bančnih
storitev.
(6) Za organiziran trg po tem zakonu se šteje trg, kot ga
opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov.
599. člen
(omejitve posameznih naložb)
(1) Vrednost posameznih vrst naložb kritnega sklada
iz 3. in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona, ki
ga upravlja pokojninska družba, ne sme presegati naslednjih
odstotkov od skupne višine matematičnih rezervacij:
1. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 2.
do 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena in terjatve iz naslova posojil iz 7. do 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena
ne smejo skupno presegati 5% zavarovalno tehničnih rezervacij,
2. ne glede na omejitve iz prejšnje točke lahko naložbe v
vrednostne papirje istega izdajatelja iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena dosegajo do 40% zavarovalno-tehničnih
rezervacij, če ti vrednostni papirji izpolnjujejo naslednje pogoje:
– skladno s posebnim zakonom so predmet posebnega
javnega nadzora z namenom zaščite pravic imetnikov oziroma
imetnic teh vrednostnih papirjev,
– izdani so s strani banke ali druge kreditne institucije, kot
je opredeljena v zakonu, ki ureja finančne konglomerate, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji ali v državi članici,
– denarna sredstva oziroma kupnina od njihove izdaje se
skladno s posebnim zakonom nalaga le v premoženje, ki tekom
celotnega obdobja do njihove dospelosti omogoča poravnavanje obveznosti, nastalih na njihovi podlagi, in ki je v primeru
nezmožnosti izpolnitve obveznosti prednostno uporabljeno za
poplačilo glavnice in natečenih obresti,
3. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne smejo presegati 1%
zavarovalno-tehničnih rezervacij, razen v primeru, ko ob novi
izdaji vrednostnih papirjev izdajatelj v prospektu določi, da
bodo novi vrednostni papirji, po pridobitvi vseh dovoljenj, uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev. V tem primeru
tovrstne naložbe ne smejo presegati 5% zavarovalno-tehničnih
rezervacij, vendar največ za šest mesecev od datuma nakupa,
4. naložbe v vrednostne papirje iz 3. in 5. točke prvega
odstavka prejšnjega člena skupno ne smejo presegati 10%
zavarovalno tehničnih rezervacij,
5. naložbe v vrednostne papirje iz 4. in 5. točke prvega
odstavka prejšnjega člena in naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb iz 6. točke
prvega odstavka prejšnjega člena, ki imajo po pravilih sklada
več kot polovico naložb v vrednostnih papirjih, ki ne dajejo
zajamčenega donosa, skupaj ne smejo presegati 30% zavarovalno tehničnih rezervacij,
6. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne smejo presegati 1%
zavarovalno tehničnih rezervacij,
7. naložbe v vrednostne papirje iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena skupno ne smejo presegati 5% zavarovalno tehničnih rezervacij,
8. naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov
oziroma investicijskih družb iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki imajo po pravilih sklada več kot polovico naložb
v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos, skupaj ne
smejo presegati 40% zavarovalno tehničnih rezervacij,
9. naložbe v terjatve iz naslova posojil posameznemu posojilojemalcu iz 10. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne
smejo presegati 2% zavarovalno tehničnih rezervacij, skupno
pa vse terjatve iz naslova teh posojil ne smejo presegati 5%
zavarovalno tehničnih rezervacij,
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10. naložbe v eno nepremičnino oziroma več nepremičnin, ki so med seboj tako blizu, da pomenijo eno samo
naložbo ter naložbe v eno opredmeteno osnovno sredstvo
iz 17. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne smejo presegati 10% višine zavarovalno-tehničnih rezervacij, skupno
pa vse naložbe v nepremičnine in druge stvarne pravice
iz 12. točke prvega odstavka prejšnjega člena ter vse naložbe
v opredmetena osnovna sredstva iz 17. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne smejo presegati 30% zavarovalnotehničnih rezervacij,
11. naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri banki
iz 13. točke prvega odstavka prejšnjega člena skupno ne smejo
presegati 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij, pri čemer naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri posamezni banki skupno ne smejo presegati 10% zavarovalno-tehničnih rezervacij.
Ne glede na določbo prejšnjega stavka naložbe pri posamezni
hranilnici ali hranilno-kreditni službi skupno ne smejo presegati
2% zavarovalno-tehničnih rezervacij,
12. naložbe v obliki gotovine v blagajni in na vpoglednih
računih iz 14. točke prvega odstavka prejšnjega člena skupno
ne smejo presegati 3% zavarovalno tehničnih rezervacij,
13. naložbe v terjatve iz naslova povračila davkov
iz 15. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne smejo presegati 5% zavarovalno-tehničnih rezervacij,
14. naložbe v terjatve do garancijskih, solidarnostnih in
škodnih skladov iz 16. točke prvega odstavka prejšnjega člena
skupno ne smejo presegati 5% zavarovalno-tehničnih rezervacij. Ne glede na določbo prejšnjega stavka naložbe v terjatve
do posameznega garancijskega, solidarnostnega in škodnega
sklada ne smejo presegati 2% zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih razlogov na zahtevo pokojninske družbe, ki upravlja
kritni sklad iz 3. in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona, tej dovoli, da v zvezi s posamezno vrsto naložb prekorači
omejitve, določene na podlagi prejšnjega odstavka. Veljavnost
dovoljenja je omejena za čas, ki ga ob upoštevanju razlogov,
iz katerih je dovoljenje izdal, določi Agencija za zavarovalni
nadzor.
(3) Skupna vrednost naložb kritnega sklada iz 3. in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona, ki ga upravlja pokojninska družba, v naložbe iz 2. do vključno 11. točke prvega
odstavka prejšnjega člena istega izdajatelja (dolžnika) in z njim
povezanih oseb, ne sme presegati 10% matematičnih rezervacij. V omejitev 10% se ne upoštevajo naložbe iz 2. točke prvega
odstavka prejšnjega člena, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v
2. točki prvega odstavka tega člena.
(4) Pokojninska družba lahko v zvezi z naložbami kritnega
sklada iz 3. in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona, uporablja terminske pogodbe, opcije in ostale izvedene
finančne instrumente, če ti prispevajo k zniževanju tveganj ali
olajšajo učinkovito upravljanje zavarovalnega portfelja.
(5) Omejitve posameznih naložb iz tega člena, veljajo
ločeno za vsak kritni sklad iz 3. in 4. točke petega odstavka
592. člena tega zakona.
600. člen
(lokalizacija premoženja kritnega sklada pokojninske družbe)
(1) Pokojninska družba lahko nalaga sredstva kritnega
sklada na celotnem območju držav članic ter na območju držav
članic OECD.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne pokojninske družbe,
tej dovoli, da kot premoženje kritnega sklada uporabi tudi naložbo, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka.
601. člen
(usklajenost naložb pokojninske družbe)
(1) Pokojninska družba naložbe kritnega sklada iz 3.
in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona, zaradi
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katerih je izpostavljena tveganjem morebitnih izgub zaradi spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut oziroma drugih tržnih
tveganj, ustrezno uskladi z njenimi obveznostmi na podlagi sklenjenih pogodb, katerih višina je odvisna od enakih sprememb.
(2) Pokojninska družba pri naložbah kritnega sklada iz 3.
in 4. točke petega odstavka 592. člena tega zakona ustrezno
upošteva dospelost obveznosti iz sklenjenih pogodb.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
pokojninska družba naložbe kritnega sklada iz 3. in 4. točke
petega odstavka 592. člena tega zakona uskladi obveznostmi
na podlagi sklenjenih pogodb, katerih višina je odvisna od
sprememb tečajev tujih valut, najmanj do 80%.
602. člen
(imenovanje pooblaščenega aktuarja oziroma aktuarke)
(1) Pokojninska družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti pokojninske družbe, imenuje pooblaščenega
aktuarja oziroma aktuarko (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni
aktuar).
(2) Za pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe je
lahko imenovana oseba, ki:
1. ima ustrezno znanje s področja aktuarstva in finančne
matematike, kot je predpisano s predpisom iz drugega odstavka 169. člena tega zakona;
2. je vsaj zadnji dve leti pred imenovanjem opravljala naloge pooblaščenega aktuarja ali aktuarsko funkcijo na portfelju,
ki je primerljiv s tistim, za katerega bo odgovorna kot pooblaščeni aktuar pokojninske družbe oziroma je vsaj zadnji dve leti
pred imenovanjem opravljala naloge, ki jih nadzira, kontrolira
oziroma koordinira pooblaščeni aktuar ali nosilec aktuarske
funkcije, na portfelju, ki je primerljiv s tistim, za katerega bo
odgovorna kot pooblaščeni aktuar pokojninske družbe;
3. izpolnjuje pogoje iz 2. do 6. točke drugega odstavka
52. člena tega zakona.
(3) O imenovanju pooblaščenega aktuarja pokojninska
družba v osmih dneh od imenovanja obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor. V obvestilu poda tudi utemeljitve glede primernosti imenovanega pooblaščenega aktuarja.
603. člen
(razrešitev pooblaščenega aktuarja)
(1) Za pooblaščenega aktuarja in pokojninsko družbo se
smiselno uporabljajo določbe petega do enajstega odstavka
52. člena tega zakona, pri čemer se določbe v zvezi z odvzemom pooblastila nosilcu ključne funkcije smiselno uporabljajo
za razrešitev pooblaščenega aktuarja, določbe v zvezi z pooblastitvijo novega nosilca ključne funkcije pa se smiselno
uporabljajo za imenovanje novega pooblaščenega aktuarja
pokojninske družbe.
(2) Kršitev nalog pooblaščenega aktuarja pomeni kršitev
nalog, ki jih za pooblaščenega aktuarja določa 604. člen tega
zakona.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo naloži pokojninski družbi razrešitev pooblaščenega aktuarja in imenovanje novega pooblaščenega aktuarja, če:
– pooblaščeni aktuar ne izpolnjuje pogojev iz drugega
odstavka prejšnjega člena,
– pooblaščeni aktuar huje krši naloge pooblaščenega
aktuarja.
(4) Če pooblaščeni aktuar huje krši naloge pooblaščenega aktuarja, pokojninska družba razreši tega pooblaščenega
aktuarja in o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor v
skladu s šestim odstavkom 52. člena tega zakona.
(5) Kršitev nalog pooblaščenega aktuarja ima značilnost
hujše kršitve:
1. če je zaradi kršitve nalog pooblaščenega aktuarja ogroženo poslovanje pokojninske družbe v skladu s pravili o obvladovanju tveganj ali
2. če pooblaščeni aktuar ponovno stori kršitev vsaj enkrat
v treh letih po storitvi istovrstne kršitve.
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(5) Agencija za zavarovalni nadzor izreče pooblaščenemu aktuarju opomin, če krši naloge, ki jih za pooblaščenega
aktuarja določa 604. člen tega zakona, in niso podani pogoji
za razrešitev pooblaščenega aktuarja.
604. člen
(naloge pooblaščenega aktuarja v pokojninski družbi)
(1) Pooblaščeni aktuar preveri, ali se izračunavajo premije in oblikujejo zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu
s predpisi in ali so izračunane oziroma oblikovane tako, da
zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti pokojninske
družbe iz pogodb o dodatnem zavarovanju po zakonu, ki ureja
pokojninska zavarovanja.
(2) Uprava pokojninske družbe da pooblaščenemu aktuarju na razpolago vse podatke, ki jih ta potrebuje za opravljanje
nalog iz prejšnjega odstavka.
(3) Pooblaščeni aktuar predloži nadzornemu svetu in
upravi pokojninske družbe hkrati z mnenjem k letnemu poročilu pokojninske družbe poročilo o ugotovitvah pooblaščenega
aktuarja v zvezi z nadzorom, ki ga je v preteklem poslovnem
letu opravljal na podlagi prvega odstavka tega člena. Poročilo
obsega zlasti razloge za pritrdilno mnenje, mnenje s pridržkom
oziroma odklonilno mnenje pooblaščenega aktuarja k letnim
izkazom.
(4) Če pooblaščeni aktuar pri opravljanju nalog iz prvega
odstavka tega člena ugotovi, da se premije ne izračunavajo oziroma zavarovalno-tehnične rezervacije ne oblikujejo v skladu
s predpisi oziroma, da so izračunane oziroma oblikovane tako,
da je ogroženo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti pokojninske družbe iz pogodb o dodatnem zavarovanju po ZPIZ-2, o
tem nemudoma poroča upravi pokojninske družbe.
(5) Pooblaščeni aktuar o prenehanju funkcije pooblaščenega aktuarja v pokojninski družbi v osmih dneh po prenehanju
obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino poročila pooblaščenega aktuarja.
605. člen
(mnenje pooblaščenega aktuarja k letnemu poročilu)
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na ZPSPID (v nadaljnjem besedilu: Prvi pokojninski sklad v
času varčevanja), in
– kritni sklad Prvega pokojninskega sklada iz 2. točke prvega odstavka 21. člena ZPSPID (v nadaljnjem besedilu: kritni
sklad Prvega pokojninskega sklada).
(3) Za potrebe ugotavljanja kapitalskih zahtev in izkazovanja kapitalske ustreznosti zavarovalnica, ki upravlja Prvi
pokojninski sklad, vrednoti pravice iz pogodb dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega pokojninskega sklada iz
32. člena ZPSPID in sredstva iz prejšnjega odstavka v skladu
z določbami tega zakona ter izračunava in ugotavlja kapitalske
zahteve za Prvi pokojninski sklad v času varčevanja v skladu s
608. členom tega zakona oziroma v skladu s 607. členom tega
zakona za kritni sklad Prvega pokojninskega sklada.
(4) Zavarovalnica, ki upravlja Prvi pokojninski sklad, v
poročila, ki so za zavarovalnice predpisana z delegiranimi akti
in regulativnimi tehnični standardi, izdanimi na podlagi Direktive 2009/138/ES, vključi tudi podatke, ki se nanašajo na Prvi
pokojninski sklad.
(5) Zavarovalnica, ki upravlja Prvi pokojninski sklad, pošlje obrazce, ki so predpisani v pravilniku, ki ureja izračun
matematičnih rezervacij, Agenciji za zavarovalni nadzor v elektronski obliki.
(6) Za naložbe Prvega pokojninskega sklada se uporabljajo določbe 598. člena do 601. člena tega zakona, pri čemer:
– so ne glede na 598. člen tega zakona dopustne tudi
naložbe v poslovne deleže gospodarskih družb s sedežem v
Republiki Sloveniji, in sicer z omejitvijo do največ 5% zavarovalno tehničnih rezervacij;
– so lahko presežene omejitve iz prvega odstavka
599. člena tega zakona, če so bile te omejitve v zvezi s posamezno naložbo presežene že na dan uveljavitve tega zakona,
če po uveljavitvi tega zakona ni prišlo do dodatne pridobitve
te naložbe in če je sklad sposoben poravnati vse svoje obveznosti;
– se ne uporablja tretji odstavek 598. člena tega zakona.
607. člen
(zavarovalnica, ki upravlja pokojninski sklad, oblikovan
kot kritni sklad)

(1) Pokojninska družba v roku 14 dni po tem, ko je predložila letno poročilo pokojninske družbe, Agenciji za zavarovalni
nadzor predloži tudi poročilo pooblaščenega aktuarja iz tretjega
odstavka prejšnjega člena z mnenjem pooblaščenega aktuarja
o tem, ali je pokojninska družba izračunavala premije in zavarovalno-tehnične rezervacije v skladu s predpisi.
(2) Za mnenje pooblaščenega aktuarja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja revidiranje, o mnenju pooblaščenega revizorja.

(1) Zavarovalnica za potrebe ugotavljanja kapitalske
ustreznosti zavarovalnice vrednoti sredstva in obveznosti iz
pogodb dodatnega pokojninskega zavarovanja pokojninskega
sklada, oblikovanega kot kritni sklad, v skladu z določbami tega
zakona, ki veljajo za zavarovalnice.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejša
pravila za ugotavljanje kapitalske ustreznosti za pokojninske
sklade, oblikovane kot kritni sklad.

606. člen

(zavarovalnica, ki upravlja pokojninski sklad, oblikovan
kot vzajemni pokojninski sklad ali krovni vzajemni
pokojninski sklad)

(Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije)
(1) Zavarovalnica, ki upravlja Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Prvi pokojninski sklad),
ki je bil oblikovan na podlagi Zakona o Prvem pokojninskem
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 85/09; v nadaljnjem besedilu: ZPSPID) izračunava
matematične rezervacije v skladu z 590. členom tega zakona in
predpisom izdanim na podlagi 586. člena tega zakona.
(2) Zavarovalnica, ki upravlja Prvi pokojninski sklad, za
celotno premoženje in vse obveznosti Prvega pokojninskega
sklada vzpostavi ločeno obračunsko enoto, ki jo upravlja in
organizira ločeno od druge dejavnosti zavarovalnice brez možnosti prenosa, razen v primeru, določenem v šestem odstavku
21. člena ZPSPID, za:
– premoženje, ki pripada pogodbam dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega pokojninskega sklada v obdobju,
preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do
mesečne pokojninske rente iz 1. točke prvega odstavka 21. čle-

608. člen

(1) Če je zavarovalnica upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega vzajemnega pokojninskega sklada, zavarovalnica za potrebe ugotavljanja kapitalske
ustreznosti zavarovalnice vrednoti sredstva in obveznosti iz
pogodb dodatnega pokojninskega zavarovanja vzajemnega
pokojninskega sklada oziroma krovnega vzajemnega pokojninskega sklada v skladu z določbami tega zakona, ki veljajo
za zavarovalnice.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejša pravila o ugotavljanju kapitalske ustreznosti zavarovalnice,
kadar upravlja pokojninski sklad, oblikovan kot vzajemni pokojninski skladi ali krovni vzajemni pokojninski sklad.
609. člen
(kritni sklad za izplačevanje poklicnih pokojnin)
Za kritni sklad za izplačevanje poklicnih pokojnin, ki ga
določa tretji odstavek 210. člena ZPIZ-2, veljajo prvi do četrti
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odstavek 592. člena, 593. člen, 596. člen, razen 1. in 3. točke
prvega odstavka, 597. člen, razen, kolikor se nanaša na 1.
in 3. točko prvega odstavka 596. člena, in 598. do 601. člen
tega zakona.
18. poglavje:
KAZENSKE DOLOČBE
610. člen
(hujše kršitve zavarovalnice)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalnica, z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa
se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, če:
1. v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena tega zakona
sklepa druge posle, razen zavarovalnih poslov in poslov, ki so
potrebni za opravljanje dejavnosti;
2. ne vzpostavi in ne uresničuje trdnega in zanesljivega
sistema upravljanja (50. člen tega zakona);
3. v likvidaciji opravlja zavarovalne posle v nasprotju s
prepovedjo iz tretjega odstavka 73. člena tega zakona;
4. opravlja zavarovalne posle v zavarovalnih vrstah, v
katerih ni pridobila dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor
(prvi odstavek 119. člena tega zakona);
5. po prenehanju dovoljenja za opravljanje zavarovalnih
poslov sklepa nove posle v nasprotju s prepovedjo iz četrtega
odstavka 122. člena tega zakona;
6. ustanovi podružnico v državi članici, ne da bi predhodno o tej nameri obvestila Agencijo za zavarovalni nadzor (prvi
odstavek 127. člena tega zakona);
7. začne opravljati posle prek podružnice v državi članici
v nasprotju s 129. členom tega zakona;
8. ne obvesti Agencije za zavarovalni nadzor oziroma
nadzornega organa države članice v roku enega meseca pred
izvedbo spremembe iz prvega odstavka 130. člena tega zakona;
9. začne z neposrednim opravljanjem zavarovalnih poslov v državi članici, ne da bi o tem obvestila Agencijo za
zavarovalni nadzor v skladu s prvim odstavkom 131. člena
tega zakona;
10. ustanovi podružnico v tretji državi, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor (drugi odstavek 132. člena tega zakona);
11. ne opravlja lastne ocene tveganj in solventnosti iz
156. člena tega zakona;
12. ne organizira notranje revizije v skladu s 161., 162. ali
163. členom tega zakona;
13. ne izračunava in Agenciji za zavarovalni nadzor ne
poroča o zavarovalno-tehničnih rezervacijah, zahtevanem solventnostnem kapitalu in zahtevanem minimalnem kapitalu v
skladu z določbami 4. in 8. poglavja tega zakona;
14. nalaga sredstva v nasprotju z 4.12. oddelkom tega
zakona;
15. ne upravlja sredstev omejenega sklada v skladu z
določbo 241. člena tega zakona;
16. izplača dobiček v nasprotju s prepovedjo iz prvega
odstavka 248. člena tega zakona;
17. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine,
vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja poročila v nasprotju z drugim odstavkom 253. členom tega zakona;
18. pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor
ne omogoči pregleda na način, določen v 296. do 300. členu
tega zakona;
19. v postopku prisilne likvidacije sklepa nove posle v
nasprotju s 332. členom tega zakona;
20. nadrejeni zavarovalnici, zavarovalnemu holdingu ali
mešanemu zavarovalnemu holdingu ne poroča v skladu s prvim ali drugim odstavkom 362. členom tega zakona:
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21. ne dovoli nadzornega pregleda v skladu s četrtim
odstavkom 362. člena tega zakona;
22. ne vzpostavi ustreznih mehanizmov za zagotavljanje
solventnosti skupine, določanje in merjenje tveganj skupine,
zagotovitev primernih lastnih sredstev skupine in postopkov za
poročanje, spremljanje ter upravljanje transakcij znotraj skupine in koncentracije tveganja iz drugega odstavka 374. člena
tega zakona;
23. ne izračunava in poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o zahtevanem solventnostnem kapitalu na ravni skupine iz
prvega odstavka 377. člena tega zakona;
24. Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o tveganjih
koncentracije in transakcijah znotraj skupine v skladu s prvim
odstavkom 399. in 400. člena tega zakona;
25. ne objavi poročila o solventnosti in finančnem položaju
na ravni skupine v skladu s prvim odstavkom 403. člena tega
zakona;
26. za prenos zavarovalnih pogodb ni prejela dovoljenja
Agencija za zavarovalni nadzor iz tretjega odstavka 516. člena
tega zakona;
27. ne opravlja lastne ocene tveganj in solventnosti na
ravni skupine iz tretjega odstavka 374. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
611. člen
(lažje kršitve zavarovalnice)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalnica, če:
1. Agencije za zavarovalni nadzor predhodno ni pisno
obvestila o nameri pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici ali finančni družbi tretje države (49. člen tega zakona);
2. nima strategije in letnega načrta dela notranje revizije
v skladu s 164. členom tega zakona ali če nista sestavljena v
skladu s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja iz drugega odstavka 162. člena tega zakona in z aktom, ki ga izda Evropska
komisija v skladu s 50. členom Direktive 2009/138/ES;
3. notranja revizija ne izdeluje poročil o notranjem revidiranju v skladu z 165. členom tega zakona ali če ta niso
sestavljena v skladu s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja
iz drugega odstavka 162. člena tega zakona in z aktom, ki
ga izda Evropska komisija v skladu z 50. členom Direktive
2009/138/ES;
4. notranja revizija ne obvešča uprave oziroma nadzornega sveta zavarovalnice v skladu z 166. členom tega zakona;
5. ne poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s
prvim odstavkom 252. člena ali 293. členom tega zakona;
6. Agenciji za zavarovalni nadzor ne predloži nerevidiranih letnih računovodskih izkazov v roku iz drugega in tretjega
odstavka 255. člena tega zakona;
7. Agenciji za zavarovalni nadzor v roku iz prvega odstavka 256. člena tega zakona ne predloži poročila nosilca
aktuarske funkcije iz 170. člena tega zakona v skladu z aktom,
ki ga izda Evropska komisija v skladu z 50. členom Direktive
2009/138/ES;
8. Agenciji za zavarovalni nadzor v roku, določenem v prvem odstavku 257. člena tega zakona, ne predloži letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila, revizorjevega
poročila o revidiranju letnega poročila kot ga opredeljuje zakon,
ki ureja gospodarske družbe ali dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v zavarovalnici
iz prvega odstavka 258. člena tega zakona;
9. ne objavi poročila o solventnosti in finančnem položaju
v skladu s prvim odstavkom 261. člena tega zakona;
10. ne obvesti zavarovancev o prenosu zavarovalnih pogodb (517. člen tega zakona);
11. zavarovalna pogodba ne vsebuje informacij in pogojev
iz 521. člena tega zakona;
12. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalca ne
obvesti o podatkih iz 522. člena tega zakona;
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13. zavarovalcev ne obvešča o podatkih iz 523. člena
tega zakona;
14. ne poda podatkov v skladu s 524. členom tega zakona;
15. ne zagotovi, da dejavnost zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja opravljajo samo osebe iz prvega četrtega oziroma petega odstavka 558. člena tega zakona;
16. ne zagotovi, da posle zavarovalnega zastopanja zanjo
opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za
zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (prvi odstavek 561. člena tega zakona).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
612. člen
(kršitve člana uprave ali izvršnega direktorja oziroma
nadzornega sveta ali upravnega odbora)
(1) Z globo od 400 do 3.600 eurov se za prekršek kaznuje
član uprave ali izvršni direktor zavarovalnice:
1. ki ne zagotovi, da zavarovalnica posluje v skladu s
pravili iz prvega odstavka 61. člena tega zakona;
2. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta zavarovalnice o okoliščinah iz 62. člena tega zakona;
3. ki ne obvesti nemudoma Agencije za zavarovalni nadzor o dogodkih iz drugega odstavka 252. člena tega zakona;
4. ki izredni upravi ne omogoči nemudoma dostopa do
vse poslovne in druge dokumentacije zavarovalnice oziroma
ne pripravi poročila o predaji poslov (prvi odstavek 322. člena);
5. ki izredni upravi ali posameznemu izrednemu upravitelju na zahtevo ne da vseh pojasnil oziroma dodatnih poročil o
poslovanju zavarovalnice (drugi odstavek 322. člena);
6. če v primeru iz prvega odstavka 325. člena tega zakona
ne objavi sklica skupščine z dnevnim redom, in sicer v roku iz
drugega odstavka 325. člena tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 3.600 eurov se za prekršek kaznuje
član nadzornega sveta ali upravnega odbora zavarovalnice,ki
ne obvesti nemudoma Agencije za zavarovalni nadzor o dogodkih iz tretjega odstavka 69. člena tega zakona.
613. člen
(kršitve zavarovalnega holdinga oziroma mešanega
finančnega holdinga)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding,
z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa se za prekršek kaznuje
zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, če:
1. pooblaščeni osebi Agencije za zavarovalni nadzor ne
omogoči pregleda na način, določen v 296. do 300. členu tega
zakona;
2. podrejeni zavarovalnici ne poroča v skladu z drugim
odstavkom 362. člena tega zakona;
3. ne vzpostavi in ne uresničuje trdnega in zanesljivega
sistema upravljanja v skladu s prvim odstavkom 374. člena
tega zakona;
4. ne opravlja lastne ocene tveganj in solventnosti na
ravni skupine iz tretjega odstavka 374. člena tega zakona.
5. ne vzpostavi ustreznih mehanizmov za določanje in
merjenje tveganj skupine, ne zagotovi primernih lastnih sredstev skupine in postopkov za poročanje, spremljanje ter upravljanje transakcij znotraj skupine in koncentracije tveganja iz
drugega odstavka 374. člena tega zakona;
6. Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o tveganjih
koncentracije in transakcijah znotraj skupine v skladu s prvim
odstavkom 399. in 400. člena tega zakona;
7. ne objavi poročila o solventnosti in finančnem položaju
na ravni skupine v skladu s prvim odstavkom 403. člena tega
zakona.
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(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba zavarovalnega holdinga oziroma
mešanega finančnega holdinga, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
614. člen
(kršitve mešanega zavarovalnega holdinga)
(1) Z globo z globo od 25.000 do 250.000 eurov se
kazuje mešani zavarovalni holding, z globo od 80.000 do
370.000 eurov pa se kaznuje mešani zavarovalni holding, ki
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, če ne omogoči nadzora transakcij
v skladu s 408. členom tega zakona
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba mešanega zavarovalnega holdinga,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
615. člen
(kršitve namenske družbe)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se kaznuje namenska družba, z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa se
za prekršek kaznuje namenska družba, ki po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, če ne poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu
z aktom, ki ga izda Evropska komisija na podlagi drugega odstavka 211. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba namenske družbe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
616. člen
(kršitve zavarovalno zastopniške družbe
in zavarovalnega zastopnika)
(1) Z globo od 12.520 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalno zastopniška družba, če:
1. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalca ne obvesti o podatkih iz prvega odstavka 522. člena tega zakona;
2. ne poda podatkov v skladu s prvim odstavkom 524. člena tega zakona;
3. posle zavarovalnega zastopanja ali posredovanja zanjo
opravlja fizična oseba, ki nima dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja (prvi odstavek 561. člena tega zakona);
4. če ne poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s
sedmim odstavkom 562. člena ali petim odstavkom 570. člena
tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba zavarovalno zastopniške družbe, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
zavarovalni zastopnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
617. člen
(kršitve zavarovalno posredniške družbe
in zavarovalnega posrednika)
(1) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
zavarovalni posrednik, če:
1. posreduje pri sklenitvi pogodbe z zavarovalnico, ki na
območju Republike Slovenije ne sme opravljati poslov (21. člen
tega zakona);
2. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalca ne obvesti o podatkih iz prvega odstavka 522. člena tega zakona;
3. zavarovalcev ne obvešča o podatkih iz drugega odstavka 523. člena tega zakona;
4. ne poda podatkov v skladu s prvim odstavkom 524. člena tega zakona;
5. ne ščiti interesov zavarovalca (prvi odstavek 550. člena
tega zakona);
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6. ne razkrije vseh pravnih in ekonomskih povezav, ki
bil lahko vplivale na njegovo nepristranskost (prvi odstavek
553. člena tega zakona);
7. je zahteval plačilo provizije oziroma kakršnokoli drugo
plačilo v nasprotju s prvim odstavkom 554. člena tega zakona;
8. ne poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s
sedmim odstavkom 562. člena tega zakona.
(2) Z globo od 12.520 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalno posredniška družba oziroma banka iz
četrtega odstavka 558. člena tega zakona, če:
1. ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalca ne obvesti o podatkih iz prvega odstavka 522. člena tega zakona;
2. zavarovalcev ne obvešča o podatkih iz drugega odstavka 523. člena tega zakona;
3. ne poda podatkov v skladu s prvim odstavkom 524. člena tega zakona;
4. posle zavarovalnega posredovanja zanjo opravlja fizična oseba, ki nima dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (prvi odstavek
561. člena tega zakona);
5. nima sklenjene pogodbe o zavarovanju odgovornosti
na podlagi 568. člena tega zakona;
6. ne poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s
sedmim odstavkom 562. člena ali petim odstavkom 570. člena
tega zakona;
7. Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o podatkih
iz 571. člena tega zakona z vsebino, v rokih in na način, določen s predpisom, izdanim na podlagi 3. točke 564. člena tega
zakona.
(3) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba zavarovalno posredniške družbe oziroma
banke iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
618. člen
(kršitve drugih oseb)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se kaznuje pravna oseba, z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki:
1. opravlja zavarovalne posle v nasprotju z 21. členom
tega zakona;
2. neposredno ali posredno pridobi delnice zavarovalnice,
s katerimi je dosegla ali presegla kvalificiran delež, ne da bi
predhodno pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor
za pridobitev kvalificiranega deleža (prvi odstavek 31. člena
tega zakona);
3. pridobi delnice, s katerimi preseže razpon za katerega
velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža,
ne da bi predhodno pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža (tretji odstavek
31. člena tega zakona);
4. se sporazume, da bo delovala usklajeno pri pridobivanju delnic zavarovalnice ali uresničevanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic in doseže ali preseže kvalificiran delež, ne
da bi predhodno pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni
nadzor za pridobitev kvalificiranega deleža (četrti odstavek
31. člena tega zakona);
5. sklene delničarski sporazum iz drugega odstavka
43. člena tega zakona, ne da bi pred sklenitvijo pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor;
6. opravlja storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja v nasprotju s prepovedjo iz 558. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 3.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki:
1. opravlja zavarovalne posle v nasprotju v 21. členom
tega zakona;
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2. opravlja storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja v nasprotju s prepovedjo iz 560. člena tega zakona.
(4) Z globo od 400 do 3.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki je delničar zavarovalnice, če stori prekršek iz 2.
do 5. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
petega odstavka tega člena.
(7) Z globo od 400 do 3.500 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz petega odstavka tega člena.
(8) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se kaznuje
pravna oseba – pokojninska družba, z globo od 80.000 do
370.000 eurov pa se za prekršek kaznuje pravna oseba – pokojninska družba, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ne imenuje
pooblaščenega aktuarja v skladu s 602. členom tega zakona.
(9) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pokojninske družbe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
619. člen
(kršitve revizijske družbe in pooblaščenega revizorja)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se kaznuje pravna oseba – revizijska družba, z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa se za prekršek kaznuje pravna oseba – revizijska oseba,
ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo:
1. če ne opravi revizijskega pregleda oziroma ne izdela
poročil v skladu s prvim odstavkom 258. člena tega zakona ali
s predpisom iz 254. člena tega zakona;
2. če Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo ne
da dodatnih pojasnil v skladu s drugim odstavkom 258. člena
tega zakona;
3. če ne popravi ali dopolni svojih poročil v skladu z zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor iz 1. točke tretjega odstavka
258. člena tega zakona;
4. če ne obvesti nemudoma Agencije za zavarovalni nadzor o dejstvih ali okoliščinah iz prvega odstavka 259. člena
tega zakona ali ji ne posreduje zahtevanih podatkov iz tretjega
odstavka 259. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pooblaščeni revizor, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
620. člen
(kršitve izrednega in likvidacijskega upravitelja)
(1) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje izredni upravitelj:
1. če v treh mesecih po imenovanju Agenciji za zavarovalni nadzor ne izroči poročila o finančnem stanju in pogojih poslovanja zavarovalnice v izredni upravi (prvi odstavek 323. člena);
2. če v devetih mesecih po imenovanju Agenciji za zavarovalni nadzor ne izroči poročila iz drugega odstavka 323. člena tega zakona;
3. če v primeru iz prvega odstavka 325. člena tega zakona
ne objavi sklica skupščine z dnevnim redom, in sicer v roku iz
drugega odstavka 325. člena tega zakona.
4. če Agencije za zavarovalni nadzor ne obvesti nemudoma o nastopu stečajnega razloga (333. člen).
621. člen
(kršitve v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se kaznuje zavarovalnica, z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa se za prekršek kaznuje zavarovalnica, ki po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če krši
dolžnost varovanja zaupnih podatkov (265. člen tega zakona).
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
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(3) Z globo od 400 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik iz prvega odstavka 266. člena tega zakona, ki krši
dolžnost varovanja zaupnih podatkov.
622. člen
(kršitve v zvezi dolžnostjo posredovati podatke, potrebne
za opravljanje nadzora)
(1) Z globo od 1000 do 50.000 eurov se kaznuje pravna
oseba:
– ki ne posreduje podatkov, ki jih je v skladu s prvim
odstavkom 456. člena tega zakona zahtevala Agencija za zavarovalni nadzor,
– ki je Agenciji za zavarovalni nadzor na podlagi njene
zahteve izdane v skladu s prvim odstavkom 456. člena tega
zakona, posredovala nepravilne, nepopolne ali zavajajoče,
podatke.
(2) Z globo od 1000 do 25.000 eurov se kaznuje podjetnik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 8.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali v
samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 40 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik:
– ki ne posreduje podatkov, ki jih je v skladu s prvim
odstavkom 456. člena tega zakona zahtevala Agencija za zavarovalni nadzor,
– ki je Agenciji za zavarovalni nadzor na podlagi njene
zahteve izdane v skladu s prvim odstavkom 456. člena tega
zakona, posredovala nepravilne, nepopolne ali zavajajoče,
podatke.
623. člen
(prekrškovni organ)
Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških, storjenih po tem
zakonu, in izreka globe po tem zakonu, je v skladu z zakonom,
ki ureja prekrške, Agencija za zavarovalni nadzor.
624. člen
(postopek o prekršku)
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Agencije za zavarovalni nadzor, ki izpolnjuje
pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor z notranjim aktom, ki
ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje
določi pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila
osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo Agencije za
zavarovalni nadzor iz prejšnjega odstavka.
(3) Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane
globe, določene s tem zakonom,
19. poglavje:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
625. člen
(merila za razvrstitev v razrede v skladu z izvedbenimi
predpisi na podlagi 308.b člena Direktive 2009/138/ES)
(1) Ne glede na 197. člen tega zakona se postavke osnovnih lastnih virov sredstev v obdobju desetih let po 1. januarju
2016 vključijo v prvi razred pod pogojem, da:
– so bile te postavke izdane pred 1. januarjem 2016 ali
pred datumom začetka veljavnosti delegiranega akta iz 97. člena Direktive 2009/138/ES, pri čemer se upošteva datum, ki je
zgodnejši;
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– jih je bilo do 31. decembra 2015 mogoče uporabiti kot
dodatni kapital iz 1. do 3. točke prvega odstavka 107. člena
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K)
za pokrivanje razpoložljivega kapitala do 50% zahtevanega
minimalnega kapitala;
– sicer ne bi bile razvrščene v prvi ali v drugi razred po
189. členu tega zakona.
(2) Ne glede na 197. člen tega zakona se postavke
osnovnih lastnih virov sredstev v obdobju do največ desetih let
po 1. januarju 2016 vključijo v drugi razred, pod pogojem, da:
– so bile te postavke izdane pred 1. januarjem 2016 ali
pred datumom začetka veljavnosti delegiranega akta iz 97. člena Direktive 2009/138/ES, pri čemer se upošteva datum, ki je
zgodnejši;
– jih je bilo do 31. decembra 2015 lahko uporabiti kot
dodatni kapital iz 1. do 3. točke prvega odstavka 107. člena
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in
66/14) za pokrivanje razpoložljivega kapitala do 25% zahtevanega minimalnega kapitala.
626. člen
(meje zahtevanega minimalnega kapitala)
Pri izračunu zahtevanega minimalnega kapitala lahko Agencija za zavarovalni nadzor do 31. decembra 2017
od zavarovalnice zahteva, da delež iz šestega odstavka
234. člena tega zakona uporabi izključno za zahtevani solventnostni kapital, izračunan v skladu s 4.10.2. pododdelkom
tega zakona.
627. člen
(skladnost z zahtevanim minimalnim kapitalom)
(1) Zavarovalnica, ki 31. decembra 2015 dosega minimalni kapital iz 110. ali 111. člena Zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12,
102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) in nima zadostnih primernih
osnovnih lastnih virov sredstev za kritje zahtevanega minimalnega kapitala, ne glede na 249. in 312. člen tega zakona
zadosti zahtevam iz 232. člena tega zakona do 31. decembra
2016.
(2) Za zavarovalnico iz prvega odstavka tega člena se do
31. decembra 2016 ne uporabljata 250. člen in 2. točke prvega
odstavka 312. člena tega zakona.
628. člen
(skladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom)
(1) Ne glede na četrti odstavek 249. člena tega zakona zahteva Agencija za zavarovalni nadzor od zavarovalnice,
ki 31. decembra 2015 dosega minimalni kapital iz 110. ali
111. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10
– uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13
– ZS-K) in v prvem letu uporabe tega zakona nima zadostnih
primernih lastnih virov sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala, da zadosti zahtevam glede zahtevanega
solventnostnega kapitala do 31. decembra 2017.
(2) Zavarovalnica iz prejšnjega odstavka Agenciji za zavarovalni nadzor vsake tri mesece posreduje poročilo o napredku,
v katerem poroča o izvedenih ukrepih in napredku za zagotovitev skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom. V
poročilu o napredku zavarovalnica poroča predvsem o razvoju
primernih lastnih virov sredstev ter o profilu tveganj.
(3) Podaljšanje roka iz prvega odstavka tega člena lahko
Agencija za zavarovalni nadzor prekliče, če je iz poročila o
napredku iz prejšnjega odstavka razvidno, da ni bistvenega napredka pri ponovni vzpostavitvi primernih lastnih virov sredstev
za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala od datuma, ko
je bila ugotovljena neskladnost z zahtevanim solventnostnim
kapitalom, do datuma predložitve poročila o napredku.
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629. člen

(poročilo o solventnosti in finančnem položaju)
(1) V obdobju, ki ne presega štirih let in začne teči
1. januarja 2016, se rok, v katerem zavarovalnice razkrijejo
podatke iz 261. člena tega zakona, vsako finančno leto skrajša za dva tedna, in sicer z začetkom najpozneje 20 tednov
po koncu finančnega leta zavarovalnice glede na njegovo
finančno leto, ki se konča 30. junija 2016 ali pozneje, vendar
pred 1. januarjem 2017, do najpozneje 14 tednov po koncu
finančnega leta podjetja glede na njegova finančna leta, ki
se končajo 30. junija 2019 ali pozneje, vendar pred 1. januarjem 2020.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi, brez
vplivanja na razkritja, ki so obvezna v okviru drugih poročanj
zavarovalnice, da v poročilu o solventnosti in finančnem položaju, kljub zahtevi po razkritju celotnega zahtevanega solventnostnega kapitala iz druge alineje 5. točke drugega odstavka
261. člena tega zakona, do 31. decembra 2020 ni treba ločeno
razkriti kapitalskega dodatka ali vpliva parametrov, prilagojenih
zavarovalnici oziroma njenim privzetim tveganjem, ki jih uporablja zavarovalnica v skladu s 217. členom tega zakona.
(3) Ne glede na določilo 256. člena tega zakona rok
oddaje poročila nosilca aktuarske funkcije v obdobju iz prvega
odstavka tega člena ni krajši od roka razkritij za podatke iz
261. člena tega zakona v tem obdobju.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko za obdobje
največ petih let po uveljavitvi tega zakona predpiše s predpisom iz drugega odstavka 254. člena tega zakona, da je del
dodatnega revizijskega pregleda ter dodatnega revizorjevega poročila iz 258. člena tega zakona tudi pregled poročila
o solventnosti in finančnem položaju iz tretjega odstavka
264. člena tega zakona.
630. člen
(preoblikovana posojila)
Za zavarovalnico, ki vlaga v vrednostne papirje, s katerimi
se trguje, ali druge finančne instrumente, ki temeljijo na preoblikovanih posojilih, ki so bila izdana pred 1. januarjem 2011,
se zahteve iz druge alineje prvega odstavka 236. člena tega
zakona uporabljajo le, če so bile nove osnovne izpostavljenosti
dodane ali zamenjane po 31. decembru 2014.
631. člen
(solventnost skupine)
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
376. člena tega zakona se v skladu z izvedbenimi ukrepi, ki jih
izda Evropska komisija na podlagi osmega odstavka 308.a člena Direktive 2009/138/ES, za solventnost skupine smiselno
uporablja 625. člen tega zakona.
632. člen
(ekvivalentnost tretjih držav)
(1) Čeprav Evropska komisija ali Agencija za zavarovalni
nadzor za tretjo državo nista ugotovili popolne ekvivalentnosti,
se največ pet let od uveljavitve tega zakona režim tretje države
obravnava kot ekvivalenten za namen:
– iz 1. točke drugega odstavka 137. člena tega zakona, če
je Evropska komisija sprejela odločitev, da tretja država izpolnjuje pogoje iz aktov na podlagi četrtega odstavka 172. člena
Direktive 2009/138/ES;
– iz drugega odstavka 387. člena tega zakona, če je
Evropska komisija sprejela odločitev, da tretja država izpolnjuje
pogoje iz aktov na podlagi petega odstavka 227. člena Direktive 2009/138/ES;
– iz 404. člena tega zakona, če je Evropska komisija
sprejela odločitev, da tretja država izpolnjuje pogoje iz aktov
na podlagi petega odstavka 260. člena Direktive 2009/138/ES.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja v obdobju
iz prejšnjega odstavka nadzor na ravni skupine v skladu s
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356. in 357. členom tega zakona kljub odločitvi iz tretje alineje
prejšnjega odstavka, če ima zavarovalnica s sedežem v državi
članici večjo bilančno vsoto od nadrejene družbe s sedežem
v tretji državi.
633. člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje poslov,
ki so z zavarovalnimi posli v neposredni zvezi)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
dovoljenja zavarovalnic, ki so jih pridobila na podlagi sedmega
odstavka 14. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13
in 63/13 – ZS-K). Agencija za zavarovalni nadzor izda ugotovitveno odločbo o prenehanju dovoljenja.
(2) Zavarovalnice, ki so pridobile dovoljenja iz sedmega
odstavka 14. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in
63/13 – ZS-K), prenehajo opravljati posle iz prejšnjega odstavka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona.
(3) Postopki za izdajo dovoljenj iz sedmega odstavka
14. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10
– uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13
– ZS-K), ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
ustavijo. O ustavitvi postopka Agencija za zavarovalni nadzor
izda sklep o ustavitvi postopka.
634. člen
(opravljanje nalog notranje revizije)
Zavarovalnica lahko za nosilca funkcije notranje revizije
pooblasti tudi osebo, ki je imela na dan pričetka uporabe tega
zakona naziv revizor ali pooblaščeni revizor in pet let delovnih
izkušenj iz opravljanja nalog notranje revizije v zavarovalnici.
635. člen
(uskladitev zavarovalnic z opravljanjem
pozavarovalnih poslov)
Zavarovalnice, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo pozavarovalne posle na podlagi desetega odstavka 14. člena
zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K)
prenehajo z opravljanjem teh poslov v roku šestih mesecev
od začetka uporabe tega zakona, če v tem času ne pridobijo
ustreznega dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj v skladu z enajstim odstavkom 26. člena tega zakona.
636. člen
(kalibracija – podmodul tržne koncentracije
in podmodultveganja kreditnih pribitkov)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 206. člena tega
zakona se:
a) do 31. decembra 2017 v izračunu podmodula tveganja
kreditnih pribitkov iz 4. točke drugega odstavka 210. člena tega
zakona in podmodula tržne koncentracije iz 6. točke drugega
odstavka 210. člena tega zakona v standardni formuli uporabljajo parametri, ki so enaki parametrom glede na izpostavljenost do držav članic EU ali do centralnih bank držav članic EU,
denominiranih in financiranih v domači valuti katerekoli države
članice, kot bi se uporabljali za izpostavljenosti, denominirane
in financirane v njihovi domači valuti;
b) v letu 2018 parametri za izračun podmodula tveganja
kreditnih pribitkov iz 4. točke drugega odstavka 210. člena tega
zakona in podmodula tržne koncentracije iz 6. točke drugega
odstavka 210. člena tega zakona v standardni formuli zmanjšajo za 80% glede na izpostavljenost do držav članic EU ali do
centralnih bank držav članic EU, denominiranih in financiranih
v domači valuti katerekoli države članice;
c) v letu 2019 parametri za izračun podmodula tveganja
kreditnih pribitkov iz 4. točke drugega odstavka 210. člena tega
zakona in podmodula tržne koncentracije iz 6. točke drugega
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odstavka 210. člena tega zakona v standardni formuli zmanjšajo za 50% glede na izpostavljenost do držav članic EU ali do
centralnih bank držav članic EU, denominiranih in financiranih
v domači valuti katerekoli države članice;
d) od 1. januarja 2020 parametri za izračun podmodula tveganja kreditnih pribitkov iz 4. točke drugega odstavka 210. člena tega zakona in podmodula tržne koncentracije
iz 6. točke drugega odstavka 210. člena tega zakona v standardni formuli ne zmanjšajo glede na izpostavljenost do držav
članic EU ali do centralnih bank držav članic EU, denominiranih
in financiranih v domači valuti katerekoli države članice.
637. člen
(kalibracija – podmodul tveganja lastniških vrednostnih
papirjev)
(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 206. člena tega
zakona se parametri, ki se uporabljajo za lastniške vrednostne papirje, ki jih zavarovalnica kupi do vključno 1. januarja
2016, za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev iz
212. člena tega zakona, izračunanim z uporabo standardne
formule, izračunajo kot tehtano povprečje:
a) parametra, ki se uporabi pri izračunu podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev iz 213. člena tega zakona,
ki temelji na trajanju, in
b) parametra, ki se uporabi pri izračunu podmodula tveganja lastniških vrednostnih papirjev iz 212. člena tega zakona.
(2) Teža parametra, izraženega v b) točki prejšnjega odstavka, se linearno povečuje od 0% na dan 1. januar 2016 do
100% na dan 1. januar 2023.
(3) Pri uporabi tega člena se upoštevajo tudi:
– zahtevana merila, vključno z lastniškimi vrednostnimi
papirji, za katere velja prehodno obdobje, ki jih določi Evropska
komisija z akti, ki jih sprejme na podlagi trinajstega odstavka
308.b člena Direktive 2009/138/ES, in
– postopki za uporabo prejšnjega odstavka, ki jih določi
Evropska komisija z izvedbeni tehnični standardi na podlagi
trinajstega odstavka 308.b člena Direktive 2009/138/ES.
638. člen
(notranji model skupine)
Zavarovalnica lahko v obdobju do 31. marca 2022 zaprosi
za dovoljenje za uporabo notranjega modela skupine, ki se
uporablja za del skupine, če imata zavarovalnica in končna
nadrejena zavarovalnica sedež v Republiki Sloveniji in če ta del
predstavlja samostojen del, katerega profil tveganja se bistveno
razlikuje od preostanka skupine.
639. člen
(prehodna prilagoditev za krivuljo netvegane obrestne mere)
(1) Zavarovalnica lahko za zavarovalne obveznosti iz
petega odstavka tega člena uporabi prehodne prilagoditve za
krivuljo netvegane obrestne mere, če za to pridobi dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor.
(2) Prilagoditev za krivuljo netvegane obrestne mere se
za vsako valuto izračuna kot delež razlike med:
a) obrestno mero, ki jo je zavarovalnica uporabljala za
izračun zavarovalnih obveznosti, za katere se uporablja prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere, na dan 31. december 2015, in
b) letno efektivno obrestno mero, izračunano kot enotna
diskontna stopnja, ki, kadar se uporabi za denarne tokove
portfelja zavarovalnih obveznosti, za katere se uporablja prilagoditev krivulje netvegane obrestne mere, privede do vrednosti,
ki je enaka vrednosti najboljše ocene tega portfelja, kadar se
upošteva časovna vrednost denarja ob uporabi netvegane
obrestne mere iz 181. člena tega zakona.
(3) Delež iz prejšnjega odstavka se na koncu vsakega leta
linearno zmanjša s 100% v letu, ki se začne 1. januarja 2016,
na 0% v letu, ki se začne 1. januarja 2032.
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(4) Če zavarovalnice uporabijo prilagoditev za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz 184. člena tega
zakona, je ustrezna krivulja netvegane obrestne mere iz b) točke drugega odstavka tega člena krivulja netvegane obrestne
mere, izračunana z upoštevanjem prilagoditve za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz 184. člena tega
zakona.
(5) Zavarovalnice lahko pridobijo dovoljenje za uporabo
krivulje netvegane obrestne mere iz tega člena le za zavarovalne obveznosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) pogodbe, na podlagi katerih so nastale zavarovalne
obveznosti, so bile sklenjene pred 1. januarjem 2016, pri čemer
so podaljšanja pogodb po tem datumom izvzeta;
b) zavarovalno-tehnične rezervacije za zavarovalne obveznosti so bile do vključno 1. decembra 2015 določene v skladu
z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K)
in Sklepom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS,
št. 3/01, 69/01, 85/05 in 66/08);
c) zavarovalnica ne uporablja 182. člena tega zakona za
izračun zavarovalnih obveznosti.
(6) Zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za uporabo krivulje
netvegane obrestne mere iz tega člena:
a) v izračun prilagoditve za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz 184. člena tega zakona ne vključujejo
zavarovalnih obveznosti, za katere uporabljajo krivulje netvegane obrestne mere iz tega člena;
b) ne uporabljajo 640. člena tega zakona;
c) v poročilu o solventnosti in finančnem položaju iz
261. člena tega zakona javno razkrijejo, da uporabljajo prehodne prilagoditve za krivulja netvegane obrestne mere, in
navedejo finančni učinek neuporabe tega prehodnega ukrepa
na njihov finančni položaj.
640. člen
(prehodni ukrep glede zavarovalno-tehničnih rezervacij)
(1) Zavarovalnica lahko pri zavarovalno-tehničnih rezervacijah uporabi prehodni odbitek, če za to pridobi dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor. Navedeni odbitek se lahko
uporabi na ravni homogenih skupin tveganj iz 187. člena tega
zakona.
(2) Prehodni odbitek ustreza deležu razlike med naslednjima dvema zneskoma:
a) višino zavarovalno-tehničnih rezervacij po odbitku izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb in namenskih družb,
izračunanih v skladu s 177. členom tega zakona po stanju na
dan 31. december 2015, in
b) višino zavarovalno-tehničnih rezervacij po odbitku izterljivih zneskov iz pozavarovalnih pogodb, izračunanih v skladu z
Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) in
Sklepom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01,
69/01, 85/05 in 66/08) po stanju na dan 31. december 2015.
(3) Odbitni delež, izračunan v skladu s prejšnjim odstavkom, se na koncu vsakega leta linearno zmanjša s 100% v
letu, ki se začne 1. januarja 2016, na 0% v letu, ki se začne
1. januarja 2032.
(4) Če zavarovalnice na dan 1. januar 2016 uporabijo prilagoditve za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz
184. člena tega zakona, se znesek iz a) točke drugega odstavka tega člena izračuna s prilagoditvijo za nestanovitnost krivulje
netvegane obrestne mere iz 184. člena tega zakona na ta dan.
(5) Pod pogojem, da to predhodno dovoli Agencija za
zavarovalni nadzor ali na njeno pobudo, se prehodni odbitki
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, vključno, kjer je to
treba, z zneskom prilagoditve za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz 184. člena tega zakona, uporabljenim za
izračun prehodnega odbitka iz a) in b) točke drugega odstavka
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tega člena, lahko preračunajo vsakih 24 mesecev ali pogosteje,
če se profil tveganja zavarovalnice bistveno spremeni.
(6) Prehodni odbitek iz drugega odstavka tega člena lahko
Agencija za zavarovalni nadzor omeji, če bi njegova uporaba
povzročila zmanjšanje zahtev v zvezi s finančnimi viri, ki veljajo
za zavarovalnice, če bi jih primerjali s tistimi, ki se izračunajo v
skladu z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10
– uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13
– ZS-K) in Sklepom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list
RS, št. 3/01, 69/01, 85/05 in 66/08).
(7) Zavarovalnice, ki uporabljajo prvi odstavek tega člena:
a) ne uporabljajo 642. člena tega zakona;
b) Agenciji za zavarovalni nadzor vsako leto pedložijo poročilo, v katerem navedejo sprejete ukrepe in doseženi napredek pri ponovni vzpostavitvi usklajenosti primernih lastnih sredstev z zahtevanim solventnostnim kapitalom ali pri zmanjšanju
profila tveganja z namenom ponovne vzpostavitve usklajenosti
z zahtevanim solventnostnim kapitalom po preteku prehodnega
obdobja iz tretjega odstavka tega člena, če zavarovalnica brez
uporabe prehodnega odbitka ne izpolnjuje kapitalskih zahtev;
c) v poročilu o solventnosti in finančnem položaju iz
261. člena tega zakona javno razkrijejo, da uporabljajo prehodni odbitek pri izračunu zavarovalno-tehničnih rezervacijah, in
navedejo finančne učinke neuporabe prehodnega ukrepa na
njihov finančni položaj.
641. člen
(načrt postopnega uvajanja prehodnih ukrepov glede krivulje
netvegane obrestne mere in zavarovalno-tehničnih rezervacij)
(1) Zavarovalnice, ki uporabljajo prehodne ukrepe iz 639.
in 640. člena tega zakona, obvestijo Agencijo za zavarovalni
nadzor takoj, ko ugotovijo, da ne bodo izpolnjevale zahtev o
zahtevanem solventnostnem kapitalu, če ne bodo uporabljale
prehodnih ukrepov.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor od zavarovalnic iz
prejšnjega odstavka zahteva, da sprejmejo potrebne ukrepe,
s katerimi bodo po preteku prehodnega obdobja zagotovile
skladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom.
(3) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena v dveh
mesecih od datuma, ko je bila ugotovljena neskladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom, Agenciji za zavarovalni
nadzor predložijo načrt postopnega uvajanja, v katerem brez
uporabe omenjenih prehodnih ukrepov navedejo načrtovane
ukrepe za vzpostavitev ravni primernih lastnih sredstev za
kritje zahtevanega solventnostnega kapitala ali za zmanjšanje
profila tveganja zaradi zagotovitve skladnosti z zahtevanim
solventnostnim kapitalom po preteku prehodnega obdobja. Zavarovalnica lahko med prehodnim obdobjem načrt postopnega
uvajanja posodobi.
(4) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena predložijo Agenciji za zavarovalni nadzor letno poročilo, v katerem
navedejo sprejete ukrepe in doseženi napredek pri zagotovitvi
skladnosti z zahtevanim solventnostnim kapitalom po preteku
prehodnega obdobja.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor razveljavi dovoljenje
za uporabo prehodnih ukrepov, če iz poročila o napredku izhaja, da je skladnost z zahtevanim solventnostnim kapitalom po
preteku prehodnega obdobja nerealistična.
642. člen
(uskladitev zavarovalnih oziroma pozavarovalnih poolov)
(1) Zavarovalni oziroma pozavarovalni pooli, ki na dan
začetka uporabe tega zakona opravljajo dejavnost zavarovalnega oziroma pozavarovalnega poola, Agenciji za zavarovalni
nadzor v roku šestih mesecev od dneva pričetka uporabe tega
zakona predložijo poročilo in dokaze o uskladitvah z določbami
tega zakona.
(2) Če iz poročila iz prejšnjega odstavka in iz poročilu
priloženih dokazov izhaja, da se je zavarovalni oziroma poza-
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varovalni pool uskladil z določbami tega zakona, izda Agencija
za zavarovalni nadzor zavarovalnemu oziroma pozavarovalnemu poolu dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
oziroma pozavarovalnega poola.
(3) Za osebo, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja
funkcijo člana poslovodstva zavarovalnega oziroma pozavarovalnega poola in je to funkcijo opravljala najmanj štiri leta pred
uveljavitvijo tega zakona, se šteje, da je dovoljenje za opravljanje te funkcije pridobila z dnem uveljavitve tega zakona.
643. člen
(uporaba 570. člena tega zakona)
(1) Ne glede na 8. točko prvega odstavka ter tretji odstavek 570. člena tega zakona, pogoji za odvzem dovoljenja
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma
posredovanja niso izpolnjeni, če sta obe kršitvi, ki se štejeta za
ponavljajočo, bili storjeni pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Ne glede na 10. točko prvega odstavka 570. člena
tega zakona ni podan razlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, čeprav je družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist
zavarovalno zastopniške oziroma posredniške družbe oseba,
ki je bila družbenik ali zakoniti zastopnik katere zavarovalno
zastopniške oziroma posredniške družbe kadarkoli v zadnjih
dveh letih, preden ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
pri čemer je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna v zadnjih petih letih, če so hkrati izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. ta oseba je bila družbenik oziroma zakoniti zastopnik
oziroma prokurist te družbe že na dan uveljavitve tega zakona
in se ji položaj družbenika oziroma zakonitega zastopnika oziroma prokurista od dneva uveljavitve tega zakona do dneva
ugotavljanja obstoja kršitve ni spremenil, in
2. odvzem dovoljenja je postal pravnomočen pred dnevom uveljavitve tega zakona.
644. člen
(uskladitev sistemov izvensodnega reševanja sporov)
(1) Ponudniki zavarovalniških storitev, ki zagotavljajo reševanje sporov v skladu s 333.a členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo,
90/12, 102/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 66/14), uskladijo način
izvajanja izvensodnega reševanja sporov z zahtevami 579. člena tega zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega
zakona.
(2) Do uskladitve iz prejšnjega odstavka se izvensodno
reševanje sporov zagotavlja v skladu s 333.a. členom Zakon o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 90/12, 102/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 66/14). Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona se dokončajo po
dosedanjih predpisih.
645. člen
(izdaja predpisov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda predpise na podlagi tega zakona do 1. aprila 2016.
(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K), če niso v nasprotju s tem zakonom.
646. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji predpisi, ki pa se uporabljajo še do 1. januarja 2016:
1. Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K),
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razen 110. in 112. člena, ki prenehata veljati z dnem uveljavitve
tega zakona, vendar se za namen 628. člena tega zakona
uporabljata do 31. decembra 2017,
2. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih
znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
(Uradni list RS, št. 7/12),
3. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena
Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni
list RS, št. 4/14),
4. Sklep o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega
aktuarja (Uradni list RS, št. 3/01, 16/07),
5. Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih
za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS,
št. 3/01, 69/01, 108/01, 85/05, 66/08),
6. Sklep o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter
vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice (Uradni list RS, št. 6/01, 108/01, 129/03, 118/07),
7. Sklep o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 6/01,
86/05, 55/07),
8. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino (Uradni
list RS, št. 45/14),
9. Sklep o predpisanih usmeritvah za izračun lastnih deležev zavarovalnice v tabelah maksimalnega kritja in določanje
največje verjetne škode (Uradni list RS, št. 9/01),
10. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list
RS, št. 95/02, 30/03, 128/06),
11. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega
letnega poročila – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02, 21/07,
17/08, 9/10 in 62/13),
12. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in
izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic (Uradni list RS, št. 83/04, 95/04, 65/05, 31/06, 38/06
– popr., 25/07, 17/08, 99/10, 62/13 in 65/14),
13. Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi
za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave (Uradni list RS, št. 52/05, 7/07),
14. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb
(Sklep o registrih – 1) (Uradni list RS, št. 52/05, 55/07),
15. Sklep o podrobnejših navodilih za izračun oziroma
pobot sredstev matematičnih rezervacij oziroma rezervacij za
starost (Uradni list RS, št. 89/05),
16. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega
sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 99/12, 62/13 in 21/14),
17. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
(Uradni list RS, št. 125/06, 118/07, 120/08, 8/09, 37/09 – popr.,
104/09, 4/10 in 62/13),
18. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2007
(Uradni list RS, št. 128/06),
19. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega
kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 137/06, 25/07, 50/10
in 62/13),
20. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti
sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti sredstev, ki ga
mora zagotavljati zavarovalnica (Uradni list RS, št. 118/00,
137/06),
21. Navodilo o izračunu postavke »Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalnotehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž (Uradni list
RS, št. 25/07),
22. Sklep o načinu izračuna in postavkah dodatnega
lastnega kapitala (Uradni list RS, št. 28/07 in 96/12 – ZPIZ-2),
23. Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso
financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS,
št. 115/07 in 99/12),
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24. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov
Agenciji za zavarovalni nadzor (Uradni list RS, št. 97/08),
25. Pravilnik o registru pooblaščenih aktuarjev (Uradni
list RS, št. 36/09),
26. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic
(Uradni list RS, št. 41/09),
27. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih
izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 47/09,
57/09 – popr., 99/10, 47/11, 62/13 in 79/13),
28. Pravilnik o podatkih in dokumentih na podlagi katerih se presoja vloga za neposredno opravljanje zavarovalnih
poslov tujih zavarovalnic in rokih za sporočanje navedenih
podatkov (Uradni list RS, št. 30/11),
29. Sklep o podrobnejši vsebini določb zavarovalne pogodbe (Uradni list RS, št. 30/11 in 16/13)
30. Sklep o podrobnejših pravilih in merilih upoštevanja
osebne okoliščine spola (Uradni list RS, št. 97/12).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05,
103/08, 105/13), ki pa se uporablja še do dneva uveljavitve
akta, s katerim bodo na podlagi tega zakona določene takse,
nadomestila in druga povračila stroškov Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje njenih nalog in izvrševanje njenih
pristojnosti.
(3) Ne glede na določbe šestega in sedmega odstavka
521. člena tega zakona se za zavarovanja iz zavarovalne
skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalnih vrst nezgodnih
zavarovanj in zdravstvenih zavarovanj, ki so bila sklenjena pred
21. decembrom 2012 in za katera je zavarovalnica pri določanju premij in pri izplačevanju zavarovalnin upoštevala osebno
okoliščino spola v skladu s sedmim odstavkom 83. člena takrat
veljavnega Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10
– uradno prečiščeno besedilo), do izteka teh zavarovalnih
pogodb osebna okoliščina spola lahko upošteva pri določanju
premij in izplačevanju zavarovalnin. Šteje se, da so bila zavarovanja iz prejšnjega stavka sklenjena pred 21. decembrom 2012
zlasti, če gre za zavarovalne pogodbe:
1. katerih veljavnost je bila samodejno podaljšana v skladu s pogoji zavarovalne pogodbe, če ni bilo podanega nobenega obvestila (na primer o odstopu pogodbe);
2. pri katerih soglasje zavarovalca ni potrebno, če gre za
prilagoditev posameznih sestavin zavarovalne pogodbe;
3. pri katerih zavarovalec z enostransko odločitvijo uveljavi pogoje, ki omogočajo enostransko sklenitev zavarovanja, dodatnega zavarovanja ali nadaljevanje zavarovanja in so
bili zavarovalni pogoji dogovorjeni s pogodbo sklenjeno pred
21. decembrom 2012;
4. ki so bile prenesene z ene zavarovalnice na drugo, pri
čemer se ne spremeni status pogodb vključenih v portfelj, ki se
prenaša med zavarovalnicami.
647. člen
(uveljavitev in začetek uporabe zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2016, razen 194., 206., 213., 218., 219., 367. in 539. člena tega
zakona, ki se za namen pridobivanja odobritev in dovoljenj začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona. Odobritve ali
dovoljenja, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor ali drugi
nadzorni organ na podlagi 194., 206., 213., 218., 219., 367. in
539. člena tega zakona pred 1. januarjem 2016, se začnejo
uporabljati 1. januarja 2016.
Št. 460-01/15-2/37
Ljubljana, dne 24. novembra 2015
EPA 626-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za nadvoz čez železniško progo s priključkom
na regionalno cesto R3-646 in priključkoma
na Kadunčevo in Industrijsko cesto
v Grosupljem

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka
11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr.
in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za nadvoz
čez železniško progo s priključkom
na regionalno cesto R3-646 in priključkoma
na Kadunčevo in Industrijsko cesto
v Grosupljem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt–B) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12
– ZPNačrt–B) sprejme državni prostorski načrt za nadvoz čez
železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3-646 in
priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
(v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v mesecu aprilu 2015 pod
številko projekta 362/2009 izdelalo podjetje DRI upravljanje
investicij, d. o. o., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede
namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in
oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitve gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje
za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin,
upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost
izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve izvajanja državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja
in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem
za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora na Občini
Grosuplje.
(3) V skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, je pristojni organ izdal odločbo,
da postopka celovite presoje vplivov na okolje za ta državni
prostorski načrt ni treba izvesti.
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, so:
– gradnja dvopasovne povezovalne ceste od priključka
na R3-646 do priključka na Industrijsko cesto z vsemi objekti in
ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje in varovanje okolja (v nadaljnjem besedilu: povezovalna cesta),
– deviacije obstoječih poti,
– prestavitev in ureditev vodotoka,
– spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, ureditve
obcestnega prostora, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno
z rekultivacijo zemljišč,
– ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Grosuplje – naselje (1783): 401/2, 401/3, 402/1,
1229, 1231/1, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234, 1238, 1239,
1241, 1243, 1244, 1247/1, 1247/3, 1247/4, 1247/5, 1247/6,
1247/7, 1248/1, 1248/2, 1248/5, 1248/6, 1248/7, 1248/8,
1248/9, 1248/10, 1248/11, 1248/13, 1248/14, 1248/15, 1249,
1250/1, 1250/4, 1258, 2137/1, 2137/2, 2137/3, 2140, 2141,
2179, 2180, 2181, 2182/3, 2182/4, 2182/5, 2182/6, 2182/7,
2182/8;
– k. o. Stranska vas (1784): 888/1, 890/1, 922/21, 922/25,
922/58, 922/59, 922/60, 922/144, 926/2, 928/2, 1008/4, 1051/2,
1010/9, 1052.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz območja
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, list št. 3).
5. člen
(raba zemljišč)
Na območju državnega prostorskega načrta so glede na
zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe
zemljišč:
– zemljišča na območju prostorskih ureditev, povezanih z
izgradnjo povezovalne ceste ter deviacij obstoječih poti; to so
območja izključne rabe za prometno infrastrukturo, na katerih
sta dovoljeni le gradnja in vzdrževanje cest in s tem povezanih
drugih ureditev,
– zemljišča na območju preurejanja vodotoka, na katerih
so dovoljeni ukrepi za urejanje voda,
– zemljišča, na katerih se izvedejo ureditve in prilagoditve
gospodarske javne infrastrukture in so izven namenske rabe za
prometno infrastrukturo.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
(1) Trasa načrtovane povezovalne ceste se na severni
strani v km 0 + 21 navezuje na obstoječe krožno križišče na
regionalni (Adamičevi) cesti R3-646/1444. Povezovalna cesta
nato poteka proti jugu in z nadvozom prečka regionalno že-
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lezniško progo št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: železniška proga) v km 133 + 141 proge,
nato se po približno 175 m obrne proti jugovzhodu do križišča
z lokalno cesto LC 111230 Grosuplje–Brezje (v nadaljnjem
besedilu: Kadunčeva cesta) in se v nadaljevanju v km 0,7 + 25
naveže na Industrijsko cesto.
(2) Vertikalni potek povezovalne ceste se začne kot
južni krak krožnega križišča na Adamičevi cesti, od koder
se trasa vzpenja preko železniške proge, kjer v km 0 + 115
doseže najvišjo točko. V nadaljevanju se povezovalna cesta
spušča proti križišču z lokalno cesto LK 113390 (Industrijska
cesta).
7. člen
(tehnični elementi ceste)
(1) Povezovalna cesta se izvede kot dvopasovnica z
obojestranskih hodnikom za pešce in obojestransko kolesarsko
stezo dolžine 704 m.
(2) Projektirani normalni prečni profil povezovalne ceste
je 13,60 m in ga sestavljajo: dva vozna pasova širine 3,25 m,
dva robna pasova širine 0,25 m, obojestranski hodnik za pešce
širine 1,05 m, obojestranska kolesarska steza širine 1,75 m in
dve bankini širine 0,50 m.
(3) Horizontalni in vertikalni tehnični elementi upoštevajo
računsko hitrost 50 km/h. Uporabljeni minimalni radij horizontalnih krivin je R = 60 m. Največji uporabljeni naklon tangente
je 7,1%, največji vzdolžni nagib pa 4,08%. Uporabljeni minimalni konveksni radij zaokrožitve je Rkv = 1000 m in konkavni
Rkk 400 m. Pri vertikalnem poteku trasa ceste pri prehodu preko
železnice premaga višinsko razliko 8,0 m.
8. člen
(križišči in priključki)
(1) Na trasi povezovalne ceste se izvedejo naslednji nivojski križišči in priključki:
– križišče Kadunčeva v km 0,3 + 75 za priključevanje
Kadunčeve ceste,
– križišče Industrijska v km 0,6 + 50 za priključevanje
Industrijske ceste,
– priključek v km 0 + 70 za priključevanje območja centralnih dejavnosti,
– obojestranski priključek v km 0,2 + 85 za priključevanje
poljske poti, območja kmetijskih zemljišč in območja centralnih
dejavnosti,
– priključek v km 0,4 + 87 za priključevanje območja
centralnih dejavnosti.
(2) Križišči sta zasnovani kot krožni križišči s hodnikom
za pešce in kolesarsko stezo in obsegata: srednji ločilni otok
premera 24,0 m, varnostni pas širine 2,0 m in vozišče širine
7,0 m, robni pas širine 0,75 m, kolesarsko stezo širine 1,75 m,
hodnik za pešce širine 1,55 m in bankino širine 0,50 m.
9. člen
(deviacija nekategorizirane poti)
Zaradi gradnje povezovalne ceste se izvede makadamska deviacija poljske poti v dolžini približno 100 m. Odmik deviacije poljske poti mora biti najmanj 8,0 m od osi skrajnega tira.
10. člen
(dostop do objekta)
Zaradi gradnje povezovalne ceste se obstoječi dostop do
stanovanjskega objekta na parcelah št. 1241 in 1238, k. o. Grosuplje naselje, nadomesti z novim dostopom, ki se navezuje na
severni krak Kadunčeve ceste.
11. člen
(cestni objekti in oporni zidovi)
(1) Povezovalna cesta prečka železniško progo z nadvozom v km 0 + 98,90 povezovalne ceste in km 133 + 141
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železniške proge pod kotom 85°. Skupna dolžina objekta je
31,5 m, širina 13,5 m. Minimalni svetli profil nad železnico v osi
nadvoza je 6,20 m. Dolžina objekta se uporabi tudi za premostitev deviacije poljske poti.
(2) Obstoječi nivojski prehod v km 132 + 755,78 železniške proge se ukine in odstrani. Postopek ukinitve nivojskega
prehoda se izvede v skladu s pogoji upravljavca javne železniške infrastrukture.
(3) Krilo na severozahodni strani predvidenega nadvoza
se podaljša v oporni zid ob južni strani priključka za območje
centralnih dejavnosti.
(4) Na južni strani povezovalne ceste med nadvozom čez
železniško progo in križiščem s Kadunčevo cesto od km 0,125
do km 0,325 ceste je za potrebe izgradnje športne dvorane
dopustna izvedba podpornega ukrepa.
12. člen
(ureditve obcestnega prostora)
(1) V obcestnem prostoru se postavi prometna oprema
(prometna signalizacija in odbojne ograje).
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je načrtovana cestna javna razsvetljava križišč in enostranska razsvetljava ob severni strani povezovalne ceste. Za osvetlitev
križišč in ceste se uporabi minimalno sprejemljiva osvetlitev s
svetilkami z usmerjeno svetlobo v tla.
(3) Brežine povezovalne ceste in brežine nasipa pri nadvozu se izvedejo v naklonu 1:1,5 ali položneje s konkavnim
iztekom v teren, razen brežine ob južnem oporniku, ki se jo
izvede v naklonu 1:1 in obloži z lomljencem.
13. člen
(odvodnjavanje)
(1) Padavinske vode z vozišča se zajemajo s kanalizacijo.
(2) Odvodnjavanje cestnih površin se zagotovi z ustreznim dimenzioniranjem in rednim čiščenjem in vzdrževanjem
kanalizacijskega sistema.
(3) V kanalizacijski sistem zbrane onesnažene vode s
prometnih površin se prek standardiziranega lovilca olj odvajajo
v naravni odvodnik.
(4) Kanalizacija se zgradi z vodotesnimi cevmi, spoji in
priključki cevi na jaške. Material se dokončno določi pri izdelavi
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Kanalizacija povezovalne ceste je namenjena izključno padavinskim odpadnim vodam s cestnih površin. Priključevanje odpadnih voda iz drugih objektov ni dovoljeno.
14. člen
(ureditev vodotokov)
(1) Načrtovana je deviacija neimenovanega vodotoka ob zahodni strani križišča Industrijska v dolžini 130 m,
in sicer od km 0,610 povezovalne ceste do priključka na
obstoječi odvodnik, ki poteka v smeri proti jugozahodu do
potoka Bičje.
(2) Nova struga se uredi sonaravno tako, da se omogoči
vzpostavitev naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ob zagotavljanju enakovredne
rešitve odtoka vodnih količin. Na brežinah vodotoka je predvidena zasaditev z avtohtonimi grmovnimi vrstami.
(3) Na mestih poseganja v obvodno rastje ob vodotokih
se ta sanirajo z zasaditvijo obvodne vegetacije.
15. člen
(krajinske ureditve)
(1) Krajinske ureditve obcestnega prostora se navežejo
na obstoječi relief in upoštevajo krajinski vzorec območja.
(2) Površine ob povezovalni cesti se zatravijo.
(3) V srednji ločilni otok v krožnih križiščih se lahko umestijo skulpture, fontane in podobne ureditve, ki sledijo enotnemu konceptu oblikovanja krožišč v mestu.
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(4) Nova zasaditev se prilagaja obstoječemu stanju v prostoru. Zasnova zasaditve je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in
naravnih dobrin ter pogoji varovanja zdravja ljudi, list št. 2.2).
16. člen
(rekultivacija)
(1) Z novo zasaditvijo se zagotavlja sanacija poškodb, ki
nastanejo zaradi predvidenih ureditev.
(2) Na delih, kjer poteka rekultivacija zaradi ukinitev cest,
se prostor izravna in zatravi.
17. člen
(odstranitve objektov)
Zaradi gradnje povezovalne ceste se odstranita dva pomožna objekta na parceli št. 922/59, k. o. Stranska vas, prikazana v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Rešitve
in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje
narave, varstvo okolja in naravnih dobrin ter pogoji varovanja
zdravja ljudi, list št. 2.2).
18. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti
ter druge dopustne prostorske ureditve)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s
predpisi, ki urejajo gradnjo in vzdrževanje železniške in cestne
infrastrukture.
(2) Na območju državnega prostorske ga načrta se lahko
izvajajo vsa vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi,
ki urejajo železniško in cestno infrastrukturo.
19. člen
(ureditve na stičnih območjih načrtovanih ureditev
z ureditvami lokalnega pomena)
(1) Stična območja načrtovanih ureditev z ureditvami lokalnega pomena so površine med mejo predmetnega načrta in
mejo ureditev lokalnega pomena.
(2) Na stičnem območju so dopustni naslednji posegi in
ureditve:
– preoblikovanje reliefa tako, da se izvedejo zvezno oblikovane površine med povezovalno cesto ter objekti in ureditvami lokalnega pomena, ki so načrtovane na drugi strani meje
državnega prostorskega načrta,
– poti, dostopi in dovozi ter utrjene površine brez neposrednih navezav na povezovalno cesto,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov: ograj,
škarp in opornih ter podpornih zidov, začasnih objektov, pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme,
– zasaditev drevoredov ali druge vegetacije.
(3) Vse ureditve iz prejšnjega odstavka se izvedejo z
elementi, ki zagotavljajo prometno varnost ter ki ne poslabšajo
pogojev za izvedbo in rabo prostorskih ureditev, načrtovanih s
tem državnim prostorskim načrtom.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITVE
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
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izvedejo v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del
obveznih prilog državnega prostorskega načrta.
(2) Skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega
prostorskega načrta.
(3) V skladu s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega
prostorskega načrta, ter v skladu z geološko-hidrološkimi razmerami območja.
(4) Na južni strani območja državnega prostorskega načrta se načrtovani vodi gospodarske javne infrastrukture navežejo na vode gospodarske javne infrastrukture, načrtovane z
občinskima podrobnima prostorskima načrtoma za Gospodarsko cono jug in Jedro.
(5) Vse načrtovane ureditve, povezane z gospodarsko
javno infrastrukturo, so razvidne iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta (Prikaz umestitve prostorske ureditve v
prostor s prikazom križanj z gospodarsko javno infrastrukturo,
list št. 2.1).
(6) Infrastruktura se ne sme prestavljati v območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
21. člen
(kanalizacija)
(1) Če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezni
kanalizacijski vod še dodatno zaščititi ali prestaviti, se to izvede
v skladu s soglasjem upravljavca kanalizacijskega voda.
(2) Obstoječi mešani kanal v križišču Kadunčeva se podaljša proti vzhodu v dolžini približno 40 m, kjer se izven križišča zaključi v jašku.
(3) Novi meteorni kanal z območja centralnih dejavnosti
križa povezovalno cesto pred nadvozom čez železniško progo
po vzhodni strani.
(4) Novi meteorni kanal za odvodnjavanje ceste poteka
od nadvoza vzdolž povezovalne ceste v levem voznem pasu.
(5) Novi meteorni kanal z območja centralnih dejavnosti
poteka delno ob vzhodni strani deviirane poljske poti in med
profiloma P7 in P8 prehaja na zahodno stran.
(6) Novi fekalni kanal z območja centralnih dejavnosti
poteka ob vzhodni strani povezovalne ceste v poljski poti do
križišča Kadunčeva, kjer se priključi na obstoječi kanal.
(7) Novi fekalni kanal z območja centralnih dejavnosti
križa povezovalno cesto pred nadvozom čez železniško progo.
(8) Prek križišča Industrijska poteka obstoječi meteorni
kanal, ki se ga zaščiti.
(9) Pred križiščem Industrijska se začne trasa novega
fekalnega kanala, ki poteka v povezovalni cesti proti jugu do
meje območja državnega prostorskega načrta.
22. člen
(vodovod)
(1) Trasa povezovalne ceste križa obstoječi vodovod v
križišču Kadunčeva, kjer je predvidena delna prestavitev in
zaščita cevovoda. Obstoječi hidrant se prestavi na severno
stran križišča.
(2) Trasa novega vodovoda poteka od obstoječega križišča Adamičeva cesta ob vzhodnem oziroma južnem hodniku
za pešce ob povezovalni cesti, kjer se zaključi na južni strani
območja državnega prostorskega načrta.

20. člen

23. člen

(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobrem)

(elektroenergetski vodi)

(1) Zaradi ureditev, povezanih z gradnjo povezovalne
ceste, se križajo, prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.
Križanja, prestavitve, zamenjava ali zaščita teh objektov se

(1) V območju državnega prostorskega načrta je ob celotni trasi povezovalne ceste načrtovana kabelska kanalizacija v
kolesarski stezi ob severni strani ceste, v katero se na območju
križišča Kadunčeva prestavi obstoječi SN 20 kV zemeljski napajalni vod med transformatorsko postajo 20/0,4 kV Grosuplje
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Bloki in transformatorsko postajo 20/0,4 kV Grosuplje Gospodarska cona sever.
(2) Novi nizkonapetostni vod z območja centralnih dejavnosti križa povezovalno cesto med profiloma P3 in P4.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
V območju državnega prostorskega načrta je ob celotni
trasi povezovalne ceste načrtovana trasa telefonskega voda
v kolesarski stezi ob severni strani ceste in v dolžini približno
680 m.
25. člen
(daljinsko ogrevanje)
Nova trasa vročevoda v dolžini približno 335 m poteka
proti jugu od obstoječega vročevoda preko križišča s Kadunčevo in v hodniku za pešce ob južni strani povezovalne ceste.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
26. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz območja
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, list št. 3), na
katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih
mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja
državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN
NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA
ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaza
stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne
dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturno-varstvenega
soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav
za vrednotenje arheološkega potenciala in druge ukrepe varstva, določene na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških
raziskav.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali opravljanjem del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z
varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ni ogrožena.
(4) Obseg predhodnih raziskav opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(5) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
28. člen
(ohranjanje narave)
(1) Zagotovi se najmanjši možni obseg posegov v mokrotne in močvirske površine, jarke, kanale in vodna telesa
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na način, da se ohrani obstoječi hidrološki režim in zagotovi, da ne bo vplivov na mokrotne in močvirske površine na
območju ekološko pomembnega območja Radensko polje
- Bičje.
(2) Odlaganje gradbenega in drugih materialov na mokrotne, močvirne in vodne površine ni dopustno.
29. člen
(vodotoki)
(1) Pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni in drugi
materiali z dokazili o njihovi neškodljivosti za okolje.
(2) Med gradnjo se preprečijo neposredni posegi v
strugo vodotokov, izlitje betonskega mleka ali cementnih
odpadkov v vode.
(3) Posegi v strugo in brežine vodotokov se izvajajo v
časovnih presledkih tako, da v površinski vodi ne nastanejo
razmere neprekinjene kalnosti, da se naravna struga kar
najbolj ohrani in da se ohranja obstoječa poplavna varnost.
(4) V primeru razlitja nevarnih snovi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev, kraj razlitja
se takoj sanira. Onesnaženi material preišče pooblaščena
institucija, ki določi ustrezni način deponiranja.
(5) Po končani gradnji se poškodbe vodnih in obvodnih
habitatov, nastale zaradi izvajanja del, sanirajo tako, da je
poškodovani habitat čim bolj podoben ali enak habitatu pred
poškodbo.
(6) Izvajalca ribiškega upravljanja je treba o začetku
izvajanja posegov v vodotoke obvestiti najmanj sedem dni
pred njihovim začetkom.
30. člen
(varstvo pred poplavami, naravnimi
in drugimi nesrečami)
(1) Vse ureditve v državnem prostorskem načrtu se načrtujejo tako, da je zagotovljen umik ljudi in živali v primerih
nevarnosti (poplava, potres, požar) na sosednja zemljišča.
(2) Za dodatno zagotovitev poplavne varnosti naselij in
drugih površin se izvedejo ureditve vodotokov na obravnavanem območju, kot je to določeno v tej uredbi.
(3) Za zaščito pred poplavami in erozijo se niveleta povezovalne ceste in objektov in deviacij načrtuje nad koto visoke vode. Višinski potek nove povezovalne cest zagotavlja
ustrezno varnost pred visokimi vodami potoka Bičje s pritoki,
saj je najnižja točka nivelete v krožišču z Industrijsko cesto
približno 1,50 m nad koto stoletne vode. Za zavarovanje
brežin cestnega nasipa na strani prestavljenega odvodnega
jarka je predvidena utrditev z lomljencem, ki v primeru zapolnitve jarka s padavinskimi vodami preprečuje erozijske
poškodbe brežine.
(4) V času gradnje se izkopani material ne odlaga v
pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja.
(5) Pri dimenzioniranju nadvoza se upoštevata obtežba
in potresna cona 8.
31. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Gradbena dela na kmetijskih zemljiščih se kar najbolj izvajajo pred ali po spravilu pridelkov, v sušnem obdobju,
z uporabo čim lažjih gradbenih strojev.
(2) Med gradnjo in po njej se zagotovita dostop na
sosednja kmetijska zemljišča in njihovo obdelovanje pod
enakimi pogoji kakor pred načrtovanimi posegi.
(3) Ravnanje z rodovitno zemljo se izvaja v skladu z
določbami 33. člena te uredbe.
(4) Po končani gradnji se sanirajo poškodbe začasno
uporabljenih kmetijskih zemljišč in hidromelioracijskega sistema.
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32. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
načrtovanih ureditev ne sme poslabšati. Med gradnjo in po
njej morajo biti zagotovljeni dostopi do objektov za intervencijska vozila in zagotovljene zadostne količine vode za gašenje
požara.
33. člen
(varstvo tal)
(1) Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kakovostna.
(2) Po gradnji se razgaljene površine ponovno zatravijo
in protierozijsko zaščitijo. Pri izvajanju del se upoštevajo tudi
naslednji zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč: postavitev zaščitnih ograj za omejitev območja
gradbišča in uporaba ustrezne mehanizacije na robnih območjih predvidenega posega.
(3) Prst je treba odstraniti in deponirati tako, da se ohranita njena plodnost in količina. Prst se uporabi za sanacijo
degradiranih tal v okolici stebrov nadvoza, za sanacijo med
gradnjo poškodovanih površin ob meji gradbenega posega ter
za ureditev in ozelenitev novih brežin.
(4) Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem
vremenu.
(5) Oskrbovanje delovnih strojev in transportnih vozil se
izvaja le na za to določenih mestih.
34. člen
(varstvo zraka)
Zagotovi se:
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč;
– vlaženje materialov, nezaščitenih površin in transportnih
poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– redno servisiranje gradbenih strojev in naprav ter čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine;
– protiprašna zaščita vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za transport.
35. člen
(varstvo pred hrupom)
Delovne naprave se ob neuporabi izklapljajo, omeji se
uporaba zvočnih signalov. Vsa hrupna dela se izvajajo samo
med 7. in 19. uro.
36. člen
(varstvo pred tresljaji)
Če med gradnjo pride do poškodbe objektov, mora izvajalec gradbenih del prilagoditi tehnologijo gradnje in sanirati
nastalo škodo.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
37. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski
načrt, je mogoče izvajati v naslednjih etapah:
– posamezni deli povezovalne ceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– nadvoz čez železniško progo,
– posamezna križišča,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za
izvedbo načrtovanih posegov,
– deviacije poljske poti.
(2) Ureditve iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo ločeno ali sočasno, morajo pa biti funkcionalno zaključene celote.
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IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE IZVAJANJA
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
38. člen
(monitoring)
(1) Med gradnjo morata investitor in izvajalec zagotoviti
monitoring v obsegu in na način, predvidena v nadaljnjih fazah načrtovanja oziroma v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(2) Med obratovanjem mora upravljavec zagotoviti monitoring v obsegu in način, predvidena v nadaljnjih fazah načrtovanja.
(3) Pri odstopanju od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali
obratovanjem povezovalne ceste se zagotovijo dodatni zaščitni
ukrepi:
– dodatne tehnične, gradbene in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
39. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta. Dostopne oziroma transportne poti ne smejo
prečkati objektov in območij kulturne dediščine ter ne smejo
segati na poplavno območje.
(2) Prevoz gradbene mehanizacije in dovoz gradbenega
materiala kolikor mogoče potekata po obstoječi infrastrukturi.
Dodatne dovozne ceste se ne urejajo na kmetijskih površinah.
(3) Odlagališča odvečnega gradbenega materiala, odpadkov, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v
sklopu gradbišča se lahko postavijo samo na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih
območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine, zunaj območij, pomembnih za ohranjanje narave, zunaj
pretočnih profilov vodotokov, poplavnih območij, najožjega vodovarstvenega območja, kmetijskih zemljišč in gozdov ter ne v
neposredni bližini stanovanjskih območij. Začasno skladiščenje
se ne ureja na cevovodih in kablovodih gospodarske javne
infrastrukture. Lokacije začasnega skladiščenja plodne zemlje
se določijo pred gradnjo.
(4) Investitorji in izvajalci morajo v času gradnje in po njej
upoštevati tudi naslednje pogoje:
– za potrebe gradbišč se čim bolj uporabljajo obstoječe
cestna infrastruktura in komunikacije na severni in vzhodni
strani načrtovane povezovalne ceste, ki se pred začetkom del
začasno uredijo,
– po dokončani gradnji se vse med gradnjo nastale poškodbe sanirajo,
– med gradnjo se zagotovita komunalna in energetska
oskrba objektov prek obstoječih ali začasnih infrastrukturnih
objektov in naprav,
– v času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, tako da se prepreči onesnaženje okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi,
– vsa dela v območju železniške proge se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in pod nadzorom pristojne sekcije za
vzdrževanje prog, ki se jo obvesti o začetku del najmanj osem
dni vnaprej,
– najmanj osem dni pred začetkom del, za katere je potreben izklop napetosti v vozni mreži, mora izvajalec obvestiti
pristojno službo za vzdrževanje železniške infrastrukture,
– v času gradnje je treba sproti obveščati prizadeto prebivalstvo na območju, kjer poteka gradnja, o vseh aktivnostih
glede ureditve,
– ob nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
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40. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v VII. in IX. poglavju te
uredbe, morajo investitor in izvajalci tudi:
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljavci,
– pred začetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse
lokalne ceste in javne poti, namenjene za obvoze in transport
med gradnjo,
– med gradnjo zagotoviti zavarovanje gradbišča, da se
zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč,
– v času gradnje promet organizirati tako, da ne nastajajo
večji zastoji na obstoječem cestnem omrežju.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
41. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične
rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje
tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovane
podobe območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih
območjih in biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi
odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih
pristojnost posegajo ta odstopanja.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se šteje tudi
izvedba klasičnega tri- ali štirikrakega križišča na mestih, kjer
sta s tem načrtom predvideni krožni križišči.
XI. NADZOR
42. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.

Št.

93 / 7. 12. 2015 /

Stran

10717

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(izvajanje dejavnosti in ureditev do izvedbe prostorskih
ureditev)
(1) Do začetka gradnje oziroma odkupa zemljišč za potrebe izvedbe prostorskih ureditev ali posameznih etap, določenih
v 37. členu te uredbe, je na območju državnega prostorskega
načrta iz 4. člena te uredbe dopustno:
– izvajanje kmetijskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih
zemljiščih,
– vzdrževanje in redno vzdrževanje obstoječih objektov,
– izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na obstoječi
gospodarski javni infrastrukturi,
– vzdrževanje grajenega javnega dobra,
– izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev,
ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.
44. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da
sta spremenjena in dopolnjena naslednja občinska prostorska
akta:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Grosuplje za območje Podružnične osnovne šole Polica (Uradni list RS, št. 59/15).
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-62/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-2550-0109
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik
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Uradni list Republike Slovenije
3689.

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon
na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne
Boštanj na reki Savi

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uporabi plovil na motorni pogon
na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne
Boštanj na reki Savi
1. člen
(uvodna določba)
Ta uredba določa odsek akumulacijskega jezera hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, kjer je dovoljena uporaba plovil
na motorni pogon, način izvajanja plovbe in tehnične zahteve
plovil.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. »cona« je del cone A oziroma celotna cona B območja
akumulacijskega bazena hidroelektrarne Boštanj, ki je določena z Odlokom o določitvi plovnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena HE Boštanj (Uradni list RS,
št. 88/07);
2. »koordinate« so gorvodne in dolvodne koordinatne
točke dela vodnega telesa, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v
temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu
1:5000;
3. »normalna denivelacija« je dovoljeno znižanje kote
gladine jezera zaradi hidroenergetske izrabe;
4. »normalna zajezitev« je zgornja kota gladine jezera, na
katero je načrtovan jez hidroelektrarne Boštanj;
5. »plitvina« je območje, kjer je globina vode na plovbnem
območju ob normalni denivelaciji v času hidroenergetske izrabe
nižja od 2 metra;
6. »plovilo na motorni pogon« je plovilo, ki ga poganja
motor z notranjim izgorevanjem ali električni motor in ustreza
tehničnim pogojem za plovbo.
3. člen
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plovbnega območja iz priloge te uredbe in najbližjim vstopno
izstopnim mestom, če njuna oddaljenost ni večja od 60 m.
4. člen
(dovoljena uporaba plovil)
S to uredbo se na plovbnem območju dovoljuje uporabo
plovil na motorni pogon, ki ustrezajo merilom za plovila D kategorije v skladu s predpisi o rekreacijskih plovilih, ki se dajejo
na trg v Evropski uniji, razen vodnih skuterjev.
5. člen
(način izvajanja plovbe)
(1) Plovbo s plovili na motorni pogon je treba izvajati
tako, da:
– je plovilo znotraj plovbnega območja, kot je določeno s
prilogo te uredbe,
– se ne pluje po plitvinah in so plitvine označene s predpisano signalizacijo,
– je voda pod plovilom dovolj globoka za varno plovbo in
znaša razlika med največjim ugrezom plovila in dnom najmanj
0,6 metra,
– hitrost plovbe ne presega 10 km/h razen v primeru zagotavljanja varnosti potnikov, če to zahtevajo izredne razmere
na plovbnem območju,
– voditelj plovila po privezu in pred zapustitvijo plovila v
pristanišču odstrani s plovila vse premične posode za gorivo in
vse nepritrjene predmete v plovilu,
– so vsa plovila v času prepovedi plovbe privezana v
pristaniščih ali dvignjena iz vode,
– plovilo ob izplutju ne dviga sedimenta na rečnem dnu in
– so vsa plovila pred splavitvijo v plovbno območje očiščena zaradi preprečitve širjenja bioloških obremenitev.
(2) Lokalna skupnost ali od nje določen skrbnik plovbnega
režima, ki zagotavlja varnost plovbe na plovbnem območju
skladno s predpisi o plovbi po celinskih vodah, zaradi delovanja
hidroelektrarn in dovoljevanjem plovbe na plovbnem območju,
izvaja redno usklajevanje med imetniki vodne pravice in upravljavcem pristanišča ter zagotavlja javno dostopne informacije
o prepovedi plovbe ali spremenjenih pogojih na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne
ali drugih vzrokov ter jih posreduje na lokalno običajen način
vsem uporabnikom plovbnega območja. Imetnik vodne pravice posreduje lokalni skupnosti ali od nje določenem skrbniku
plovbnega režima podatke, ki se nanašajo na časovno prepoved plovbe, spremenjenih pogojih na plovbnem območju zaradi
rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne, pretokih ter
druge podatke, ki bi lahko vplivali na plovbo.

(plovbno območje)

6. člen

(1) Plovbno območje pri normalni denivelaciji, kjer je dovoljena plovba na motorni pogon, je prikazano na karti v merilu
1:5000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Plovba s plovili na motorni pogon po akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj je dovoljena v coni
A na odseku od prečnega prereza jezera nad pristanom
na Orehovem, kjer je izliv Kobiljskega potoka (s koordinatami: x=520736,00 in y=98342,00 in x=520908, y=98289)
do prečnega prereza jezera pri izlivu Apneniškega potoka
(s koordinatami: x=521343,00, y=97314,00 in x=521410,
y=97490) dolvodno.
(3) Plovba s plovili na motorni pogon po akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj je dovoljena v coni B
na odseku od prečnega prereza jezera pri brvi čez Savo
na Šmarčni, (s koordinatami: x=519235,00 in y=99855,00
in x=519367, y=99798) do prečnega prereza jezera nad
pristanom na Orehovem, kjer je izliv Kobiljskega potoka
(s koordinatami: x=520736,00 in y=98342,00 in x=520908,
y=98289) dolvodno.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena je plovba na motorni pogon dovoljena med zunanjo mejo

(časovna prepoved plovbe)
(1) Plovba na motorni pogon na plovbnem območju je
prepovedana:
– v obdobju od 1. oktobra do 25. aprila in
– v juniju, juliju in avgustu od 19.00 ure do 9.00 ure, v
drugih mesecih pa od 18.00 do 10.00 ure.
(2) Plovba na motorni pogon na plovbnem območju je
prepovedana tudi:
– v času visokih pretokov vode reke Save nad 400 m3/s,
izmerjenih na lokaciji pred zadnjim vstopno izstopnim mestom
pred hidroelektrarno Boštanj,
– kadar veter ob rečnih bregovih na plovbnem območju
povzroča valove, višje od 0,3 metra,
– v času prelivanja vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Vrhovo ali Boštanj,
– med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del na terenu, ki
vplivajo na plovbno območje tega dela reke Save,
– med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko izrabo vode,
izvajanjem predpisanega monitoringa ali izvedbo vzdrževalnih
in drugih javnih del,
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– če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera
– ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih.
7. člen
(tehnične zahteve plovil)

Plovilo s higiensko urejenim straniščem z rezervoarjem
lahko fekalne odplake izčrpa le v pristaniščih v posebne zbiralne posode, ki jih zagotovi upravljavec pristanišča.

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-8/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-1911-0004
Vlada Republike Slovenije

8. člen

mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

(vpliv plovbe na vodne pravice)
(1) Plovba s plovili na motorni pogon ne sme vplivati na
izvajanje obstoječih vodnih pravic. Ravnaje voditeljev ali lastnikov plovil na motorni pogon na plovbnem območju ne sme
vplivati na pridobivanje električne energije v hidroelektrarni
Vrhovo ali Boštanj ali povzročati imetniku vodne pravice dodatne obveznosti, stroške ali škodo na energetski infrastrukturi.
(2) Pri izvajanju plovbe na motorni pogon na plovbnem
območju je treba v največji možni meri omogočati splošno
rabo voda.
9. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo
inšpektorji, pristojni za vode.
10. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-2550-0096

3691.

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije

Na podlagi 7. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) in
prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni
list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

Vlada Republike Slovenije

(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: agencija).

mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

2. člen

3690.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi tarife
nadomestil za uporabo sredstev iz popisa

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o materialni
dolžnosti (Uradni list RS, št. 87/01) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi tarife
nadomestil za uporabo sredstev iz popisa
1. člen
V Uredbi o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev
iz popisa (Uradni list RS, št. 15/02) se v prilogi – Tarifa nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, v poglavju VIII. OBJEKTI IN
ZEMLJIŠČA, točki 2 in 3 spremenita tako, da se glasita:
»
2.

kmetijska in gozdna
površina
0,0050 x bonitetna
zemljišča
vsakih 100 m² ocena zemljišča

3.

pozidano zemljišče,
vodno zemljišče,
vsakih 100 m²
neplodno zemljišče
površina

0,25
«.

(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun na podlagi
zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.
(2) Agencija je posredna uporabnica proračuna Republike
Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance in javne
agencije.
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime in sedež agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije.
(2) Skrajšano ime, ki ga agencija uporablja pri poslovanju,
je: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: SPIRIT, Slovenian
Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology.
(4) Skrajšano ime agencije, ki se uporablja pri poslovanju
v angleškem jeziku, je: SPIRIT Slovenia, public agency.
(5) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov določi
svet agencije s svojim sklepom.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(žig agencije)
Agencija uporablja pri poslovanju žig, ki vsebuje njeno
ime ali skrajšano ime in njen sedež, državni grb, lahko pa tudi
njen znak, ki ga določi direktor.
II. DEJAVNOST AGENCIJE
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– 73.110

Dejavnost oglaševalskih agencij

– 73.120

Posredovanje oglaševalskega prostora

– 73.200

Raziskovanje trga in javnega mnenja

– 74.2

Fotografska dejavnost

– 77.4

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

– 82.1

Pisarniške dejavnosti

5. člen

– 82.200

Dejavnost klicnih centrov

(področja dela)

– 82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

(1) Agencija v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne
naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:
– podjetništvo in inovativnost,
– tehnološki razvoj,
– tuje investicije,
– internacionalizacija.
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in
neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju nalog iz prejšnjega
odstavka.
(3) Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.

– 82.990

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje

– 84.110

Splošna dejavnost javne uprave

– 84.130

Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje

– 85.5

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje

– 85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje

– 90.0

Kulturne in razvedrilne dejavnosti

– 94.120

Dejavnost strokovnih združenj.

6. člen

7. člen

(dejavnost agencije)

(naloge agencije)

Agencija opravlja naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):

Agencija na področjih pospeševanja podjetništva in inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in tujih
investicij ter kot del podpornega okolja opravlja predvsem
naslednje naloge:
– je nacionalna vstopna točka za celovito podporo podjetjem na vseh stopnjah razvoja,
– zagotavlja informacije, usposabljanja in svetovalne storitve s področja dela agencije,
– izvaja programe in ukrepe s področja dela agencije,
– zagotavlja podporo podjetjem pri mednarodnem poslovanju,
– sodeluje s sorodnimi mednarodnimi institucijami na
svojem delovnem področju,
– izvaja promocijo področij dela agencije,
– sodeluje pri načrtovanju nacionalnih politik s področja
dela agencije ter predlaga ukrepe za povečanje gospodarske
uspešnosti in učinkovitosti gospodarstva,
– spremlja izvajanje programov in ukrepov, pripravlja analize in poročila, vrednoti učinke razvojnih politik in vodi evidence
o izvajanju ukrepov za izboljšanje gospodarske uspešnosti in
učinkovitosti podjetij ter drugih organizacij v Sloveniji in tujini,
– sodeluje pri zagotavljanju podlag za usmerjanje in izvajanje politik za spodbujanje razvoja gospodarstva,
– zagotavlja javnost dela in skrbi za obveščanje javnosti
o usmeritvah in učinkih s področja dela agencije,
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom,
za katerega je bila ustanovljena.

– 18.1

Tiskarstvo in z njim povezane storitve

– 18.2

Drugo tiskanje

– 52.1

Skladiščenje

– 58.110

Izdajanje knjig

– 58.140

Izdajanje revij in druge periodike

– 59.1

Filmska in video dejavnost

– 59.2

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij

– 62.0

Računalniško programiranje, svetovanje
in druge s tem povezane dejavnosti

– 62.020

Svetovanje o računalniških napravah
in programih

– 62.030

Upravljanje računalniških naprav in sistemov

– 63.1

Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti; obratovanje spletnih portalov

– 63.110

Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti

– 63.12

Obratovanje spletnih portalov

– 63.9

Drugo informiranje

– 64.190

Drugo denarno posredništvo

– 64.910

Dejavnost finančnega zakupa

– 64.920

Drugo kreditiranje

– 66.190

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

– 68.310

Posredništvo v prometu z nepremičninami

– 70.2

Podjetniško in poslovno svetovanje

– 70.210

Dejavnost stikov z javnostjo

– 72.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike

– 73.1

Oglaševanje

III. ORGANI AGENCIJE
8. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.
9. člen
(svet agencije)
(1) Svet agencije ima sedem članov, ki jih imenuje vlada,
in sicer za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov. Svet agencije
vodi predsednik sveta, v primeru njegove odsotnosti pa njegov
namestnik, ki ga izvoli svet izmed svojih članov.
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(2) Člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer:
– tri predstavnike ministrstva, pristojnega za gospodarski
razvoj in tehnologijo,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance,
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve,
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije,
– enega predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
(3) Svet agencije sprejme poslovnik o svojem delu.
10. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije.
11. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Poleg pristojnosti, določenih v zakonu, ki ureja javne
agencije, ima svet agencije še naslednje pristojnosti:
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki
in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z
ustanoviteljico,
– predlaga ustanoviteljici spremembe in razširitev dejavnosti agencije,
– imenuje pooblaščenega revizorja za pregled letnega
poročila agencije,
– daje soglasje za načrtovanje obveznosti v okviru potrjenega finančnega načrta v predvideni vrednosti nad 150.000 eurov (z DDV),
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve,
ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za
katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije.
12. člen
(odločanje sveta agencije)
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
13. člen
(razrešitev članov sveta agencije)
Člana sveta agencije predčasno razreši vlada:
– če sam to zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu
in splošnih aktih agencije, ali jih opravlja nevestno ali nestrokovno,
– če ravna v nasprotju z dolžnostmi in odgovornostmi
članov sveta, ki jih določa zakon, ki ureja javne agencije.
14. člen
(direktor)
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanoviteljica v
skladu z zakonom, ki ureja javne agencije, pri čemer pogodbo
o zaposlitvi z direktorjem agencije na podlagi pooblastila vlade
sklene minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo.
15. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko
šolstvo ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazni-
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vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– znanje angleškega jezika na višji ravni oziroma v skladu
z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2.
16. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
Če se na javni natečaj za direktorja agencije nihče ne
prijavi, če nobeden od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja, če nihče izmed kandidatov ni bil izbran
ali če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta do
imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za šest mesecev,
brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja. V
tem času je svet dolžan javni natečaj ponoviti.
17. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
(1) Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter
finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet
agencije, in druge strokovne podlage za delo sveta agencije ter
skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa
pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne
skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– sprejema akte iz drugega odstavka 19. člena tega
sklepa,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in tem sklepom.
(2) Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil
s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.
(3) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije, ministru, pristojnemu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter vladi.
18. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
(1) Direktorja predčasno razreši vlada v primerih in po
postopku, ki ga določa zakon.
(2) Direktor je predčasno razrešen:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih
določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se
izkaže, da po delovnih in/ali strokovnih kvalitetah ni primeren
za opravljanje dela na položaju direktorja, in
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov
oziroma se pri njenem delu ponavljajo napake ali je storjena
hujša napaka.
(3) Če direktorja iz razloga iz prejšnjega odstavka predčasno razreši, mu s tem dnem preneha delovno razmerje po
pogodbi o zaposlitvi za opravljanje nalog direktorja agencije
brez odpovednega roka.
IV. AKTI AGENCIJE
19. člen
(akti agencije)
(1) Splošna akta agencije sta pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter poslovnik o delu sveta
agencije, ki ju sprejme svet agencije.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Akte, ki urejajo področje razporeditve delovnega časa,
varovanja osebnih podatkov, finančnega poslovanja, delovanja
predstavništev v tujini ipd., skladno s predpisi, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije,
sprejme direktor agencije.
V. FINANCIRANJE AGENCIJE
20. člen
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ki jim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev,
ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom,
in drugih oseb, za katere tako določa zakon). Način izvajanja
nadzora se določi s splošnim aktom agencije. O opravljenih
nadzorih se izdajo poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(financiranje agencije)

25. člen

(1) Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna na podlagi pogodb z ministrstvi
in drugimi javnimi institucijami,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu,
in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in
nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbah iz prve
alineje prejšnjega odstavka, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim
poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in
storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.

(prehodno obdobje delovanja sveta agencije)

VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJICE
21. člen
(program dela in finančni načrt)
(1) Agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za naslednje leto ter
ga predloži v soglasje pristojnemu organu.
(2) K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden
načrtovani prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in doseganju ciljev razvojne politike na področju dela
agencije, ukrepi za zagotavljanje kakovosti storitev agencije
ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe
sredstev.
22. člen
(soglasje)
Če pristojni organ do 15. decembra tekočega leta ne izda
soglasja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu agencije za naslednje leto, agencija sklene z ministrstvom, pristojnim
za gospodarski razvoj in tehnologijo, pogodbo o začasnem
financiranju, za čas do izdaje soglasja, na podlagi programa
dela in finančnega načrta za preteklo leto.
23. člen
(poročanje)
(1) Agencija najmanj enkrat na leto pisno poroča vladi o
doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov
in rezultatih poslovanja skladno s predpisi o javnih financah in
računovodstvu.
(2) Direktor javne agencije ob letnem poročilu agencije
poroča ustanoviteljici tudi o doseganju ciljev in pričakovanih
rezultatih direktorja agencija.
VII. NADZOR
24. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev
ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb,

10723

(1) Svet Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki
je oblikovan v skladu s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti,
razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12), nadaljuje
delo do poteka mandata njegovih članov, ki so bili imenovani
pred uveljavitvijo tega sklepa.
(2) Dosedanji člani sveta javne agencije iz prejšnjega
odstavka opravljajo svojo funkcijo do poteka mandata, razen
člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, ki je
predstavnik Turistično gostinske zbornice Slovenije, za katerega ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo,
v enem mesecu od uveljavitve tega sklepa izvede postopke in
pripravi predlog za razrešitev.
26. člen
(uskladitev programa dela in finančnega načrta)
Predlog sprememb programa dela in finančnega načrta
agencije za tekoče koledarsko leto se sprejme najpozneje v
dveh mesecih po uveljaviti tega sklepa. Do pridobitve soglasja
vlade k finančnemu načrtu in programu dela agencije se uporablja finančni načrt in program dela Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja,
investicij in turizma.
27. člen
(priprava notranjih aktov agencije)
Akti iz 19. člena tega sklepa se sprejmejo najpozneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa, do takrat pa se uporabljajo dosedanji akti Javne agencije za Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in
turizma, če niso v nasprotju s tem sklepom.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni
list RS, št. 80/12).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01402-2/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
EVA 2015-2130-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA

4. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če občina
ustanoviteljica vrtcu zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi
za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem
finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Št.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) izdaja ministrica za izobraževanje,
znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05
in 120/05) se v 3. členu spremenita prvi in drugi odstavek, tako
da se glasita:
»Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev za vrtec in izračun razlike med
ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z
28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati občina.
Vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom
Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na
otroka in plačilom staršev.«.
2. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»5. člen
Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi,
ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski
predpisi in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o
ugodnejših normativih odobri občina. Stroški dela vključujejo
plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela,
kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za
letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila
stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo
sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo
in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Pri ugotavljanju števila zaposlenih iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki vključuje
združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega
časa vrtca.
Stroškom dela iz prvega in prejšnjega odstavka tega
člena se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe
do 30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena v finančnem načrtu
vrtca, na katerega je občina ustanoviteljica podala soglasje.
Stroški dela za delavce, vključene v javna dela, ne morejo
biti vključeni v ceno programov. Stroški dela za delavce, za katere je del teh stroškov zagotovljen iz drugih virov financiranja
so vključeni v cene programov samo v delu, ki niso financirani
iz drugih virov.
Stroški dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje
občinskih proračunov, ki jih določi ministrstvo, pristojno za
finance.«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo: »zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev,
s katerimi se presegajo predpisani normativi«.
Tretji odstavek se črta.

5. člen
21. člen se črta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2015
Ljubljana, dne 16. novembra 2015
EVA 2015-3330-0053
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3693.

Odločba o ustanovitvi ustanove “Fundacija
Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost”

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05
– popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi
ustanove z imenom »Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno
dobrodelnost«, s sedežem v Ljubljani, naslednjo

ODLOČBO
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost«, sestavljenemu
v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV – 2422/15 z dne 14. 10.
2015 in po odpravku notarskega zapisa izdanega dne 14. 10.
2015, pri notarju Jožetu Sikošku, Bravničarjeva ulica 13, 1000
Ljubljana, s katerim je ustanovitelj Chariyo, oglaševalske storitve, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka:
6888119000 ustanovil ustanovo:
– z imenom: Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno
dobrodelnost,
– s sedežem: v Ljubljani.
2. Namen ustanove je financiranje in podpora družbeno
koristnih in dobrodelnih projektov, dejavnosti in organizacij
s področij socialnega varstva, pomoči otrokom, družinskega
varstva, zagotavljanja solidarnostne pomoči med ljudmi, varstva pred nesrečami, zagotavljanja enakih možnosti, socialne
vključenosti in preprečevanja diskriminacije, varstva invalidov,
žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin, mladinskega dela, varstva in promocije zdravja,
urejanja in varstva okolja ter ohranjanja narave, zaščite živali,
humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, podpore verskim skupnostim in drugih dejavnosti in projektov z družbeno koristnimi
učinki. Fundacija nudi pomoč posameznikom, ki živijo v pomanjkanju ali socialni stiski, in ljudem, ki se znajdejo v stiski
zaradi nepredvidenih dogodkov (naravne in druge nesreče,
smrt v družini, bolezen in drugi dogodki), ter pomoč pri izobraževanju posameznikov.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 1.000,00 eurov.
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4. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-4/2015/3
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-2611-0070
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3694.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega
člana državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo
državni tožilci izmed vrhovnih državnih
tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev,
na volitvah dne 27. 11. 2015

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev enega člana
državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni
tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev,
ki nimajo vodstvenih položajev, na volitvah
dne 27. 11. 2015
Volilna komisija Državnotožilskega sveta je na 3. seji
27. 11. 2015, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
nadomestnih volitvah enega člana Državnotožilskega sveta ter
zapisnika Volilne komisije Državnotožilskega sveta o ugotovitvi
izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja in
izid nadomestnih volitev enega člana Državnotožilskega sveta,
ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki
nimajo vodstvenih položajev:
I. IZID GLASOVANJA
V volilne imenike je bilo vpisanih 219 državnih tožilk in
državnih tožilcev (v nadaljevanju: državni tožilci).
Glasovalo je 191 državnih tožilcev, od tega 38 na volišču
št. 1 s sedežem na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, 37 na
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volišču št. 2 s sedežem na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani in 116 po pošti (volišče št. 3).
Oddanih je bilo 191 glasovnic.
Nadomestne volitve enega člana Državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev,
ki nimajo vodstvenih položajev, so bile opravljene z enotno
kandidatno listo in so državni tožilci volili po enega člana izmed
državnih tožilcev, ki imajo naziv vrhovnega državnega tožilca.
Izid glasovanja:
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Hinko Jenull
2. Irena Kuzma

162 glasov
22 glasov.

Neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
II. IZID VOLITEV
Volilna komisija Državnotožilskga sveta je na podlagi določb 97., 99. in 101. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 58/11 s spremembami in dopolnitvami – ZDT-1) v
zvezi z določbami 22. do 26. člena Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami – ZS)

u g o t o v i l a,
da je za enega člana Državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo
vodstvenih položajev,

i z v o l j e n:
HINKO JENULL, vrhovni državni tožilec svétnik, ker je
prejel največ glasov.
Št. Drs 3/14-55-AB(VV)
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
Predsednik
Volilne komisije
Državnotožilskega sveta
Aleš Butala l.r.
Člani in namestniki članov Volilne komisije Državnotožilskega sveta
Barbara Jenkole Žigante l.r.
Helga Dobrin l.r.
Zvonka Knavs l.r.
Edvard Ermenc l.r.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3695.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek),
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka
o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05
– popr., 108/05, 14/06, 140/06, 119/07, 116/08, 100/09, 108/10,
100/11, 88/12; 104/13, 94/14 (v nadaljevanju: odlok) se četrti
odstavek 8. člena spremeni tako, da se v začetku prvega stavka prvega odstavka 12.a člena besedna zveza »V letu 2015«
zamenja z besedno zvezo »V letu 2016«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 2016.
Št. 353-138/99-17
Ajdovščina, dne 30. novembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

3696.

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni
list RS, št. 93/07 – UPB2, Zkme-1B Uradni list RS, št. 26/14),
4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12
in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji
dne 26. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopek, na podlagi
katerih občinska uprava Občine Ajdovščina izda ali prekliče

soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Ajdovščina. Ta pravilnik določa tudi časovni
okvir opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov
na območju Občine Ajdovščina.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrat), obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri
občinski upravi.
3. člen
Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora
gostinski obrat pridobiti pisno soglasje občinske uprave (v
nadaljnjem besedilu: soglasje k podaljšanemu obratovalnemu
času).
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA
K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta in lokacija gostinskega obrata,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja,
– število s strani pristojnih prekrškovnih organov ugotovljenih kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa
ali motenja javnega reda in miru pri dosedanjem poslovanju
gostinskega obrata,
– poslovni interesi gostincev in kmetov,
– potrebe in struktura gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat nahaja, in
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje
razvoja turizma v Občini Ajdovščina (vključevanje gostinskega
obrata v kulturne, športne, turistične in druge zabavne prireditve in programe).
5. člen
(1) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
mora gostinski obrat izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotavljati za okolico nemoteč odhod in prihod gostov
v in iz gostinskega obrata ter parkirišča;
– skrbeti za urejenost in čistost okolice gostinskega obrata;
– emisija hrupa v gostinskem obratu in njegovi okolici ne
sme presegati mejnih emisijskih vrednosti, določenih z veljavnimi predpisi, in
– zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega
obrata morajo biti, razen v primerih, ko gre za posebej prijavljene prireditve, utišane ali izključene po 22. uri. V času turistične
sezone, od 20. aprila do vključno 30. septembra, od nedelje do
četrtka pa po 23.00, ob petkih in sobotah pa po 24.00.
(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času gostinskega obrata veže na vzpostavitev
dodatnih pogojev (ureditev parkirišča, namestitev protihrupne
zaščite, zagotovitev ustrezne prometne varnosti in drugo).
6. člen
Pred izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času
lahko pooblaščeni delavec občinske uprave opravi ogled gostinskega obrata in o tem izdela uradni zaznamek.
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7. člen
(1) Gostinski obrat, ki je v objektu na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim
(v nadaljnjem besedilu: območje stanovanj), katerega redni
obratovalni čas je med 6.00 in 22.00, lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata
kot sledi:
– restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija
(osmica, vinotoč, kmečki turizem in podobno) v jutranjem času
med 5.00 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med
22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– slaščičarna, okrepčevalnica in bar v jutranjem času med
5.00 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00
in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega
dne;
– gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples
oziroma družabni program, od nedelje do četrtka med 22.00 in
24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 5.00 naslednjega dne;
– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov iz prve,
druge in tretje alinee tega odstavka od nedelje do četrtka med
22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski
in drugi domovi) ter kmetije z nastanitvijo, za goste z nastanitvijo, med 22.00 in 6.00 naslednjega dne,
– gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi med 22.00 in
6.00 naslednjega dne.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem
objektu (trgovsko poslovni center in podobno) mora biti določen
v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.
(3) Gostinski obrat iz prve ali druge alinee tega člena ter
letni vrtovi in terase v sklopu le-teh, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v času turistične sezone, od 20. aprila
do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka do 24.00, ob
petkih in sobotah pa do 2.00 naslednjega dne.
8. člen
(1) Gostinski obrat iz prve ali druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, izven območja stanovanj, ter letni vrtovi in
terase v sklopu le-tega, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v jutranjem času med 5.00 in 6.00 in v nočnem
času od nedelje do četrtka med 22.00 in 1.00 naslednjega dne,
ob petkih in sobotah med 22.00 in 2.00 naslednjega dne.
(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven
območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
9. člen
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času obratuje, ne glede na določila 7. in 8. člena tega pravilnika, na dan pred prazniki določenimi z zakonom,
ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
(2) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja,
kadar bo izkoristil možnost iz prejšnjega odstavka.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
10. člen
(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega pravilnika in
ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu
času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu:
enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa).
(2) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa
je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo
prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podob-
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no) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in
podobno).
(3) Za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na posebno vlogo gostinca, ob prireditvah zaprtega tipa
(poroke, proslave, srečanja in podobno), občinska uprava izda
do 30 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje
obratovalnega časa do 5.00 naslednjega dne. Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda do 10 soglasij v koledarskem letu za
enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 3.00 naslednjega dne. Soglasje iz tega odstavka se lahko izda za gostinske
obrate, ki imajo prijavljen obratovalni čas in pri katerih ni bilo
uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev
obratovalnega časa.
(4) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo,
ki jo izda občinska uprava, najmanj osem dni pred prireditvijo
iz prejšnjega odstavka. K vlogi mora gostinec priložiti soglasje
organizatorja prireditve, kolikor ni organizator sam.
(5) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa
je vezano na točno določen datum in se lahko nanaša tudi na
več priložnosti hkrati.
(6) Če je bilo enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec
oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski
obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
11. člen
Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času
gostinskega obrata gostinec oziroma kmet zaprosi s predpisano vlogo, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni
pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
12. člen
(1) V primeru vloge za podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega člena mora gostinec oziroma kmet vlogi priložiti tudi:
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja;
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje
lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima
le-tega v najemu;
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in podobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec
oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je
gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem
večnamenskem objektu;
– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega pravilnika.
(2) Soglasja in mnenja iz prejšnjega odstavka so veljavna,
če so izdana največ trideset dni pred vložitvijo vloge za izdajo
soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Krajevna skupnost, na območju katere se gostinski
obrat nahaja, mora gostincu oziroma kmetu izdati mnenje k
podaljšanemu obratovalnemu času najkasneje v trideset dneh
od prejema pisne vloge za izdajo mnenja. Mnenje mora biti
obrazloženo.
(4) Če občinska uprava ugotovi, da:
– je večina soglasij in mnenj, zahtevanih na podlagi prvega odstavka tega člena, negativnih, ali
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z merili
iz 7. in 8. člena tega pravilnika, ali
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– je bila v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge
iz prejšnjega člena pri poslovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljena
ena ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa
ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi
okolici, ali
– gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena tega
pravilnika,
lahko vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(5) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava
določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega
obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
13. člen
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času praviloma za obdobje do izteka tekočega
koledarskega leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega
leta, če je vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena
v mesecu decembru tekočega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko občinska uprava v izjemnih primerih določi tudi krajši ali daljši čas trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.
V. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
14. člen
(1) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo
prekliče, če sta v tekočem koledarskem letu s pravnomočno
odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljeni najmanj
dve kršitvi iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici.
(2) Če gostinec na podlagi uradno ugotovljenih kršitev
javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa predlaga
skrajšanje obratovalnega časa na redni obratovalni čas, lahko
soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem
obratovalnem času ali enkratno soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, ponovno pridobi po preteku treh mesecev od
skrajšanja obratovalnega časa, če v tem času ni bilo uradno
ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa. V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za
obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem
času, se to lahko ponovno pridobi po preteku enega leta od
dokončnosti odločbe pod pogojem, da v tem času ni bilo uradno
ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena občinska
uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
VI. ČASOVNI OKVIR OPRAVLJANJA GOSTINSKE
DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
15. člen
(1) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih in podobno, na podlagi pridobljenega soglasja občinske
uprave pa lahko tudi izven turistične sezone.
(2) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega
obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali z
napravami, ki so prirejene v ta namen.
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16. člen
Gostinska dejavnost iz prvega odstavka prejšnjega člena
se na območju Občine Ajdovščina lahko opravlja znotraj naslednjega časovnega okvira:
– na območju stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00
in 24.00, ob petkih in sobotah med 9.00 in 1.00 naslednjega dne. V času turistične sezone, od 20. aprila do vključno
30. septembra, ob petkih in sobotah pa od 9.00 do 2.00
naslednjega dne,
– izven območja stanovanj od nedelje do četrtka med
9.00 in 1.00 naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 9.00
in 2.00 naslednjega dne. Šteje se, da se gostinski obrat nahaja
v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov
oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
VII. UPRAVNI UKREP
17. člen
V primerih, ko občinska uprava ugotavlja ponavljajoče
kršitve obratovalnega časa gostinskega obrata ali ponavljajoče druge prekrške, določene s predpisi s področja gostinstva,
lahko poda pisni predlog za začasno ali trajno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti pristojnemu tržnemu inšpekcijskemu
organu.
VIII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 99/01).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-17/2015
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

3697.

Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini
Ajdovščina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

P R A V I L N IK
za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila
za sofinanciranje prireditev, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Ajdovščina. Sofinanciranje prireditev se izvede v skladu
z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih
sredstev za ta namen.

Uradni list Republike Slovenije
II. PREDMET SOFINANCIRANJA
2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje prireditev, ki se
izvajajo na območju Občine Ajdovščina, pomenijo pomemben
prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Ajdovščina.
V skladu s tem pravilnikom se bodo sofinancirale naslednje prireditve:
– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju
kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Občini
Ajdovščina in
– športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek
za šport, gospodarstvo in turizem.
3. člen
Prireditve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz drugih javnih
razpisov Občine Ajdovščina, ne morejo biti sofinancirane po
tem pravilniku.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
4. člen
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje prireditev (v
nadaljevanju sredstev) po tem pravilniku so:
– Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove,
registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski
sveti, registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, ki
organizirajo prireditve na območju Občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo
vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani
za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.
– Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge,
ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih
družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju Občine
Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti
prirejanja prireditev.
Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove,
registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski
sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s
sedežem v Občini Ajdovščina, ki organizirajo prireditve izven
Občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju Občine Ajdovščina.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d),
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
podjetje.
Do sredstev niso upravičena podjetja in drugi upravičenci, ki:
a) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije,
d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in
prestrukturiranju družb v težavah,
e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v
postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije,
f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki,
g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki so delno ali v celoti
sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.
5. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku morajo imeti
zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ter imeti
zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prireditve.
IV. DRŽAVNA POMOČ
6. člen
Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na
podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne
sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred
uvoženimi.
Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih
sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem
prometu.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen in iste upravičene
stroške, niso prejeli drugih lokalnih, regionalnih, državnih ali
mednarodnih javnih virov.
Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je
podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis
ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
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o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12.
2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V. POSTOPKI IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA
7. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina.
8. člen
Za dodelitev sredstev, župan s sklepom imenuje 5 člansko komisijo. Komisija na podlagi tega pravilnika ter smiselne uporabe Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike
Slovenija, pripravi javni razpis ter vodi postopek dodelitve
sredstev. Komisija odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge ter izdela predlog
prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije, direktor
sprejme odločitev o dodelitvi sredstev ter izda sklepe o izboru
prejemnikov sredstev. Zoper sklep se lahko v roku 8 dni po
prejemu, vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Administrativno tehnične naloge za potrebe razpisa/postopka ter pozive
za dopolnitev vlog pripravi strokovna služba uprave Občine
Ajdovščina.
Občina Ajdovščina s prejemniki sredstev sklene pogodbo,
v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
9. člen
Prejete vloge na javni razpis za sofinanciranje prireditev
v Občini Ajdovščina strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
– kakovost in obsežnost programa prireditve (prireditve
s pestrim, kakovostnim in inovativnim programom prejmejo
več točk),
– tradicionalnost prireditve (večkrat izvedene, tradicionalne prireditve prejmejo več točk),
– pričakovani obisk prireditve (prireditve s predvidenim
večjim številom obiskovalcev prejmejo več točk),
– realnost finančne konstrukcije glede na kakovost in
obsežnost programa prireditve (realnejša finančna konstrukcija
ter finančna konstrukcija, ki predvideva nižji delež sofinanciranja, prejme več točk),
– vpliv na zasedenost turističnih kapacitet (prireditve, ki
imajo vpliv na zasedenost turističnih kapacitet dobijo več točk).
Merila so podrobneje opredeljena v javnem razpisu.
Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na
podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. UPRAVIČENI STROŠKI IN INTENZIVNOST
SOFINANCIRANJA
10. člen
Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so:
stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja,
stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov,
stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja
prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev,
delegatov.

Uradni list Republike Slovenije
VIII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega
pravilnika, spremljajo in preverjajo Oddelek za gospodarstvo in
razvojne zadeve, Oddelek za finance, Oddelek za družbene zadeve, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
12. člen
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v
celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je upravičenec prekršil druga določila pogodbe, oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena
sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku.
Upravičencu, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu
kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma
je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva
nakazila prejemniku, razen, če pred izvedbo prireditve pridobi
pisno soglasje direktorja občinske uprave ali župana k spremembi programa prireditve.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prvega
in drugega odstavka tega člena, izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 215-16/2015
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

3698.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Ajdovščina

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 – odločba US RS in
14/07 – ZSPDPO), v skladu z določili Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), ter 16. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. seji dne 26. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 34/15), v nadaljevanju: pravilnik, se spremeni besedilo
7. člena tako, da se glasi: »Za dodelitev sredstev za razvoj, ki jih
ne ureja poseben pravilnik, župan Občine Ajdovščina s sklepom
imenuje komisijo za vodenje postopka dodelitve razvojnih sredstev. Komisija na podlagi tega pravilnika, drugih posebnih pravilnikov za posamezen ukrep ter smiselne uporabe Pravilnika o
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izvrševanju proračuna Republike Slovenija, pripravi javni razpis
oziroma poziv ter na tej podlagi vodi postopek dodelitve sredstev
za razvoj: odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge ter predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije direktor sprejme odločitev o
dodelitvi sredstev ter izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
Zoper sklep se lahko v roku 8 dni po prejemu, vloži pritožbo, o
kateri odloča župan. Administrativno tehnične naloge za potrebe
razpisa/postopka ter pozive za dopolnitev vlog pripravi strokovna
služba uprave Občine Ajdovščina.«
2. člen
V pravilniku, se v 8. členu spremeni besedilo ukrepa št. 4,
ki se glasi: »4. spodbujanje odpiranja novih trajnih delovnih
mest« tako, da se glasi: »Namen ukrepa je spodbujanje odpiranja novih trajnih delovnih mest na območju Občine Ajdovščina.
Z ukrepom se subvencionira del stroškov prispevka delodajalca v prvih 24 mesecih zaposlitve, za najmanj 3 leta, na novo
ustvarjenem delovnem mestu.
Upravičeni stroški:
– strošek prispevka delodajalca na izplačane plače.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 75 % upravičenih stroškov. Državna pomoč
se dodeli kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– delodajalec, ki kandidira za pridobitev subvencije, mora
dokazati, da za omenjen ukrep še ni pridobil sredstev iz drugih
virov;
– sredstev za razvoj ne more pridobiti delodajalec, ki je
v preteklih treh letih na območju Občine Ajdovščina izvedel
odpuščanje oziroma je zmanjševal število zaposlenih, iz poslovnih razlogov;
– delodajalec mora ohraniti nova delovna mesta, za zasedbo katerih je prejel subvencijo po tem ukrepu še najmanj
3 leta po dodelitvi sredstev;
– sredstev za razvoj po tem ukrepu se ne dodeli delodajalcem za delovna mesta s področja trgovine in transporta;
– podrobnejša merila se določi v javnem razpisu.«
V 8. členu pravilnika, se spremeni besedilo ukrepa številka 8, ki se glasi: »8. spodbujanje novih neposrednih investicij«
tako, da se glasi: »Namen ukrepa je pospešiti prihod novih
investitorjev in/ali gospodarskih dejavnosti v Občino Ajdovščina
ter ustvarjanje in odpiranje večjega števila novih delovnih mest.
Z ukrepom se subvencionira strošek kupnine za zemljišča za
poslovno gradnjo na območju Občine Ajdovščina.
Upravičeni stroški:
– stroški kupnine zemljišča.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 100 % upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na novo gradijo proizvodne ali razvojno – raziskovalne
obrate ter v skladu s poslovnim načrtom ustvarijo 10 ali več
novih delovnih mest,
– sredstva za razvoj po tem ukrepu se dodelijo upravičencem, ki na zemljišču, ki je predmet tega ukrepa, zagotovijo
najmanj 50 delovnih mest na/ha,
– kupnina za zemljišče, na katerih se gradi skladišče,
logistični center, parkirišče, trgovina ali objekt, v katerih se ne
odvija proizvodni proces, je neupravičen strošek,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu oziroma v nameri za prodajo zemljišča za gradnjo.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2015
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.
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Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije
gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina
od 2005 do 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina
na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o podaljšanju veljavnosti Strategije
gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina
od 2005 do 2015
Veljavnost Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015, se podaljša do sprejema nove
strategije razvoja Občine Ajdovščina.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-03/03
Ajdovščina, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

BELTINCI
3700.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Beltinci

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 23/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji
dne 26. 11. 2015 sprejel

S P R E M E M B E   
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Beltinci
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in v vseh drugih členih se besedi »ožjih
delov« nadomestita z besedama »krajevnih skupnosti« v vseh
sklonih.
V prvem odstavku in v vseh drugih členih se besedi »Občine Beltinci« nadomestita z besedo »občine« v vseh sklonih.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in
opravlja svoje naloge.«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »po organih občine« nadomesti z besedilom »preko organov občine«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena in v vseh ostalih členih se črta
besedilo »širšimi lokalnimi skupnostmi«.
Drugi odstavek se črta.
V četrtem odstavku se pred piko doda besedilo »in ustanove«.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se doda novi stavek, ki se glasi: »Z odlokom se določi tudi uporaba imena »Občina Beltinci«.
V četrtem odstavku se črta beseda »posebnim«.
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6. člen
Doda se novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Praznik občine je 17. avgust.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično,
evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu,
obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu
z zakoni, ki urejajo to področje.«.
8. člen
V četrtem odstavku 10. člena se pred piko doda besedilo
»in poslovnikom občinskega sveta«.
9. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »za občinske
organe (in organe ožjih delov občin)« nadomesti z besedilom
»za organe občine«.
V petem odstavku se črta besedilo v oklepaju.
10. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Če ni v zakonu drugače določeno, organi občine delajo
na sejah in sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitve se sprejemajo z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali statut
določata drugačno večino.«.
11. člen
V 13. členu in v vseh drugih členih se besedilo »sredstev
javnega obveščanja« nadomesti z besedo »medijev« v vseh
sklonih.
V drugem odstavku se pred piko doda besedilo »ter z
zagotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja skladno z zakonom.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico
vpogleda v dokumente v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja.«.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo
koristi občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske in strateške načrte in druge načrte razvoja občine,
– sprejema proračun občine, rebalans in spremembe
proračuna ter zaključni račun proračuna občine,
– na predlog župana s splošnim aktom ustanovi občinsko upravo, s katerim določi njene naloge in notranjo
organizacijo,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

Uradni list Republike Slovenije
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane delovnih teles občinskega
sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je župan razrešen,
– v skladu z zakonom odloča o ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti občine,
– odloča o višini in obsegu najema posojila, dajanju poroštev ter izdaji soglasij k zadolževanju,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plače oziroma plačila za
opravljanje funkcije članov drugih organov občine in delovnih
teles, ki jih imenuje,
– določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona in statuta,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme odlok in program ter letni načrt varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, in določi varstvo pred požari,
ki se lahko opravlja kot javna služba,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.«.
13. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo »nima pa
pravice glasovati«.
Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi: »Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta
ne more voditi seje, jo vodi najstarejši prisotni član občinskega
sveta.«.
14. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za besedilom »Vsak član
občinskega sveta« doda besedilo »in odbori ter komisije«.
V šestem odstavku se besedilo »in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani občinskega sveta« nadomesti z
besedilom »in pobude članov občinskega sveta«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Sklic seje, ki vsebuje vabilo in gradivo, se pošlje
županu, podžupanu, članom občinskega sveta in direktorju
občinske uprave. Sklic seje je informacija javnega značaja.
Sklic seje se z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim
prejemnikom sklica objavi na spletni strani občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvestijo mediji.«.
15. člen
Prvi odstavek 21. člena se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) O izvrševanju odločitev občinskega sveta poroča
župan občinskemu svetu najmanj enkrat letno.«.
16. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.«.
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17. člen
Alineje v drugem odstavku 24. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»– predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
– daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji
v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– izvaja mandatne zadeve,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.«
18. člen
28. člen se črta.
19. člen
Četrti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«.
20. člen
V šesti alineji drugega odstavka 30. člena se besedilo »ter
pooblašča tajnika občine za te naloge« nadomesti z besedilom
»in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev
iz delovnega razmerja;«.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in
predstojnika organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi
župani občin ustanoviteljic;«
21. člen
V prvem odstavku 34. člena se črta beseda »največ«.
V drugem in vseh ostalih odstavkih se odpravi dvojina.
Črta se drugi stavek petega odstavka.
22. člen
V prvem odstavku 35. člena se beseda »podžupan« nadomesti z besedilom »nobeden od podžupanov«.
23. člen
Črta se prvi odstavek 36. člena.
24. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.«.
25. člen
Črta se zadnji stavek prvega odstavka 39. člena.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora ureja
zakon.«.
26. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »predsednika« doda besedilo »in namestnika«.
V četrtem odstavku se besedilo »z večino glasov navzočih
članov« nadomesti z besedilom »z večino opredeljenih glasov«.
27. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzorni odbor praviloma vsako proračunsko leto izvede nadzor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor finančnih načrtov
in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev.«.
Šesti odstavek se črta.
28. člen
Prvi in tretji odstavek 42. člena se črtata.
V četrtem odstavku se pred piko doda besedilo »v skladu
z zakonom«.
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29. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(1) Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve, če so podane okoliščine, ki
zbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
(2) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovani organ. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
(3) O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči
nadzorni odbor.«.
30. člen
44. člen se črta.
31. člen
45. člen se črta.
32. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.«.
33. člen
V 48. členu in vseh ostalih členih se besedi »nadzorovane
osebe« nadomestijo z besedama »nadzorovani organ« v vseh
sklonih.
V drugem stavku prvega odstavka se pred besedama
»poročila nadzornega odbora« doda beseda »dokončna«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
34. člen
49. člen se črta.
35. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 50. člena se spremenijo tako,
da postanejo prvi in drugi odstavek in se glasijo:
»(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor
o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.
(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in uporabnikov proračunskih
sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.«.
36. člen
Drugi in tretji odstavek 51. člena se spremenita tako, da
se novi drugi odstavek glasi:
»(2) Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora
imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.«.
37. člen
Črta se drugi stavek 52. člena.
38. člen
V prvem odstavku 53. člena se črta besedilo »s Pravilnikom o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ter članov drugih občinskih organov
in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci« in nadomesti z besedilom »z aktom občinskega
sveta.«.
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39. člen
Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.«.
40. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne in prenesene pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena
za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja
izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem
postopku.«.
41. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča
direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi
odloči.«.
42. člen
Črta se 63. člen.
43. člen
Naslov poglavja IV se spremeni tako, da se glasi: »KRAJEVNE SKUPNOSTI«.
44. člen
Doda se novi 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen
Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. V zunanjem krogu na zgornji polovici je napis »OBČINA BELTINCI«,
v notranjem krogu spodaj pa napis »KRAJEVNA SKUPNOST
(IME KS)«. V sredini žiga se nahaja grb občine.«.
45. člen
Prvi stavek prvega odstavka 67. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev
v občini z dajanjem pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti,
ki naj jih občina izvaja na območju skupnosti ali pa vplivajo
na življenje in delo njenih prebivalcev ter s sodelovanjem pri
njihovi realizaciji, pri tem pa:«.
Točka »m« se spremeni tako, da se glasi:
»m) gospodari s premoženjem v njihovi lasti ter s premoženjem občine, ki ga nanjo z odlokom prenese občina, ki za to
zagotovi potrebna sredstva.«.
46. člen
Prvi stavek prvega odstavka 68. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Krajevna skupnost v okviru svojih pristojnosti neposredno opravlja predvsem naslednje naloge:«.
Četrta alineja se črta.
47. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu s tem statutom.
(2) Krajevna skupnosti nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna
skupnost brez soglasja župana so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev proračuna določi, kateri
pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene krajevna
skupnost, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
(3) Krajevno skupnost zastopa predsednik sveta krajevne
skupnosti.«.
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48. člen
Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Število članov sveta določi občinski svet z odlokom,
s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Nezdružljivost opravljanja funkcije člana sveta krajevne skupnosti in predčasno prenehanje mandata ureja zakon.«.
49. člen
Drugi stavek drugega odstavka 71. člena se črta.
V tretjem odstavku se beseda »podpredsednik« nadomesti z besedami »namestnik predsednika«.
50. člen
V prvem odstavku 72. člena se besedilo »z večino glasov
navzočih članov« nadomesti z besedilom »z večino opredeljenih glasov«.
Drugi odstavek se črta.
51. člen
Drugi in četrti odstavek 73. člena se črtata.
52. člen
Prvi in drugi odstavek 75. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz proračuna občine, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb, s plačili za storitve in s prihodki od premoženja ožjega
dela občine.
(2) Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.«.
53. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(1) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
(2) Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti
zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko
leto določijo sveti krajevnih skupnosti. Svet krajevne skupnosti
pošlje predlog finančnega načrta krajevne skupnosti županu
v usklajevanje. Finančni načrt krajevne skupnosti je sprejet
skupaj s proračunom občine in je njegov sestavni del.
(3) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih
skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
(4) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine. Za izvrševanje
finančnega načrta krajevne skupnosti lahko župan določi odredbodajalca.
(5) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti
je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.«.
54. člen
V drugem odstavku 82. člena se za besedo »na« doda
besedilo »spletni strani občine in«.
55. člen
V tretjem odstavku 83. člena se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«.
56. člen
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Župan določi obrazec za podporo v skladu z zakonom.«.
57. člen
Drugi stavek prvega odstavka 91. člena se črta.
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58. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– druge dejavnosti, če tako določa zakon.«.
59. člen
Tretji in četrti odstavek 105. člena se spremenita tako,
da se tretji odstavek glasi:
»(3) O ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem
občine odloča občinski svet v skladu z zakonom. Občinski
svet na predlog župana sprejme letni načrt ravnanja z občinskim finančnim in stvarnim premoženjem. Sprejeti letni načrt
ravnanja izvršuje župan. Ravnanje s stvarnim premoženjem
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon in drugi predpisi.«.
60. člen
V drugem odstavku 107. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »razen v letu, ko se izvedejo redne
lokalne volitve.«.
61. člen
V petem odstavku 109. člena se besedilo »v mesecu
juliju« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom«.
62. člen
V prvem in četrtem odstavku 110. člena se za besedo
»rebalans« dodata besedi »ali spremembo«.
63. člen
Drugi in tretji odstavek 113. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.«.
64. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»115. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije na
podlagi odloka o proračunu, ki ga sprejme občinski svet, pod
pogoji, ki jih določa zakon.«.
65. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»116. člen
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo v skladu z
zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij
in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na
predlog župana občinski svet.
(3) Kadar občina z eno ali več občinami ustanovi javno
podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.«.
66. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»117. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave. Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega
finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje
pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in
podzakonskimi predpisi.«.
67. člen
Prvi odstavek 120. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega
sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.«.
68. člen
Doda se novi 123.a člen, ki se glasi:
»123.a člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen
pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.«.
69. člen
Doda se novi 124.a člen, ki se glasi:
»124.a člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.«.
70. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»125. člen
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako odloči občinski svet ali drugi organ občine.«.
71. člen
V prvem odstavku 127. člena se doda novi drugi stavek,
ki se glasi:
»Župan mora odločiti v skladu z zakonom.«.
72. člen
Naslov poglavja. IX se spremeni tako, da se glasi:
»IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ«.
73. člen
V 128. členu se črta besedilo »oziroma če se s predpisi
pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v
njene pravice.«.
74. člen
V 129. členu se črtata besedi »pokrajina ali«.
75. člen
Črta se poglavje X. in 133. člen.
KONČNA DOLOČBA
76. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-11-101/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2015

78

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na
11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Beltinci
za leto 2015

0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.859.596

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.717.446

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto
2015 (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 21. 3. 2015) se tabela
splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
KONTO OPIS

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)

Rebalans
2015-1 [1]
v EUR

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

41

346.020
54.350
1.246.710

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

40.000

409 REZERVE

30.366

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

3.022.554

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

410 SUBVENCIJE

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

6.677.621

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

1.687.650

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.243.085

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

202.120

4.505.745

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.047.495

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

775.163

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

70

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71

72

710 DELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

402.940

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.500

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

2.400

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

7.450

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

321.050

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

311.300

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

3.000

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

1.823.507

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.823.507

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

296.090

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

242.090

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440 DANA POSOJILA

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

0

44 V.

0
1.120.236
VI.
592.166
C.

–181.975

RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
528.070

54.000

III.

310.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

0

3.000

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

43

1.300

PREJETE DONACIJE (730+731)

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

42

0
737.340

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

74

55.100

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

73

403.150

357.621

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0
0
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318.293

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

–500.268

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–318.293

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)

181.975

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

500.268

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU TEKOČEGA LETA

1
PP
90
901
902
903
904
905
6
100
200
300
400
500
600
700
800

»
PK
1
01
02
04
06
07
08
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

10737

318.293

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

»

Stran

0
«

2. člen
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
2
3
4
PU-NAZIV
ZS 1.1.
PRIHODKI
OBČINA BELTINCI
344.482,15 6.568.570,98
1 – OBČINSKI SVET
2 – ŽUPAN/PODŽUPAN
3 – NADZORNI ODBOR
4 – OBČINSKA UPRAVA
5 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
KRAJEVNE SKUPNOSTI
61 – KS BELTINCI
7.831,43
71.850,00
62 – KS BRATONCI
34.710,81
1.500,00
63 – KS DOKLEŽOVJE
13.190,27
9.500,00
64 – KS GANČANI
5.078,12
100,00
65 – KS IŽAKOVCI
10.478,33
20.000,00
66 – KS LIPA
40.948,99
4.400,00
67 – KS LIPOVCI
31.351,64
1.200,00
68 – KS MELINCI
12.196,11
500,00
SKUPAJ KS
155.785,70
109.050,00
SKUPAJ VSI PU:
500.267,85 6.677.620,98

5

7
8
9
TT/TP ZADOLŽ. RAZP.SRED.
ODHODKI
–360.000,00
0,00 6.553.053,13 6.553.053,13
79.210,00
138.420,74
6.000,00
6.271.042,39
58.380,00
101.000,00
32.000,00
38.000,00
44.000,00
33.000,00
29.000,00
48.000,00
35.000,00
360.000,00
0,00

180.681,43
180.681,43
68.210,81
68.210,81
60.690,27
60.690,27
49.178,12
49.178,12
63.478,33
63.478,33
74.348,99
74.348,99
80.551,64
80.551,64
47.696,11
47.696,11
624.835,70
624.835,70
0,00 7.177.888,83 7.177.888,83
«

3. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
Opis
2
POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
SKUPAJ ODHODKI:

Rebalans 1 2015
3
148.775,00
11.525,00
173.690,00
685.443,71
270.770,00
13.000,00
195.000,00
169.130,53
819.540,00
190.500,00
1.080.406,18
594.569,99
99.000,00
259.040,00
1.633.690,00
445.150,00
358.292,68
30.365,74
7.177.888,83

DELEŽ
4
2,07
0,16
2,42
9,55
3,77
0,18
2,72
2,36
11,42
2,65
15,05
8,28
1,38
3,61
22,76
6,20
4,99
0,42
100,00
«
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4. člen
V 8. členu se za tabelo doda stavek: »Če občina zaradi
neenakomernih prilivov ne more v predpisanih rokih poravnavati svojih tekočih obveznosti, se lahko župan in predsednik
posamezne krajevne skupnosti dogovorita drugače kot to določa prvi odstavek tega člena.«

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Mesečni izračun sredstev za posamezno stranko iz drugega odstavka 1. člena: primerna poraba Občine Beltinci x
0,3 %: seštevek glasov, ki so jih prejele stranke, ki so upravičene do financiranja x število glasov, ki jih posamezna stranka
dobi na volitvah:12.«.

5. člen
V 13. členu se znesek »52,688,11 €« nadomesti z zneskom »30.365,74 €«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

6. člen
V 14. členu se znesek »25.000,00 €« nadomesti z zneskom »0,00 €«.
7. člen
V 15. členu se znesek »675.000,00 €« nadomesti z zneskom »0,00 €«.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se
objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.

Št. 032-01/2015-11-107/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3703.

Št. 032-01/2015-11-102/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3702.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Beltinci

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah
(ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 103/07 99/13 in 46/14)
in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09)
je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 26. 11.
2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
financiranja političnih strank v Občini Beltinci
1. člen
V Odloku o načinu financiranja političnih strank v Občini
Beltinci (Uradni list RS, št. 35/03, 2/12) se spremeni 3. člen
tako, da glasi:
»3. člen
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank po prvem odstavku 1. člena znašajo 0,1 % sredstev, ki
jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank po drugem odstavku 1. člena znašajo 0,3 % sredstev, ki
jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da glasi:
»Mesečni izračun sredstev za posamezno stranko iz prvega odstavka 1. člena: primerna poraba Občine Beltinci x 0,1 %:
seštevek glasov, ki so jih prejele stranke, ki so upravičene do
financiranja x število glasov, ki jih posamezna stranka dobi na
volitvah:12.«.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za komunalno opremo za območje
Občine Beltinci

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), četrte alineje
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 16. člena Statuta Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za komunalno opremo
za območje Občine Beltinci
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo
za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 55/11, 6/12, 77/12)
se spremeni osmi odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»(8) Komunalni prispevek je možno plačati tudi v obrokih.
Podrobnejša merila obročnega odplačevanja komunalnega prispevka se določijo s pravilnikom.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-11-105/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3704.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občine Beltinci

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine

Uradni list Republike Slovenije
Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter 15. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10)
je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 26. 11.
2015 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi finančnih in
drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Beltinci
(v nadaljevanju občina).
Svetniško skupino po tem pravilniku sestavlja eden ali
več članov Občinskega sveta Občine Beltinci (v nadaljevanju:
občinski svet), ki ustanovijo svetniško skupino in določijo vodjo
svetniške skupine. Vodja svetniške skupine, v roku 10 dni po
ustanovitvi svetniške skupine ali spremembi njene sestave, o
tem pisno obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške skupine z njihovimi podpisi. Vsak član občinskega sveta
je lahko član le ene svetniške skupine.
2. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico
do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za
delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, občina pa jim
za opravljanje njihovega dela lahko zagotavlja tudi primerne
prostore, druga osnovna sredstva, druge materialne pogoje za
delo ter strokovno in administrativno pomoč.
3. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni, s
sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika, ravnati kot dober
gospodar in jih uporabljati namensko, v skladu z določili tega
pravilnika ter veljavno zakonodajo.
II. FINANČNA SREDSTVA
4. člen
Občinski svet Občine Beltinci (v nadaljevanju občinski
svet) določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov s proračunom.
Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni do
sredstev iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih
članov občinskega sveta tekočega mandata. Sredstva jim pripadajo mesečno po dvanajstinah, pri čemer se v tekoči mesec
dodatno prenesejo morebitna neporabljena sredstva prejšnjih
mesecev. Kot porabljena se štejejo iz proračuna izplačana
sredstva (plačana realizacija).
5. člen
V primeru izstopa člana iz svetniške skupine, svetniški
skupini ne pripadajo finančna sredstva v prvotni višini in se jih
zmanjša za ustrezen znesek, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po izstopu člana občinskega sveta.
V primeru vstopa novega člana v svetniško skupino, se
svetniški skupini finančna sredstva v prvotni višini povečajo za
ustrezen znesek, s prvim dnem naslednjega meseca po vstopu
novega člana.
Član svetniške skupine, ki izstopi iz svetniške skupine in
ne vstopi v drugo svetniško skupino, pridobi pravico do finančnih sredstev kot samostojni svetnik.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov vodi občinska uprava za vsako svetniško skupino
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oziroma samostojnega svetnika posamezno po stroškovnih
mestih.
7. člen
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna
sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za naslednje
namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje drobnega inventarja,
– potne stroške,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,
– plačilo tiska,
– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti (konference, objave v medijih, propagandni material ipd.),
– plačilo strokovne literature,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo stroškov strokovne pomoči,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, predavanja …),
– plačilo po pogodbah o delu,
– plačilo stroškov študentskega servisa.
Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi zahtevkov
svetniške skupine in samostojnih svetnikov ter na podlagi verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter interne
akte o finančnem poslovanju, izvrševanju proračuna občine ter
javnem naročanju.
8. člen
Za drobni inventar, nabavljen v skladu s prejšnjim členom
tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče drobnega inventarja, inventarna
številka, datum nabave in vrednost drobnega inventarja za
vsako svetniško skupino in samostojne člane posebej.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta
morajo z drobnim inventarjem, za katera so zadolženi, ravnati
s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za
izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo drobnega inventarja.
Ravno tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru
poškodovanja drobnega inventarja, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta
morajo inventurni komisiji Občine Beltinci omogočiti vsakoletni
pregled in popis drobnega inventarja.
Drobni inventar, nabavljen skladno s tem pravilnikom je
last občine in ga svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih
članov. Po poteku mandata ga morajo vrniti občini ali pa ga
odkupiti.
9. člen
Svetniška skupina lahko sredstva, ki ji pripadajo po tem
pravilniku, nameni za financiranje politične stranke, zastopane
v občinskem svetu, vendar skupna višina sredstev namenjenih
iz proračuna občine za financiranje političnih strank ne sme
preseči omejitve sredstev, ki jih politična stranka lahko pridobi
v skladu s predpisom, ki ureja financiranje političnih strank v
občini.
Svetniška skupina lahko sredstva, ki ji pripadajo po tem
pravilniku, nameni za dobrodelne namene in jih donira društvom oziroma drugim organizacijam s sedežem na območju
občine, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo.
10. člen
Skrbnik sredstev je vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik.
Račun za izvedeno javno naročilo prejme pristojni uslužbenec občinske uprave, skrbnik sredstev pa je dolžan v roku
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7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga, pristojnemu
uslužbencu posredovati poročilo o opravljeni storitvi oziroma
potrjeno dobavnico.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili
tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan. Župan lahko pooblasti druge
osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
11. člen
Pristojni uslužbenec občinske uprave je dolžan, na zahtevo vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika,
le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi
sredstev svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane podatke.
12. člen
Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če svetniška
skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema
iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem
pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za
višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva
vrniti v proračun občine.
Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi tega
pravilnika opravljata pristojni uslužbenec občinske uprave ter
nadzorni odbor občine.
13. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega
pravilnika preneha s potekom mandata.
14. člen
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno
leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga pripravi
svetniška skupina in samostojni svetnik.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Na vlogo stranke se dovoli brezobrestno obročno odplačevanje dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v
Občini Beltinci v največ 12 enakih zaporednih mesečnih obrokih.
Kolikor zavezanec za plačilo dajatev za priključitev na
javno komunalno infrastrukturo, z vlogo zaprosi za obročno
odplačilo daljše od 12 mesecev, se mu lahko s sklepom odobri
odplačilo od 13 do največ 36 obrokov. Obveznost se v tem
primeru poveča 5-odstotno/letno. Glede na dobo odplačila se
obveznost plačuje v enakih mesečnih obrokih.
3. člen
Zavezanec za plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci vloži vlogo za obročno
odplačilo kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo.
4. člen
V primeru odobritve obročnega odplačevanja dajatev za
priključitev na javno komunalno infrastrukturo, občina z zavezancem sklene pogodbo o obročnem plačilu.
5. člen
Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V takem primeru
Občina Beltinci izterja dolg z izvršbo in obračuna zakonite
zamudne obresti.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-11-106/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

IV. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-11-108/VI
Beltinci, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3705.

Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo
dajatev za priključitev na javno komunalno
infrastrukturo v Občini Beltinci

Na podlagi četrte alineji 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (80/07) in določil Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 55/11, 6/12, 77/12) je Občinski svet Občine Beltinci na
11. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o kriterijih za obročno plačilo dajatev
za priključitev na javno komunalno
infrastrukturo v Občini Beltinci
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za obročno plačilo dajatev za
priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci.

BOVEC
3706.

1. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 9. redni seji dne 26. 11.
2015 po obravnavi 4. točke dnevnega reda »Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/51,
k.o. (2211) Čezsoča« na podlagi 16. člena Statuta Občine
Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) sprejel

1. S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na zemljišču parcele številka 4180/51, k.o. (2211) Čezsoča, v izmeri 8 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. člen
Zemljišče parcele številka 4180/51, k.o. (2211) Čezsoča,
v izmeri 8 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno
dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2014-9.redna
Bovec, dne 27. novembra 2015
Podžupan
Občine Bovec
Davor Gašperčič l.r.
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CANKOVA
3707.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o režijskem obratu v Občini Cankova

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni
list RS, št. 86/11), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 27/99) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS,
št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. izredni seji
dne 1. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o režijskem obratu v Občini Cankova
1. člen
V Odloku o režijskem obratu v Občini Cankova (Uradni list
RS, št. 107/10) se v prvem odstavku 6. člena doda nova alinea:
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-26/2015
Cankova, dne 1. decembra 2015
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3708.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakon
o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 5. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list
RS, št. 86/11) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni
list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 2. izredni seji dne 1. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 40/01,
96/07 in 101/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarsko javno službo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda občina zagotavlja na območju celotne
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Občine Cankova na podlagi tega odloka, v skladu z predpisom,
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Gospodarska javna služba se opravlja v režijskem
obratu (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-27/2015
Cankova, dne 1. decembra 2015
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3709.

Sklep o izvajanju gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo«

Občinski svet Občine Cankova je na 2. izredni seji dne
1. 12. 2015 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13), Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in
92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13
in 40/14; v nadaljevanju: ZV-1), Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba o oskrbi s
pitno vodo), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in
96/07), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema
B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12) ter »Pogodbe o izgradnji
obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno
vodo Pomurja – Sistem B« sprejel sledeči

SKLEP
1. člen
Javno podjetje Vodovod sistema B, d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, z dnem 1. 1. 2016 prevzame in
začne izvajati gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo«
na oskrbovalnih območjih določenih z vsakokrat veljavnim odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova.
2. člen
Za podpis pogodbe o poslovnem najemu gospodarske
javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe
»Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za Občino Cankova in za dokončno uskladitev vsebine pogodbe z Javnim
podjetjem Vodovod sistema B d.o.o. ter ostalimi občinami, se
pooblasti župana Občine Cankova, Draga Vogrinčiča.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2015
Cankova, dne 1. decembra 2015
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
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CELJE
3710.

Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih
prostorov

ka o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 59/07, 46/12 in 47/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 10. redni seji dne 25. 11. 2015 sprejel

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

SKLEP
o številu in višini štipendije iz proračuna Občine
Ivančna Gorica za šolsko leto 2015/2016

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ

OBČINA CELJE
obračun po merilcih
variabilni del cene
priključna moč –
fiksni del cene
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

brez DDV
0,0481

z DDV
0,0587

€/KWh

1,6973

2,0707 €/KW/mes.

0,0094

0,0115

€/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini CELJE za VARIABILNI DEL CENE, velja od 1. 12. 2015,
za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 8. 2009 in cena ŠTEVNINE od
3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
variabilni del cene
priključna moč –
fiksni del cene
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

brez DDV
0,0680

z DDV
0,0830

€/KWh

1,7093

2,0853 €/KW/mes.

0,0094

0,0115 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v občini ŠTORE za VARIABILNI DEL CENE, velja od 1. 12. 2015,
za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 8. 2009 in cena ŠTEVNINE od
3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Aktom o metodologiji za
oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS,
št. 27/15, 47/15, 61/15), cena števnine pa po sklepu Odbora
Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini
0,05 EURc/kWh ter skladno z Uredbo o načinu določanja in
obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov energije se zaračunava prispevek v višini
0,99045 EUR/MWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22 % davek
na dodano vrednost.
Celje, dne 1. decembra 2015
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

IVANČNA GORICA
3711.

Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna
Občine Ivančna Gorica za šolsko leto
2015/2016

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 11/15 – UPB1 in 73/15) in 5. člena Pravilni-

1. člen
Za šolsko leto 2015/2016 se iz proračuna Občine Ivančna
Gorica podeli 25 štipendij, in sicer 15 štipendij za dijake oziroma dijakinje ter 10 štipendij za študente oziroma študentke.
VREDNOST ŠTIPENDIJE
2. člen
Znesek štipendije v šolskem letu 2015/2016 znaša
100 EUR na mesec oziroma 1.200 EUR na šolsko leto za dijaka
oziroma dijakinjo in študenta oziroma študentko.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-0021/2015-68
Ivančna Gorica, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3712.

Sklep o določitvi višine enkratne denarne
pomoči za novorojenca iz Občine Ivančna
Gorica

Na podlagi 9. člena Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 112/05)
ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo in 73/15) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 10. redni seji dne 25. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi višine enkratne denarne pomoči
za novorojenca iz Občine Ivančna Gorica
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči iz proračuna Občine
Ivančna Gorica za novorojence, rojene od vključno 1. januarja
2016, znaša 200 eurov za posameznega novorojenca.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence iz
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica,
št. 1/07 in 2/07), uporablja pa se še za vloge za novorojence,
rojene do 31. decembra 2015.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 15202-0001/2005-5
Ivančna Gorica, dne 25. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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KANAL
3713.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Kanal ob Soči

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. izredni seji dne 4. 11.
2015 sprejel

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E   
STATUTA
Občine Kanal ob Soči
1.
V štirinajsti alineji 16. člena statuta se pred ter doda besedilo »in članov sveta krajevne skupnosti«.
2. člen
25. členu se črta besedilo druge alineje »odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe« in
ga nadomesti besedilo »odbor za gospodarstvo, prostorsko
planiranje in varstvo okolja« in se črta tretjo alinejo »odbor
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami«.
3. člen
Spremeni se prvi stavek petega odstavka 60. člena tako,
da se črta besedilo: »Funkcija člana sveta je nezdružljiva s
članstvom v nadzornem odboru« in ga nadomesti z besedilom:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja
zakon.«
4. člen
Besedilo v tretjem odstavku 65. člena se črta, nadomesti
ga besedilo: »Financiranje krajevne skupnosti ureja zakon.«
Besedilo v četrtem odstavku 65. člena se črta in ga nadomesti besedilo. »Občinski svet v svojem aktu opredeli merila za
izplačilo sejnin članom sveta krajevnih skupnosti«
5. člen
Doda se drugi stavek 86. člena s sledečo vsebino:
»Občine lahko za izvajanje javne službe podelijo skupno
koncesijo.«
6. člen
Spremeni se zadnja alineja drugega odstavka 84. člena
tako, da se črta »–z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost
zasebnega prava« in nadomesti besedilom »– na drug način,
določen v skladu z zakonom.«
7. člen
Z dnem uveljavitve spremembe in dopolnitve statuta Občine Kanal ob Soči preneha veljati Statut Krajevne skupnosti
Anhovo - Deskle, sprejet na zboru krajanov KS Anhovo - Deskle dne 20. 12. 1990.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob
Soči začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-0009/2015-8
Kanal ob Soči, dne 4. novembra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

Št.

3714.
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Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne
razsvetljave v Občini Kanal ob Soči

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. člena Zakona o
cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 –
odl. US, 46/15), 2., 21., 22. in 23. člena Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 – popr.,
76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 45/10 – ZIntPK,
9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US), 3., 5. in
6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kanal
ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13) in 16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni
list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na 7. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o urejanju javne
razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
1. člen
Spremeni se šesta alineja 10. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/11)
tako, da se nadomesti »15. decembra« s »5. decembra«.
2. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0010/2015-8
Kanal ob Soči, dne 26. oktobra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3715.

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu

Na podlagi 8. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/14) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic,
št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji občinskega sveta
dne 26. 11. 2015 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o javnem vodovodu
I. del: SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja projektiranje, tehnična izvedba
in uporaba javnega vodovoda, ki je gospodarska javna infrastruktura v lasti Občine Kanal ob Soči in jo upravlja izvajalec
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Določila tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati
(tudi) pri upravnih postopkih, planiranju, projektiranju, izvajanju
(gradnji), upravljanju in uporabi javnega vodovoda ter drugih
komunalnih vodov, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni vodovod.
Poleg določil tega pravilnika je potrebno obvezno upoštevati tudi:
– vse veljavne zakone, predpise, odloke in pravilnike za
tovrstno dejavnost,
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– slovenske (SIST, SIST EN, SIST ISO), evropske (EN),
mednarodne (ISO), nemške (DIN) in avstrijske (ÖNORM) standarde, ki so navedeni v posameznih poglavjih tega pravilnika,
– navodila proizvajalcev uporabljene vodovodne opreme.
Za vsa področja, ki jih ta pravilnik ne obravnava, veljajo
določila Slovenskega standarda SIST EN 805:2000.
Upravljavec mora potrdila, strokovne ocene, projektne pogoje, soglasja k priključitvi, smernice ter tehnične podatke iz katastra
izdajati izključno skladno z zahtevami in določili tega pravilnika.
2. člen
(Definicija javnih vodovodnih sistemov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen kot
pojmi iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12).

3. Pretočne hitrosti
6. člen
Javni vodovod mora biti projektiran in izveden tako, da so
pretočne hitrosti pri srednji porabi med 0,8 in 1,4 m/s, še primerno je območje med 0,5 in 2,0 m/s. Izjemoma je v določenih
okoliščinah (npr. v primeru požara) dopustna najvišja hitrost
pretoka do 3,5 m/s in najnižja 0,1 m/s.
V razvodnih vodovodih je možno, da v nekem določenem
času ni pretoka. V primeru, ko pretok vode izostane za daljši
čas in nastane možnost poslabšanja kakovosti vode, je potrebno tak vodovod, če količine vode v sistemu to dopuščajo,
dodatno izpirati. Količina vode za izpiranje naj bo enaka vsaj
10-kratni prostornini cevovoda, ki se izpira.
4. Tlak v omrežju

II. del: TEHNIČNI NORMATIVI ZA PROJEKTIRANJE,
GRADNJO IN OBNOVO VODOVODNIH SISTEMOV
3. člen
(Splošno)
Načrti in karte katastra javnega vodovoda so osnova za
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovoda.
1. Kakovost vode
4. člen
Upravljavec javnega vodovoda mora zagotoviti varno
oskrbo s pitno vodo v vseh fazah priprave pitne vode skladno z veljavno zakonodajo in uvedenim HACCP sistemom.
Upravljavec s svojimi zaposlenimi, njihovim znanjem, delovnimi
izkušnjami, načrtovanjem, razvojem in vzdrževanjem javnega
vodovoda jamči zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne
vode končnim uporabnikom. Upravljavec je skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
25/09) dolžan uporabnike obveščati v primerih, ko pitna voda
ni skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi in o izvajanju
ukrepov za odpravo neskladnosti. Rezultati analiz pitne vode
v okviru notranjega nadzora so dostopni vsakemu uporabniku
pri upravljavcu javnega vodovoda.
2. Predvidena poraba
5. člen
Predvidena poraba je pričakovana poraba glede na spremembe strukture in dejavnosti uporabnikov, gostote prebivalstva, razvoja različnih dejavnosti, rabe prostora itd. na oskrbovanem območju za nadaljnje obdobje od 30 do 50 let.
Za planiranje in projektiranje se uporabljajo naslednji normativi porabe vode:
– gospodinjstvo 150 litrov na prebivalca na dan,
– uradi 40 l na zaposlenega na dan,
– šole 40 l na učenca na dan,
– reja velike živine 80 l na glavo na dan,
– reja male živine 25 l na glavo na dan,
– za industrijo in obrt se poraba določi glede na dejavnost.
Srednja dnevna poraba se za vse vrste uporabnikov določa na osnovi navedenih normativov za obdobje enega leta
in se deli s 365.
Srednja in največja urna poraba glede na število prebivalcev se določi po naslednji tabeli:
Število prebivalcev
Največja urna
na območju
poraba v % dejanske
dnevne porabe

Srednja
urna poraba
v % dejanske
dnevne porabe

do 500

17

8

nad 500 do 1500

13

8

nad 1500 do 5000

11

8

7. člen
Maksimalni statični tlak na mestu priključka je 6 barov.
Tlake nad 5,5 bara je potrebno reducirati z napravo za
zmanjševanje tlaka, ki je del interne instalacije in se vgradi za
vodomerom.
V primeru, da je tlačna črta manj kot 10 m nad koto najvišjega izliva v objektu, je potrebna vgradnja naprave za zvišanje
tlaka, ki je del interne instalacije in se vgradi za vodomerom.
5. Toplotna zaščita javnega vodovoda
8. člen
Pod pojmom toplotna zaščita javnega vodovoda razumemo zaščito proti segrevanju in ohlajanju. Javni vodovod mora
biti zaščiten proti toplotnim vplivom tako, da se temperatura
vode pri minimalnem pretoku ne spreminja za več kot 3 °C.
Javni vodovod, ki poteka po terenu, so vkopani v globini
1,2 m od dokončno urejenega nivoja terena do temena cevi.
Javni vodovod, ki poteka v kolektorjih ali kinetah, morajo
biti zaščiteni proti pojavu kondenzacije.
6. Zaščita javnega vodovoda pred mehanskimi vplivi
in onesnaženjem
9. člen
Javni vodovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev uporabljenih cevi tako, da imajo zadostno trdnost za
prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev, kar je treba
na obremenjenih mestih dokazati z izračunom po standardu
ÖNORM B 5012, del 2. Lokacijsko naj bodo vgrajeni tako, da je
v primeru okvare možen izkop s strojem, ki ima orodje za izkop
širine najmanj 30 cm.
Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče
vgraditi javnega vodovoda tako, da je možen strojni izkop, se
javni vodovod položi v zaščitno cev. Dolžina zaščitnih cevi je
odvisna od velikosti javnega vodovoda (d, DN) in od materiala
cevi. Praviloma naj bo zaščitna cev dolga do 30 m, za večje
razdalje se priporoča izdelava kolektorja. Presek zaščitne cevi
mora biti pri ceveh preseka do DN 50 povečan vsaj za 50 mm,
pri ceveh večjih od DN 50 pa povečan za 200 mm. Trasa javnega vodovoda pred vstopom v zaščitno cev in za izstopom iz
nje mora biti zamaknjena tako, da je možen izvlek cevi.
Zaščita pred možnim onesnaženjem se praviloma doseže:
– z zadostnimi odmiki vodovoda od možnih virov onesnaženja,
– z vgradnjo vodovoda v zaščitne cevi,
– z glinenim nabojem.
Kadar ni možno izvesti učinkovite zaščite z navedenimi
rešitvami, se zaščita rešuje individualno s posebnimi rešitvami.
7. Varovanje vodovodnega omrežja in objektov
10. člen
Varovanje vseh objektov in naprav javnega vodovoda
mora biti izvedeno tako, da ni možen pristop ali kakršnokoli
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Št.

škodljivo delovanje nepooblaščenih oseb ali živali. Objekti in
naprave morajo biti proti nepooblaščenemu pristopu varovani
v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11).
8. Dimenzije in materiali elementov vodovodov
11. člen
Za vse javne vodovode, vključno s priključki, se uporabljajo cevi za nazivni tlak PN 10 bar. Po potrebi se lahko uporabljajo tudi cevi za višji nazivni tlak (PN 12.5, PN 16, PN 25).
12. člen
(Dimenzije elementov vodovodov)
Nazivne mere vseh elementov javnega vodovoda (cevi,
spojniki, armature) so izražene z nazivnim premerom DN, in
sicer z:
– DN, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer,
DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
– d, ki pomeni nazivni premer glede na zunanji premer.
d: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90.
13. člen
(Materiali elementov vodovodov)
Materiali, iz katerih so izdelani elementi javnega vodovoda, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo glede
fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na kakovost pitne vode, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili.
Za nove javne vodovode in za obnovo obstoječih vodovodov, ki so enaki ali večji od DN 100, se smejo uporabljati
izključno elementi vodovodov, izdelani iz nodularne litine (NL)
z natezno trdnostjo, ki ni nižja od 400 Mpa.
Za priključne javne vodovode do vključno DN 80 se uporabljajo cevi iz polietilena (PE) z minimalno zahtevano trdnostjo
10 MPa. Polietilenskih cevi ni dovoljeno vgrajevati pri temperaturah cevi in okoliškega zraka manjših od 10 °C, razen v primerih interventnih popravil. V izjemnih primerih lahko upravljavec
javnega vodovoda odobri uporabo drugih vrst cevi.
Vsi elementi javnega vodovoda morajo biti ustrezno zaščiteni proti škodljivemu delovanju okolice (korozija, blodeči tokovi
itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija).
(Transport in skladiščenje elementov vodovodov)
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blatom, odpadno vodo ali s škodljivimi snovmi. Če se temu
ni mogoče izogniti, jih je treba pred vgradnjo ustrezno očistiti.
9. Globine
15. člen
(Jarki za polaganje cevovoda)
Širina dna jarka namenjenega montaži javnega vodovoda
mora biti minimalno DN + 40 cm. Dno jarka mora biti izkopano
in izravnano po projektirani niveleti s točnostjo ±3 cm. Na dnu
jarka je ob polaganju cevovoda obvezno pripraviti posteljico debeline 10 cm iz peska granulacije 0–4 mm, cev pa je potrebno
tudi prekriti z enakim materialom v debelini 20 cm nad temenom.
Kjer taka montaža cevi ni mogoča, je možno v dogovoru
z upravljavcem javnega vodovoda z ustrezno predizolacijo
globino izkopa lokalno zmanjšati.
10. Križanje in prečkanje vodovodov z drugimi
podzemnimi napeljavami, napravami in objekti
16. člen
(Splošno)
Pri križanju javnega vodovoda z drugimi podzemnimi
napeljavami javni vodovod načeloma poteka horizontalno (brez
vertikalnih lomov). Križanja morajo načeloma potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanja osi javnega vodovoda in
osi druge podzemne inštalacije med 45° in 90°.
V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti
do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne
globlje kot 2,5 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena,
ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 1,20 m pod koto
dokončno urejenega nivoja terena.
V vsakem primeru spremembe smeri javnega vodovoda
v vertikalni smeri je treba ugotoviti možnost nastanka zračnih
čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno
odzračevanje oziroma čiščenje javnega vodovoda.
V vseh primerih, ko je prečkanje izvedeno z uporabo
zaščitnih cevi, mora biti izvedba takšna, da za potisk ali izvlek
prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 8 kN.
Na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja, se za
zaščito javnega vodovoda uporabijo vodotesne zaščitne cevi.
17. člen

14. člen
Deli javnega vodovoda se morajo transportirati in skladiščiti tako, da se ne poškodujejo in ne pridejo v stik s škodljivimi
snovmi. Odprtine cevi, spojnikov in armatur morajo biti zaprte.
Deli javnega vodovoda ne smejo biti onesnaženi z zemljo,
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(Vertikalni odmiki)
Vertikalni odmiki med javnim vodovodom in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten
javnega vodovoda in drugih komunalnih napeljav, v primeru
križanja ne morejo biti manjši od odmikov, pogojevanih v naslednji tabeli:

Trasa vodovoda se nahaja

Vgradnja v zaščitni cevi

Min. odmik ustij zaščitne cevi od
zunanje stene drugega voda (m)

Min. vertikalni odmik (m)

pod kanalizacijo

da

2,5 na vsako stran, 0,8 v primeru
kontrole drenaže

0,3

nad kanalizacijo
(v vodoprepustnem terenu)

da

3 na vsako stran

0,3

nad kanalizacijo
(v vodoneprepustnem terenu)

samo če je vertikalni odmik
< 0,6 m

pod toplovodom

da

0,6
vsaj 1 na vsako stran

nad toplovodom, ki je ustrezno
toplotno izoliran
pod plinovodom, PTT ali elektro kabli drug vod
nad plinovodom, PTT ali elektro kabli

0,3
0,4

vsaj 0,5 od stene vodovoda

0,5
0,5
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18. člen

(Obešanje na nadzemno gradbeno konstrukcijo)
Potek javnega vodovoda mora biti usklajen z izvedbo
nosilne konstrukcije in vozišča. Padec oziroma vzpon javnega vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela
vodovodne instalacije pred mostom in za njim. Najvišji del
javnega vodovoda naj bo lociran na eni od brežin, tam, kjer
se javni vodovod spet spusti v zemljino. Na tem mestu je
treba predvideti jašek z vgrajeno opremo za odzračevanje in
dozračevanje (preprečitev nastanka vakuuma). Le v izjemnih
primerih, ko ni možno izvesti odzračevalnega jaška v brežinah, se lahko predvidi odzračevanje v sredini razpona mostu. Jašek mora biti v kateremkoli primeru izvedbe ustrezno
velik za vzdrževanje opreme in dostop do nje. Do jaška mora
biti vzdrževalni službi zagotovljen neoviran dostop. Jašek
mora imeti drenažo in mora biti toplotno izoliran (v primeru
izvedbe v mostni konstrukciji). Javni vodovod mora potekati
pod mostno konstrukcijo na zunanji ali notranji strani nosilca
mostu, odvisno od drugih zahtev prilagojeno tem zahtevam.
Predvideti je treba pritrjevanje (obešanje) javnega vodovoda na mostno konstrukcijo. Pri izbiri trase in načina
pritrjevanja je treba upoštevati minimalni potrebni prostor za
montažo na obeh straneh javnega vodovoda (vsaj 0,5 m).
Glede na tip konstrukcije mostu je treba predvideti fiksno
točko in drsne podpore (konzole) javnega vodovoda ter
upoštevati možne maksimalne raztezke in pomike mostne
konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov mostne konstrukcije. Javni vodovod mora biti izveden
in pritrjen tako, da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij
in konstrukcij nanjo. Vzdolžne pomike, ki jih povzročijo raztezki konstrukcije, je treba ustrezno kompenzirati. Konzole
morajo preprečevati vse neustrezne prečne pomike javnega
vodovoda.
Predvideti je treba tipske montažne elemente za pritrjevanje javnega vodovoda na mostno konstrukcijo, ki omogočajo hitro in preprosto montažo na dokončno zgrajeni objekt
mostu ter časovno ne ovirajo izvajanja gradbenih del.
Javni vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo,
mora biti toplotno izoliran, uporabijo naj se predizolirane
cevi. Posebej je treba obdelati prehoda javnega vodovoda
v zemljo.
Pri novih mostovih naj bo praviloma predvideno polaganje javnega vodovoda v kineto.
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11. Horizontalni odmiki (svetli) vodovodnih cevovodov
od drugih komunalnih napeljav in objektov
21. člen
(Splošno)
Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev
ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno
po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30
cm pod dnom cevi v osi javnega vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35º.
Slika minimalnega odmika od spodnjega roba podzemnih
temeljev ali podzemnih objektov
Minimalni odmik od greznic ali drugih deponij s škodljivimi vodotopnimi substancami, za katere je potrebna prisilna
drenaža med javnim vodovodom in virom onesnaževanja na
globini, ki zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo
izcedno vodo, je:
– na vodoprepustnem terenu 5 m,
– na vodoneprepustnem terenu 7 m.
Minimalni odmik od dreves in okrasnega grmičevja praviloma znaša:
– od dreves 2 m,
– od okrasnega grmičevja 1 m.
22. člen
V primeru, ko se javni vodovod vgrajuje v kolektor, se
načeloma vgrajuje v spodnji polovici kolektorja. Javni vodovod
mora biti zaščiten proti nastajanju kondenzata.
Kolektor mora imeti izveden odtok vode, ki je dimenzioniran tako, da lahko odvede najmanj 50 % količine povprečnega
pretoka vode v cevovodu.
Kolektor mora imeti rešilne izhode, ki v primeru poplavitve
omogočajo rešitev v času poplavitve eventualno prisotnih oseb
v kolektorju.
Druge instalacije, ki so nameščene v kolektorju, morajo
biti zaščitene proti vplivu vode pri eventualni poplavitvi kolektorja.
23. člen
(Odmiki napeljav (svetli), ki potekajo vzporedno
z javnim vodovodom)
Komunalni vod

19. člen
(Podzemno prečkanje vodotokov)
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo
v primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Način izkopa,
polaganje javnega vodovoda in zasip so odvisni od vrste
vodotoka (širina, globina, velikost pretoka itd.) in oblike ter
vrste terena brežin (strmi, položni, raščen teren, plazovit
teren itd.). S primerno izbranim načinom polaganja javnega vodovoda (s potiskanjem; s polaganjem celotnega
cevovoda, ki je sestavljen na bregu; s pomočjo pontona ali
samostojno plavajočega cevovoda in potopitve itd.) je možno
izvajati podzemno prečkanje praktično za vse velikosti javnih
vodovodov ter za velike razdalje (100 m in več) odvisno od
razpoložljive opreme, ki je potrebna za tovrstno delo.
Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.
20. člen
(Podzemno prečkanje cest)
Podzemno prečkanje mestnih lokalnih cest se praviloma izvaja z uporabo zaščitnih cevi, če je javni vodovod
vgrajen v globini, ki jo proizvajalec cevi predpisuje glede na
statične in dinamične obremenitve.

Globina kom. voda
v odvisnosti od globine
vodovoda

Odmik

Odpadna in mešana Manjša ali enaka
kanalizacija
Večja

3,0 m

Padavinska
kanalizacija

Manjša ali enaka

1,5 m

Večja

1,0 m

Plinovodi,
elektrokabli, kabli
javne razsvetljave
ali TK kabli

Manjša ali enaka

1,0 m

Večja

0,5 m

1,5 m

Horizontalni odmiki, določeni v 21. in 22. členu, so v
posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši kot jih
določa standard SIST EN 805:2000 v točki 9.3.1., in sicer:
– horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih
naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih
napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav
velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.
Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi
stabilnost obstoječih naprav in podzemnih napeljav.
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13. Označevanje vodovodnih armatur

24. člen

27. člen

(Splošno)

(Splošno)

Za potrebe obratovanja javnega vodovoda se na vodovodno omrežje vgrajujejo jaški, in sicer za nameščanje armatur,
ki služijo za zapiranje, odzračevanje, izpiranje, regulacijo, merjenje, nadzor itd. Glede na navedeno delimo jaške na:
– jaške za vodovodne armature, ki služijo za zapiranje,
regulacijo, zračenje, čiščenje, zmanjševanje tlaka itd. (armaturni jaški),
– jaške za nameščanje kontrolnih in merilnih naprav (merilni jaški),
– jaške za nameščanje vodomerov (vodomerni jaški).

Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v vodovodnem omrežju, morajo biti označene z označevalnimi tablicami. Označevalne tablice morajo biti nameščene na vidnem
mestu v bližini vgrajene armature, na višini najmanj 2,4 m.
Označevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo tablica
označuje, naj bo do 15 m.
Označevalne tablice nameščamo:
– na zid zgradbe,
– na drog javne razsvetljave ali na drog elektronapeljave,
– na samostojen drog, ki je namenjen samo za namestitev
označevalne tablice za vodovod.
Označevanje armatur, vgrajenih v jašek, se izvede tako,
da vsaka armatura dobi svojo označevalno tablico. Koordinate
oddaljenosti armatur od označevalne tablice pa so za vse
armature enake in določajo vstopno odprtino jaška oziroma
cestne kape, vgrajene v krovno ploščo jaška.

25. člen
(Tehnične zahteve za jašek)
Vstopna odprtina je standardnih dimenzij: 600 x 600 mm ali
800 x 800 mm, glede na velikost elementov, ki so vgrajeni v jašku.
Na mestu vstopne odprtine je vgrajena protikorozijsko
zaščitena ali nerjaveča vstopna lestev. Če izvedba dopušča
naj bo izvedena tako, da se lahko poviša za 0,5 m nad nivo
pokrova. Pokrovi na jaških so kovinski z nosilnostjo, ki ustreza
pričakovanim obremenitvam na mestu objekta.
Pokrovi na talnih vodomernih jaških v zgradbah oziroma
strojnicah so iz rebraste pločevine, ki je ustrezno ojačana in
ima toplotno izolacijo. Tovrstni pokrovi so lahko eno-, dvo- ali
tridelni. Pokrov ali del pokrova, ki se samostojno dvigne, mora
biti mobilen in ne težji od 20 kg.
Izvedba in vgradnja pokrovov mora biti takšna, da pokrovi
preprečujejo dostop meteorne vode v jašek.
Vsi jaški morajo imeti pod vstopno odprtino, v dnu, izdelano poglobitev, ki služi za črpanje vode iz jaška. Velikost
poglobitve naj bo 50 x 50 x 30 cm, izdelana mora biti tako, da
ne ogroža statike temeljev jaška. Poglobitev mora biti pokrita
s pohodno rešetko.
V primeru, ko velikost vstopne odprtine ne zadošča za
zamenjavo največjega elementa, ki je vgrajen v jašku, se mora
stropna konstrukcija jaška izvesti iz montažnih armiranobetonskih gredic širine največ 50 cm, izdelanih iz betona MB 30, ki
imajo vgrajena najmanj dva elementa za dviganje.
Na vodoprepustnih terenih se izdelujejo jaški brez betonskega dna (nasutje dna z gramozom ali prodcem granulacije
0–3 cm), na vodoneprepustnih terenih pa z betonskim dnom.
Jaški v terenih s talno vodo morajo biti vodotesni, z vstopno odprtino nad nivojem talne vode in zavarovani pred premiki
zaradi vzgona. Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti
izdelan vodotesno in elastično tako, da dopušča potrebne horizontalne in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.
Nad ploščo jaška mora biti najmanj 20 cm nasutja.
Razdalja med zadnjo prirobnico in steno jaška, mora biti
na obeh straneh najmanj 20 cm.
26. člen
(Dimenzije jaškov)
Pri dimenzioniranju jaškov za vodovodne armature in
kontrolno-merilne namene je potrebno poleg drugih pogojev
upoštevati še naslednja določila:
– višina jaška, merjena od dna do spodnje strani stropne
konstrukcije mora biti najmanj 1,70 m, s tem da je zgornji rob
najvišjega dela spojnika ali armature najmanj 30 cm pod stropom, spodnji rob pa najmanj 30 cm nad dnom jaška,
– širina jaška mora biti takšna, da je razdalja med zunanjim robom največjega spojnika ali armature in steno jaška na
strani vstopne in izstopne odprtine najmanj 30 cm,
– dolžina jaška je seštevek dolžin vseh v jašek vgrajenih
armatur in spojnikov, povečana za najmanj 40 cm.
Pri projektiranju novih javnih vodovodov je potrebno dimenzije jaškov uskladiti z upravljavcem javnega vodovoda.
Vodomerni jaški so obdelani v poglavju merilna mesta.

28. člen
(Vsebina in oblika označevalnih tablic)
Na označevalnih tablicah so poleg koordinat oddaljenosti
armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice,
navedeni še podatki o vrsti armature in o velikosti javnega vodovoda. Eno polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki
lahko služi za evidenco po katastru ali se uporabi za kodiranje
(šifriranje) armatur v vodovodnem sistemu.
Za označevanje vodovodnih armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne tablice po standardu, ki
določa mere, obliko, vsebino in izvedbo označevalne tablice.
Za označevanje vodovodnih armatur se uporabljajo označevalne tablice po standardu SIST 1005 “Označevalne tablice
za vodovode”.
Za označevanje podzemnih hidrantov se uporabljajo
označevalne tablice po DIN 4066, “Označevalne tablice za
protipožarno zaščito, tablice za označevanje podzemnih hidrantov”.
14. Objekti
14.1. Zajetje
29. člen
Zajetje je gradbeni objekt, s pomočjo katerega se zajema
voda za javno preskrbo prebivalstva s pitno vodo. Glede na tip
vodnega vira ločimo naslednje vrste zajetij:
– točkovno zajetje studencev,
– drenažno zajetje površinskih voda preko prodnatih slojev,
– zajetje podtalnice preko vodnjakov,
– globinsko zajetje v razpokanih kameninah preko vrtin,
– površinska akumulacija.
Zajetje mora biti v najožjem pasu, ki predstavlja cono z
najostrejšim režimom varovanja (zajema najmanj površino 10 x
10 m, pri drenažnih zajetjih pa se za vsak objekt posebej določi
površino varovanja) in more biti:
– ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami;
– varovano pred kakršnimkoli posegom, razen za potrebe
vodovoda;
– na celotnem območju varstvenega pasu zasajeno z
drevjem in grmičevjem;
– zavarovano pred kakršnimikoli gnojili in pesticidi.
– Dostop na zajetje ima lahko le pristojna oseba upravljavca vodovoda in izjemoma ekipa za vzdrževanje cevovoda v
spremstvu pristojne osebe upravljavca vodovoda.
– Vsako novo zajetje pitne vode mora biti v fazi študijsko-
raziskovalnih del pregledano in analizirano najmanj štirikrat
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letno v enakih časovnih presledkih v obsegu, ki je naveden v
pristojnem pravilniku o načinu odvzemanja vzorcev in metodah
za laboratorijsko analizo pitne vode.
14.2. Črpališče
30. člen
Črpališče mora biti zgrajeno iz trdnih gradbenih materialov (opeka, beton) ter pokrito s streho. Dostop do črpališča
mora biti ograjen z dvometrsko ograjo iz AB stebričkov in
aluminijevega žičnega prediva. Tla in stene črpališča morajo
biti obložene s keramičnimi ploščicami. Do neposredne bližine
črpališča mora biti zagotovljen dostop tovornega vozila. V
primeru, da je črpališče pod nivojem terena mora biti konstrukcija grajena tako, da je kasneje možna premontaža oziroma
demontaža črpalk in opreme. Dostop do vhodnih vrat mora biti
tlakovan najmanj v širini 100 cm. Izdelana mora biti ozemljitev
vseh kovinskih delov.
V črpališču morajo biti poleg standardne opreme obvezno
vgrajeni tudi:
– merilec pretoka s kazalcem za trenutno vrednost in
impulznim števcem pretečenih količin v 1000 l,
– impulzni števec obratovalnih ur črpalk,
– merilec tlaka,
– indikator klora v objektu, če je poleg črpališča tudi klorna
postaja,
– naprava za dezinfekcijo,
– prenapetostna in fazna zaščita,
– signal vstopa v objekt.
Vsa oprema mora imeti standardni električni izhod za
izvajanje daljinskega nadzora in upravljanja. V primeru nevarnosti pojava vodnega udara se predvidi tlačni kotel ustrezne
dimenzije.
Pri projektiranju vodohranov in črpališč je potrebno upoštevati opremo za daljinski nadzor in upravljanje po enotni
tehnološki rešitvi, kot nadgradnja obstoječega sistema.
Delovanje črpalk se mora izvesti z avtomatiko, in sicer:
– glede na nivo vode v rezervoarju preko dvojne meritve
tlačne sonde ter nivojskih stikal,
– glede na visoko in nizko tarifo električnega toka.
Signalni kabel za komunikacijo – signalizacijo med črpališčem in rezervoarjem mora biti zemeljski TK 10 x 2 x 0,8. Vse
linije morajo biti zaščitene z zaščito signala ter zaščito linije.
14.3. Vodohran
31. člen
Pri vodohranu morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
– vodohran naj ima vsaj dve ločeni vodni celici,
– vodne celice morajo biti vodotesne, kar dokazuje preizkus vodotesnosti,
– premazi vodnih celic morajo izpolnjevati sanitarno-higienske pogoje,
– dovod električne energije mora biti v skladu s predpisi,
ki veljajo za vlažne in mokre prostore,
– protiležni vodohrani naj bodo na dotočno-iztočnem cevovodu opremljeni z dvosmernim merilcem pretoka,
– zračniki morajo biti izvedeni oziroma projektirani tako,
da je onemogočen vnos škodljivih substanc v vodne celice,
priključeni morajo biti na drenažno cev,
– izvedena mora biti toplotna in hidroizolacija,
– preprečena mora biti kondenzacija na stenah vodnih,
vstopnih in armaturnih celic,
– armature v objektu naj bodo odporne proti koroziji,
– vse odprtine (razen vrat) morajo biti zaprte z mrežico iz
nerjavečega jekla,
– iztočni cevovod mora biti opremljen s pipo za jemanje
vzorcev na dostopnem mestu,
– vodohran mora biti opremljen s signalom vstopa v
objekt,
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– vodohran mora biti opremljen z merilcem pretoka količin
vode odvedene v sistem za nadzor količin izpuščene vode v
sistem,
– v vodohran mora biti vgrajena vsa oprema v skladu s
predpisi o varstvu pri delu.
Poleg tega je pri projektiranju vodohranov potrebno določiti:
– način prezračevanja vodohrana (naravno ali prisilno),
– način osvetlitve notranjosti objekta,
– način obratovanja vodohrana oziroma črpališča, avtomatska regulacija gladine, prenos podatkov o gladini vode do
črpališča oziroma nadzornega mesta,
– način varovanja prelivanja vode (regulacijski ventil –
električni ali s plovcem ipd.),
– funkcijo, obliko, prostornino in način gradnje, ki zagotavlja 100 % neprepustnost vodnih celic,
– način dostopa do vodohrana z vozili za vzdrževanje,
zavarovanje dostopa pred nepoklicanimi,
– način izvedbe odvodne kanalizacije za vodo iz praznotoka in čiščenja objekta.
Prostornino rezervoarja je treba določiti na podlagi:
– fluktuacije vode v dnevu največje porabe vode,
– 20 % dodatka za nujno potrošnjo (motnje pri obratovanju),
– požarne rezerve.
15. Vodovodni priključki
32. člen
(Splošno)
Vodovodni priključek je del objekta, ki je v lasti uporabnika, namenjen pa je odvzemu vode iz javnega vodovoda za
končno porabo.
Vodovodni priključek se lahko izvede le na podlagi pisnega soglasja upravljavca javnega vodovoda, ki se stranki izda
na podlagi vloge. Nadzor nad deli in vgrajenimi materiali ob
gradnji vodovodnega priključka vrši predstavnik upravljavca,
ki o pravilnosti del izdela zapisnik in pred zasipom izvede tlačni preizkus. Uporabnik mora upravljavcu dostaviti geodetski
posnetek vodovodnega priključka, ki ga izdela pooblaščeno
podjetje.
33. člen
(Vodovodni priključki po namenu)
Vodovodni priključki so po namenu lahko:
– stalni priključki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe
gospodinjstev, industrije in javne porabe (pranje cest, zalivanje
parkovnih površin, polnjenje cistern),
– začasni priključki, namenjeni za začasne potrebe, kot
so: sejmi, različne krajevne prireditve, gradbiščni priključki itd.,
in so po časovno omejeni.
15.1. Sestavni deli vodovodnega priključka
34. člen
Vodovodni priključek predstavlja povezavo med obračunskim vodomerom in sekundarnim omrežjem, čigar sestavni
deli so:
– priključni in zaporni elementi na mestu priključka na
javni vodovod s pripadajočimi spojniki, vgradno garnituro in
cestno kapo,
– priključna in zaščitna cev med sekundarnim oziroma
primarnim vodovodom in vodomerom z vsem pripadajočim
materialom in vodomernim jaškom,
– zaporna armatura pred vodomerom,
– nepovratni ventil kot vložek v vodomer ali kot posebna
armatura pri vodomerih od DN 50 dalje,
– vodomer.
Vodovodni priključek je v lasti uporabnika, vzdržuje pa
ga upravljavec javnega vodovoda na strošek uporabnika. In-
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štalacija od vodomera naprej je interno omrežje v upravljanju
uporabnika oziroma lastnika priključka.
15.2. Tehnična izvedba priključka
35. člen
Priključna cev naj poteka pravokotno na objekt ali vzporedno z objektom. V tem primeru naj bo odmik priključne cevi
od objekta v mejah 1–2 m.
Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, kjer
je vgrajena v teren, položena na peščeno posteljico debeline
10 cm iz peska granulacije od 0 do 4 mm ter obsuta in zasuta
s tem materialom v višini najmanj 10 cm nad temenom cevi.
Trasa priključne cevi naj poteka po javnih zemljiščih in po
funkcionalnem zemljišču priključenega objekta. Če poteka priključek preko zemljišča, ki ni v lasti uporabnika, mora lastnik zemljišča
pisno izjaviti, da priznava upravljavcu v vsakem času služnostno
pravico vzdrževanja na način, da je to pravico mogoče vknjižiti.
Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi obvezno vgrajen opozorilni trak
s kovinskim vložkom in napisom “POZOR JAVNI VODOVOD”.
Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena izgradnja
nikakršnih podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves,
nasipavanje zemlje, postavljanje drogov, ograj ipd.
Priključna cev do vključno DN 50 (d 63) mora biti obvezno
vgrajena v zaščitni cevi na naslednjih mestih:
– pod vsemi urejenimi površinami, razen pod zelenicami,
– pod voznimi površinami,
– ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na
priključno vodovodno cev,
– v drugih primerih, ko bo dostop zaradi drugih pogojev
otežkočen ali onemogočen.
Material zaščitne cevi je PVC ali PE, tlačne stopnje najmanj PN 6.
Velikost zaščitne cevi:
– za priključno cev do DN 32 (d 40) je velikost zaščitne
cevi najmanj d 75,
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– za priključno cev do DN 40 (d 50) je velikost zaščitne
cevi najmanj d 90,
– za priključno cev do DN 50 (d 63) je velikost zaščitne
cevi najmanj d 110.
Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi
možno vgrajevati tudi v največ treh krivinah, katerih polmer je
določen s pogojem proizvajalca cevi.
Prostor med notranjo steno zaščitne cevi in zunanjo steno
vodovodne cevi mora biti elastično zatesnjen zaradi preprečitve
vdora vode v merilno mesto.
Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta in pri vstopu v
merilno mesto morajo biti trajno elastično zatesnjeni.
36. člen
(Dimenzioniranje priključkov in vodomerov)
Dimenzije vodovodnega priključka in vodomera določi
projektant interne vodovodne inštalacije na podlagi izračuna pretoka vode po obremenilnih vrednostih (OV) v okviru
standardnih dimenzij, navedenih v prejšnjih poglavjih tega
pravilnika.
Ne glede na izračun je najmanjša velikost priključne cevi
DN 13, najmanjša velikost vodomera pa DN 15.
Meritev porabe vode mora biti omogočena ločeno za vsako posamezno stanovanjsko ali poslovno enoto, poleg tega pa
ločeno še za skupne prostore, če je tudi tam predviden odvzem
pitne vode.
Vodomeri na enem vodovodnem priključku morajo biti
vgrajeni v enem merilnem mestu, ki je locirano na skupnem
zemljišču porabnikov (lastnikov objekta).
15.3. Vodomeri
37. člen
Dimenzijo vodomera določi projektant interne inštalacije z upoštevanjem spodnje tabele, tip vodomera določi
upravljavec na podlagi minimalne in maksimalne predvidene
potrošnje.

Vodomer DN
(mm)

Nazivni pretok Qn
(m3/h)

Normalna dnevna
poraba Qno
(m3/dan)

Vgradna dolžina
(mm)

Ustreza številu
izlivnih mest

Max. pretok
(l/s)

15

1,5

1

170

Od 1 do 5

0,8

20

2,5

2,5

190

Od 5 do 20

1,4

25

3,5

6

260

Od 20 do 40

2

40

10,0

25

300

2 do 5,5

50

15,0

50

200

5,5 do 8,3

80

40,0

130

225

8,3 do 22,2

100

60,0

200

250

22,2 do 33,3

Kombiniran 50/20

15,0

50

270

5,5 do 8,3

Kombiniran 80/20

40,0

130

300

8,3 do 22,2

Kombiniran 100/20
60,0
200
360
Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi. Leto overitve mora biti enako letu vgradnje.
15.4. Merilna mesta
38. člen
Merilna mesta so namenjena vgraditvi merilnih naprav za
dobavo vode porabnikom.
V merilnem mestu se vgrajujejo naslednje vodovodne armature s pripadajočimi spojnimi elementi v smeri dotoka vode:
– zaporni element (krogelna pipa ali zasun),
– čistilni kos,
– nepovratni ventil kot vložek v vodomeru ali samostojni
element (pri večjih vodomerih),

22,2 do 33,3
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– vodomer,
– zaporni element (krogelna pipa ali zasun) z dodatnim
izpustom.
Vsa merilna mesta morajo imeti na dnu izvedeno poglobitev, ki omogoča zbiranje in odvajanje kondenzirane vode ali
vode, iztekle zaradi popravil v merilnem mestu in na interni
vodovodni inštalaciji. Pri zunanjih jaških mora biti ta poglobitev pod vstopno odprtino.
Vodomeri se praviloma vgrajujejo v vodomerne jaške
locirane izven objekta. Kolikor taka izvedba ni možna, je
lokacijo merilnega mesta potrebno določiti v dogovoru z upravljavcem javnega vodovoda.
39. člen
(Zunanji vodomerni jaški)
Zunanji vodomerni jašek so lahko:
– tipski termo jaški,
– armirano betonski jaški.
Zunanji vodomerni jašek ne sme biti lociran na površinah, ki so namenjene motornemu prometu.
Tipski jaški se vgrajujejo skladno z navodili proizvajalca.
Zunanji vodomerni jašek v vodoprepustnem terenu mora
imeti iztok z drenažo, v neprepustnem terenu pa poglobitev za
izčrpavanje vode. Priključevanje iztoka iz jaška na kanalizacijo ni dopustno. Na vodopropustnih terenih se lahko izdelajo
tudi zunanji vodomerni jaški brez betonskega dna (nasutje
dna z gramozom ali s prodcem granulacije 0–3 cm), na vodoneprepustnih terenih pa z betonskim dnom. Jaški v terenih s
talno vodo morajo biti vodotesni. Vstopna odprtina jaška mora
biti nad nivojem talne vode.
Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan vodotesno in elastično, tako da dopušča potrebne horizontalne
in vertikalne premike vodovoda glede na steno jaška.
Jašek mora imeti vgrajeno nerjavečo lestev, poleg tega
pa je pri izvedbi obvezno upoštevanje pogojev iz prejšnjih
poglavij tega pravilnika.
Zunanji vodomerni jaški morajo imeti vgrajen ustrezen
vodotesni pokrov (pohoden ali povozen), ki onemogoča vtok
meteorne vode v jašek. Dimenzije pokrova so:
– za vodomere do DN 100 mm: 60 x 60 cm,
– za vodomere nad DN 100 mm: 80 x 80 cm.
V zunanjih vodomernih jaških mora biti odmik osi vgrajene vodovodne opreme:
– za velikosti vodomera DN 15, DN 20 in DN 25: 10 cm
od stene jaška in izven tlorisne projekcije vstopne odprtine,
– za velikosti vodomera DN 30, DN 40: 15 cm od stene
jaška in izven tlorisne projekcije vstopne odprtine,
– za velikosti vodomera DN 50, DN 80 in DN 100: 30 cm
od stene jaška in izven tlorisne projekcije vstopne odprtine.
Najmanjša notranja dimenzija zunanjega vodomernega
jaška znaša 80x80 cm, pod pogojem, da so zagotovljeni predpisani odmiki. Če je potrebna večja dimenzija vodomernega
jaška, se le-ta določi v projektni dokumentaciji vodovodnega
priključka.
40. člen
(Lokacija vodomernega jaška)
Kriteriji za določitev lokacije vodomernega jaška so naslednji:
1. kriterij: jašek se nahaja na javni površini;
2. kriterij: jašek se nahaja na zemljišču v lasti lastnika
vodovodnega priključka, v tem primeru mora biti jašek zgrajen
neposredno ob parcelni meji;
3. kriterij: jašek se nahaja na zemljišču v lasti tretje
osebe.
V primeru, da se vodomerni jašek ne nahaja na javni
površini, mora lastnik stavbe zagotoviti upravljavcu dostop do
jaška z ustanovitvijo služnosti.
Največja oddaljenost merilnega mesta od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje je 6 m.
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15.5. Ukinitev vodovodnega priključka
41. člen
Ukinitev vodovodnega priključka obsega demontažo
vodomera in odstranitev spoja priključne cevi na javnem
vodovodu ali skupinskem priključku.
15.6. Vgradnja vodovodnih armatur
42. člen
(Splošno)
Za vodovodno armaturo se štejejo vsi sestavni deli
vodovodnega omrežja, razen cevi in spojnikov. V javni vodovod se lahko vgrajujejo samo armature, ki so izdelane in
preizkušene po ustreznih standardih in imajo za to ustrezna
dokazila.
V primerih, ko zaradi terenskih pogojev ni mogoče
vgraditi standardnega elementa, se ta element lahko izdela
po meri. Pri izbiri materiala in konstrukcijske oblike je treba
upoštevati obratovalne pogoje, zaščito proti koroziji in inkrustraciji ter živilsko neoporečnost. Vodovodna armatura
naj se v prvi vrsti vgrajuje na lahko dostopnih mestih, kar
omogoča stalno hitro regulacijo, kontrolo, vzdrževanje in po
potrebi zamenjavo.
Spojniki (loki, odcepni kosi itd.) morajo biti obbetonirani. Velikost betonskega bloka je odvisna od aksialne (osne)
sile in je določena v projektu. Pri uporabi sidrnih spojev
betonske opore niso potrebne.
V stene jaškov se smejo vgrajevati samo spojniki, izdelani iz nodularne litine z natezno trdnostjo najmanj 400 MPa.
Na mestih vodovoda, kjer se lahko med obratovanjem
nabira zrak, je treba namestiti zračnike. Zračniki služijo
tudi za odzračevanje pri polnjenju javnega vodovoda in pri
sesanju ter pri praznjenju javnega vodovoda. Zračniki se
vgrajujejo v jaške ali z vkopavanjem, kar je odvisno od konstrukcijske izvedbe zračnika.
Na najnižjih mestih javnega vodovoda, kjer se lahko
nabirajo usedline, mora biti vodovod opremljen z izpustom
oziroma blatnikom.
Blatniki se praviloma vgrajujejo v ustrezne jaške, ki
morajo imeti omogočen izpust vode v drenažo ali možnost
izčrpavanja iz jaška. Odprtina na koncu izpusta mora biti
opremljena z žabjim pokrovom.
Blatniki morajo imeti najmanj tolikšen premer, da se v
vodovodu doseže hitrost izpiranja nad 1,5 m/s.
Pri vodovodih, manjših od DN 200, funkcijo blatnika
lahko prevzamejo hidranti.
Ograje, vrata, stopnice, obešala in drugi ključavničarski
izdelki, ki se vgrajujejo v vodovodni sistem in niso izdelani iz
nerjavečega jekla, morajo biti proti koroziji zaščiteni z vročim
cinkanjem.
Za zaporne armature se uporabljajo zasuni z mehkim
tesnjenjem (zaporni element je prevlečen z elastomerom).
Uporaba zapornih ali regulacijskih armatur je lahko
ročna ali motorna, v primeru motorne regulacije mora biti
zagotovljena tudi možnost ročne regulacije.
Elektromotorni pogoni za armature, ki so nameščene
v jaških z elektronapeljavo, so lahko opremljeni z eno- ali
trifaznim elektromotorjem, odvisno od vrste napeljave.
Hidranti so lahko podzemni ali nadzemni, če lokacija to
omogoča, se vgrajujejo nadzemni hidranti. Velikost in število
hidrantov sta določena glede na požarno obremenitev, na
podlagi veljavnega pravilnika o protipožarni zaščiti, vendar
je najmanjša velikost hidranta DN 80. Hidranti se morajo
vgrajevati (zasipavati) tako, da pri zaprtem hidrantu voda
odteče iz telesa hidranta (varovanje proti zamrznitvi).
Omrežje, ki služi samo za napajanje hidrantov, je lahko
javno ali interno. Javno hidrantno omrežje poteka po javnem
ali zasebnem zemljišču, vzdržuje ga upravljavec javnega
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vodovoda. Interno hidrantno omrežje velja za interno inštalacijo uporabnika in je ločeno od javnega vodovoda z merilnim
mestom (vodomerom). Interno hidrantno omrežje vzdržuje
uporabnik. V hidrantnih omrežjih mora biti zagotovljeno potrebno kroženje vode.
43. člen
(Način vgradnje armatur)
Trije ali več zasunov na isti lokaciji morajo biti praviloma
vgrajeni v jašek.
Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:
– na odcepu vodovoda,
– na priključku za hidrant,
– na priključku za zračnik,
– na priključku blatnika,
– pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi),
– pred vstopom in za izstopom vodovoda v zaščitno cev
ali kolektor,
– za odcepom za vodovodni priključek, kadar priključek
ni izveden z navrtnim zasunom,
– neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje
posameznih manjših delov omrežja pri rednem oziroma intervencijskem vzdrževanju omrežja,
– neposredno na vodovod, tako da je možno zapiranje
posameznih vodovodov ali posameznih delov vodovodnega
sistema.
Cestne kape morajo biti podložene z betonskimi podložnimi ploščami.
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17. Dezinfekcija
46. člen
Po zaključku gradnje je treba javne vodovode in vodovodne priključke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati
po določilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda SIST EN
805:2000, navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih
od IVZ. Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija.
V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo
zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo
ni potrebna.
Po opravljeni dezinfekciji se izvede vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-kemično analizo. O uspešno opravljeni
dezinfekciji se izda potrdilo, na podlagi katerega se javni
vodovod sme vključiti v obratovanje.
18. Revizija projektov
47. člen
Vsi predvideni posegi ali gradnje, ki bistveno vplivajo
na obstoječe ali predvideno obratovanje javnega vodovoda,
morajo biti projektno obdelani. Vsi projekti morajo biti upravljavcu vodovodnega sistema predloženi v celoti v pregled in
odobritev.
Revizijski pregled projektne dokumentacije izvrši upravljavec javnega vodovoda na stroške investitorja pred izdajo
ustreznega soglasja.

16. Preizkušanje vodovodov

III. del: VZDRŽEVANJE

44. člen

48. člen
Vzdrževalna dela na objektih in napravah za pripravo
in distribucijo pitne vode ter vzdrževalna dela na omrežju, se
izvajajo v skladu z interno dokumentacijo upravljavca javnega
vodovoda.
Sanitarno-tehnična urejenost objektov, naprav in omrežja se izvaja v skladu z notranjim nadzorom po načelih HACCP
sistema skladno s predpisi.
HACCP sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških,
kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov
ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih
kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko
pojavijo.

(Splošno)
Tlačni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali
obnovljenem vodovodu po določilih tega pravilnika. Tlačna
preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in priključke se
izvedeta ločeno.
Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo nadzorni organ upravljavca, izvajalec tlačnega
preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik
o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.
45. člen
(Tlačni preizkus vodovodov)
Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih SIST EN
805:2000 – poglavje 10, ter z dopolnili podanimi v nadaljevanju. Glede določila, definiranega v točki 10.3.2. omenjenega
standarda, velja:
A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot
največji možni obratovalni tlak v sistemu.
STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se
določi takole:
kadar je vodni udar izračunan, znaša preizkusni tlak:
STP = MDPC + 100 kPa (100 kPa = 1 bar),
kadar vodni udar ni izračunan, znaša preizkusni tlak:
STP = MDPa x 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa.
Vsakokrat velja nižja vrednost.
MDPC = obratovalni sistemski tlak + izračunana vrednost tlaka pri vodnem udaru.
MDPa = obratovalni sistemski tlak + določena vrednost
tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjša od 200 kPa.
B) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP
in v 30-minutnih razmikih se merita padec tlaka in količina
dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Postopek se
ponavlja, dokler zveznica med dvema točkama v diagramu
Q = f(p) ne seka abscise v točki STP.
C) Čas glavnega preizkušanja naj bo 1 ura. Preizkus je
uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 0,2 bar.

1. Vzdrževanje vodovodnih objektov
49. člen
Vzdrževanje vodovodnih objektov obsega vzdrževanje v
ožjem smislu, ki ga delimo na redno in interventno vzdrževanje objektov, obsega redne vizualne preglede ter opravljanje
dejavnosti, ki ohranjajo objekte v dobrem sanitarno-tehničnem
stanju.
50. člen
Redno vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti:
– preventivne preglede objektov in naprav, s katerimi
ugotavljamo možnost nastanka napake na posameznem sklopu omrežja;
– kontrolne preglede objektov za spremljanje pravilnega
delovanja posamezne naprave in za vodenje predpisanih ter
statističnih evidenc;
– izvajanje dnevnih, tedenskih, mesečnih ali letnih opravil na posameznem objektu in napravi vodovodnega omrežja.
51. člen
Interventno vzdrževanje je namenjeno odpravljanju
okvar na objektih in odpravljanju neskladnosti pitne vode.
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2. Vzdrževanje omrežja
52. člen
Vzdrževanje vodovodnega omrežja obsega vzdrževanje v ožjem smislu, ki ga delimo na redno in interventno
vzdrževanje samega vodovodnega omrežja.
Vodovodno omrežje z vsemi napravami, vodovodne
priključke, vodomer in zaporne ventile pri vodomeru sme
vzdrževati in popravljati le upravljavec javnega vodovoda.
53. člen
Redno vzdrževanje obsega naslednje aktivnosti:
– preventivne preglede omrežja, s katerimi ugotavljamo
možnost nastanka napake na posameznem sklopu omrežja;
– kontrolne preglede omrežja za spremljanje pravilnega
delovanja;
– izvajanje dnevnih, tedenskih, mesečnih ali letnih
opravil.
Potrebna opravila pri rednem vzdrževanju na omrežju
so:
– popravila cevovoda oziroma dele le-tega na osnovi
podatkov o pogostosti okvar in stroškov vzdrževanja;
– kontrola, vzdrževanje in zamenjava armatur vgrajenih
v cevovode;
– periodična kontrola, vzdrževanje ter obnova manjših
objektov na cevovodih – jaški, iztoki, označbe;
– vzdrževanje okolice manjših objektov omrežja – košnja, nanos materiala, čiščenje odtokov;
– periodično izpiranje posameznih odsekov cevovodov,
posebej po opravljenih določenih posegih v omrežje;
– periodični pregledi in urejevanje izpustov na omrežju;
– periodični pregledi in urejevanje hidrantne mreže
(hidrantov in pripadajočih zasunov) v skladu z zakonskimi
določili o tovrstnih pregledih;
– periodična kontrola, vzdrževanje ter obnova vodovodnih priključkov in vodomerov;
– vodenje evidenc o opravljenih vzdrževalnih delih in
popravilih na cevovodih.
54. člen
Interventno vzdrževanje je namenjeno odpravljanju
okvar na omrežju in odpravljanju neskladnosti pitne vode.
55. člen
Če gre za večje okvare, ki povzročajo izpad dobave
vode za dalj časa, mora upravljavec o takih okvarah takoj obvestiti porabnike o tem, kje je prišlo do okvare in koliko časa
bo predvidoma prekinitev trajala, na javno običajen način.
Pri vsaki prekinitvi dobave vode je potrebno ravnati,
kot da je instalacija pod pritiskom in morajo biti iztočne pipe
zaprte, električni grelniki pa izključeni.
56. člen
(Popravila okvar)
Okvaro na javnem vodovodu je potrebno odpraviti takoj. Povzročitelj škode na vodovodnem sistemu je dolžan
povrniti stroške popravila in iztečene vode, dezinfekcije,
ter vse ostale morebitne stroške (npr. obveščanje javnosti
ipd.). Stroški popravila zajemajo porabljen material, prevoz
in porabljen čas, povečan za faktor 2 zaradi prekinitve dela
v teku in interveniranja na lokaciji okvare.
IV. del: NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM
VODOVODOV V UPRAVLJANJE
57. člen
(Izdajanje soglasij in kontrola tehnične dokumentacije)
Soglasje je dokument, s katerim upravljavec predpiše
pogoje, ki jih mora izpolniti uporabnik, da si pridobi pravico
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do priključitve in uporabe vode iz javnega vodovoda. Brez
izpolnitve pogojev iz soglasja ni mogoča priključitev in uporaba vodovodnih naprav, niti niso mogoči drugi posegi na
javnem vodovodu.
Upravljavec javnega vodovoda izdaja tudi soglasja k
prostorsko izvedbenim aktom, ureditvenim in lokacijskim
načrtom, ki vsebujejo stališča in pogoje upravljavca k predvidenim trasam komunalnih vodov.
Soglasje se izdaja na podlagi prejete vloge, ki ji mora
biti priloženo:
– lokacijska informacija,
– situacija obstoječega stanja,
– situacija M 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na
lokaciji,
– podatke o količinskem predvidenem odvzemu vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko
je to določeno s predpisi.
58. člen
(Priključitev na vodovodni sistem)
Stalni priključek na javni vodovod se izvede na podlagi
vloge stranke, kateri mora biti priloženo:
– izpisek iz zemljiške knjige ali ustrezni dokaz lastništva
ali najema,
– gradbeno dovoljenje s kopijo soglasja h gradnji,
– situacija z vrisanim objektom v merilu 1:500,
– pogodba o sklenjeni služnostni pravici za prekop in
vzdrževanje vodov v parcelah preko katerih poteka priključek.
Za čas gradnje se izvede začasni priključek, stalni
priključek se izvede po izpolnjevanju predpisanih pogojev.
Na podlagi prejete vloge za izdelavo priključka predstavnik upravljavca javnega vodovoda in investitor skupaj
na terenu določita traso in lokacijo merilnega mesta. Upravljavec javnega vodovoda nato pripravi predračun stroškov
izvedbe, nadzora, posnetka, priključitve in vnosa v evidenco.
Z montažnimi deli se lahko prične po prejemu s strani investitorja potrjenega predračuna.
Gradbena dela lahko izvede investitor, montažna dela
pa izvaja ali nadzira upravljavec javnega vodovoda po tipskem projektu, oziroma skici, na stroške uporabnika. Pri
večjih priključkih s fazoni in armaturami pa se pristopi k
montaži preden je vodomerni jašek gradbeno končan.
59. člen
(Obveznosti in odgovornosti upravljavca in uporabnika)
Odgovornosti in obveznosti upravljavca javnega vodovoda glede oskrbe s pitno vodo so:
– zagotavljati mora normalno obratovanje javnega vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve
oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja
vodnih virov, vse s ciljem zagotavljati porabnikom zadostne
količine neoporečne pitne vode,
– redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega
vodovoda, vključno z vodovodnimi priključki,
– redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za
redne preizkuse skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika, kot to določa ta pravilnik,
– redno kontrolirati kvaliteto pitne vode skladno s predpisi, ki urejajo to področje,
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno,
– voditi kataster javnega vodovoda in ostale evidence,
– odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške
po veljavnem ceniku,
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– izdajati projektne pogoje in soglasja ter omogočati
priključitev na javni vodovod,
– organizirati oskrbo s pitno vodo v primeru višje sile,
– sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube,
ter skrbeti za avtomatizacijo,
– preizkušati in vzdrževati hidrante.
– Lahko tudi kontrola ustreznost interne napeljave v
objektih uporabnikov pred priključitvijo na javni vodovod,
– meriti količino načrpane in zajete vode.
Uporabniki imajo naslednje odgovornosti in obveznosti:
– na javni vodovod se lahko priključijo le s soglasjem
upravljavca; ob priključitvi dostavijo upravljavcu situacijo
izvedenega stanja priključka v merilu M 1:1000 ali 1:500,
potrjeno od nadzornika gradnje,
– redno vzdrževati interno napeljavo, vodomerni jašek ali
nišo in interne hidrante, jih ščititi pred zmrzovanjem ter čistiti
dostope do njih pred snegom, ledom in ostalimi materiali,
– ščititi pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
– dovoliti vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje
in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali
okvar, meritve tlakov, ali odvzem vzorcev vode,
– javljati upravljavcu javnega vodovoda vse okvare na
javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode
iz požarnih hidrantov,
– pisno obveščati upravljavca javnega vodovoda o
spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu,
ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode v roku 8 dni od
nastanka spremembe; sprememba je možna po poravnavi
vseh zapadlih obveznosti,
– redno plačevati svoje obveznosti na podlagi izdanih
računov,
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo
upravljavcu naslovnika in plačnika računov,
– se držati varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode,
– povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki jo
povzročajo s svojimi dejanji, ali zaradi motenj, ki jih povzročijo z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom
na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
Tistim uporabnikom, ki že imajo priključek in imajo
vodomer na dostopnem mestu za odčitavanje, ni potrebno
naknadno zgraditi jaška za vodomer.
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela
v bližini vodovodnega omrežja ali naprav, si morajo za ta
dela pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda ter mu
pokriti vse s tem nastale stroške vključno z upravljavčevim
nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostane
vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane. V primeru
poškodbe so jih dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali
prekinitve dobave pitne vode.
60. člen
Gradnjo ali rekonstrukcijo vodovodnih objektov in naprav, ki jo izvaja katerikoli investitor oziroma izvajalec, in
so ali bodo postali javna infrastruktura, nadzira upravljavec
javnega vodovoda ali strokovna organizacija, katero le-ta
pooblasti.
Kolikor upravljavec javnega vodovoda ali pooblaščena
organizacija ugotovi odstopanje od tega pravilnika ali ostalih
predpisov s tega področja, upravljavec javnega vodovoda ne
prevzame v upravljanje objekta ali naprave do odstranitve
pomanjkljivosti.
Javni vodovod se prenese upravljavcu v uporabo in
upravljanje z zapisnikom o predaji investicije.
Sestavni del zapisnika o predaji investicije so:
– projektna in upravna dokumentacija (lokacijsko dovoljenje, soglasja, projekti PGD, uporabno dovoljenje, geodetski posnetek),
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– investicijska vrednost objektov in naprav z določenimi
amortizacijskimi skupinami.
Kjer uporabno dovoljenje ni potrebno (gradnja na podlagi lokacijske informacije), je pri prevzemu obvezno dostaviti upravljavcu zapisnik o dezinfekciji, bakteriološke izvide
in geodetski posnetek.
V. del: KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV
61. člen
Upravljavec javnega vodovoda mora za objekte javnega vodovoda voditi kataster komunalnih naprav. Kataster
komunalnih naprav se vodi skladno z določbami Pravilnika
o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11).
62. člen
Ne glede na določbe pravilnika o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav pa izvajalec javne službe
za operativne potrebe vodovodne oskrbe vodi kataster v
obsegu:
– pisni del,
– grafični del v državnem koordinatnem sistemu,
– skenogrami,
– elaborati.
Pisni del vsebuje popisne liste ali tabele po segmentih
(točka, sistem daljic ali ploskev).
Grafični del vsebuje:
– podloge:
– digitalni katastrski načrt
– digitalni ortofoto načrt
– topografski načrt različnih meril (1:1000, 1:5000,
1:25000 ...)
– druge podloge
– segmente katastra komunalnih naprav:
– točkovni (hidranti, zasuni, zračniki...)
– linijski (cevovod...)
– ploskovni (jaški, vodovarstvena območja...).
Skanogrami so digitalna oblika elaborata:
– skanogrami fotografij (jaškov, cevovodov, križanj, zanimivih detajlov ...)
– skanogrami topografij, skic, shem in shematskih prikazov
– skanogrami, druga dokumentacija.
Elaborat je zbirka vseh listin, dokumentov, skic in zapisnikov, na osnovi katerih je bil nastavljen pisni in grafični del
katastra, zlasti terenskih skic, ki vsebujejo poleg podatkov,
ki so bili vneseni v evidenčni načrt, še naslednje:
– topografije zasunov, hidrantov in podobnih objektov
na cevovodu,
– oznake detajlnih listov, kjer je cevovod ter številke
zapisnikov s podatki meritev,
– montažne načrte cevovodov (zasuni, hidranti, zračniki, blatniki, odcepi, priključna mesta, križanja),
– dimenzije, materiale, leto izgradnje,
– druge podatke.
63. člen
Vzdrževanje katastra komunalnih naprav temelji na
prevzemnih zapisnikih o spremembah na komunalnih vodih.
64. člen
(Geodetski posnetek)
Ob vsaki novogradnji ali menjavi cevovoda, armatur,
vodovodnih priključkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred zasipom izdela geodetski posnetek poteka cevi,
križanj, armatur, lokov, priključkov in izriše shemo vozlišč
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(lokov, jaškov). Vse posnetke je potrebno v pisni potrjeni in
digitalni obliki posredovati upravljavcu javnega vodovoda.

VI. del: KONČNE DOLOČBE
65. člen
Vsa izdana soglasja do dneva uveljavitve tega pravilnika ostanejo v veljavi, pri izvedbi pa se morajo upoštevati
določila tega pravilnika.
66. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0010/2015-9
Kanal ob Soči, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3716.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških
rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine
Kanal ob Soči

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in
40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena
Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih
novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08)
je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. redni seji dne
26. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij
v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
1.
V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za
posamezne programe vrtcev določijo cene, ki so osnova za
plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Dnevni
program
(do 9 ur)

Poldnevni
program
(do 6 ur)

I. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 1–3 let

470,26

376,21

II. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 3–6 let

318,16

270,44

I. in II. STAROSTNO OBDOBJE
– Kombinirani

333,44

266,75

2.
Staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Kanal ob Soči in obiskujejo vrtec na območju Občine Kanal
ob Soči, se za prvega otroka zniža plačilo za en dohodkovni
razred.

3.
V primerih odsotnosti otroka, se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne
odsotnosti.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 1,95 EUR dnevno. Kosilo in popoldanska malica
skupaj 1,60 EUR dnevno. Stroški živil se za starše odbijajo
v deležu, kot je določeno z odločbo o določitvi znižanega
plačila za program vrtca.
4.
Staršem otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se
ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za prvega otroka
za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, kot jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti
zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si
družina rešuje osnovni stanovanjski problem na območju
Občine Kanal ob Soči, mora za znižanje vrtca vlogi priložiti
naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Občine Kanal ob Soči ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno
delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od prvega dne naslednjega meseca po odobritvi vloge.
5.
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko
uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat
letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo
lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka en
ali dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem
obrazcu vrtca najavljena 15 koledarskih dni pred počitniško
rezervacijo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega,
z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki
imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko
uveljavljajo rezervacijo le za prvega otroka, za katerega se
ne sofinancira plačilo staršev otroka iz državnega proračuna.
V obdobju med julijem in avgustom prehajanje iz programa
ni možno.
6.
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca,
lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše
opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih
obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega,
z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Vlogo za
oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši
oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od
zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.
7.
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za
katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dol-
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žna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca
s 1. 7. v ali 1. 8. v tekočem letu.
8.
Starši, ki bodo vpisali otroka v vrtec, morajo v roku
treh tednov predložiti dokazilo o plačilu akontacije v višini
50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal po prvem mesecu
obiskovanja programa. Kolikor starši ne pripeljejo otroka
v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano
akontacijo izgubijo.
9.
Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 4., 5., 6. in
7. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni
v vrtce na območju Občine Kanal ob Soči, in ima vsaj eden
izmed staršev stalno prebivališče v občini. Poravnane morajo
biti tudi vse finančne obveznosti do vrtca.
10.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka
več kot 10 minut dnevno, vrtec zaračuna zamudno uro v višini
2,10 EUR.
11.
Občina Kanal ob Soči bo za otroke, za katere je po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike
med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.
12.
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine
Kanal ob Soči št. 9000-0005/2014-7 z dne 22. 5. 2014 (Uradni
list RS, št. 41/14) preneha veljati z dnem pričetka uporabe
tega sklepa.
13.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 12. 2015 dalje.
Št. 9000-0010/2015-6
Kanal ob Soči, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

3717.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2016

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS,
št. 70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na
7. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 9000-0010/2015-7
Kanal ob Soči, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

KOČEVJE
3718.

Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo
Kočevje

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00
in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) ter 12. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje
»Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS,
št. 75/15) je svet zavoda na 1. redni (konstitutivni) seji dne
26. 11. 2015 sprejel

STATUT
Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se določa:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja teh,
– pooblastila za zastopanje,
– oblika in uporaba žiga,
– volitve ali imenovanja članov organov zavoda,
– vire financiranja zavoda in,
– druge vsebine, pomembne za delovanje zavoda.
2. člen
Ustanovitelj Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje (v nadaljnjem besedilu: Javni zavod) je Občine Kočevje.
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za področje turizma in kulture v Občini
Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni
list RS, št. 75/15).
Javni zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani po številko vložka Srg 2015/45422; matična
številka: 6952992000; davčna številka: 97767735.
II. STATUSNE DOLOČBE

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2016

3. člen
Ime Javnega zavoda je: Javni zavod za turizem in
kulturo Kočevje.
Skrajšano ime Javnega zavoda, ki ga lahko uporablja
v pravnem prometu je: TK KOČEVJE.
Sedež Javnega zavoda je: Trdnjava 3, 1330 Kočevje.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2016 znaša 0,0362 EUR.

4. člen
Ime, skrajšano ime in sedež Javnega zavoda se lahko
spremenijo samo s soglasjem ustanovitelja.
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5. člen
Javni zavod ima žig okrogle oblike, premera 29 mm. V
sredini žiga sta veliki tiskani črki T in K, ki sta medsebojno
povezani. Na zgornji strani žiga je polkrožen napis z leve
proti desni strani JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO,
na spodnji strani žiga pa vodoravno napis KOČEVJE.
Javni zavod ima v uporabi tri oštevilčene žige. Žig št. 1
uporablja direktor javnega zavoda v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov. Žig št. 2 uporablja za žigosanje svojih dokumentov notranja organizacijska
enota za kulturo, žig št. 3 pa notranja organizacijska enota
za turizem. Uporabnike žiga, način varovanja in uničevanja
predpiše direktor.

III. ORGANIZACIJA, NAČIN POSLOVANJA
IN DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih
ima po veljavni zakonodaji in odloku o ustanovitvi.
7. člen
Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti
– za področje turizma in kulture:
47.190
47.621
47.630
47.640
47.782
56.210
56.290
56.300
58.110
58.130
58.140
58.190
58.290
59.110
68.100
68.200
68.320
70.210
70.220
72.200
73.110
73.120
73.200
74.200
74.300
74.900
77.110
77.220
77.330
77.390

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
glasbenimi in video zapisi
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
športno opremo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
umetniškimi izdelki
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
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77.400
82.110
82.190
82.300
47.789

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti
Organizacija razstav, sejmov, srečanj
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah

– za področje turizma:
79.110
79.120
79.900
47.810
47.890
47.910
47.990
5.100
55.201
55.203
55.204
55.209
55.300

Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Počitniški domovi in letovišča
Oddajanje zasebnih sob gostom
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost kampov, taborov

– za področje kulture:
90.010
90.020
90.030
90.040
91.030
93.130
93.299
59.120
59.130
59.140
59.200
60.100
60.200
62.020
60.030
62.090
63.110
63.120
63.910

Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Varstvo kulturne dediščine
Obratovanje fitnes objektov
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddal
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Radijska dejavnost
Televizijska dejavnost
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij

8. člen
Javni zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register
opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje
registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu
opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k
popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
9. člen
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge
pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni
register.
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10. člen
Javni zavod svojo dejavnost izvaja v dveh organizacijskih enotah:
– Sektor za turizem in
– Sektor za kulturo.
V okviru Sektorja za turizem se opravljajo naslednje
naloge:
– organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične dejavnosti,
– regionalno in širše povezovanje na področju turizma,
– organiziranje in posredovanje javnih prireditev,
– upravljanje z objekti, ki jih je s področja turizma na
Javni zavod prenesel ustanovitelj in
– opravljanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj
turizma.
V okviru Sektorja za kulturo se opravljajo naslednje
naloge:
– organiziranje, spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti,
– regionalno in širše povezovanje na področju kulture,
– organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev,
– upravljanje z objekti, ki jih je s področja kulture na
Javni zavod prenesel ustanovitelj,
– organiziranje izvajanja kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja z vseh področij
kulture in
– opravljanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj
kulture.
Posamezno notranjo organizacijsko enoto-sektor vodi
vodja, ki ga v skladu s sistemizacijo delovnih mest v Javnem
zavodu imenuje direktor Javnega zavoda.
Za organizacijo in usklajevanje dela med obema organizacijskima enotama je pristojen direktor Javnega zavoda.
11. člen
O spremembi dejavnosti Javnega zavoda odloča svet
zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi Javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet zavoda
13. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev Javnega zavoda in
– dva predstavnika zainteresirane javnosti, od katerih je
eden s področja turizma in eden s področja kulture.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
Predstavnik delavcev Javnega zavoda se izvoli na
podlagi neposrednih in tajnih volitev. Postopek za izvedbo
neposrednih in tajnih volitev se uredi z notranjimi pravili, ki
jih izda direktor Javnega zavoda. Z navedenimi pravili se
določi tudi postopek in razloge za razrešitev člana sveta
zavoda – p
 redstavnika delavcev.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan
občine Kočevje na podlagi predhodno objavljenega javnega
poziva.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imeno-
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vani. V primeru, da pride do prenehanja mandata člana sveta
zavoda pred potekom dobe, za katero je izvoljen oziroma
imenovan, traja mandatna doba novoizvoljenega oziroma
novoimenovanega (nadomestnega) člana sveta zavoda le
do konca trajanja mandata sveta zavoda.
14. člen
Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda z
večino glasov vseh članov sveta zavoda izvolijo člani sveta
zavoda izmed sebe na konstitutivni seji sveta zavoda, ki jo
skliče in do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi župan.
15. člen
Sejo sveta zavoda skliče predsednik na lastno pobudo
ali pobudo članov sveta zavoda, ustanovitelja ali reprezentativnega sindikata.
Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta
zavoda, kadar to pisno zahtevajo najmanj štirje člani sveta
zavoda. Vlagatelji zahteve za sklic seje sveta zavoda morajo
predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov
za obravnavo. Predsednik sveta zavoda mora sejo sklicati v
roku 7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
En izvod sklica seje sveta zavoda in gradiva Javni zavod pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za turizem
in kulturo. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi
izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
16. člen
V primeru odsotnosti in prenehanja mandata pred potekom mandata sveta zavoda naloge predsednika sveta
zavoda opravlja namestnik predsednika sveta zavoda.
17. člen
Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotna
večina članov sveta zavoda.
Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina na
seji sveta zavoda prisotnih članov sveta zavoda.
Člani sveta zavoda glasujejo javno, razen o razrešitvi
direktorja Javnega zavoda ali če tajno glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov sveta
zavoda.
18. člen
Na sejo sveta zavoda se vedno povabi direktorja Javnega zavoda.
Kadar se na seji sveta zavoda obravnavajo vprašanja,
povezana s statusom zaposlenih v Javnem zavodu mora biti
na sejo sveta zavoda vabljen tudi predstavnik reprezentativnega sindikata.
Predsednik sveta zavoda na sejo sveta zavoda lahko
povabi tudi druge osebe, kolikor je njihova prisotnost pomembna za obravnavo posamezne točke dnevnega reda.
Vabljene osebe iz prejšnjega stavka nimajo pravice odločanja in glasovanja.
19. člen
Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo zaposleni v Javnem zavodu.
20. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program dela Javnega zavoda in spremlja
njegovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta
ter spremlja njegovo izvajanje;
– obravnava polletno poročilo o poslovanju Javnega
zavoda;
– sprejema letno poročilo Javnega zavoda;
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– z večino glasov vseh članov sprejema statut Javnega
zavoda in sicer s soglasjem ustanovitelja;
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda, vključno
z vsemi ceniki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem
Občinskega sveta Občine Kočevje;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod
pogoji, ki so določeni v 28. členu tega akta;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni
pred potekom mandata obstoječega direktorja;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
21. člen
Člana sveta zavoda, predstavnika ustanovitelja, lahko
pred potekom mandata razreši Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana, če:
– se ta ne udeležuje sej sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da ta članstvo v svetu zavoda izrablja
ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– ta ravna v nasprotju z določbami akta o ustanovitvi
ali statuta zavoda;
– je času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje.
22. člen
Podrobnejša pravila o delovanju sveta zavoda se določijo s poslovnikom, ki ga sprejem svet zavoda z večino
glasov vseh članov sveta. Z enako večino se sprejmejo tudi
spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
Direktor Javnega zavoda
23. člen
Direktor je poslovodni organ Javnega zavoda. Organizira in vodi delo ter poslovanje Javnega zavoda in predstavlja
ter zastopa Javni zavod v pravnem prometu. Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela Javnega zavoda.
Direktor mora pri svojem delu ravnati kot dober gospodar
in je dolžan varovati poslovne skrivnosti Javnega zavoda.
Direktor mora zagotoviti in je hkrati odgovoren za poslovanje Javnega zavoda, v skladu z zakonom in odlokom
o ustanovitvi.
24. člen
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo in poslovanje Javnega zavoda;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt in odgovarja
za njegovo izvedbo;
– pripravi akt o organizaciji dela;
– obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu Javnega
zavoda;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev;
– skrbi za sodelovanje Javnega zavoda s sorodnimi
organizacijami v državi in tujini;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in
investicijskega vzdrževanja;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda;
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
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– skrbi za promocijo Javnega zavoda, skrbi za trženje
storitev in oblikuje predlog cen storitev;
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za
izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj
iz njegove pristojnosti;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o razporejanju delovnega časa;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost;
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice;
– druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi.
25. člen
Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Javnega
zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku
mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazba ali izobrazbo 2. bolonjske
stopnje,
– ima strokovno poznavanje področja dela v javnem
zavodu s področja glavnih dejavnosti Javnega zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno,
enega pasivno).
26. člen
Razpisni postopek ter pravice, obveznosti kandidatov
v zvezi z razpisom za direktorja Javnega zavoda določa
zakon, ki ureja javne zavode in akt o ustanovitvi Javnega
zavoda.
Pogodbo z direktorjem ali z vršilcem dolžnosti direktorja
v imenu zavoda sklene predsednik sveta zavoda.
27. člen
Direktor Javnega zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja javne zavode in aktu o ustanovitvi
Javnega zavoda.
Direktorja razreši svet zavoda z večino vseh glasov
članov sveta zavoda ob soglasju občine ustanovitelja.
Pred razrešitvijo je treba direktorja seznaniti z razlogi
za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper
sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
28. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, pa tega ni
bilo mogoče predvideti vnaprej in v primeru, če direktor poda
odstopno izjavo, svet zavoda z dnem, s katerim je dotedanji
direktor razrešen, imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Le-ta
je imenovan le za čas:
– do imenovanja direktorja na način in pod pogoji, kot
jih določa drugi odstavek tega člena;
– do imenovanja novega vršilca dolžnosti na način in
pod pogoji, ki jih določa tretji odstavek tega člena.
Najkasneje v roku 7 dni po imenovanju vršilca dolžnosti
s strani sveta zavoda mora ta na spletni strani zavoda in
vsaj enem tiskanem mediju, objaviti javni razpis za novega
direktorja. Po poteku roka za prijavo kandidatov, mora svet
zavoda najkasneje v roku 30 dni ustanovitelju v soglasje posredovati predlog novega direktorja. Soglasje k imenovanju
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predlaganega kandidata za direktorja poda občinski svet.
Kandidat nastopi mandat naslednji dan po tem, ko ga potrdi
svet zavoda, vendar najkasneje v roku 30 dni po glasovanju
na občinskem svetu, sicer soglasje preneha veljati.
Če predlagani kandidat ne dobi ustrezne podpore občinskega sveta, mora župan, ne glede na določbe prvega
odstavka tega člena, najkasneje v roku 7 dni imenovati novega vršilca dolžnosti, ki bo naloge opravljal do imenovanja
novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta.
Za vršilca dolžnosti je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
pogoje, ki so določeni za direktorja.
29. člen
Med začasno odsotnostjo direktorja ga nadomešča
vodja sektorja, ki ga za to pisno pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec v času nadomeščanja opravlja tista dela in
naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor.
Strokovni svet
30. člen
Za obravnavo vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima Javni zavod
strokovni svet.
Strokovni svet sestavlja pet članov, od tega trije s področja turizma in dva s področja kulture.
Član strokovnega sveta ne more biti oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v zavodu. Član strokovnega sveta
tudi ne more biti član sveta zavoda ali direktor.
Člane strokovnega sveta, ki morajo biti strokovnjaki
s področja dela Javnega zavoda, ob njihovem soglasju na
podlagi javnega poziva imenuje svet zavoda.
Za svoje delo so člani upravičeni do povračila dejansko
nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne
uslužbence.
Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta Ne glede
na navedeno mandat članom strokovnega sveta avtomatično
preneha 60. dan po prenehanju mandata direktorja. V primeru, da pride v mandatni dobi strokovnega sveta do spremembe kateregakoli člana strokovnega sveta in imenovanja
novega člana, traja mandat nadomestnega člana do konca
trajanja mandata strokovnega sveta.
31. člen
Konstitutivno sejo strokovnega sveta, na kateri izmed
sebe, z večino prisotnih članov strokovnega svet, imenujejo
vodjo strokovnega sveta, skliče predsednik sveta zavoda,
ki sejo tudi vodi do imenovanja predsednika strokovnega
sveta.
32. člen
Seje strokovnega sveta sklicuje predsednik strokovnega sveta.
Predsednik strokovnega sveta je dolžan sklicati sejo
strokovnega sveta tudi na pobudo sveta zavoda, direktorja,
ustanovitelja ali kadar to pisno zahtevajo najmanj trije člani
strokovnega sveta zavoda. Vlagatelji zahteve za sklic seje
strokovnega sveta morajo predlagati dnevni red in pripraviti
gradivo s predlogi sklepov za obravnavo. Predsednik strokovnega sveta mora sejo sklicati najmanj v roku 7 dni po
prejemu zahteve in gradiva.
En izvod sklica seje strokovnega sveta pošlje predsedniku sveta zavoda, enega pa direktorju zavoda. Enako velja
za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje strokovnega
zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
Člani strokovnega sveta glasujejo javno, razen če tajno
glasovanje za posamezno glasovanje zahteva večina navzočih članov strokovnega sveta zavoda.
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Strokovni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna
več kot polovica članov strokovnega sveta zavoda.
Strokovni svet načeloma sprejema svoje odločitve s
soglasjem vseh na seji prisotnih članov. Naloga vodje strokovnega sveta je, da poskuša o vsakem posameznem vprašanju doseči soglasje.
V primeru, če soglasje ni doseženo, se o posameznem
vprašanju odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če
zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov strokovnega
sveta.
33. člen
Na sejo strokovnega sveta se vedno povabi direktorja
Javnega zavoda.
Kadar se na seji strokovnega sveta obravnavajo vprašanja, povezana z zadevami v pristojnosti sveta zavoda,
ali če je seja sklicana na pobudo sveta zavoda, mora biti
na sejo strokovnega sveta zavoda vabljen tudi predstavnik
sveta zavoda.
Predsednik strokovnega sveta lahko na sejo povabi
tudi druge osebe, kolikor je njihova prisotnost pomembna za
obravnavo posamezne točke dnevnega reda.
34. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge oziroma pristojnosti:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
Javnega zavoda,
– sodeluje pri oblikovanju strokovnih predlogov za dolgoročni program na področju turizma in kulture.
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– podaja mnenje o načrtu nabave osnovnih sredstev,
tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– opravlja druge z veljavnimi predpisi določene naloge.
35. člen
Administrativno tehnične naloge za strokovni svet zavoda opravljajo zaposleni v Javnem zavodu.

V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
36. člen
Sredstva za delo pridobiva Javni zavod iz naslednjih
virov:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami oziroma uporabninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s
predpisi.
37. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek
z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki
ga odobri svet zavoda, mora Javni zavod vplačati v proračun
Občine Kočevje.
Višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jo mora Javni zavod do 30. aprila tekočega leta prenesti v proračun
ustanovitelja ugotovi svet zavoda vsako leto ob obravnavi
zaključnega računa in v skladu s finančnim načrtom Javnega
zavoda za tekoče leto.
38. člen
Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora Javni
zavod pokriti iz lastnih sredstev. Kolikor lastna sredstva ne
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zadoščajo, mora direktor Javnega zavoda ukrepati na način
kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje poslovanja.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko, kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere
niti Javni zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za
pokritje izgube zagotovi tudi ustanovitelj.
39. člen
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Za zadolževanje se
štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih,
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
40. člen
Javni zavod kot pravna oseba sklepa pravne posle v
svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle
v okviru dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in tem
statutom, ki so vpisane v sodni register.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti Javnega zavoda ne odgovarja.
41. člen
Javni zavod je upravitelj osnovnih sredstev, ki jih pridobi oziroma so mu predana v posest z namenom opravljanja
njegove dejavnosti. Pri tem je dolžan ravnati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
Upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki so last ustanovitelja, z njimi pa upravlja Javni zavod, se podrobneje uredi s
pogodbo o upravljanju.

VII. JAVNOST DELA ZAVODA

Uradni list Republike Slovenije
špekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov
na upravnem in poslovno-finančnem področju.
Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih
vprašanjih v zvezi z delovanjem Javnega zavoda in upravljanja s sredstvi.
44. člen
Javni zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja:
– k spremembi statusa Javnega zavoda,
– k spremembi imena in sedeža Javnega zavoda,
– k spremembi dejavnosti Javnega zavoda,
– k statutu in vsem njegovim spremembam,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja Javnega zavoda.
IX. NADZOR
45. člen
Nadzor nad poslovanjem Javnega zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska
uprava, Nadzorni odbor ali zunanji izvajalci
– Računsko sodišče Republike Slovenije in drugi organi
nadzora.
Javni zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Predmet notranje
revizije poslovanja določi direktor Javnega zavoda v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.
X. KONKURENČNA PREPOVED
46. člen
Direktor zavoda ne sme za svoj ali tuj račun opravljati
dejavnosti, ki za zavod pomenijo konkurenco.
47. člen
Za zaposlene v zavodu se lahko v pogodbi o zaposlitvi
dogovori konkurenčna klavzula, v skladu z vsakokrat veljavno delovno pravno zakonodajo glede opravljanja dejavnosti.
XI. DRUGO

42. člen
Delo Javnega zavoda je javno.
Javnost dela Javni zavod zagotavlja preko svoje spletne strani, spletnih družabnih omrežjih, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
Javnost obvešča o delu Javnega zavoda direktor oziroma oseba, ki jo direktor za to pooblasti.

48. člen
Zaposleni v Javnem zavodu uresničujejo svoje pravice,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s
predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter kolektivnimi
pogodbami in drugimi splošnimi akti Javnega zavoda.
Zaposleni v Javnem zavodu imajo pravico do sindikalnega organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo
Zaposleni v javnem zavodu so dolžni varovati poklicne in
poslovne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.

VIII. RAZMERJE DO USTANOVITELJA

XII. KONČNE DOLOČBE

43. člen
Javni zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti
finančni načrt, plan razvoja Javnega zavoda, letno poročilo
z izkazom poslovnega izida, dvakrat letno poslati poročilo o
poslovanju Javnega zavoda, najmanj enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi pogosteje, poročati o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja Javnega zavoda ter, po
potrebi, posredovati druge podatke potrebne za spremljanje
dejavnosti Javnega zavoda in za statistične namene.
Javni zavod je ustanovitelju dolžan posredovati vsa
poročila oziroma ugotovitve na podlagi izvedenih revizij, in-

49. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predsednica sveta zavoda
(do izvolitve predsednika)
Tatjana Kverh l.r.
članica sveta zavoda
Ustanovitelj je podal soglasje k statutu na 13. redni seji,
dne 3. 12. 2015.
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Št.

LOG - DRAGOMER
3719.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok,
ki niso vključeni v programe vrtca

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso
vključeni v programe vrtca
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok, ki niso
vključeni v programe vrtca (Uradni list RS, št. 94/08, v nadaljevanju: pravilnik) se v poglavju I. Upravičenci do subvencije,
2. člen spremeni tako, da se dopolni z besedilom v drugem
odstavku tako, da se glasi:
»(2) Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev
oziroma zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: vlagatelj) pod
pogojem, da imata vlagatelj in otrok stalno prebivališče v
Občini Log – Dragomer najmanj 11 mesecev in da je otrok
dopolnil starost 11 mesecev in je bila vlagatelju zavrnjena
vključitev otroka v Osnovno šolo Log - Dragomer, Enoto vrtca
Log - Dragomer.«
2. člen
V poglavju IV. Uveljavljanje subvencije, v 4. členu se doda
četrta alineja, ki se glasi:
»– obvestilo komisije za sprejem otrok v vrtec o zavrnitvi
vključitve otroka v Osnovno šolo Log - Dragomer, Enoto vrtca
Log - Dragomer v tekočem šolskem letu.«
3. člen
Doda se drugi stavek 6. člena, ki se glasi:
»Pravica do subvencije se izda za obdobje enega šolskega leta«.
4. člen
V poglavju V. Izguba pravice do subvencije, se črta prvi
odstavek 9. člena, dodajo se nov prvi, drugi in tretji odstavek
9. člena, drugi odstavek pa postane četrti odstavek 9. člena,
tako da se glasi:
»(1) Pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem
pravilniku morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja te pravice.
(2) Vlagatelji, ki prejemajo subvencijo, so dolžni v roku
15 dni od spremembe obvestiti pristojni občinski organ o vsaki
spremembi, ki vpliva na upravičenost do subvencije iz 2. člena
tega pravilnika.
(3) Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi
katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma
odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega pravilnika, občinska uprava začne postopek po uradni dolžnosti.
(4) Staršem otroka, ki je vključen v programe vrtca, in
ga starši pred vpisom v šolo izpišejo, subvencija ne pripada.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-19/08
Dragomer, dne 18. novembra 2015
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.
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MIREN - KOSTANJEVICA
3720.

Spremembe Statuta Občine
Miren - Kostanjevica

Na podlagi 19.b člena in tretjega odstavka 49. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne
26. 11. 2015 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Statutu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07, 69/14, 93/14) se v šestem odstavku 12. člena, v
osmem odstavku 21. člena, v petem odstavku 22. člena, v
šesti in sedmi alineji drugega odstavka 31. člena, v drugem
odstavku 41. člena, v prvem odstavku 60. člena, v prvem odstavku 61. člena, v prvem in drugem odstavku 64. člena in v
tretjem odstavku 85. člena besedi »tajnik občine« nadomestita
z besedami »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen
Določba štirinajste alineje 69. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– dajejo neobvezujoča mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občine, ki se nahaja
na območju posamezne krajevne skupnosti, ali ga posamezna
krajevna skupnost uporablja«.
Za zadnjo alinejo 69. člena se doda nova šestnajsta
alineja, ki se glasi:
»– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju.«
3. člen
Določba prvega odstavka 70. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti praviloma samostojno opravljajo naslednje
naloge:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni
drugače določeno,
– opravljajo naloge na področju splošne komunalne dejavnosti,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.«
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremembe Statuta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 007-23/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.
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Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine
Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08, 71/14) se v četrtem odstavku
6. člena, v tretjem odstavku 16. člena, v šestem, sedmem,
osmem in desetem odstavku 17. člena, v petem odstavku
21. člena, v prvem odstavku 24. člena, v drugem in petem
odstavku 33. člena, v drugem odstavku 49. člena, v prvem
in četrtem odstavku 54. člena, v prvem odstavku 56. člena, v
57. členu, v drugem in tretjem odstavku 74. člena, v drugem
odstavku 76. člena in v prvem odstavku 125. člena besedi
»tajnik občine« nadomestita z besedami »direktor občinske
uprave« v ustreznem sklonu.

Uradni list Republike Slovenije
– Nova Gorica, 20. december 1999) se v drugem odstavku
4. člena, v 21. členu, v prvem odstavku 22. člena, v drugem
odstavku 23. člena, v 24. členu, v drugem odstavku 25. člena
in v 29. členu besedi »tajnik občine« nadomestita z besedami
»direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za
podpisovanje določenih aktov poslovanja.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-25/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

2. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »kolegiju župana« nadomesti z besedilom »kolegiju občinskega sveta«.
3. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »ob osemnajsti
uri« nadomesti z besedilom »v popoldanskem času«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren
- Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije
in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-24/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

3722.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine
Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo, št. 9

3723.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele
št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3
vse k. o. 2325-MIREN

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B,
111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US,
57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcele
št. 752/2, 671/2, 753/2, 754/2, 755/2 in 755/3
vse k. o. 2325-MIREN
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo
nepremičnine:
parc. št. 752/2 v izmeri 23 m2,
parc. št. 671/2 v izmeri 67 m2,
parc. št. 753/2 v izmeri 76 m2,
parc. št. 754/2 v izmeri 29 m2,
parc. št. 755/2 v izmeri 96 m2 in
parc. št. 755/3 v izmeri 9 m2 vse k.o. 2325-MIREN, ki
predstavljajo del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 75/15) kot javna pot JP 759202 Križišče – Za Vrtami –
Bencinska črpalka (križišče).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah
zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0060/2015-2
Miren, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo
novega trgovskega objekta neposredno ob TC Hofer, dozidave
TC Hofer. Predvidena ureditev obsega:
– gradnjo novega trgovskega objekta z nadstrešnicami,
– gradnjo dozidave TC Hofer,
– ureditev zunanjih utrjenih in zelenih površin,
– gradnjo, prestavitev ali ukinitev potrebne energetske,
komunalne in komunikacijske infrastrukture.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)

MURSKA SOBOTA
3724.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za trgovino Hofer ob Kroški ulici
v Murski Soboti

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl.
US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne
občine Murska Sobota na 8. redni seji dne 26. novembra 2015
sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za trgovino Hofer ob Kroški ulici
v Murski Soboti

(1) Območje OPPN zajema parcele št. 4241/4, 4245/4,
4246/4, 4247/6, 4248/6, vse k. o. Murska Sobota.
(2) Meja območja OPPN poteka na severu po meji
parcele številka 5428, na zahodu po parceli številka 4240/4;
na jugu delno po parceli številka 5427 in delno po parceli
številka 5426; na vzhodu po parceli številka 5428 vse k.o.
Murska Sobota.
(3) Velikost območja OPPN je 9778 m².
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
V PROSTOR
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
(1) Območje se bo prometno napajalo iz obstoječe dostopne ceste in preko obstoječega uvozno izvoznega priključka ter
preko manipulativnih površin na območju.
(2) Umesti se novi trgovski objekt na vzhodnem delu
območja obdelave. Objekt je lahko razdeljen na več različnih
uporabnikov in se lahko gradi v več fazah.
(3) Na vzhodni strani TC Hofer se umesti podaljšek obstoječega objekta.
(4) Uredi in prilagodi se pripadajoča zunanja ureditev.
6. člen
(opis prostorskih ureditev)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt za trgovino Hofer ob Kroški cesti v Murski Soboti«,
v nadaljevanju OPPN.
(2) OPPN je izdelalo podjetje OSA arhitekti d.o.o.,
Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta: 14-170,
2015.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se načrtuje prostorska ureditev območja. Znotraj ureditvenega območja se določijo pogoji glede
posegov v obstoječe objekte in pogoji glede nadaljnjega razvoja območja.
Določijo se pogoji za gradnjo novih stavb, pogoji za izvedbo javne gospodarske infrastrukture ter pogoji za ureditev
okolice stavb v okviru lastnih parcel.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka še grafični
del in priloge.

(1) Funkcionalna enota je kompletno območje obstoječega trgovskega objekta in predvidenih objektov z manipulativnimi in parkirnimi površinami. Funkcionalna enota 2 je območje
novega trgovskega objekta.
(2) Na območju OPPN so predvidene sledeče ureditve:
– gradnja novega trgovskega objekta,
– dozidava obstoječega TC Hofer,
– gradnja in preureditev zunanjih površin,
– gradnja, rekonstrukcija in odstranitev komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture,
– ureditev parkirnih mest.
7. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustnih dejavnosti gradenj
in drugih del ter objektov)
(1) Vrste dopustnih dejavnosti:
– trgovina in storitvena dejavnost,
– dejavnost priprave ter strežbe jedi in pijač,
– skladiščna dejavnost,
– poslovno proizvodna dejavnost,
– obrtna dejavnost,
– promet.

Stran

10764 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se
dopuščajo:
– gradnja novih objektov,
– tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in
napravah,
– nadzidave in dozidave novih objektov s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
opredeljenih s tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so opredeljeni v tem odloku,
– odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– funkcionalne izboljšave za sodobnejše tehnologije,
– gradnja, rekonstrukcija in odstranitev objektov in naprav
za potrebe komunale, energetike prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje ter rekonstruiranje manipulativnih in prometnih površin,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitev oglasnih panojev, pilonov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru
določil tega odloka.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki so dopuščeni skladno z
veljavnimi predpisi ter v določilu tega odloka:
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– gostinske stavbe,
– skladišča,
– obrtne stavbe,
– prometne ureditve, ceste
– poslovne in proizvodne stavbe,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi:
distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi
in distribucijski komunikacijski vodi.
(4) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih virov energije.
(5) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
8. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
(1) Regulacijski elementi
Posegi v prostor upoštevajo regulacijske elemente, ki
imajo naslednji pomen:
– regulacijska linija (RL) razmejuje površine v javni rabi,
dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni
rabi,
– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti vsaj z
enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Objekt lahko presega gradbeno linijo le s funkcionalnimi
elementi, ki ne vplivajo bistveno na oblikovni vtis gradbene
mase. To so nadstreški, nastopne stopnice, vhodi, vetrolovi
manjši izzidki. Za fasado, katere deli presegajo gradbeno linijo,
veljajo naslednji pogoji:
– skupna dolžina vseh delov fasade, ki presegajo gradbeno linijo, ne sme biti daljša od 20 % dolžine tlorisne projekcije
celotne fasade ob gradbeni liniji,
– skrajna točka presegajočega dela objekta od gradbene
linije, ne sme biti oddaljena več kot 3.0 m,
– višina objektov (Ho) je zgornja kota stropne konstrukcije.
(2) Oblikovanje objektov
Pri oblikovanju novogradenj je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– objekti se morajo držati navedenih regulacijskih elementov,
– objekti so lahko grajeni ali montažni,
– grajeni morajo biti iz trajnih materialov.
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(3) Lega stavb je določena v karti »Tehnični elementi
za zakoličenje novih gradbenih parcel in objektov«, kjer je s
koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu
natančno določena lega posameznih objektov in velikost ter
lega posameznih parcel.
(4) Posebna merila in pogoji za oblikovanje objektov:
– lega posameznih stavb 1/1 je določena z gradbeno
linijo, odstopanje je možno navznoter,
– tolerance tlorisnih dimenzij stavb so ±1,00 m,
– največja dopustna višina objekta Ho = 7.00 m, odstopanje je možno navzdol,
– objekti so etažnosti P,
– streha je ravna, zaključena z atiko,
– najmanjši odmiki objektov od parcelnih mej so 4,0 m,
kolikor je odmik manjši, je potrebno pridobiti soglasje lastnika
sosednjega zemljišča.
(5) Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih
V času trajanja OPPN so na vseh obstoječih objektih dovoljena investicijsko-vzdrževalna dela. Dovoljene so:
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave v okviru gabaritov
in pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju
OPPN.
Spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje v ureditvenem območju OPPN.
Dopustne so tudi rušitve vseh obstoječih objektov. Po odstranitvi objekta se lahko na njihovem mestu postavi nov objekt
pod pogoji, ki veljajo za novogradnje v ureditvenem območju
OPPN, skladno z veljavno zakonodajo.
9. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko
izvaja skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega
odloka.
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
Nezahtevni objekti:
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti,
– objekt za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– urbana oprema.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcelne meje umaknjeni v notranjost parcele min. 1,0 m, na mejo
parcele se lahko umestijo samo s soglasjem lastnika sosednje
parcele.
(4) Postavitev ograj v območju križišč ne sme ovirati odvijanja prometa ali ovirati vzdrževanje infrastrukturnega omrežja.
Ograje so lahko visoke max. 1,50 m. Ograje so lahko mrežne,
zidane ali lesene.
10. člen
(pogoji in usmeritve za urejanje odprtih površin)
(1) Območja utrjenih površin bodo predstavljala manipulativne in parkirne površine.
(2) Postavitev reklamnih tabel, totemov, informacijskih
tabel in ostalega mora biti predvidena tako, da ne bo ovirala
prometa in zmanjševala preglednosti pri vključevanju na in s
površin območja obdelave.
(3) Ureditev prostih in zelenih površin je v smislu zapolnitve robov območja obdelave.
(4) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Vse površine morajo biti brez grajenih in komunikacijskih
ovir.
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V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)
(1) Vse povozne in pohodne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem
padavinskih voda ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi in
interventnimi vozili.
(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene
pešcem. Vsi dostopni elementi morajo biti grajeni brez arhitekturnih ovir.
12. člen
(prometno omrežje)
(1) Ureditveno območje OPPN se napaja preko obstoječe
ceste, preko obstoječega uvozno-izvoznega priključka.
(2) Mirujoči promet: Na območju ureditvenega območja
OPPN so vsa parkirišča, ki so namenjena obiskovalcem, urejena v okviru lastnih parcel. Vsako parkirno mesto je velikosti
2,70 x 5,00 m. Parkirno mesto za invalide je veliko 3,50 x 5,00 m.
13. člen
(parkirne površine, interventne poti, dostava)
(1) Na območju obdelave je zagotovljeno zadostno število
parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce.
(2) Dostava in intervenca se vršita preko obstoječega
uvozno-izvoznega priključka in preko utrjenih površin znotraj
območja.

Št.

93 / 7. 12. 2015 /

Stran

10765

16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na območju se nahaja obstoječe javno vodovodno
omrežje, ki ga je potrebno dopolniti in prilagoditi s predvidenim.
(2) Predvidena priključitev novega objekta se izvede iz
primarnega voda v skladu s projektom št. 601/08. Zagotovi se
minimalni obratovalni tlak 1,5 bar.
(3) Vsi objekti morajo biti priključeni preko merilca vode,
ki se nahaja v vodomernem jašku.
(4) Zagotovi se hidrantno omrežje na katerega se lahko
navežejo hidranti: nadzemni NH DN 80, podzemni PH DN 80,
notranji DN 50.
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju se nahaja obstoječe kanalizacijsko
omrežje, ki ga je potrebno prilagoditi in dopolniti s predvidenim.
(2) Za celotno območje OPPN je potrebno zagotoviti ločeno odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda.
(3) Vse fekalne odpadne vode in onesnažene meteorne
vode je potrebno navezati na obstoječo kanalizacijo in čistiti na
CČN Murska Sobota.
(4) Meteorne odpadne vode se vodijo ločeno. Onesnažene padavinske vode je potrebno predhodno očistiti, padavinske
vode iz streh se vodijo preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov v ponikovalnice.
(5) Celotna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno, ob
upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki veljajo ter predpisov s
področja varstva okolja in ob upoštevanju smernic s področja
upravljanja z vodami.
18. člen

14. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(pešci in kolesarji)

(1) Na območju obdelave se nahaja obstoječe elektro
energetsko omrežje, ki ga je potrebno prilagoditi in dopolniti s
predvidenim.
(2) Na obravnavanem območju potekajo naslednji elektro
energetski vodi:
– 20 kV kablovod SOBOTA AGROSERVIS–HOFER KROŠKA (k-533),
– 20 kV kablovod SOBOTA SCT–HOFER KROŠKA
(K-288),
– Transformatorska postaja TP 20/0,4 kV SOBOTA HOFER KROŠKA (T-829).
(3) Pred načrtovanjem in izvedbo se mora izdelovalec
dokumentacije seznaniti s točno lokacijo obstoječih vodov.
(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju je
potrebno upoštevati vse veljavne pravilnike, normative in tipizacije.
(5) Na območju OPPN se nahaja obstoječa javna razsvetljava, ki je v lasti investitorja.

(1) Promet pešcev in kolesarjev je zagotovljen in se odvija
po manipulativnih površinah.
(2) Talne prometne označbe zagotavljajo varno gibanje
znotraj območja obdelave.
(3) Ob objektih so predvidena odstavna mesta za kolesa.
15. člen
(skupne določbe glede komunalnega, energetskega
in komunikacijskega omrežja)
(1) Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo in
projektirano komunalno in energetsko infrastrukturo. OPPN
obravnava komunalne in energetske priključke do priključnega
mesta na komunalno in energetsko infrastrukturo, četudi le-ti
segajo izven ureditvenega območja OPPN.
(2) Komunalni priključki so predvideni za vsak objekt v
ureditvenem območju OPPN individualno.
Investitor si je dolžan pred izvedbo komunalne in energetske infrastrukture pridobiti projekte PGD in soglasja upravljavcev.
(3) Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od
posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu
natančno določiti lego posameznih vodov.
(4) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve.
Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki
mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve
tega OPPN. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitve v
OPPN (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko utemeljena in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
(5) Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vodov ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi
izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo
mogoče predvideti.

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV)
(1) Na območju obdelave se nahaja obstoječa kabelska
kanalizacija, ki jo je potrebno prilagoditi in dopolniti s predvideno.
(2) Priključitev na kabelsko kanalizacijo ni obvezna.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na območju obdelave se nahaja obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki ga je potrebno prilagoditi in
dopolniti s predvidenim.
(2) Pred načrtovanjem in izvedbo se mora izdelovalec
dokumentacije seznaniti s točno lokacijo obstoječih vodov.
(3) Pred izvedbo je potrebno vse podzemne vode ustrezno označiti in zaščititi v obsegu 2,0 m pred in izza osi plinovodne cevi.
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21. člen
(ogrevanje)
(1) Predvideni objekt se bo ogreval na zemeljski plin.
(2) Dopustna je uporaba vseh alternativnih virov ogrevanja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
22. člen
(kulturna dediščina)
(1) Pri načrtovanju in izvedbi načrtovane ureditve je potrebno upoštevati zahteve za celostno ohranjanje kulturne dediščine in načela trajnostnega razvoja.
(2) Območje obdelave se nahaja v območju registriranega
arheološkega najdišča Murska Sobota: Arheološko najdišče
Grofovsko I, EŠD 15541. Skladno z varstvenim režimom so bile
že opravljene arheološke raziskave in je zemljišče sproščeno
za gradnjo.
(3) Celotno območje, ki ga obravnava OPPN, je bilo arheološko raziskano leta 2014, arheološke ostaline so bile v celoti
odstranjene. Arheološko raziskavo je izvedel Pomurski muzej
Murska Sobota, skladno z izdanim kulturno varstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin Ministrstva
za kulturo, št. 62240-132/2014/3 z dne 19. 5. 2014.
(4) Za izvedbo posegov v območje urejanja ni potrebno
pridobivati kulturno varstvenega soglasja pristojnega organa in
velja le splošen, z zakonom predpisan način ravnanja v primeru
naključne najdbe arheološke ostaline.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
23. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Med izvajanjem del na ureditvenem območju OPPN je
potrebno upoštevati naslednje ukrepe:
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v
suhem in vetrovnem vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materialov
z območja urejanja na javne prometne površine,
– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehanizacijo
in vse naprave, ki se uporabljajo pri izvajanju del,
– prepovedano sežiganje odpadnih materialov, ki nastanejo med gradnjo.
(2) Vsi izpusti iz objekta (klimatski, ostali zračniki) naj se
namestijo na strehe objektov (če je to mogoče) ali ob objektih.
Vsi izpusti snovi v zrak morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri
v skladu z zakonskimi zahtevami.
(3) Prevozna sredstva naj bodo v stanju mirovanja na območju OPPN ugasnjena. Pri izdelavi projektne dokumentacije
je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja
varovanja zraka, tako, da ne bodo presežene posamezne
dovoljene vrednosti.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva
pred hrupom se zagotovijo vsi potrebni ukrepi, da zakonsko
opredeljene vrednosti ne bodo presežene.
(2) Pred začetkom urejanja območja OPPN, naj se pripravi načrt izvajanja del. Načrt mora biti pripravljen tako, da bo
ob njegovem upoštevanju začasna obremenitev s hrupom na
sprejemljivi ravni.
25. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti
je potrebno upoštevati določila vseh veljavnih predpisov s področja varstva voda.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pri urejanju območja se morajo uporabljati transportna
sredstva, ki so brezhibna, stroji in naprave, ki so tehnično brezhibni. Pri urejanju prostora je dovoljena uporaba samo tistih
materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti
za okolje.
(3) Vozne in parkirne površine na gradbenih parcelah naj
bodo izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi
robniki in nagnjeni proti iztokom, ki naj bodo opremljeni s peskolovi in lovilniki olj.
(4) Nevarnih tekočin ni dovoljeno hraniti nad neutrjenimi
površinami. Nevarne tekočine v objektih in nad utrjenimi površinami je treba hraniti nad lovilnimi posodami oziroma nad
lovilniki razlitih tekočin. Morebitni nadzemni rezervoarji morajo
biti izdelani, postavljeni in opremljeni tako, da je vedno in brez
posebnih priprav mogoča kontrola tesnosti. Padavinske odpadne vode naj se prednostno odvajajo na ponikovanje, če je to
možno.
(5) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih,
tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin, je treba
speljati v ponikanje ali naravni odvodnik preko lovilca olj, ki ga
je treba redno vzdrževati in po potrebi čistiti.
26. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na obravnavanem območju ni zavarovanih območij
narave, naravnih vrednot ali ekološko pomembnih območij, kot
tudi ne območij Natura 2000.
(2) Skladno Zakonom o ohranjanju narave se na območju
parkirišča predvidi zasaditev vsaj dvajsetih dreves in prav toliko
grmovnic.
(3) Za zasajanje se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste (beli gaber, hrast graden, enovrati glog, brogovita,
dobrovita, trdoleska, rdeči dren).
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Odpadki se zbirajo na gradbenih parcelah objektov.
Pri obratovanju objektov v ureditvenem območju OPPN bodo
nastajali komunalni odpadki, ki se bodo zbirali v za to namenjenih posodah in jih bo odvažalo javno podjetje na mestno
deponijo.
(2) Dostop za komunalna vozila je zagotovljen po vseh
javnih dovoznih cestah. Investitorji objektov morajo na gradbeni
parceli predvideti odjemno mesto tako, da bo mogoč dostop s
komunalnimi vozili.
(3) Zbiranje, skladiščenje, prevoz in predelava odpadkov
morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in
da niso uporabljeni postopki in metode, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa:
– čezmerno obremeniti vode, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevati s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšali življenjske razmere za živali in rastline ali
– škodljivo vplivati na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
28. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena.
(2) Obravnavano območje se nahaja v območju VII. stopnje potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,1 g.
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Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju
srednje. Za objekt ni potrebna gradnja zaklonišča, potrebna je
ojačitev prve plošče.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt hitrega ukrepanja. Možnost razlitja nevarnih snovi ase zmanjša ob upoštevanju naslednjih ukrepov:
– Nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije
– Nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov
– Nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V okviru varstva pred požarom se izvedejo naslednji
ukrepi:
– intervencijske poti in površine
– požarna voda in hidrantno omrežje
– potrebni odmiki med objekti
– poti za evakuacijo.
(2) Intervencijske poti in površine
Vsa zemljišča v ureditvenem območju OPPN so v primeru
požara dostopna po javnih dostopnih cestah. Uvozi na posamezne funkcionalne enote morajo ustrezati širinam in radiem
glede na SIST DIN 14090.
Vse dostopne ceste ustrezajo standardu SIST DIN 14090.
Javne ceste in tudi notranje ceste so dovolj široke, da je na njih
mogoče zagotoviti delovne površine.
Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton.
(3) Požarna voda in hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje požara uporabljala
voda iz javnega vodovodnega omrežja, na katero se bo navezalo interno hidrantno omrežje. Če se v fazi projektiranja
izkaže, da javno vodovodno omrežje ne zadošča za potrebe
gašenja, si mora investitor na lastni gradbeni parceli zagotoviti ustrezno požarno varnost v skladu s požarnimi predpisi.
Intervencijske poti so vse javne dostopne poti na območju
OPPN.
(4) Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji za
posamezno stavbo v ureditvenem območju OPPN v skladu s
požarnimi predpisi.
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe,
da se zmanjša možnost za nastanek požara in preprečitev
širitve na sosednje zemljišče.
30. člen
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IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
PODROBNEGA NAČRTA
31. člen
(etapnost gradnje)
(1) Gradnja na območju OPPN se lahko izvaja etapno.
(2) Etapa predstavlja zaključeno funkcionalno enoto,
vključno s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
32. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)
(1) Pri izvedbi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se
pri projektiranju ali izvedbi pridobijo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljevarstvenega vidika.
(2) Spremembe ne smejo poslabšati okoljskih in prostorskih razmer in ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom.
33. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)
(1) Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski
rešitvi zunanje ureditve. Upošteva se niveleto dostopne ceste
kot izhodiščno točko ureditve.
(2) Odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov so
lahko +/- 2,0 m.
(3) Odstopanja od vertikalnih gabaritov so lahko +/- 2,0 m.
(4) Pri realizaciji komunalnih vodov, objektov in naprav
so dopustni premiki tras komunalnih vodov in prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju terena,
izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše iz oblikovalskega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega vidika, s
katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji
ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in
naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko
infrastrukturo.
(5) Dovoljeno je združevanje ali razdruževanje parcel.
(6) Dovoljena je postavitev tehnične opreme ali solarnih
elementov na streho.
XI. KONČNE DOLOČBE

(varovanje tal)

34. člen

(1) Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v
podtalje. Kanalizacija in priključki, lovilci olj in maščob morajo
biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno
upoštevati predpise s področja varovanja okolja.
(2) Z rodovitno prstjo tal, ki se odstrani z matične podloge, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohranja njena
plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje živice in
mrtvice. Rodovitna zemlja se začasno odlaga na največ 1.2 m
visoke nasipe.
(3) Površine, ki bodo med urejanjem območja OPPN
razgaljene, je treba ponovno zasuti, površinsko komprimirati,
humusirati in zatraviti, če na teh površinah ni predvidena zazidava (zelene površine).
(4) V primeru razlitja nevarnih snovi v času gradnje, naj
se izvedejo sanacijski ukrepi s takojšnjim izkopom onesnažene
zemljine in z deponiranjem na ustrezno lokacijo.

(vpogled v OPPN)
OPPN s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota in na
sedežu Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.
35. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2014-26(182)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih
za območje ČE 5

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,
79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na
8. redni seji dne 26. novembra 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih
za območje ČE 5
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono v Černelavcih za območje
ČE 5«, v nadaljevanju OPPN.
(2) OPPN je izdelal RATING – ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, RATNIK OTO s.p., Šercerjevo naselje 18,
9000 Murska Sobota, pod številko OPPN 1/15 september 2015.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje
z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogoje glede priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvom pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih
odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
(2) Sestavni del OPPN so poleg odloka tudi grafični del
in priloge.
lI. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo
in gradnjo gospodarske cone na nepozidanem zemljišču ob
občinski cesti LC 269020 Černelavci–Predanovci. Predvidena
ureditev obsega:
– gradnjo industrijskih objektov,
– gradnjo objektov, ki služijo kot pokrite skladiščne površine,
– ureditev manipulativnih površin,
– ureditev zunanjih utrjenih in zelenih površin,
– gradnjo potrebne prometne, energetske, komunalne in
komunikacijske infrastrukture.
llI. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja severno od naselja Černelavci ob občinski cesti LC 269020 Černelavci–Predanovci, ki
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na severni strani meji na obstoječi pozidani kompleks podjetja
ROTO in INOKS, vzhodno na reko Ledavo, južno na gozd ter
zahodno na občinsko cesto LC 269020 Černelavci–Predanovci.
(2) Območje OPPN obsega območje parcel št. 1381/1,
1381/2, 1383, 1384/2, 1385/2 ter 1386/2 vse k.o. Černelavci.
(3) Območje izven meje OPPN, kjer so načrtovane
ureditve gospodarske javne infrastrukture, obsegajo parcele 1379/11, 1379/10, 1377/1, 1384/1, 1386/1, 1370 vse k.o.
Černelavci.
(4) Velikost območja OPPN je 35.889,6 m2.
(5) Faktor zazidanosti je 0,27.
lV. UMESTITEV
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
(1) OPPN zajema zemljišča znotraj območja, ki mejijo
zahodno na občinsko cesto LC 269020 Černelavci–Predanovci, severno na obstoječi pozidani kompleks podjetja ROTO in
INOKS, vzhodno na reko Ledavo ter južno na gozd. V naravi
je zemljišče gozd, je nepozidano, teren je ravninski. Prometna
dostopnost je iz smeri Černelavci in iz smeri Predanovci.
(2) OPPN obravnava gradnjo industrijskih stavb in stavb,
ki služijo kot pokrita skladiščna z vsemi pripadajočimi ureditvami. Število objektov skupaj je 10.
6. člen
(opis prostorskih ureditev)
(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja 10 industrijskih stavb in stavb, ki služijo kot pokrita skladišča s pripadajočimi površinami. Objekti so nameščeni vzdolžno ob notranji
cesti na parcelah 1381/1, 1381/2, 1383, 1384/2, 1385/2 vse
k.o. Černelavci. Promet na notranji cesti je dvosmerni. Preostali
deli zemljišča naštetih parcel ter parcela 1386/2 k.o. Černelavci
so namenjeni zelenim površinam, manipulacijskim površinam
in površinam za mirujoči promet.
(2) Na območju OPPN so predvidene sledeče ureditve:
– gradnja novih industrijskih stavb za proizvodnjo,
– gradnja novih stavb, ki služijo kot pokrite skladiščne
površine,
– ureditev manipulativnih površin,
– ureditev parkirnih mest in zunanjih ureditev,
– ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov.
7. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustnih dejavnosti, gradenj
in drugih del ter objektov)
(1) Vrsta dopustnih dejavnosti:
– proizvodnja, montaža, skladiščenje izdelkov.
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se
dopuščajo:
– gradnja novih objektov,
– tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih in
napravah,
– nadzidave in dozidave novih objektov in naprav do
opredeljenih gabaritov v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki
so opredeljeni v tem odloku,
– odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
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– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih
prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru
določil tega odloka.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z
veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
– 105: industrijske stavbe in skladišča (po enotni klasifikacij CC-SI),
– nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil tega
odloka.
– Objekti transportne infrastrukture:
– ceste,
– prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi.
– Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi:
– distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski
vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
(4) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih energetskih virov:
– fotovoltaične elektrarne, kolektorji ipd. Tovrstni objekti
se umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja
obravnave in širše skladno z namensko rabo območja.
Energetski objekti:
– solarne elektrarne, toplarne,
– naprave za soproizvodnjo toplote in energetike iz biomase.
(5) Dopuščene dejavnosti se lahko umestijo v zgoraj navedene stavbe oziroma objekte.
8. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) V grafičnih prilogah je z rdečo črtkano črto narisano
funkcionalno območje OPPN, ki predstavlja, kjer so lahko locirani objekti, z upoštevanimi odmiki od parcelnih mej in drugih
ureditev izven območja OPPN. V funkcionalnem območju je
dopustna postavitev objektov in dejavnosti v njih, ki so natančneje opredeljene v 7. in 9. členu tega odloka. Grafične priloge
podajajo idejno zasnovo postavitve objektov, njihova natančna
razporeditev, velikost in namembnost posameznega objekta,
se opredeli v projektni dokumentaciji, ob upoštevanju vseh
veljavnih predpisov za tovrstne objekte.
(2) Industrijska dejavnost obsega sledeči program:
– industrijski objekt
– prostor za proizvodnjo,
– prostor za skladiščenje,
– kotlovnica,
– pisarne,
– garderobe in sanitarije zaposlenih,
– instalacijska niša,
– stavba, ki služi kot pokrita skladiščna površina
– prostor za skladiščenje,
– pisarne,
– garderobe in sanitarije zaposlenih,
– instalacijska niša,
– manipulativne površine,
– utrjene in zelene površine.
(3) Arhitekturni izraz objektov mora slediti čistim linijam.
Fasadna obloga bo kombinacija pločevinastih ali steklenih površin in masivnih zidov, skladno s celostno podobo investitorja.
(4) Urbanistični pogoji, arhitekturne in oblikovalske rešitve
glede vseh objektov na območju OPPN:
– objekti v grafičnih prilogah so zarisani z belo črto v
maksimalnem tlorisu,
– objekti so oblikovani enostavno, minimalistično, s sodobnim oblikovanjem, enostavnejšo členitvijo fasad iz sodobnih
materialov in barv, ki morajo zagotavljati kvaliteto in trajnost,
– dovoljeno je odvzemanje manjših kubusov na osnovni
tloris, objekti se obravnavajo kot celota in morajo biti med seboj
usklajeni,
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– vse strehe so enako oblikovane, ravne z minimalnim
naklonom skritim za vencem,
– oblikovanje ter horizontalna in vertikalna členitev fasadnih elementov naj bo enostavna in poenotena po celem
območju.
(5) Višina objektov je do P+2. Višina venca objektov je
do 10,0 m.
9. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko izvaja skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka.
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Nezahtevni objekti:
– objekt za lastne potrebe (steklenjak, uta, pritlična
lopa, utrjene dovozne poti),
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska
steza, antenski drog, pomožni objekti za spremljanje
stanja okolja),
– začasni objekti (kiosk, tipski zabojnik),
– objekt za oglaševanje.
– Enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti (objekt za odvodnjo ceste,
cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne in
protihrupne ograje),
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– urbana oprema.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno
1,00 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem
lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.
(4) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali
ovirati odvijanja prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Pod pojmom urbane opreme so v odloku opredeljene klopi, otroška igrišča, nadstreški in parkirni sistemi za
kolesa, koši in ograde za smeti, informacijske table, nabiralniki,
transparenti, obešanke, skulpture, vodnjaki ipd.
(5) Postavitev ograj v območju križišč ne sme segati v
območje preglednega trikotnika ali segati v območje javnih
prometnih in zelenih površin, visoke so lahko 1,2 m, drugod
pa največ 2,2 m.
(6) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov
morajo biti načrtovani skladno osnovnemu objektu.
10. člen
(pogoji in usmeritve za urejanje odprtih površin)
(1) Območja utrjenih površin bodo predstavljali osrednji
odprti prostor gospodarske cone, kjer se bo odvijal promet, kjer
bodo prostori za zaustavljanje, razkladanje oziroma nakladanje
izdelkov na kamione ter parkirni prostori.
(2) V sklopu zunanje ureditve je potrebno lokacije zastav,
totema, izveskov, informacijskih tabel predvideti tako, da njihova postavitev ne bo ovirala preglednosti pri vključevanju na in
s površin gospodarske cone.
(3) Pri določitvi zasaditve grmovnic in dreves je potrebno
zagotoviti preglednost v križiščih in vidnost prometnih znakov.
Krajinska ureditev mora biti usklajena glede izbora (avtohtonih)
vrst grmovnic in dreves v smislu čim večje vpetosti v okolje.
(4) Ureditev prostih in zelenih površin izhaja iz funkcionalno – oblikovalske razporeditve objektov, ureditve parkirišč
in dovoznih cest ter zelenih površin, ki jih sestavljajo drevesa,
grmovnice in tratne površine.
(5) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pe-

Stran

10770 /

Št.

93 / 7. 12. 2015

šcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju
na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)
(1) Vse povozne, parkirne ter manipulativne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi, z ustrezno rešeno odvodno
padavinskih voda ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili.
(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjeni pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju
na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.
(3) Tehnični elementi v križiščih in priključkih morajo zagotavljati prevoznost vsem vrstam vozil.
(4) Za celotno območje morajo biti predvideni ustrezni dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih oseb.
(5) Izvede se cestni priključek na občinsko cesto LC
269020 Černelavci–Predanovci v skladu s tehnično rešitvijo in
soglasjem upravljavca.
12. člen
(prometno omrežje)
Območje OPPN se prometno navezuje na občinsko cesto LC 269020 Černelavci–Predanovci. Cestni priključek mora
omogočiti uvoz in izvoz levo in desno vsem vrstam vozil. Dostopnost do posameznih objektov je urejena z notranjim prometnim režimom, ki zagotavlja dostopnost vsem vrstam vozil.
13. člen
(parkirne površine, manipulativne površine, dostava,
intervencija)
(1) Na območju OPPN so ob objektu zagotovljene parkirne površine za stranke in zaposlene. Pri tem je potrebno
upoštevati naslednje kriterije:
Dejavnost

število parkirnih mest (PM) na enoto

Industrijske stavbe

1 PM na 50–70 m2 neto površina ali
na 3 zaposlene

Skladišča

1 PM na 80–100 m2 neto površina ali
na 3 zaposlene

Invalidi

cca 5 % vseh parkirnih mest pri
posameznem javnem objektu.

(2) Parkirne in manipulativne površine morajo biti urejene
protiprašno (asfaltirane, tlakovane).
(3) Dostava in intervencija se vršita preko predvidenega
priključka in notranjih prometnih površin.
14. člen
(pešci in kolesarji)
Promet pešcev in kolesarjev je zagotovljen ob lokalni
cesti. Na območju gospodarske cone ni predvidena izvedba
kolesarske ali peš steze.
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(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve
ob upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju smernic in pogojev upravljavcev.
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na širšem območju se nahaja obstoječe vodovodno
omrežje.
(2) Predvidena priključitev OPPN se izvede na obstoječi
vodovod z izgradnjo priključnega vodovoda izvedbe DUCTIL
DN 100. Znotraj OPPN se izvede interno vodovodno in hidrantno omrežje v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji in pod nadzorom
upravljavca.
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na širšem območju se nahaja obstoječe kanalizacijsko
omrežje.
(2) Za območje OPPN je potrebno zagotoviti ločeno odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda.
(3) Vse komunalne odpadne vode in onesnažene meteorne vode je potrebno navezati na obstoječo kanalizacijo in čistiti
na CČN Murska Sobota.
(4) Padavinske vode se vodijo in zbirajo ločeno. Onesnažene padavinske vode je potrebno predhodno očistiti, padavinske vode iz streh se vodijo preko ustrezno dimenzioniranih
peskolovov v ponikalna polja ali ponikalnice. Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva parkirnih in manipulativnih površin
ter dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila ter
izvedene v skladu z veljavo zakonodajo.
(5) Na območju oziroma površinah, kjer se bodo zbirale,
skladiščile, prečrpavale ali pretakale okolju škodljive snovi,
morajo rešitve preprečevati neposredno izpiranje in odtekanje
škodljivih snovi v površinske vode ali v tla. Na območju morajo
biti predvideni standardizirani lovilci olj v skladu s standardom
SIST EN 858-2 ter drugimi veljavnimi predpisi.
(6) Celotna kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni
izvedbi ter ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki veljajo
za to območje ter predpisov s področja varstva okolja ter ob
upoštevanju smernic s področja upravljanja z vodami.
(7) Znotraj OPPN se izvede interno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavno zakonodajo.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na širšem območju se nahaja visokonapetostno elektroenergetsko (VN) omrežje.
(2) Za oskrbo OPPN je potrebno zagotoviti električno
energijo, zato se izgradi ustrezno dimenzionirana transformatorsko postaja (TP) ter priključek na obstoječe VN elektroenergetsko omrežje.
(3) Vsi posegi in priključki na elektroenergetsko omrežje se
izvedejo pod pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
19. člen
(javna razsvetljava)
Na območju OPPN ni javne razsvetljave. Izvede se interna razsvetljava.

15. člen

20. člen

(skupne določbe glede komunalnega in energetskega
urejanja)

(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV)

(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi so povzeti iz katastra posameznih upravljavcev.
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti
točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične rešitve
prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati faznost izvedbe.

(1) Na širšem območju se nahaja obstoječe TK in KTV
omrežje, ki omogoča priključitev.
(2) Za potrebe navezave OPPN se izvede ustrezna kabelska kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni jaški, ločeni za
potrebe TK in KTV omrežja. V kanalizacijo se vstavijo ustrezni
kablovodi.
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(3) Za priključevanje objekta se izvede ustrezen priključek
v skladu s pogoji posameznega upravljavca.
21. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na širšem območju se nahaja obstoječe distribucijsko
plinovodno omrežje v upravljanju Mestnih plinovodov d.o.o.
(2) Območje OPPN se lahko naveže na obstoječe plinovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca. Lokacija priključka se natančno opredeli v projektni dokumentaciji.
22. člen
(ogrevanje)
Predvideni objekti se bodo ogrevali na zemeljski plin.
Dopustna je tudi uporaba vseh alternativnih virov ogrevanja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
(kulturna dediščina)
Na območju gospodarske cone ni registriranih enot kulturne dediščine in posebni ukrepi za varstvo kulturne dediščine
niso potrebni. Veljajo le splošni ukrepi za varstvo arheoloških
ostalin:
– zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi;
– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheoloških varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča
/ investitorja / odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira
v skladu z določili arheološke stroke in izvede ostale potrebne
ukrepe v skladu s predpisi.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
24. člen
(varstvo zraka)
(1) Območje OPPN spada v območje namenjeno proizvodnim dejavnostim (IG).
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
Upravljavec je sam dolžan poskrbeti za meritve emisij v zrak in
po potrebi izvajati ustrezno zaščito in sanacijo.
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za prevoz.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN spada v območje namenjeno proizvodnim dejavnostim (I).
(2) Na območju poselitve se za območja proizvodnih dejavnosti določa lV. stopnja varstva pred hrupom.

Št.

93 / 7. 12. 2015 /

Stran

10771

(3) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih
prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi
izvesti ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.
(4) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno
upoštevati veljavno zakonodajo.
26. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.
(2) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti ukrepe za upočasnitev
odtoka padavinskih voda v površinske odvodnike (zatravitev,
travne plošče, zadrževalni bazeni, ponikanje …). Očiščena
padavinska odpadna voda se v podzemne vode lahko odvaja le
posredno, in sicer razpršeno (odvodni jarki, zelenice) ali preko
ponikalnic ali ponikalnih polj, ki so zgrajene skladno z uredbo.
Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Ponikalnice morajo biti dimenzionirane na
podlagi hidrogeološkega poročila in izvedene skladno z uredbo,
in sicer tako, da bo plast neomočenih sedimentov ali kamnin,
debeline najmanj 1,0 m, pri čemer se za gladino podzemne
vode upošteva srednje visoka gladina podzemne vode, ki se
ji prišteje najmanj 50 % kapilarnega dviga, katerega višina ne
sme biti manjša od 1,0 m (torej, to je min 2,0 m nad gladino
srednje visoke višine podtalnice).
(3) Padavinske vode, ki odtekajo s streh se, po mehanskem čiščenju (peskolovi), lahko zbirajo v zbiralnikih deževnice
oziroma jih je treba odvajati posredno v podzemne vode (ponikalnice ali razpršeno odvajanje – na teren ali po odvodnih in
ponikalnih jarkih).
(4) Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z utrjenih površin (parkirišča, dovozne ceste, okolica objektov), očiščene v
skladu z zakonodajo, se lahko odvajajo v vode na enak način
kot strešnica.
(5) Komunalne in predhodno ustrezno očiščene industrijske odpadne vode se morajo odvajati v javno kanalizacijsko
omrežje in čistiti na centralni komunalni čistilni napravi Murska
Sobota. Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, morajo
biti izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali
odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali v tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.).
Predvidena mora biti vgraditev standardiziranih lovilcev olj
(povsod, kjer vgraditev lovilca olj zahtevajo predpisi s področja
varstva okolja). Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne
vode za izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja,
obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN
858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preskušena in
označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
(6) Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih vod mora biti
zgrajen v neprepustni izvedbi. Izvesti je treba preizkus tesnosti
v skladu z veljavnim standardom EN 1610.
(7) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, zalivanje,
tehnološka voda …) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi
vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami Zakona
o vodah.
(8) Vsi novozgrajeni objekti s pripadajočo komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo,
morajo biti, skladno s 14. členom in 37. členom ZV-1, odmaknjeni najmanj 15 m od meje vodnega zemljišča reke Ledave
(parc. št. 650 k.o. Polana).
27. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
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28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Zbiranje odpadkov poteka ločeno. Prostor za ločeno
zbiranje odpadkov se uredi na utrjeni površini, dovoljeno ga je
ograditi in nadkriti. Urejen mora biti tako, da omogoča neoviran
dostop komunalnih vozil. Velikost prostora za ločeno zbiranje
odpadkov oziroma odjemnega mesta je odvisna od velikosti in
števila zabojnikov.
(2) Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena.
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na
minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih
in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.
30. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednja.
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno zahtevne
objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi
o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne
varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti, ki na
kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
– ustreznimi zagotovitvami potrebnih odmikov od meje
parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
– zagotovitvijo virov vode in naprav za gašenje ter neoviran in varen dovoz, dostop in delovne površine za intervencijska vozila.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga
dokazila o zanesljivosti objekta. Z namenom preprečitve širjenja
požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z
10 l/sekundo vode za gašenje.
(4) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo
hiter in varen umik.
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(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko predvidenih notranjih prometnih in manipulativnih površin po vsem
območju OPPN.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost gradnje)
(1) Gradnja v območju OPPN se lahko izvaja etapno, in
sicer:
– za posamezne objekte ali skupine objektov in
– za cestne priključke na obstoječe oziroma načrtovane
prometne površine.
(2) Etapa objekta oziroma skupine objektov predstavlja
zaključeno funkcionalno celoto, vključno z ureditvijo pripadajočih
zunanjih utrjenih in zelenih površin. Le-ta mora biti zgrajena tako,
da omogoča neodvisno nadaljevanje gradnje naslednjih etap.
(3) Predvidena gospodarska cona se prometno navezuje
na občinsko cesto LC 269020 Černelavci–Predanovci. Cestni
priključek omogoča uvoz in izvoz levo in desno.
(4) Pripadajoče komunalne, energetske in druge infrastrukturne ureditve je potrebno izvesti v eni etapi.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV
32. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih,
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše
z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z
njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so
odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah,
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja
odstopanja so dopustna skladno z določbami tega odloka.
33. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)
(1) Objekti so zarisani v maksimalnem tlorisu.
(2) V grafičnih prilogah je s črno črto narisano funkcionalno območje, kjer so lahko locirani objekti, z upoštevanimi odmiki od parcelnih mej in drugih ureditev izven območja OPPN.
V funkcionalnem območju je dopustna postavitev objektov in
dejavnosti v njih, ki so natančneje opredeljene v 7. in 9. členu
tega odloka. Grafične priloge podajajo idejno zasnovo postavitve objektov. Natančna razporeditev predvidenih objektov,
velikost zmanjšanja in namembnost posameznega objekta,
se opredeli v projektni dokumentaciji, ob upoštevanju vseh
veljavnih predpisov za tovrstne objekte.
(3) Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za
postavitev strojne in tehnološke opreme (klime, prezračevalni
sistemi, dimniki, sončni kolektorji, sončne in vetrne elektrarne,
fotovoltaika, izhodov na strehe …).
(4) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel
v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev in podrobnejša parcelacija znotraj območja zaradi lastniške strukture in
različnih dejavnosti. Zarisani odmiki objektov in količbene točke
se lahko spreminjajo v skladu z dovoljenimi odstopanji.
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34. člen
(odstopanja glede prometne ureditve)
(1) Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s
potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.
(2) Mikrolokacije in obliko parkiranja, natančno število
parkirnih mest se opredeli v projektni dokumentaciji.
35. člen
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanje
veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi
kanalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih vodov so
dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV
IN IZVAJALCEV
36. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)
(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije,
dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot
za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se morajo
uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne
z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega.
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.
37. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predviden objekt.
38. člen
(obveznost v času gradnje)
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
– skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene
službe,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane.
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(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
39. člen
(obveznosti izgradnje komunalne opreme)
Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi manjkajočo
komunalno opremo in urediti odprte površine, kot je načrtovano
s tem OPPN.
XII. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota in na sedežu
Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
41. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. odloka: 3500-0002/2015–25(182)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3726.

Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13 in 56/15), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 17. ter 90. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) in 4. člena Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 39/15) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 8. seji dne 26. novembra 2015 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini
Murska Sobota
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju:
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javna služba) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju:
mestna občina).
(2) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno
vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če:
1. se voda uporabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in
za katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode, in
2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službo šteje:
1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje
požarov s pitno vodo,
4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in
5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin,
ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka tega člena, če letna
količina ne presega 50 m3.
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javnih služb ali upravljavci javnih površin, za katere se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(5) Uporabnik javne službe iz 3. in 4. točke četrtega odstavka 1. člena tega odloka je mestna občina.
(6) Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega
vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne službe
za uporabnike javne službe iz četrtega in petega odstavka tega
člena se izvaja v skladu z določili tega odloka.
4. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
6. člen
(pomen izrazov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot
je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v
zakonu, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi sprejetimi
podzakonskimi predpisi.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen

7. člen

(vsebina odloka)

(oblika zagotavljanja javne službe)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe.
Odlok obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– javna pooblastila izvajalca javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe,
– predpise, sprejete na podlagi tega odloka,
– prehodne in končne določbe.

(1) Javna služba se opravlja v obliki javnega podjetja.
(2) Javna služba se izvaja na naslednjih območjih javnega
vodovoda:

3. člen
(uporabniki javne službe)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med
njimi dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 1. člena tega odloka so izvajalci državnih ali občinskih
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NASELJE

13068

Satahovci

13069

Pušča

13070

Polana

13072

Krog

13073

Veščica, Černelavci,
Kupšinci

13074

Bakovci

13077

Markišavci

13080

Murska Sobota

13082

Nemčavci

13083

Murska Sobota

13086

Rakičan

13097
Rakičan
(3) Območja javnega vodovoda so prikazana na karti območij javnega vodovoda, ki je sestavni del tega odloka.
(4) Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega
vodovoda, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni
vodovodi na območju Mestne občine Murska Sobota.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega
vodovoda zagotavlja:
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1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu z določili uredbe, ki ureja
oskrbo s pitno vodo,
7. poročanje v skladu z določili uredbe, ki ureja oskrbo s
pitno vodo,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z določili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo
rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzame iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda in
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Redno vzdrževanje priključkov iz pete točke prvega
odstavka tega člena obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare
obračunskega vodomera in podobno).
9. člen
(program oskrbe s pitno vodo)
(1) Javna služba se izvaja v skladu s programom oskrbe s
pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe v skladu
s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe
omogočiti vpogled v potrjen program oskrbe s pitno vodo na
sedežu izvajalca javne službe.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
4.1. Opremljenost naselij z javnim vodovodom
10. člen
(opremljenost naselij)
(1) Območje naselij poselitve s petdeset ali več prebivalci
s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno
z javnim vodovodom.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot petdeset
prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo
ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar,
razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno
vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja
pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot petdeset prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša od 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim vodovodom,
če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali
drugega odstavka tega člena.
4.1.1. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je opremljeno
z javnim vodovodom
11. člen
(priključitev na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz drugega odstavka 2. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega
vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata biti priključena
na javni vodovod v skladu z določili tega odloka.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba
ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti
zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezen
del stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotavljeno merjenje
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
(6) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
(7) Načrtovanje in gradnjo priključka izvede upravljavec
vodovoda na stroške investitorja oziroma lastnika stavbe, ali
gradbenega inženirskega objekta.
12. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju
odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec ne sme
priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice s predpisi, ki urejajo vode,
izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, v delu, ki se nanašajo na rabo pitne vode iz javnega
vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na
javni vodovod.
13. člen
(odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta na javni vodovod)
(1) Odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod je dovoljena v primerih
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odstranitve stavbe ali inženirskega objekta, ki je priključena na
javni vodovod.
(2) Odstranitev priključka stavbe na javni vodovod mora
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta.
Zahtevo za odstranitev priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik stavbe ali
gradbenega inženirskega objekta podati upravljavcu javnega
vodovoda najmanj trideset dni pred začetkom del. Odstranitev
priključka izvede upravljavec javnega vodovoda na stroške
investitorja.
14. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni
priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno
vodo dovoljena.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe voda, razen če
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodododa, za katero je
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
4.1.2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno
z javnim vodovodom
15. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območju
poselitve in za posamezne dele stavbe ali gradbene inženirske
objekte, kjer mestna občina ne zagotavlja javne službe.
4.2. Evidence
16. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
4.3. Prekinitve in omejitve oskrbe s pitno vodo iz javnega
vodovoda
17. člen
(prekinitve oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih
uporabnikov javne službe.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževanih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na
krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa
v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen
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način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom
javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, razen če do prekinitve pride zaradi razlogov iz prvega odstavka
tega člena.
18. člen
(omejitve odjema pitne vode iz javnega vodovoda)
V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe
s pitno vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem
pitne vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.
4.4. Izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov
19. člen
(izvajanje javne službe v primeru izrednih dogodkov)
(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Program ukrepov v primeru izrednih
dogodkov pripravi izvajalec javne službe v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ga
predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu.
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega odstavka tega člena se krijejo iz občinskega ali državnega proračuna.
4.5. Evidentiranje količine odvzete pitne vode
iz javnega vodovoda
20. člen
(evidentiranje količine odvzete pitne vode
iz javnega vodovoda)
(1) Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo,
pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom,
obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.
Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat
letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo
obračunsko obdobje.
(2) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost
priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju
normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se
normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev
omrežnine iz prvega odstavka prejšnjega člena.
4.6. Zagotavljanje skladnosti pitne vode
21. člen
(zagotavljanje skladnosti pitne vode)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno
odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno
izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri.
(3) Skladnost mora biti zagotovljena:
– na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot
pitna voda,
– v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu
iztoka iz cisterne.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji
nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.
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(5) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena
se šteje, da je upravljavec javnega vodovoda izpolnil svoje
obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno
omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene
med vodomerom na priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo
in mestih uporabe pitne vode.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega
omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:
– priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje
ali odpravo tveganja in/ali
– ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za spremembo
lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi
tveganje, da voda po dobavi ne bi bila skladna in
– ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti,
ki bi jih morali sprejeti.
(7) V javnih objektih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije
ipd.) je za odpravo neskladnosti, ki je posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, odgovoren lastnik
ali upravljavec javnega objekta.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
5.1. Pravice uporabnikov storitev javne službe
22. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
Uporabnik ima na podlagi soglasja upravljavca javnega
vodovoda pravico:
– priključitve stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni vodovod,
traso priključka in vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod,
– povečati odjem pitne vode.
5.2. Obveznosti uporabnikov storitev javne službe
23. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
obvezna.
(2) Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javni vodovod pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.
(3) Uporabniki morajo:
– priključiti se na javni vodovod le s soglasjem upravljavca,
– vzdrževati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
– vzdrževati notranji vodovod tako, da je omogočena
normalna dobava vode ob izpolnjenih predpisanih pogojih iz
tehničnega pravilnika o javnem vodovodu oziroma v skladu z
veljavnimi predpisi,
– zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje
del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod,
– zagotoviti izvajalcu javne službe dostop za odčitavanje,
pregled, vzdrževanje ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– izvajalcu javne službe zagotoviti dostop za izvajanje
rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod,
– v roku 8 dni od nastanka sprememb pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva in drugih
spremembah, ki vplivajo na opravljanje storitev javne službe,

Št.

93 / 7. 12. 2015 /

Stran

10777

– plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj
pri oskrbi s pitno vodo,
– urediti odjemno mesto skladno z zahtevami upravljavca
javnega vodovoda,
– odjemno mesto zavarovati pred zmrzovanjem,
– pisno obveščati upravljavca javnega vodovoda o odvzemu pitne vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z
vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– prenesti priključek stavbe v vzdrževanje upravljavcu in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
5.3. Prehod za dostop do vodovodnega omrežja
24. člen
(zagotovitev prehoda)
(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na
javni vodovod mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do javnega vodovoda, dovoliti prehod
upravljavcu javnega vodovoda.
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena,
mora upravljavec javnega vodovoda, v primeru prehoda, na
nepremičnini vzpostaviti prvotno stanje.
5.4. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
25. člen
(odvzem vode iz javnega hidrantnega omrežja)
(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic,
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela,
za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za
polnjenje cistern le na podlagi predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda, in če razmere na vodovodnem omrežju
dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v teh primerih je mogoč le
s hidrantnim nastavkom z vgrajenim obračunskim vodomerom,
registriranem pri upravljavcu javnega vodovoda.
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega
člena se med upravljavcem javnega vodovoda in uporabnikom
sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila
stroškov porabljene vode po veljavnem ceniku upravljavca
javnega vodovoda.
(3) Uporabnik v skladu s tem členom je lahko samo občina in izvajalci občinskih ali državnih javnih služb.
(4) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati preko
obračunskega vodomera.
26. člen
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja
izvajalca javne službe)
(1) Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni in v
brezhibnem stanju. Iz njih se vode ne sme odvzemati brez
predhodnega soglasja upravljavca, razen v primeru gašenja
požara pod pogoji iz tehničnega pravilnika o javnem vodovodu.
(2) Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje v štiriindvajsetih urah obvestiti upravljavca javnega vodovoda
o odvzemu vode iz hidrantov.
(3) Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest,
zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne
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prireditve in za polnjenje cistern za razvoz vode je možen ob
predhodni sklenitvi pogodbe z upravljavcem javnega vodovoda.
27. člen
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta)
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu
zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali
poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo
uporabnika.
5.5. Izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera
28. člen
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera)
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc,
nosi stroške izredne kontrole vodomera upravljevec javnega
vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
29. člen
(dostop do javnega vodovoda)
Javni vodovod in priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod morajo biti vedno dostopni
izvajalcu javne službe. Na njih in v neposredni bližini (na vsako
stran 3 m) ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca javnega vodovoda.
5.6. Obveznosti izvajalcev del
30. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri upravljavci javnega vodovoda pridobiti podatke o
poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter
ga o pričetku del pisno obvestiti. Upravljavec javnega vodovoda
mora na zahtevo izvajalca del iz prvega odstavka tega člena,
oziroma lastnika ali uporabnika zasebnega zemljišča, v katerem
poteka javni vodovod, v naravi označiti traso javnega vodovoda.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod v prvotno
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom upravljavca
javnega vodovoda in javno površino vrniti v prvotno stanje.
Stroški nadzora so določeni z veljavnim cenikom upravljavca
javnega vodovoda in bremenijo izvajalca del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali
priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega odstavka
tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan
naročiti popravilo poškodb pri upravljavcu javnega vodovoda in
poravnati vse stroške popravila. Če pride do poškodbe javnega
vodovoda zaradi netočnih podatkov upravljavca javnega vodovoda o poteku javnega vodovoda, poravna stroške popravila
upravljavec javnega vodovoda.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
31. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
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– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
32. člen
(sredstva za razvoj infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja javni vodovod,
ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen
izvajanju javne službe.
(2) Javni vodovod lahko pod enakimi, z zakonom, tem
odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
34. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne službe,
ki so v lasti uporabnika, so priključki stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
35. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z
določili veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z določili
veljavnega predpisa o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
9. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
36. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih mestna občina lahko prenese na izvajalca javne
službe, so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne
službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne
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službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
(6) Izvajalec poleg javnega pooblastila vodenja katastra
gospodarske javne službe izvaja tudi druga javna pooblastila,
ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi.
10. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
37. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpekcijski organ, mestna uprava in pristojni
nadzorni organ ustanovitelja.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
11. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
38. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti tehnični
pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za izvajanje
storitev javne službe v skladu z določili tega odloka in drugimi
predpisi, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim
aktom.
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve
se objavijo uradnem glasilu mestne občine in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi.
39. člen
(cenik storitev)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili
veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
40. člen
(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov)
Upravljavec javnega vodovoda mora pripraviti program
ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu in
program ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, ki ga potrdi pristojni organ v skladu z ustanovitvenim
aktom.
12. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z
globo 500,00 eurov če:
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– ne priključi stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod v skladu z določili 11. člena tega odloka;
– če gradi, rekonstruira, prestavi, zamenja, ali popravi,
priključek ali obračunski vodomer stavbe ali gradbeneni inženirski objekt v nasprotju s šestim in sedmim odstavkom 11. člena
tega odloka;
– odstrani priključek stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta v nasprotju z določilom 13. člena tega odloka;
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom (četrta
alineja tretjega odstavka 23. člena tega odloka);
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do odčitavanja, pregleda, vzdrževanja ali zamenjave obračunskega vodomera (šesta alineja tretjega odstavka 23. člena tega odloka);
– ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za izvajanje
rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe ali gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod (sedma alineja tretjega
odstavka 23. člena tega odloka);
– ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v primeru
motenj pri oskrbi s pitno vodo (enajsta alineja tretjega odstavka
23. člena tega odloka);
– ne uredi odjemnega mesta v skladu z zahtevami upravljavca javnega vodovoda (dvanajsta alineja tretjega odstavka
23. člena tega odloka);
– ne dovoli prehoda upravljavcu javnega vodovoda za dostop do javnega vodovoda v skladu z določili prvega odstavka
24. člena tega odloka;
– odvzema vodo iz hidrantov na javnem vodovodnem
omrežju v nasprotju z določili 25. člena tega odloka;
– če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v nasprotju z določili 26. člena tega odloka;
– če se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v nasprotju
z določili tega odloka.
(2) Z globo 500,00 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o
načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju Mestne občine Murska Sobota – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 76/11).
(2) Do objave novega tehničnega pravilnika, operativnega
programa in programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov,
se uporabljajo doslej veljavni akti.
43. člen
(objava odloka in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2015-3(187)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.
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MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

OBMOČJA JAVNEGA VODOVODA

– grafična priloga k Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota

LEGENDA:

OBMOČJA, kjer Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo v skladu s prvim ali drugim
odstavkom 9. Člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.list RS št. 88/2012)
Ostala OBMOČJA, kjer Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo
Območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo

13072

številka OBMOČJA – identična št. ID AGLOMERACIJE (vir ARSO)
VODOVOD
MEJA K.O.
MEJA OBČINE

OBMOČJA PO NASELJIH:
ŠT. OBMOČJA

NASELJE

13068
13069
13070
13072
13073
13074
13077
13080
13082
13083
13086
13097

Satahovci
Pušča
Polana
Krog
Veščica, Černelavci, Kupšinci
Bakovci
Markišavci
Murska Sobota
Nemčavci
Murska Sobota
Rakičan
Rakičan

PRIPRAVIL:

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Merilo 1:20000
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3727.

Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja
/ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13 in 56/15), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 17. in 90. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) in 4. ter 6. člena Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 39/15) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na 8. seji dne 26. novembra 2015 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin
v Mestni občini Murska Sobota
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: mestna občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa in
– kazenske določbe,
– nadzor nad izvajanjem odloka in
– kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.
5. člen
(pomen pojmov)
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
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1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi
in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah
in poteh, javnih športnih površinah in spominskih obeležjih
izven pokopališč; posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje; otroška igrišča
na javnih zelenih površinah; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine
določene s predpisi mestne občine.
2. utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; javne
športne površine na javnih utrjenih površinah; trgi in tržnice;
otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene
javne površine določene s predpisi mestne občine.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka se opravlja v
javnem podjetju.
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju mestne občine.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
7. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega
odstavka tega člena obsega:
1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin,
– pranje utrjenih javnih površin,
– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih
javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti,
– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob
prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– vzdrževanje igral na otroških igriščih,
– vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,
– krpanje udarnih jam na javnih površinah;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za
odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, kemičnih
WC-jev in drugih montažnih kabin ter drug podobne sanitarne
opreme;
3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme
javnih sanitarij,
– varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za nemoteno obratovanje javnih sanitarij;
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v
dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti utrjenih
javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in prehodnosti
utrjenih javnih površin;
5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi
izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih
površin).
(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega
odstavka tega člena obsega:
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1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,
– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin
ter zatiranje ali odstranitve plevela in alergenih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih
in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih
površin na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih
tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob
prireditvah v skladu s potrjenim programom občine;
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v nadaljevanju:
vzdrževanje zelenih javnih površin).
(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z
zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v
času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
(5) Javna služba po tem odloku obsega tudi zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo na javnih
površinah – odpadki s klasifikacijsko številko 20.03.01 – mešani
komunalni odpadki in odpadki s klasifikacijsko številko 20.02 –
odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s pokopališč.
8. člen
(izvajanje javne službe po izvedbenem programu)
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega
odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na
območju občine. Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi
izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim
službam občine do 15. oktobra tekočega leta. Sestavni del
izvedbenega programa je predlog cen storitev izvajalca javne
službe in ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v
mestni občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi
s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(2) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe
za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki jo skleneta izvajalec javne službe in mestna občina.
(3) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju urejanja predmeta
javne službe ter pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske
javne službe, sklenjene z mestno občino,
(4) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja
javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali
posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem, ob
predhodni pridobitvi soglasja mestne občine.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN
9. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
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10. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin
redno obveščati o stanju javnih površin v mestni občini ter
omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
11. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)
(1) Javne površine v mestni občini so splošnega pomena
in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni
službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako
poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na
varno uporabo javnih površin na območju mestne občine.
12. člen
(prepovedi)
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
– uporabljati urbano opremo, opremo otroških igrišč
ter drugo opremo na javnih površinah v nasprotju z njenim
namenom, jo prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,
– javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega organa
občinske uprave,
– puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za
katere ni zagotovljen poseben prevoz,
– ustavljati, parkirati na izven za to namenjenih površinah,
se po javnih zelenih površinah voziti s kolesi, motornimi vozili,
delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin, ali zagotavljanju javnega reda in miru,
– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati rastline
in infrastrukturne objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin,
obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, grmovje
ali druge nasade in poškodovati žive meje,
– hoditi po javnih zelenih površinah izven dovoljenih in
urejenih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
obešati ali pritrjevati kable, žice, antene,
– odlagati na javne zelene površine raznovrstne odpadke,
obrezano vejevje in listje,
– odlagati in skladiščiti na javnih zelenih površinah najrazličnejše materiale in predmete, graditi ali postaviti pomožne in
začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja upravljavca,
– zažigati travnate površine, suhljad, odpadke in grmičevje,
– spuščati komunalno odpadno in padavinsko vodo in
izlivati okolju nevarne snovi,
– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na
za to določenih mestih,
– namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz trave ali
ubijati prosto živeče živali,
– izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih
površinah, če za to niso posebej urejene, in bi s tem povzročili
poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na
objektih ob javnih zelenih površinah,
– jezditi, razen uradnim osebam pri opravljanju službene
dolžnosti,
– puščati iztrebke domačih živali.
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6. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja storitev)
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Cene storitev oblikuje izvajalec javne službe ob pripravi oziroma predložitvi izvedbenega programa. Župan potrdi
cenik storitev hkrati s potrditvijo izvedbenega programa.
(3) Cene izvajanja javne službe ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu in se oblikujejo ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe.
(4) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v
zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s
pogodbo.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST OBČINE
TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN
VARSTVO, KI GA UŽIVA
14. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine
na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne
lastnine.
(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti izvajalcu
javne službe.
15. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni
površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda
in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav,
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena,
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v
mestni občini.

Št.

16. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojna občinska inšpekcija in mestna uprava.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb
tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
9. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, odgovorna oseba izvajalca pa z globo 500,00
evrov če ne izvaja, ali v celoti ne izvaja storitve iz 7. člena tega
odloka.
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(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z
globo 400,00 evrov če ravna v nasprotju z določilom 12. člena
tega odloka
(3) Z globo 400,00 EUR se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
10. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih
površin na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 108/07),
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja mestne tržnice in izvajanja sejemskih prireditev na območju Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 108/07),
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo
na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 108/07),
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07),
– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
urejanja odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanja parkiranja na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 108/07).
(2) Do sklenitve nove pogodbe o izvajanju storitev javne
službe po tem odloku, se za javno službo po tem odloku smiselno uporabljajo doslej veljavne pogodbe in aneksi k pogodbam
o:
– opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin v javni
rabi na območju Mestne občine Murska Sobota in
– opravljanju gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja objektov za šport in rekreacijo na območju Mestne
občine Murska Sobota.
(3) Vse ostale pogodbe za izvajanje javnih služb po odlokih iz prejšnjega odstavka, z uveljavitvijo tega odloka prenehajo
veljati.

8. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
(nadzorni organ)
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19. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0016/2015-2(187)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3728.

Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin v Mestni občini Murska
Sobota

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), tretjega
odstavka 16. člena Zakona o cestah /ZCest-1/ (Uradni list
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RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/
(Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 17. ter 90. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07
– uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15), 4., 6. in 7. člena
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 39/15) in Pravilnika o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – ZCes-1)
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 8. seji dne
26. novembra 2015 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v Mestni občini Murska Sobota
1. Splošne določbe
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih javnih prometnih površin (trgi,
parkirišča v cestnem svetu občinskih cest, izven cestišč
cest, avtobusna postajališča ipd.) in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v
funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba)
na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju:
mestna občina).
2. člen
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2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe
6. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja v
javnem podjetju (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(2) Opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka se
izvaja na celotnem območju občine.
3. Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova
prostorska razporeditev
7. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju,
ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in redno
vzdrževanje drugih prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, obsega vzdrževanje:
– odstavnih pasov, odstavnih niš, parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih
odvijanju prometa v naselju,
– podhodov in nadhodov za pešce,
– cestne razsvetljave, semaforjev ter druge prometne
signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim
napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,
– kolesarskih stez in pločnikov,
– zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega
sveta.
3.1. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in prometnih
površin

(vsebina odloka)

8. člen

S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka ter
– prehodne in končne določbe.

(redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin)

3. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom,
se uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne
službe iz 1. člena tega odloka.
5. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je
določen z zakonom, ki ureja javne ceste.

(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin izvaja izvajalec javne službe v skladu z
izvedbenim programom vzdrževanja občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini za
prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v
uskladitev strokovnim službam občine do 15. oktobra tekočega
leta. Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini je predlog
cen storitev izvajalca javne službe in ocena stroškov rednega
vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(2) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program in potrjeni cenik storitev sta sestavni del pogodbe
za izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe.
(3) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin obsega:
1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednosti,
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin,
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in
naprav na drugih prometnih površinah,
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vozil,

12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij

13. intervencijske ukrepe in
14. zimsko službo.
(4) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na podlagi
potrjenega izvedbenega programa, določil tega odloka, predpisov in standardov, ki veljajo na področju urejanja predmeta
javne službe ter pogodbe za izvajanje dejavnosti gospodarske
javne službe, sklenjene z mestno občino.
(5) Izvajalec ne sme delno ali v celoti prenesti izvajanja
javne službe drugi osebi, lahko pa odda posamezna dela ali
posamezne sklope del v izvedbo svojim podizvajalcem, ob
predhodni pridobitvi soglasja mestne občine.
9. člen
(pregledniška služba)
(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja,
ki lahko vplivajo na občinsko javno cesto in promet na njej, ter
preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov občinske javne ceste in drugih prometnih površin.
(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna
ali zavarovalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s
pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na
predpisani način ter jih enkrat mesečno posredovati strokovni
službi občine.
(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so
v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega
prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja
in obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja
za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih cest in drugih prometnih površin najmanj enkrat tedensko.
V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih,
ki lahko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej se
pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled
se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost
preglednika.
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba
preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost
prometa.
10. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del občinske javne ceste in drugih prometnih površin, obsega
čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne
prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok,
stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje
s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega
je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih
vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe
začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.
11. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti
ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati
odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4 % in ne večji
kot 10 %. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne
naprave in ureditve na bankinah.
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12. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja občinske javne ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje
vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na
vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti
tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da
je z vseh sestavnih delov občinske javne ceste zagotovljeno
regulirano odvajanje vode.
13. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da
so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija,
zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno
učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne ceste.
14. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na občinskih javnih cestah ter
javna razsvetljava v naseljih morajo biti redno vzdrževani tako,
da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so
izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa
in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.
15. člen
(redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev)
Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako,
da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba
nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne
začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Posebne
naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko javno
cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru
nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in
varnostne naprave ter ureditve in naprave na počivališčih,
morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav.
16. člen
(redno vzdrževanje vegetacije)
Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se
vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da
sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost,
da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so
vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter
cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja
drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih
površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju
neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno
uporabljati.
17. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena
največja možna preglednost.
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18. člen

(čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)
Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in drugih javnih
površin se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno
vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste
ter varovanje okolja.
19. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav
na drugih prometnih površinah)
(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na drugih prometnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu ali
napravi in prostoru okoli objekta oziroma naprave pravočasno
ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na
stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter
varnost prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter
objektov in naprav na drugih prometnih površinah sodi zlasti
čiščenje:
– prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža
objekt oziroma napravo ali promet, in popravila:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila zaščitne plasti armature itd.),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih
konstrukcij.
20. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in
dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec javne
službe s sodelovanjem policije.
21. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan organizirati dežurno
službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov
zaradi izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj
obvestiti strokovno službo občine, kadar je ogrožen ali oviran
promet, pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih
izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec javne
službe dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste,
ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali
zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne
ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
22. člen
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(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki
ga pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev
strokovnim službam občine do 30. septembra tekočega leta.
Sestavi del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje
leto je ocena stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske službe za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom
za prihodnje leto.
(3) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program je sestavni del pogodbe za izvajanje dejavnosti
gospodarske javne službe.
(4) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega
člena se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca javne službe,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov
in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest.
– Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega
obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske
službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in
opreme, posipnega materiala,
– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev
snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito
pred snežnimi zameti) in
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela
zimske službe.
(5) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici.
Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge
lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora izvajalec javne službe namestiti dopolnilno prometno
signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
(6) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je
dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za
posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne
naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega
sredstva, ki je že na vozišču.
(7) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih javnih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi
razredi, v katere so občinske javne ceste razvrščene glede na
kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske
razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih javnih cest
po prednostnih razredih določi strokovna služba občine tako,
da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
(8) Po koncu zimskega obdobja mora izvajalec javne
službe s cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska),
začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste
in prometa v zimskem obdobju.

(zimska služba)

3.2. Obnavljanje občinskih javnih cest

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil,
potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo)
lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

(obnovitvena dela)

23. člen
(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša
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ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede
na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na
potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti,
njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in
javnih površinah je sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih del na občinskih javnih cestah, ki ga pripravijo strokovne
službe občine oziroma izvajalec javne službe v skladu s sklenjeno
pogodbo. Če izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih
javnih cestah sestavi izvajalec javne službe, ga mora posredovati
strokovnim službam občine v uskladitev do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih del
na občinskih javnih cestah je ocena stroškov obnovitvenih del.
Izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih cestah za
prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Potrjeni oziroma s proračunom občine usklajeni izvedbeni program je sestavni del pogodbe za izvajanje dejavnosti
gospodarske javne službe.
(4) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del vodi komisija, ki jo imenuje župan občine. Pregled in prevzem se opravljata v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri čemer se
smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih objektov in izdaji
uporabnega dovoljenja ter v skladu z določili pogodbe o izvajanju
del. Pri delu komisije, ki opravlja pregled in prevzem obnovitvenih
del, sodelujeta tudi predstavnika ožjega dela lokalne skupnosti
(krajevne skupnosti ali mestne četrti) ter izvajalca javne službe.
3.3. Odvoz in hramba nepravilno parkiranih
in zapuščenih vozil
24. člen
(odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil)
(1) Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z
odlokom občine, ki ureja ureditev cestnega prometa v občini in
odlokom, ki ureja ravnanje z zapuščenimi vozili.
(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno
parkiranih in zapuščenih vozil se izvajalcu javne službe dodeli
javno pooblastilo.
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
25. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
26. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec javne službe mora uporabnike občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin z naznanilom v sredstvih
javnega obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih
cest in uporabnosti drugih prometnih površin.
5. Pravice in obveznosti uporabnikov
27. člen
(pravice uporabnikov občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin)
Občinske javne ceste in druge prometne površine so
prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.
28. člen
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin)
Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne
površine mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako
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poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni
površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah v občini.
6. Viri financiranja javne službe
29. člen
(viri financiranja storitev)
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe iz proračuna občine in drugih virov.
(2) Cene storitev oblikuje izvajalec javne službe ob pripravi oziroma predložitvi izvedbenega programa. Župan potrdi
cenik storitev hkrati s potrditvijo izvedbenega programa in s
podpisom pogodbe o izvajanju javne službe.
(3) Cene izvajanja javne službe ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu in se oblikujejo ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe.
(4) Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe enkrat mesečno za pretekli mesec, vsa ostala razmerja v
zvezi s plačevanjem izvajanja javne službe pa se uredijo s
pogodbo.
7. Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne
lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa
30. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste. Občinske javne ceste so last občine ter del javne
lastnine.
(2) Občinske javne ceste sestavljajo:
– cestni svet,
– cestno telo,
– cestišče,
– brežine cest,
– cestni objekti,
– prometna signalizacija in prometna oprema,
– cestna razsvetljava,
– cestni priključki do meje cestnega sveta,
– naprave za odvodnjavanje ceste,
– servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in
avtobusno obračališče ter podobno),
– servisne površine z objekti in napravami za upravljanje
in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,
– funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav,
objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in
nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega
telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.
31. člen
(javno dobro)
(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so
javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih
stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti mogoče pridobiti stvarne pravice pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja ceste.
8. Nadzor nad izvajanjem določil odloka
32. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpektor in pristojna služba mestne uprave
v skladu z določili občinskega odloka in zakona, ki ureja javne
ceste ter zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
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(2) Pristojna služba mestne uprave ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
9. Prehodna in končna določba
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja
javne razsvetljave in svetlobnih signalnih naprav cestne prometne signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 100/07).
(2) Do sklenitve nove pogodbe o izvajanju storitev javne
službe po tem odloku, se za javno službo po tem odloku uporabljajo doslej veljavne pogodbe in aneksi k pogodbam o:
– izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin na območju Mestne občine
Murska Sobota in
– opravljanju gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav cestne prometne
signalizacije in opreme na območju Mestne občine Murska
Sobota.
34. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0017/2015-2(187)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3729.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno
– servisno cono »Noršinska« (skladiščnologistični center)

Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 in 14/2015 – ZUUJFO) in na podlagi 21. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 –
Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 –
ZUJF in 14/2015 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 8. redni seji dne 26. novembra 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za proizvodno – servisno
cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
1. člen
Za 1. členom Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za proizvodno servisno cono »Noršinska« (Uradni list RS,
št. 16/03) se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno
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cono »Noršinska«, ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o.,
Murska Sobota, v septembru 2015, pod št. U12-15.«
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
B) GRAFIČNI DEL«
3. člen
Tretja alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– max. vertikalni gabarit predvidenih poslovnih objektov
obsega največ tri poslovne etaže nad terenom (P+2); vertikalni
gabariti proizvodnih in skladiščnih objektov niso omejeni in se
prilagodijo zahtevam predvidene tehnologije proizvodnje in
skladiščenja.«
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se za drugim odstavkom
doda besedilo:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
»Zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu »Študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni s predpisom o izdelavi zasnove
oziroma študije požarne varnosti.
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po
MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba
upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Znotraj območja ni predvidenih objektov za katere bi bila
potrebna gradnja zaklonišč, v vseh predvidenih objektih pa je
potrebna ojačitev prve plošče; na podlagi Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB, 97/10) in Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
(Uradni list RS, št. 57/96, 54/15).
Območje leži znotraj poplavnega območja (POPL 2) zato
je pri gradnji objektov potrebno upoštevati ukrepe, ki so predvideni v Smernicah ARSO k zazidalnemu načrtu. Ukrepi so
natančneje opredeljeni v tekstualnem delu ZN.
Območje ne leži na območju, kjer bi bila povečana ogroženost zaradi erozivnosti in plazovitosti.«
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dopustna so odstopanja od grafičnih prilog zazidalnega
načrta glede velikosti posameznih objektov in izvedbe infrastrukturnih priključkov, pod pogojem, da ni ogrožena požarna,
zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih
je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja preveriti pogoje
tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago ter pridobiti soglasja pristojnih služb. Določbe tega člena se nanašajo tudi za
posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.«
KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska«, so stalno na vpogled na
upravi Mestne občine Murska Sobota.
7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska«, se po ZPNačrt štejejo za
občinski podrobni prostorski načrt.
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8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2015-21(182)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

3730.

Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini
Murska Sobota

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in
92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in
40/14; v nadaljevanju: ZV-1), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS),
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba o oskrbi s pitno vodo), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 76/11 – uradno
prečiščeno besedilo), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12), 17. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) ter »Pogodbe o izgradnji
obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno
vodo Pomurja – Sistem B« je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na 8. seji dne 26. novembra 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi izvajalca gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini
Murska Sobota
1. člen
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka
ulica 2, 9000 Murska Sobota, z dnem 1. 1. 2016 prevzame in
prične izvajati gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo
na oskrbovalnih območjih, določenih z vsakokrat veljavnim
odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota.
2. člen
Za podpis pogodbe o poslovnem najemu gospodarske
javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe
»Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za Mestno občino
Murska Sobota in za dokončno uskladitev vsebine pogodbe
z javnim podjetjem Vodovod sistema B d.o.o. ter ostalimi občinami, se pooblasti župana Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksandra Jevška.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0142/2015-1(187)
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

Št.
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Sklep o financiranju zlatih štipendij za šolsko
leto 2015/2016

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota
na 8. redni seji dne 26. novembra 2015 sprejel

SKLEP
o financiranju zlatih štipendij za šolsko leto
2015/2016
I. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotovi sredstva za financiranje zlatih štipendij za šolsko leto 2015/2016 v skupnem
znesku do 210.000,00 eur, in sicer:
– v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
do 45.806,00 eur in
– v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016
do 164.194,00 eur.
II. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-0047/2015-1
Murska Sobota, dne 26. novembra 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

SLOVENJ GRADEC
3732.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu individualne stanovanjske zazidave
Sn 5C Pameče

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno
prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne
občine Slovenj Gradec sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
individualne stanovanjske zazidave Sn 5C
Pameče
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče, ki ga je izdelalo podjetje ZUM urbanizem,
planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno v avli
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj
Gradec, od vključno 14. decembra 2015 do vključno 14. januarja 2016 v delovnem času občinske uprave.
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V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo, ki bo organizirana v sredo, 23. decembra
2015 ob 15. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane
na krajevno običajen način.

»Če je v vrtec, enoto vrtca oziroma oddelek prijavljenih
več otrok, kot je v vrtcu, posamezni enoti vrtca oziroma oddelku
prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem
otrok v vrtec (v nadaljevanju: Komisija) na način in na podlagi
kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene
kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.«

3. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče. Pripombe in predloge se lahko do vključno
14. januarja 2016 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis
na Obrazec za pripombe na kraju razgrnitve, lahko se pošljejo na
Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj
Gradec ali posreduje na elektronski naslov: rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »OPPN
Sn 5C Pameče«). Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 30 dni proučila
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Zavzeto stališče do pripomb bo Mestna občina Slovenj Gradec
objavila na svoji spletni strani.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo
to posebej navesti.

2. člen
Četrta alineja prvega odstavka 6. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»– en do največ štirih predstavnikov staršev, ki jih imenuje
svet zavoda.«
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani Komisije, razen predstavnikov staršev, so imenovani za dobo štirih let. Predstavnike staršev se imenuje za dobo
enega leta. Predstavniki so lahko večkrat ponovno imenovani.«
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Predstavniki staršev v Komisiji so praviloma starši otrok iz
enot vrtca ali oddelkov, v katerih prihaja do prekomernega
vpisa in ne morejo biti starši, ki vpisujejo otroka v te enote
oziroma oddelke.«

4. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku
javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike
nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 3506-0025/2010
Slovenj Gradec, dne 25. novembra 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AJDOVŠČINA
3733.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok
v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12 in št. 85/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14) sta Občinski svet Občine
Ajdovščina na 11. seji dne 26. 11. 2015 in Občinski svet Občine
Vipava na 11. seji dne 26. 11. 2015 sprejela

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
(Uradni list RS, št. 35/09 – v nadaljevanju Pravilnik) se drugi
odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija odloča o vseh prejetih vlogah za sprejem v vrtec, za posamezno enoto vrtca oziroma oddelek, ki so prispele
do izteka roka javnega razpisa. Otrokom se ponudi prosto
mesto v enoti oziroma oddelku vrtca, ki so ga v vlogi navedli
kot prva izbira. Vlagatelj lahko na vlogi navede tudi drugo enoto
oziroma oddelek (druga izbira), v katerega želi vključiti otroka,
če ne bo sprejet v enoto oziroma oddelek prve izbire.«
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih otrok najprej izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Preostale vpisane otroke Komisija točkuje upoštevajoč
naslednje kriterije:
Kriterij 1: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj
z otrokom prebivališče na območju
občine ustanoviteljice, za vključitev v
oddelek vrtca, ki se nahaja na območju
občine ustanoviteljice

145 točk

Kriterij 2: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj
z otrokom prebivališče na območju
občine ustanoviteljice oziroma
soustanoviteljice in vpisujejo otroka
v vrtec v rednem roku v program
montessori

145 točk

Kriterij 3: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj
z otrokom prebivališče na območju
občine soustanoviteljice, za vključitev v
oddelek vrtca, ki se nahaja na območju
občne ustanoviteljice

143 točk

Kriterij 4: Tujci, starši, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji in je
vsaj eden od staršev zavezanec za
dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima
skupaj z otrokom začasno prebivališče v
občini ustanoviteljici
Kriterij 5: Odložitev obiskovanja pouka
v prvem razredu v skladu z zakonom
o osnovni šoli

smiselna uporaba
kriterija 1, 2 ali 3

30 točk

Uradni list Republike Slovenije
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Kriterij 6: Starši v razpisanem letu hkrati
vpisujejo dvojčke, trojčke

30 točk

Kriterij 7: Otrok eno leto pred vstopom
v šolo

25 točk

Kriterij 8: Zaposlenost oziroma status
rednega študenta obeh staršev oziroma
starša, če gre za enoroditeljsko družino

25 točk

Kriterij 9: Družina ima v ta vrtec
že vključenega enega ali več otrok poleg
otroka, ki ga vpisujejo

20 točk

Kriterij 10: Vpis v dnevni program

15 točk

Kriterij 11: Zaposlenost samo enega
od staršev

10 točk

Kriterij 12: Uvrščenost na čakalno listo
po prednostnem vrstnem redu na podlagi
sklepa komisije v preteklem letu

8 točk

Kriterij 13: Uvrščenost na čakalno
listo po kronološkem vrstnem redu v
preteklem letu

5 točk

Kriterij 14: Število otrok v družini

za vsakega otroka
3 točke

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Točke se seštevajo.
Kriterija 5 in 7 ter 8 in 11 se med seboj izključujeta. Prednost
imajo vpisani otroci, ki dosežejo najvišje število točk. Če več
otrok doseže enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi
mesta otroci, ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca. V
primeru, da prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni
kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru
otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer
zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok
z manjšo vrednostjo teh treh številk.
V primerih popolnitve prostih mest na lokaciji druge izbire
enote oziroma oddelka vrtca imajo prednost starejši otroci. V
primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij
in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost
otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Resničnost navedb v vlogi za vpis, starši dokazujejo z
ustreznimi listinami, Komisija pa lahko pri pristojnih organih
preveri njihovo resničnost.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi prejšnjega člena Komisija določi prednostni
vrstni red.«
6. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-1/2009
Ajdovščina, dne 27. novembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.
Št. 602-2/2009-3
Vipava, dne 27. novembra 2015
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
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CELJE
3734.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Celje

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), prve alineje drugega
odstavka 19. člena, prve alineje prvega odstavka 30. člena
in 116. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne
1. 12. 2015 sprejel

S P R E M E M B E   
IN DOPOLNITVE STATUTA
Mestne občine Celje
1. člen
(1) V Statutu Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13) se v sedmi alineji 2. člena za besedilom »občinske
javne službe«, doda besedilo »in pravne osebe,«.
(2) Doda se nova trinajsta alineja tako, da se glasi:
»– nadzor nad zakonitostjo dela,«.
(3) Dosedanja trinajsta alineja postane štirinajsta alineja.
(4) Vse alineje se nadomestijo z zaporednimi arabskimi
številkami.
2. člen
(1) Besedili drugega in tretjega odstavka 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Občina ima žig z napisom »MESTNA OBČINA CELJE« ob zgornjem robu žiga ter z grbom občine v sredini.
(3) Poleg žiga iz drugega odstavka imajo svoje žige v
občini še župan, mestni svet, nadzorni odbor, občinska volilna
komisija, direktor občinske uprave, organi občinske uprave, ožji
deli občine, civilna zaščita ter notranja revizija.«.
(3) Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti
in deseti odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi,
deveti, deseti in enajsti odstavek.
(4) Dodata se nova dvanajsti in trinajsti odstavek tako,
da se glasita:
»(12) Civilna zaščita ima žig z napisom »MESTNA OBČINA CELJE« ob zgornjem robu žiga in z napisom »CIVILNA
ZAŠČITA« ob spodnjem robu ter z grbom občine v sredini.
(13) Notranja revizija ima žig z napisom »MESTNA OBČINA CELJE« ob zgornjem robu žiga in z napisom »NOTRANJA
REVIZIJA« ob spodnjem robu ter z grbom občine v sredini.«.
(5) Dosedanji dvanajsti odstavek postane štirinajsti odstavek.
3. člen
Spremeni se besedilo 14. člena tako, da se glasi:
»14. člen
(strokovna pomoč)
Za organe občine občinska uprava opravlja strokovna,
organizacijska in administrativna opravila.«.
4. člen
(1) V prvem odstavku 19. člena se za besedilom »in druge
predpise občine ter« črta beseda »sprejema«.
(2) V deveti alineji drugega odstavka 19. člena se za
besedno zvezo »in razrešuje« doda besedilo »poslovodne
organe ter«.
5. člen
(1) V drugi alineji drugega odstavka 25. člena se za besedilom »predlaga kandidate za« doda besedilo »poslovodne
organe ter«.
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(2) V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »daje mnenje« doda besedna zveza »in soglasje«.
(3) V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »ko zakon« doda besedilo »ali drug predpis«.
(4) V tretji alineji drugega odstavka 25. člena se za besedno zvezo »dati mnenje« doda besedna zveza »oziroma
soglasje«.
6. člen
Spremeni se besedilo 57. člena tako, da se glasi:
»57. člen
(občinska uprava)
(1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge
in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
(3) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske
uprave ustanovi mestni svet na predlog župana z odlokom.
(4) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo župan.
(5) Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi določi župan.«.
7. člen
V prvem odstavku 59. člena se za besedo »Organi« črta
beseda »občine« in doda besedna zveza »občinske uprave«.
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 87. člena tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost članstva v svetu mestne četrti ali krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom
v občinski upravi ureja zakon.«.
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 95. člena tako, da se glasi:
»(1) Financiranje mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti ureja zakon.«.
10. člen
V prvem odstavku 116. člena se za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »Na enak način sprejme mestni
svet spremembe in dopolnitve statuta.«.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 011-4/2015(0301-1/2013)
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3735.

Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61.a člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
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57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 9. redni
seji dne 1. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list SRS,
št. 31/84, Uradni list RS, št. 23/91, 69/93, 49/95, 45/96, 78/01,
54/02, 113/04, 91/05, 112/06, 19/09, 105/09, 75/12, 56/13 in
39/15) se za 5.i členom doda nov 5.j člen, ki se glasi:
»5.j člen
(1) Na zemljišču s parcelnimi številkami 658/3, 658/9,
658/11, 658/13 in 658/18, vse k.o. 1077 – Celje veljajo ureditve
določene v projektu, ki ga je pod številko 002/10 izdelalo podjetje Vizura – Vitez d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje, katerega
kartografski del je sestavni del tega odloka in je stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi za urbanizem
Mestne občine Celje.
(2) Na območju iz prvega odstavka tega člena veljajo
naslednji pogoji:
1. Obstoječa garažna stavba Glazija:
– Nestanovanjska stavba – delno garažna stavba, preostali del predstavljajo gostinske, trgovske in storitvene dejavnosti, upravni in pisarniški prostori ter prostori za zdravstvene
dejavnosti, zunanji gostinski vrtovi. Navedene nestanovanjske
dejavnosti se lahko po potrebi v tem konceptu dopolnjujejo in
spreminjajo.
– Tlorisni gabarit objekta je 77 x 56 m, višinski gabarit od
P+2 do P+4.
2. Garažni prizidek:
– Namembnost: garažni prizidek, ki se navezuje na obstoječo prometno ureditev garažne stavbe Glazija na severni
strani objekta.
– Tlorisni gabarit 65,50 x 17,00 m, višinski gabarit
P+4 etaže, najvišja točka je na koti 16,43 m nad koto terena
na višini 236.90 m n.v.
– Konstrukcija in oblikovanje: armirano betonska ali kovinska konstrukcija, ob novogradnji je potrebno predhodno določiti
vrsto, barvo in obliko fasadnega ovoja glede na celoten objekt
in ga uskladiti s pozidavo vzdolž Ljubljanske ceste.
3. Pogoji za izvedbo:
– Posegi na prometni infrastrukturi znotraj ureditvenega
območja ne smejo zavirati realizacije ukrepov predvidenih s
prometno študijo Appia d.o.o., št. APO15-10-E. Za realizacijo
vzdržnega prometne režima se na podlagi izhodišč navedene
študije, kot pogoj za uporabo dograjene garažne hiše, predvidi
odprtje Ipavčeve ulice iz Gregorčičeve ulice.
– Območje obdelave je uvrščeno v razred preostale poplavne nevarnosti, zato skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) za tovrstne objekte
(1242 – garažne stavbe) na območjih v razredu preostale
nevarnosti, oziroma zelo majhne nevarnosti, ni predpisanih
nobenih omejitev.
– Natančna barvna shema mora biti podana s študijo
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in navedena
po RAL razvrstitvi barv s predhodno zasnovo za celoten
objekt.
– Obvezna je vzpostavitev zelenega pasu med garažno
hišo in šolskim kompleksom z zasaditvijo drevnine, ki se določi
v projektu zunanje ureditve.
– Fasadni ovoj proti šolskemu kompleksu in gradnja splošno mora onemogočiti prekoračitev dovoljenje obremenitve s
hrupom za šolske dejavnosti ter obremenitve z izpuhi.
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(3) Na območju iz prvega odstavka tega člena so dopustna naslednja odstopanja:
– Dopustna so odstopanja znotraj gradbene meje v smislu
rekonstrukcije in nadzidave največ za dve etaži ter tehnoloških
in tehničnih izboljšav v okviru določenih gradbenih mej.
– Kot dopustna odstopanja od tras načrtovane komunalne
in energetske infrastrukture so mogoče spremembe lege in
poteka tras kot posledica izboljšanja tehničnih in strokovnih
rešitev ob pogoju, da te rešitve ne spreminjajo osnovnega
koncepta načrtovanih rešitev prostorskega akta in so usklajene
z nosilci planiranja le-teh.
– Pri ureditvi zunanjih površin so kot dopustna odstopanja
mogoče spremembe za potrebe in namestitve urbane opreme:
klopi, svetil, znakov za usmeritev prometa, usmerjevalnih tabel
in napisov ter drugih vizualnih komunikacij ter ureditve gostinskih vrtov v skladu s pogoji oblikovanja mestne opreme in s
predpisi o oglaševanju.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61.a člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 9. redni
seji dne 1. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Trnovlje – jug
1. člen
V Odloku o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug (Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 18/91,
69/93, 39/98, 16/05, 66/05, 65/07 in 61/10) se za 7. členom
doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
V karejih 5, 6 in 8 so dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev, ki se nanašajo na območje namenske rabe proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, tako določene
s Celjskim prostorskim planom (Uradni list RS, št 86/01).
Na teh območjih je na zemljiščih za gradnjo, določenih v
zazidalnem načrtu kot »funkcionalna zemljišča« predvidenih
objektov, dovoljeno odstopanje od načrtovanih gabaritov ter
od namembnosti, z upoštevanjem v prostoru izraženih gradbenih linij in višin. Za gradnjo enega objekta je mogoče združevanje več zemljišč, vendar le znotraj območja načrtovane
cestne mreže.«.

10793

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 3505-3/2015
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3737.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Celje v obdobju januar–marec 2016

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13 in 55/15 – ZFisP) in 69. člena Statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 106/13) župan Mestne občine Celje
sprejme

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Celje
v obdobju januar–marec 2016

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Trnovlje – jug

Stran

KONČNA DOLOČBA

Št. zadeve: 3505-04/2009
Celje, dne 1. decembra 2015

3736.
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1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2016.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine
Celje za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter
odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP;
v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Mestne občine
Celje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

I.

70

Proračun
januar–marec
2016

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

8.823.765

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.562.602

DAVČNI PRIHODKI

6.515.261

700 DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK

5.238.456

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

983.793

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

292.527

Stran
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706 DRUGI DAVKI
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

73

74

485

INVESTICIJSKI ODHODKI

517.677

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

517.677

INVESTICIJSKI TRANSFERI

338.014

86.029

431 INVESTICIJSKI TRANSF.
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PU

338.014

64.530

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

2.047.341
818.133

43

9.081

0

1.069.568

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I–II)

12.050

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

1.287

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

0

0
75
10.763

1.771.784

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 DANA POSOJILA

0

TRANSFERNI PRIHODKI

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

215.749

215.749

0

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

33.364

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

33.364

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV–V)

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

7.051.981

40

TEKOČI ODHODKI

1.962.976

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41

42

PREJETE DONACIJE

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

78
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TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

682.553
102.386

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

1.100.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.100.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.100.000

1.041.771
122.590
13.676
4.233.314
391.688

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.438.269

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

32.279

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

VI.

1.371.078

VIII. ODPLAČILA DOLGA

588.081

55

ODPLAČILA DOLGA

588.081

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

588.081

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

511.919

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)

–1.771.784

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2014

2.283.703

1.431.854
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(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki
in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
(3) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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Stran
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izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na
domu, v višini 17,64 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Mestne
občine Celje znaša končna cena za uporabnika 4,10 EUR na
efektivno uro.
III.
Cena storitve pomoči na domu znaša za nedeljske oziroma praznične dni 19,45 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za
nedeljske oziroma praznične dni 4,10 EUR na efektivno uro.
IV.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št. 122-4/2014 z dne 4. 2.
2014 (Uradni list RS, št. 12/14).
V.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2016
dalje.
Št. zadeve: 122-55/2015
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. zadeve: 410-34/2015
Celje, dne 16. novembra 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3738.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Mestni
občini Celje

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka
101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in
6/12) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji
dne 1. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
I.
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal

3739.

Sklep o določitvi višine odpusta dolgov
v vzgojno izobraževalnih zavodih Mestne
občine Celje

Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15) in 19. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je
Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 1. 12.
2015 sprejel

SKLEP
o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno
izobraževalnih zavodih Mestne občine Celje
I.
Posameznemu dolžniku, ki izpolnjuje pogoje za odpis
dolga skladno z določbami Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 57/15; v nadaljevanju:
(ZPIUOD)), se dolg iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske
prehrane odpiše v celoti. Mestna občina Celje za ta namen
zavodom ne bo zagotovila dodatnih sredstev iz proračuna
Mestne občine Celje.
Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja na podlagi ZPIUOD odpišejo dolgove do višine:
– I. osnovna šola Celje
– II. osnovna šola Celje
– III. osnovna šola Celje
– Osnovna šola Frana Roša
– Vrtec Anice Černejeve
– Vrtec Tončke Čečeve
– Vrtec Zarja

do višine
do višine
do višine
do višine
do višine
do višine
do višine

500,00 EUR
600,00 EUR
150,00 EUR
400,00 EUR
6.700,00 EUR
12.100,00 EUR
3.100,00 EUR.

Stran
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II.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 020-12/2015
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3740.

Sklep št. 6/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13) na 9. redni seji dne 1. 12. 2015 sprejel

S K L E P Š T. 6/15
o ukinitvi statusa javnega dobra

nine:

1. člen
Ukine se status javnega dobra za naslednje nepremič-

Parcelna številka
1028/9
1028/10
1028/11
1028/12
1028/13
1028/14
1441/10

Površina m2
564
563
518
349
414
336
28

Katastrska občina
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1075 – Ostrožno
1081 – Zagrad

Uradni list Republike Slovenije
GRAD
3741.

Sklep o izvajanju gospodarske javne službe
»oskrba s pitno vodo«

Občinski svet Občine Grad je na 9. seji dne 3. 12. 2015 na
podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št.
56/99, 12/00, 24/01, 2/06), Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14;
v nadaljevanju: ZV-1), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba o oskrbi s pitno
vodo), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju Občine Grad (Uradni list RS, št. 86/11), Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list
RS, št. 83/12) ter Pogodbe o izgradnji obratovanju in skupnem
upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem
B« sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka
ulica 2, 9000 Murska Sobota, z dnem 1. 1. 2016 prevzame in
začne izvajati gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo«
na oskrbovalnih območjih, določenih z vsakokrat veljavnim
odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Grad.

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka prenehajo imeti status javnega dobra lokalnega pomena – občinska cesta.

2. člen
Za podpis pogodbe o poslovnem najemu gospodarske
javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe
»Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« se pooblasti županjo Občine Grad, Cvetko Ficko.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. zadeve: 3502-116/2013
Celje, dne 1. decembra 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Št. 032-4197/2015
Grad, dne 3. decembra 2015
Županja
Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.
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POPRAVKI
3742.

Popravek Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN)
dajem

POPRAVEK
Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list
RS, št. 81/15) se v Prilogi 1 pri lokaciji »BREŽICE* (SB in ZD)«
besedilo vrstice pravilno glasi:
BREŽICE*
(SB in ZD)

UC

1,3

1

Št. 0070-31/2015
Ljubljana, dne 3. decembra 2015
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

VSEBINA

3687.

3688.

3689.
3690.
3691.

3692.
3693.

3694.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)

3695.

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za nadvoz
čez železniško progo s priključkom na regionalno
cesto R3-646 in priključkoma na Kadunčevo in
Industrijsko cesto v Grosupljem
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki
Savi
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

OBČINE

10595

3696.
10712
3697.
10719

3698.

10720
3733.
10720

3699.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo
10724
Odločba o ustanovitvi ustanove “Fundacija Chariyo, ustanova za digitalno dobrodelnost”
10724

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana
državnotožilskega sveta, ki ga izvolijo državni
tožilci izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, na volitvah dne 27. 11.
2015
10725

3700.
3701.
3702.
3703.

3704.

AJDOVŠČINA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Ajdovščina
Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Ajdovščina
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do
2015

BELTINCI

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci
Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za
leto 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo za območje Občine Beltinci
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občine Beltinci

10726

10726
10728
10730
10790
10731
10731
10736
10738

10738
10738

Stran
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Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo dajatev za
priključitev na javno komunalno infrastrukturo v
Občini Beltinci
10740

BOVEC

KOČEVJE

3718.

Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje
10755

LOG - DRAGOMER

3706.

1. Sklep o ukinitvi javnega dobra

10740

3719.

3707.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova
10741
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
10741
Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
10741

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni
v programe vrtca
10761

3720.
3721.

Spremembe Statuta Občine Miren - Kostanjevica
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Miren - Kostanjevica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Miren - Kostanjevica
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcele št. 752/2, 671/2,
753/2, 754/2, 755/2 in 755/3 vse k. o. 2325-MIREN

3708.
3709.

3734.
3735.
3736.
3737.
3738.
3739.
3740.
3710.

3741.

3711.
3712.

3713.
3714.
3715.
3716.
3717.

CANKOVA

CELJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Celje
Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Glazija
Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
Trnovlje – jug
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2016
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno
izobraževalnih zavodih Mestne občine Celje
Sklep št. 6/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

3722.
3723.

10791
10792
10793

3724.

10793

3725.

10795
10795
10796
10742

3726.
3727.

GRAD

3728.

IVANČNA GORICA

3729.

Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
10796
Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna
Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2015/2016 10742
Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči
za novorojenca iz Občine Ivančna Gorica
10742

KANAL

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kanal ob
Soči
Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij
v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2016

10743
10743
10743

3730.
3731.

10761
10762
10762

10762

MURSKA SOBOTA

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Hofer ob Kroški ulici v Murski Soboti
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje
ČE 5
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini
Murska Sobota
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v
Mestni občini Murska Sobota
Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin
v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o financiranju zlatih štipendij za šolsko leto
2015/2016

10763
10768
10773
10781
10783

10788
10789
10789

SLOVENJ GRADEC

3732.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče
10789

3742.

Popravek Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
10797

10754
10755

MIREN - KOSTANJEVICA

POPRAVKI
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