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Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o nekaterih koncesijskih
pogodbah (ZNKP)
Razglašam Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah
(ZNKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-2
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O NEKATERIH KONCESIJSKIH POGODBAH
(ZNKP)
1. VSEBINA ZAKONA IN TEMELJNA NAČELA
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja nekatere koncesijske pogodbe za gradnje in koncesijske pogodbe za storitve v skladu z Direktivo
2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne
28. 3. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2017/2366 z dne 18. 12. 2017 o spremembi
Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede
mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil
(UL L št. 337 z dne 19. 12. 2017, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/23/EU).
2. člen
(pomen v zakonu uporabljenih izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »koncesija« po tem zakonu pomeni koncesijo za gradnje in koncesijo za storitve;
2. »koncesija za gradnje« pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo, s katero eden ali več koncedentov izvedbo gra-
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denj zaupa enemu ali več gospodarskim subjektom, pri čemer
je nadomestilo le pravica do uporabe gradenj, ki so predmet
pogodbe, ali ta pravica skupaj s plačilom, operativno tveganje
pri izvajanju koncesije pa se prenese na koncesionarja. Šteje
se, da koncesionar prevzame operativno tveganje, če pod
običajnimi pogoji delovanja ni zagotovljeno, da se mu bodo
povrnile naložbe ali stroški, ki nastanejo pri izvajanju gradenj,
ki so predmet koncesije;
3. »koncesija za storitve« pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo, s katero eden ali več koncedentov opravljanje in
upravljanje storitev, razen izvajanja gradenj iz prejšnje točke,
zaupa enemu ali več gospodarskim subjektom, pri čemer je
nadomestilo le pravica do uporabe storitev, ki so predmet
pogodbe, ali ta pravica skupaj s plačilom, operativno tveganje
pri izvajanju koncesije pa se prenese na koncesionarja. Šteje
se, da koncesionar prevzame operativno tveganje, če pod
običajnimi pogoji delovanja ni zagotovljeno, da se mu bodo
povrnile naložbe ali stroški, ki nastanejo pri izvajanju storitev,
ki so predmet koncesije;
4. »operativno tveganje« vključuje tveganja, povezana s
povpraševanjem, ali tveganje, povezano z dobavo, ali oboje
ter vključuje dejansko izpostavljenost tržnim nepredvidljivostim,
kar pomeni, da ocenjena morebitna izguba za koncesionarja ni
le nominalna ali zanemarljiva;
5. »posebna pravica« pomeni z zakonom ali aktom, izdanim na njegovi podlagi, opredeljeno pravico, katere namen
ali posledica je omejitev pravice izvajanja dejavnosti na več
gospodarskih subjektov, kar močno vpliva na možnost drugih
gospodarskih subjektov za opravljanje te dejavnosti;
6. »izključna pravica« pomeni z zakonom ali aktom, izdanim na njegovi podlagi, opredeljeno pravico, katere namen
ali posledica je omejitev pravice izvajanja dejavnosti na en
gospodarski subjekt, kar močno vpliva na možnost drugih gospodarskih subjektov za opravljanje te dejavnosti;
7. »gospodarski subjekt« pomeni katerokoli fizično ali
pravno osebo ali osebo javnega prava ali skupino teh oseb,
vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu
ponujajo izvedbo gradenj, gradbena dela, dobavo blaga ali
opravljanje storitev;
8. »kandidat« je gospodarski subjekt, ki je zaprosil za povabilo k sodelovanju ali je povabljen k sodelovanju v postopku
izbire koncesionarja;
9. »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki predloži
ponudbo;
10. »koncesionar« pomeni gospodarski subjekt, ki mu je
bila podeljena koncesija;
11. »pisen ali pisno« pomeni kateri koli izraz, sestavljen
iz besed ali številk, ki se lahko prebere, natisne in nato pošlje,
vključno z informacijami, poslanimi ali shranjenimi z elektronskimi sredstvi;
12. »elektronska sredstva« pomenijo elektronsko opremo
za obdelavo, vključno z digitalnim zgoščevanjem, in shranjevanje podatkov, ki se pošiljajo in prejemajo po žicah, z radijskimi
valovi, optičnimi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi;
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13. »izvedba gradnje« pomeni izvedbo ali projektiranje
in izvedbo gradenj, povezanih z eno od dejavnosti iz Priloge I
Direktive 2014/23/EU ali gradbenega dela ali dokončanje gradbenega dela s katerimikoli sredstvi v skladu z zahtevami koncedenta, ki odločilno vpliva na vrsto ali projektiranje gradnje;
14. »gradnja« pomeni zaključeno visoko ali nizko gradnjo
kot celoto, povezano z eno ali več dejavnostmi iz Priloge I
Direktive 2014/23/EU, ki je samozadostna pri izpolnjevanju
gospodarske ali tehnične funkcije;
15. »portal javnih naročil« je spletni informacijski portal
ministrstva, pristojnega za javna naročila, ki ga upravlja Javno
podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., kamor naročniki
oziroma koncedenti neposredno pošiljajo v objavo obvestila in
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, koncesijsko
dokumentacijo in drugo dokumentacijo, za katero, zakon, ki
ureja javno naročanje, in ta zakon določata objavo na portalu
javnih naročil;
16. »ponudba« pomeni skupek dokumentov, ki jih v postopku izbire koncesionarja predloži ponudnik;
17. »koncesijski dokument« pomeni vsak dokument, ki
ga pripravi ali navaja koncedent, da opiše ali določi elemente
koncesije ali postopka;
18. »negospodarske storitve splošnega pomena« pomenijo tiste negospodarske storitve, ki se na podlagi zakona
izvajajo kot storitve splošnega pomena in se ne ponujajo na
trgu proti plačilu, zato zanje veljajo posebne obveznosti javne
službe;
19. »javni interes« je z zakonom določena splošna javna
korist;
20. »organi oblasti« so Republika Slovenija in njeni
organi, samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi.

6. člen
(načelo enakopravne obravnave gospodarskih subjektov)
Koncedent, ki podeli koncesijo v konkurenčnem postopku,
mora zagotoviti, da med gospodarskimi subjekti na vseh stopnjah postopka izbire koncesionarja in glede vseh elementov
podelitve koncesije ni razlikovanja. Zagotoviti mora tudi, da
ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno
diskriminacijo gospodarskih subjektov, diskriminacijo, ki izhaja
iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja gospodarski subjekt,
ali drugo diskriminacijo. Med postopkom izbire koncesionarja
mora koncedent informacije zagotavljati na način, da nekateri
kandidati ali ponudniki ne bi imeli prednosti pred drugimi.

3. člen

2. UPORABA ZAKONA

(načela, na katerih temeljijo koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijske pogodbe po tem zakonu in njihovo izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu
svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki
izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena
različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z
dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: PDEU), ter na
načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne
obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
(2) Pri izvajanju koncesijskih pogodb morajo gospodarski
subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu
Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali aktih mednarodnega okoljskega, socialnega
in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih
konvencij je naveden v Prilogi X Direktive 2014/23/EU.
4. člen
(načelo samostojnega upravljanja)
Organi oblasti se v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in pravom Evropske unije, samostojno odločajo,
kako bodo zagotovili izvajanje gradenj ali opravljanje storitev,
da bodo zagotovili visoko raven kakovosti, varnosti in cenovne dostopnosti, enako obravnavo ter spodbujanje splošnega
dostopa in pravic uporabnikov. To lahko zagotovijo z lastnimi
sredstvi ali v sodelovanju z drugimi organi oblasti ali pa z gospodarskimi subjekti.
5. člen
(načelo učinkovitosti in gospodarnosti)
(1) Koncedent mora izbrati tisti način izvajanja nalog, ki
ob enakih rezultatih zahteva najnižje vložke finančnih sredstev
koncedenta in uporabnikov.
(2) Pri ovrednotenju višine finančnih sredstev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi socialni, okoljski in drugi cilji,
ki jih z izbiro načina izvajanja nalog zasledujejo organi oblasti.

7. člen
(načelo transparentnosti)
(1) Postopki izbire koncesionarja morajo biti pregledni in
zagotovljena mora biti poštena konkurenca.
(2) Koncesionar mora biti izbran na pregleden način in v
skladu s pravili, ki jih določa ta zakon. Postopki po tem zakonu
so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami na portalu
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.
8. člen
(načelo sorazmernosti)
Postopek izbire koncesionarja se mora izvajati sorazmerno predmetu koncesije, predvsem glede izbire, določitve
in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno
povezani s predmetom koncesije, in na način, da se zagotovi
dejanska konkurenca.

9. člen
(mejna vrednost za uporabo zakona)
Ta zakon se uporablja za koncesijske pogodbe, katerih
ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od vrednosti iz prvega
odstavka 8. člena Direktive 2014/23/EU.
10. člen
(razmerje do drugih zakonov)
Za koncesije, ki jih urejajo ta zakon in tudi posebni zakoni,
se uporabljajo ta zakon in določbe posebnih zakonov, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom.
11. člen
(izjeme, za katere se zakon ne uporablja)
(1) Ta zakon se ne uporablja za:
1. koncesije za negospodarske storitve splošnega pomena;
2. koncesije, ki jih koncedent podeli v skladu s postopkom, ki se razlikuje od postopkov iz tega zakona in ga določa:
a) pravni instrument, ki ustvarja obveznosti na podlagi
mednarodnega prava, kot je mednarodni sporazum, sklenjen
v skladu s PDEU in Pogodbo o Evropski uniji (prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016,
str. 13; v nadaljnjem besedilu: PEU) med Republiko Slovenijo
in morebitno drugo državo članico EU ter eno ali več tretjimi
državami ali njihovimi enotami, ter zajema gradnje, blago ali
storitve, namenjene podpisnicam tega mednarodnega sporazuma za skupno izvajanje ali uporabo projekta, ali
b) mednarodna organizacija;
3. koncesije, ki jih koncedent podeli v skladu s postopkom, ki se razlikuje od postopkov iz tega zakona in ga določa
mednarodna organizacija ali mednarodna finančna institucija,
kadar koncesijo v celoti financira ta organizacija ali institucija;
kadar koncesijo večinoma sofinancira mednarodna organizacija ali mednarodna finančna institucija, se o veljavnih postopkih
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podelitve koncesije dogovorita koncedent in ta organizacija
oziroma institucija;
4. koncesije, pri katerih bi izvedba postopkov podelitve
koncesije po tem zakonu povzročila posredovanje informacij,
katerih razkritje bi bilo v nasprotju z bistvenimi varnostnimi
interesi Republike Slovenije;
5. koncesije, ki imajo naravo dovoljenja, postopek podelitve pa je urejen z zakonom in določa, da se koncesija lahko
podeli subjektu, ki zanjo zaprosi in izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje;
6. koncesije na obrambnem in varnostnem področju iz
Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih
naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES
in 2004/18/ES (UL L št. 216 z dne 20. 8. 2009, str. 76), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/2367 z dne 18. decembra 2017 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega
parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za
oddajo naročil (UL L št. 337 z dne 19. 12. 2017, str. 22), ki jih
urejajo:
a) posebna postopkovna pravila na podlagi mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki je sklenjen med eno ali več
državami članicami EU in eno ali več tretjimi državami;
b) posebna postopkovna pravila na podlagi sklenjenega
mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki zadeva nameščanje vojaških enot in se nanaša na podjetja v državi članici ali
tretji državi;
c) posebna postopkovna pravila mednarodne organizacije, ki nabavlja za svoje namene ali za koncesije, ki jih mora
država članica podeliti v skladu s temi pravili;
7. koncesije, pri katerih sta podelitev in izvajanje koncesije skladno s predpisom, ki ureja varovanje tajnih podatkov,
določena in označena s stopnjo tajnosti ali ju morajo spremljati
posebni varnostni ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije, če Republika Slovenija ugotovi, da bistvenih varnostnih
interesov ni mogoče zavarovati z blažjimi ukrepi, na primer
z zahtevami za zaščito zaupnosti informacij, ki jih da na voljo
koncedent v postopku izbire koncesionarja;
8. koncesije za gradnje ali storitve, ki so neposredno povezane z vojaško opremo ali občutljivo opremo ali koncesije za
gradnje ali storitve za specifične vojaške namene ali občutljive
gradnje in storitve, ki jih ena vlada podeli drugi;
9. koncesije, podeljene v tretji državi, ki se izvajajo, ko
so slovenske vojaške sile nameščene zunaj ozemlja Evropske
unije, če jih je treba zaradi operativnih potreb skleniti z gospodarskimi subjekti z območja, na katerem se izvajajo operacije;
10. koncesije, pri katerih bistvenih varnostnih interesov
države ni mogoče zavarovati z blažjimi ukrepi, na primer z
zahtevami za zaščito zaupnosti informacij, ki jih da na voljo
koncedent v postopku izbire koncesionarja;
11. koncesije za storitve za:
a) pridobitev ali najem zemljišč, obstoječih stavb ali drugih nepremičnin ali z njimi povezanih pravic s kakršnimi koli
finančnimi sredstvi;
b) pridobitev, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programskega gradiva za avdiovizualne ali radijske medijske storitve, ki
jih podeljujejo koncedenti avdiovizualnih ali radijskih medijskih
storitev, ali koncesije za oddajni čas ali zagotavljanje programov, ki se podelijo ponudnikom avdiovizualnih ali radijskih
medijskih storitev;
c) storitve na področju arbitraže in spravnih postopkov;
č) naslednje pravne storitve:
– pravno zastopanje stranke po odvetniku v arbitraži ali
spravnem postopku v Republiki Sloveniji, državi članici, tretji
državi ali pred mednarodno instanco za arbitražo ali spravni
postopek ali v sodnih postopkih pred sodišči ali javnimi organi
Republike Slovenije, države članice ali tretje države ali pred
mednarodnimi sodišči ali institucijami;
– pravno svetovanje, ki se izvaja med pripravami na
postopek iz prejšnje alineje ali če obstajajo konkretni indici in
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velika verjetnost, da bo zadeva, o kateri se svetuje, postala
predmet takega postopka, če svetuje odvetnik;
– storitve overitev in avtentikacije dokumentov, ki jih morajo izvajati notarji;
– pravne storitve, ki jih opravljajo skrbniki ali zakoniti
zastopniki, ali druge pravne storitve, katerih izvajalce določi
sodišče v Republiki Sloveniji ali zadevni državi članici EU ali ki
so z zakonodajo določeni za opravljanje posebnih nalog pod
nadzorom takih sodišč;
– druge pravne storitve, ki so v Republiki Sloveniji ali
drugi državi članici povezane z izvajanjem javne oblasti, tudi
če le priložnostno;
d) finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali
prenosom vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, storitve centralne banke in za posle, izvedene z evropskim
instrumentom za finančno stabilnost in evropskim mehanizmom za stabilnost;
e) posojila, ne glede na to, ali so povezana z izdajo,
prodajo, nakupom ali prenosom vrednostnih papirjev ali drugih
finančnih instrumentov;
f) storitve civilne obrambe, civilne zaščite in preprečevanja
nevarnosti, ki jih izvajajo neprofitne organizacije ali združenja in
jih zajemajo kode CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4,
75251120-7,
75252000-7,
75222000-8,
98113100-9 in 85143000-3, razen storitev prevoza bolnikov z
reševalnimi avtomobili;
g) storitve političnih kampanj, ki jih zajemajo kode CPV
79341400-0, 92111230-3 in 92111240-6, če jih podeli politična
stranka v okviru predvolilne kampanje;
12. koncesije storitev, ki se podelijo koncedentu iz a), b) in
c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona ali združenju
teh koncedentov na podlagi izključne pravice, in za koncesije
storitev, ki se gospodarskemu subjektu podelijo na podlagi
izključne pravice, ki je bila v skladu z zakonom ali drugim objavljenim predpisom, skladnim s PDEU, podeljena za opravljanje
dejavnost iz Priloge II Direktive 2014/23/EU;
13. koncesije, ki jih koncedent podeli za izvajanje svojih
dejavnosti v tretji državi, kadar pri tem ni fizično uporabljeno
omrežje ali geografsko območje v Evropski uniji;
14. koncesije, ki koncedentom iz a), b) in c) točke prvega
odstavka 21. člena tega zakona, ki delujejo na področju javnih
komunikacijskih omrežij, omogočajo, da nudijo ali izkoriščajo
javna komunikacijska omrežja ali nudijo izvajanje ene ali več
javnih komunikacijskih storitev javnosti;
15. koncesije za zagotavljanje ali upravljanje fiksnih omrežij, namenjenih zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom ali distribucijo pitne vode, in koncesije za
dobavo pitne vode;
16. koncesije za projekte vodnega inženirstva, namakanja ali izsuševanja, če količina vode, namenjene za dobavo
pitne vode, zajema več kot 20 odstotkov celotne količine vode,
zagotovljene s temi projekti ali z namakalnimi ali drenažnimi
napravami, ter koncesije za odstranjevanje ali čiščenje odpadnih voda, če so te koncesije povezane z dejavnostmi iz
prejšnje točke;
17. koncesije, ki jih podeljujejo koncedenti, ki opravljajo
dejavnosti iz Priloge II Direktive 2014/23/EU, če se v skladu s
pravili, določenimi v zakonu, ki ureja javno naročanje, ugotovi,
da je v Republiki Sloveniji ta dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen;
18. koncesije za storitve zračnega prevoza na podlagi
izdaje operativne licence v smislu Uredbe (ES) št. 1008/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o
skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti
(UL L št. 293 z dne 31. 10. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva
in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu
ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008,
(EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU
in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavi-
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tvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L
št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1), ali za koncesije za storitve javnega potniškega prevoza v smislu Uredbe (ES) št. 1370/2007
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o
javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza
ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70
(UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2016/2338 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007
v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza (UL L št. 324 z dne 23. 12. 2016, str. 22), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1370/2007/ES);
19. koncesije za storitve za loterijske storitve, ki jih zajemajo kode CPV 92351100-7, ki se gospodarskemu subjektu
podelijo na podlagi izključne pravice; podelitev takšne izključne
pravice se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(2) O vseh pravnih instrumentih iz 2.a) podtočke prejšnjega odstavka Evropsko komisijo obvesti ministrstvo, pristojno za
koncesije. V obvestilo vključi podatke, ki mu jih koncedent pošlje v roku in vsebini, kot sta določena v 63. členu tega zakona.
(3) V primeru podelitve izključne pravice iz 12. točke prvega odstavka tega člena gospodarskemu subjektu ministrstvo,
pristojno za delovno področje, na katerem je bila podeljena
izključna pravica, v enem mesecu po podelitvi izključne pravice
o tem obvesti Evropsko komisijo. Če zakon, na podlagi katerega je bila podeljena izključna pravica, ne določa specifičnih
obveznosti glede transparentnosti, mora koncedent v primeru
podelitve koncesije na podlagi te izključne pravice v objavo
poslati obvestilo o podelitvi koncesije iz 40. člena tega zakona.
12. člen
(koncesije, podeljene povezanemu podjetju ali skupnemu
podjetju ali koncedentu, ki je del skupnega podjetja)
(1) Če je povezano podjetje ob upoštevanju vseh njegovih izvedenih storitev oziroma gradenj v predhodnih treh letih
vsaj 80 odstotkov skupnega povprečnega prometa ustvarilo
z opravljanjem storitev oziroma gradenj za koncedenta ali
druga podjetja, s katerimi je podjetje povezano, se ta zakon,
razen 25. člena, ne uporablja za koncesije za storitve in koncesije za gradnje na področju dejavnosti iz Priloge II Direktive
2014/23/EU, ki jih:
a) koncedent podeli povezanemu podjetju ali
b) skupno podjetje, ki ga je več koncedentov ustanovilo izključno za opravljanje dejavnosti iz Priloge II Direktive
2014/23/EU, podeli podjetju, ki je povezano z enim od teh
koncedentov.
(2) Za namene tega člena povezano podjetje pomeni
vsako podjetje, katerega letni računovodski izkazi so konsolidirani z izkazi koncedenta v skladu z zahtevami iz Direktive
2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta
ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L
št. 182 z dne 29. 6. 2013, str. 19), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi
Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih
računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih
in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa
Republike Hrvaške (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 86), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU).
(3) Pri koncedentih, za katere se ne uporablja Direktiva
2013/34/EU, povezano podjetje pomeni vsako podjetje:
a) v katerem ima lahko koncedent posredno ali neposredno prevladujoč vpliv,
b) ki ima lahko prevladujoč vpliv na koncedenta ali
c) nad katerim ima, tako kot nad koncedentom, prevladujoč vpliv drugo podjetje na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki to povezano podjetje urejajo.
(4) Če zaradi datuma ustanovitve ali začetka opravljanja
dejavnosti povezanega podjetja podatki o prometu za pred-
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hodna tri leta niso na voljo, zadostuje, da to podjetje zlasti v
poslovnem načrtu prikaže, da je promet iz prvega odstavka
tega člena verjeten.
(5) Če iste ali podobne storitve ali gradnje zagotavlja več
kot eno podjetje, ki je povezano s koncedentom, s katerim
sestavlja gospodarsko skupino, se deleži iz prvega odstavka
tega člena izračunajo ob upoštevanju skupnega prometa, ki
ga ta povezana podjetja ustvarijo z zagotavljanjem storitev ali
gradenj.
(6) Če je bilo skupno podjetje ustanovljeno za opravljanje
dejavnosti v najmanj triletnem obdobju in akt o ustanovitvi skupnega podjetja določa, da bodo koncedenti, ki ga sestavljajo,
ostali del tega skupnega podjetja najmanj za enako obdobje,
se ta zakon ne uporablja za koncesije na področju dejavnosti
iz Priloge II Direktive 2014/23/EU, ki jih:
a) skupno podjetje, ki ga je več koncedentov ustanovilo
izključno za opravljanje te dejavnosti, podeli enemu od teh
koncedentov ali
b) koncedent podeli skupnemu podjetju, katerega del je.
13. člen
(koncesije med subjekti v javnem sektorju)
(1) Ta zakon, razen 25. člena, se ne uporablja za koncesijo, ki jo koncedent iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
21. člena tega zakona podeli pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) ta koncedent obvladuje zadevno pravno osebo podobno kot svoje službe;
b) odvisna pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal ta koncedent,
ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih
obvladuje ta koncedent;
c) v odvisni pravni osebi ni neposredne udeležbe zasebnega kapitala, razen v obliki neobvladujoče in nezaviralne
udeležbe, ki se zahteva na podlagi zakona.
(2) Šteje se, da koncedent iz a), b) ali c) točke prvega
odstavka 21. člena tega zakona obvladuje pravno osebo podobno kot svoje službe, če odločilno vpliva na strateške cilje in
pomembne odločitve odvisne pravne osebe. Tako obvladovanje lahko izvaja tudi druga pravna oseba, ki jo na enak način
obvladuje ta koncedent.
(3) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi, če odvisna pravna oseba, ki je koncedent iz a), b) ali c) točke prvega
odstavka 21. člena tega zakona, podeli koncesijo koncedentu
iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona, ki
odvisno osebo obvladuje, ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje
isti koncedent, če v pravni osebi, ki ji je podeljena koncesija,
ni neposredne udeležbe zasebnega kapitala, razen v obliki
neobvladujoče in nezaviralne udeležbe, ki se zahteva na podlagi zakona.
(4) Ne glede na a) točko prvega odstavka tega člena lahko koncedent iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 21. člena
tega zakona, ki ne obvladuje pravne osebe zasebnega ali javnega prava, tej pravni osebi podeli koncesijo, ne da bi pri tem
uporabil ta zakon, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) ta koncedent skupaj z drugimi koncedenti iz a), b)
ali c) točke prvega odstavka 21. člena tega zakona obvladuje
pravno osebo podobno kot svoje službe;
b) pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so ji jih dali ti koncedenti, ki
jo obvladujejo, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih
obvladujejo ti koncedenti;
c) v odvisni pravni osebi ni neposredne udeležbe zasebnega kapitala, razen v obliki neobvladujoče in nezaviralne
udeležbe, ki se zahteva na podlagi zakona.
(5) Šteje se, da koncedenti iz a), b) ali c) točke prvega
odstavka 21. člena tega zakona skupaj obvladujejo pravno
osebo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) organe odločanja odvisne pravne osebe sestavljajo
predstavniki vseh udeleženih koncedentov iz a), b) ali c) točke
prvega odstavka 21. člena tega zakona. Posamezni predstav-
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niki lahko zastopajo več sodelujočih koncedentov ali vse te
sodelujoče koncedente,
b) ti koncedenti lahko skupaj odločilno vplivajo na strateške cilje in pomembne odločitve odvisne pravne osebe in
c) odvisna pravna oseba nima interesov, ki so v nasprotju
z interesi teh koncedentov, ki jo obvladujejo.
(6) Za koncesijsko pogodbo, sklenjeno izključno med
dvema ali več koncedenti iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
21. člena tega zakona, se ta zakon ne uporablja, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) pogodba določa ali se z njo izvaja sodelovanje med
sodelujočimi koncedenti iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
21. člena tega zakona, da se zagotovi, da se javne storitve, ki
jih morajo opraviti, izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim
skupni,
b) pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega
interesa in
c) sodelujoči koncedenti na trgu izvajajo manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema sodelovanje.
(7) Pri določanju odstotnega deleža dejavnosti iz b) točke
prvega odstavka, b) točke četrtega odstavka in c) točke šestega odstavka tega člena se upošteva skupni povprečni promet
ali drug ustrezen dejavnik, ki temelji na dejavnosti, kot so stroški pravne osebe ali koncedenta iz a), b) ali c) točke prvega
odstavka 21. člena tega zakona v zvezi s storitvami, blagom in
gradnjami v treh letih pred podelitvijo koncesije.
(8) Če zaradi datuma, ko je bila določena pravna oseba
ali koncedent iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 21. člena
tega zakona ustanovljen ali je začel opravljati dejavnosti ali ko
zaradi reorganizacije njegovih dejavnosti podatki o prometu ali
drugem ustreznem dejavniku, temelječem na dejavnosti, kot
so stroški, za predhodna tri leta niso na voljo ali niso več relevantni, zadostuje, da pravna oseba zlasti v poslovnem načrtu
prikaže, da je predvideni obseg dejavnosti verjeten.
(9) Izjema glede udeležbe zasebnega kapitala iz c) točke
prvega odstavka, tretjega odstavka in c) točke četrtega odstavka tega člena zakona velja, če obveznost udeležbe zasebnega
kapitala izhaja iz določbe zakona, ki je skladen s PDEU in PEU,
in ta manjšinska in nezaviralna udeležba zasebnega kapitala
ne vpliva odločilno na odločitve te pravne osebe.
14. člen
(koncesije za raziskovalne in razvojne storitve)
Ta zakon se uporablja za podelitev koncesije za raziskovalne in razvojne storitve, ki jih zajemajo kode CPV 73000000-2
do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 in 73430000-5, če
sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
– koristi od njih ima izključno koncedent za uporabo pri
izvajanju lastne dejavnosti in
– opravljeno storitev v celoti plača koncedent.
15. člen
(socialne in druge posebne storitve)
Za koncesije za socialne in druge posebne storitve iz
Priloge IV Direktive 2014/23/EU se uporabljajo določbe tega
zakona, ki urejajo obveznost izvedbe pripravljalnih dejanj, obveznost objave obvestila iz 35. in 40. člena tega zakona in
pravno varstvo v postopkih izbire koncesionarja po tem zakonu.
16. člen
(pridržane koncesije)
(1) Koncedent lahko v postopku izbire koncesionarja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre,
kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja, kot jih določa zakon, ki
ureja socialno podjetništvo, če je vsaj 30 odstotkov zaposlenih
v teh pravnih osebah ali 30 odstotkov vključenih oseb v programih invalidnih ali prikrajšanih delavcev.
(2) Koncedent, ki namerava koncesijo pridržati za podjetja iz prejšnjega odstavka, mora to navesti v koncesijski
dokumentaciji.
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17. člen
(mešane pogodbe)
(1) Pri koncesijah, katerih predmet so gradnje in storitve,
se podelitev koncesije izvede po pravilih, veljavnih za glavni
predmet pogodbe.
(2) Pri koncesijah za storitve, ki jih deloma sestavljajo
socialne in druge posebne storitve, deloma pa druge storitve,
se glavni predmet določi glede na to, katera od ocenjenih vrednosti storitev je najvišja. Podelitev takšne koncesije se izvede
po pravilih, veljavnih za glavni predmet pogodbe.
(3) Če so različni deli določene pogodbe objektivno ločljivi, se uporabljata četrti in peti odstavek tega člena. Če
so različni deli določene pogodbe objektivno neločljivi, pa se
uporablja šesti odstavek tega člena. Če del določene pogodbe
ureja člen 346 PDEU ali zakon, ki ureja javno naročanje na
področju obrambe in varnosti, se uporablja 18. člen tega zakona. Pri pogodbah, namenjenih za več dejavnosti, od katerih je
ena navedena v Prilogi II Direktive 2014/23/EU ali zanjo velja
zakon, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju,
se uporablja 19. člen tega zakona.
(4) Kadar so predmet pogodbe gradnje ali storitve, za katere se ta zakon uporablja, in neki drugi elementi, za katere se
ta zakon ne uporablja, pri tem pa so posamezni deli pogodbe
objektivno ločljivi, se lahko izvede ločen postopek za sklenitev
pogodbe za posamezni del, skladno s pravili, ki veljajo za vsakega od njih. Če se koncedent odloči za enotno pogodbo, se
ta, ne glede na glavni predmet, sklene v skladu s tem zakonom.
(5) Kadar pogodba vsebuje elemente koncesije in elemente javnega naročila, se pogodba sklene v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Pred začetkom postopka oddaje
javnega naročila je treba izdelati študijo upravičenosti podelitve
koncesije.
(6) Če so različni deli določene pogodbe objektivno neločljivi, se pogodba sklene skladno s pravili, ki veljajo za glavni
predmet pogodbe. Pri takšnih pogodbah, ki imajo elemente
koncesij za storitve in naročil blaga, se glavni predmet določi
glede na to, katera od ocenjenih vrednosti zadevnih storitev ali
blaga je višja.
18. člen
(mešane pogodbe, ki vključujejo obrambne
in varnostne vidike)
(1) Ta člen se uporablja v primeru mešanih pogodb, katerih predmet so koncesije, za katere se uporablja ta zakon, in
naročila, ki jih ureja 346. člen PDEU ali so zajeti v zakonu, ki
ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti.
(2) Če so različni deli pogodbe objektivno ločljivi, se lahko
izvede ločen postopek za sklenitev pogodbe za posamezni del
ali se sklene enotna pogodba.
(3) Če se koncedent odloči za sklenitev ločenih pogodb
za posamezne dele, se izvede ločen postopek za sklenitev
pogodbe za posamezni del, skladno s pravili, ki veljajo za
vsakega od njih.
(4) Če se koncedent odloči za sklenitev enotne pogodbe,
se odločitev o uporabi pravil sprejme na podlagi naslednjih
meril:
a) če del zadevne pogodbe ureja 346. člen PDEU ali
različne dele urejata 346. člen PDEU oziroma zakon, ki ureja
javno naročanje na področju obrambe in varnosti, se pogodba
lahko sklene brez uporabe tega zakona, če sklenitev enotne
pogodbe upravičujejo objektivni razlogi;
b) če del zadevne pogodbe ureja zakon, ki ureja javno
naročanje na področju obrambe in varnosti, se lahko pogodba
sklene v skladu s tem zakonom ali zakonom, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, če je sklenitev enotne
pogodbe upravičena iz objektivnih razlogov.
(5) Odločitev o sklenitvi enotne pogodbe ne sme biti
sprejeta z namenom izključitve pogodb iz uporabe tega zakona
ali zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in
varnosti.
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19. člen
(pogodbe, ki zajemajo dejavnosti iz Priloge II Direktive
2014/23/EU in druge dejavnosti)
(1) Koncedent lahko pri pogodbah, namenjenih za več
dejavnosti, sklene ločene pogodbe za vsako posamezno dejavnost ali enotno pogodbo. Če se odloči skleniti ločene pogodbe,
se izvede ločen postopek za sklenitev pogodbe za posamezni
del, skladno s pravili, ki veljajo za vsakega od njih, glede na
značilnosti posamezne dejavnosti. Odločitev o sklenitvi enotne
pogodbe ali več ločenih pogodb se ne sme sprejeti z namenom,
da se te pogodbe izključijo iz uporabe tega zakona ali zakona,
ki ureja javno naročanje.
(2) Za pogodbo, namenjeno za več dejavnosti, se uporabljajo pravila za dejavnost, za katero je pretežno namenjena.
(3) Pri pogodbah, pri katerih objektivno ni mogoče določiti,
za katero dejavnost je pretežno namenjena, se veljavna pravila
določajo v skladu z naslednjim:
a) pogodba se sklene v skladu s tem zakonom, če za eno
od dejavnosti, za katero se sklepa pogodba, veljajo določbe
tega zakona, ki se uporabljajo za koncesije, ki jih podeljujejo
koncedenti iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 21. člena tega
zakona, za drugo pa veljajo določbe zakona, ki se uporabljajo
za koncesije, ki jih podeljujejo drugi koncedenti;
b) pogodba se sklene v skladu z zakonom, ki ureja javno
naročanje, če za eno od dejavnosti, za katere je namenjena
pogodba, velja ta zakon, za drugo pa zakon, ki ureja javno
naročanje;
c) pogodba se sklene v skladu s tem zakonom, če za eno
od dejavnosti velja ta zakon, za drugo pa zakon, ki ureja javno
naročanje, ne velja.
20. člen
(koncesije, ki zajemajo dejavnosti iz Priloge II Direktive
2014/23/EU ter dejavnosti, ki vključujejo obrambne
in varnostne vidike)
(1) Koncedent lahko pri pogodbah, namenjenih za več
dejavnosti, podeli ločene koncesije za vsako posamezno dejavnost ali enotno koncesijo. Če se odloči podeliti ločene koncesije, se koncesija podeli skladno s pravili, ki veljajo za vsako
od njih glede na značilnosti posamezne dejavnosti. Kadar se
naročniki odločijo podeliti enotno pogodbo, se ne glede na
18. člen tega zakona uporabljata drugi in tretji odstavek tega
člena. Odločitev o podelitvi enotne koncesije ali več ločenih
koncesij se ne sme sprejeti z namenom, da se te koncesije
izključijo iz uporabe tega zakona ali zakona, ki ureja javno
naročanje na področju obrambe in varnosti.
(2) Kadar se koncedent odloči podeliti enotno koncesijo,
se za sklenitev pogodbe, namenjene dejavnosti, ki jo ureja ta
zakon, in drugi dejavnosti, ki jo ureja 346. člen PDEU, ta zakon
ne uporablja.
(3) Kadar se koncedent odloči podeliti enotno koncesijo,
se pogodba, namenjena dejavnosti, ki jo ureja ta zakon, in
drugi dejavnosti, ki jo ureja zakon, ki ureja javno naročanje na
področju obrambe in varnosti, sklene v skladu s tem zakonom
ali v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje na področju
obrambe in varnosti. Če takšna pogodba vključuje tudi naročila ali druge elemente, ki jih ureja 346. člen PDEU, se lahko
pogodba sklene brez uporabe tega zakona.
(4) Odločitev za podelitev enotne koncesije iz drugega
in tretjega odstavka tega člena mora temeljiti na objektivnih
razlogih in ne sme biti sprejeta z namenom, da se pogodbe
izključijo iz uporabe tega zakona.
3. SPLOŠNE DOLOČBE ZA SKLEPANJE
KONCESIJSKIH POGODB
21. člen
(koncedent)
(1) Koncesijsko razmerje, pri katerem koncedent s pisno
odplačno pogodbo naroči izvedbo gradnje ali opravljanje stori-
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tev gospodarskemu subjektu, sklenejo v skladu s tem zakonom
naslednji koncedenti:
a) organi Republike Slovenije,
b) organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
c) druge osebe javnega prava,
č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti iz
Priloge II Direktive 2014/23/EU,
d) subjekti, ki niso opredeljeni v točkah a) do č) tega odstavka in opravljajo eno ali več dejavnosti iz Priloge II Direktive
2014/23/EU, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike
Slovenije podelil izključne ali posebne pravice po postopku, v
katerem ni bilo zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti ali
njihova dodelitev ni temeljila na objektivnih merilih.
(2) Za koncedenta se šteje tudi združenje, ki ga oblikujejo
eden ali več koncedentov iz prejšnjega odstavka.
(3) Oseba javnega prava mora pred začetkom postopka
podelitve koncesije pridobiti soglasje ustanovitelja, javno podjetje pa soglasje nadzornega organa družbe. Pri izdaji soglasja iz
prejšnjega stavka je treba upoštevati vpliv podelitve koncesije
na dolg in primanjkljaj sektorja država, kot ga določa zakon, ki
ureja fiskalno pravilo.
(4) Oseba javnega prava iz c) točke prvega odstavka tega
člena pomeni osebo, ki ima vse naslednje značilnosti:
a) ustanovljena je s posebnim namenom, da zadovoljuje
potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne
narave, pri čemer se šteje, da gre za industrijsko ali poslovno
naravo, če subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na
trgu z drugimi subjekti, izvaja gospodarske dejavnosti, katerih
namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom,
b) je pravna oseba in
c) jo v več kot 50 odstotkih financirajo državni ali lokalni
organi ali druge osebe javnega prava ali so pod upravljavskim
nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali
nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo
državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava.
(5) Javno podjetje iz č) točke prvega odstavka tega člena
pomeni podjetje, nad katerim ima lahko koncedent iz a), b) ali
c) točke prvega odstavka tega člena neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil,
ki urejajo njegovo poslovanje. Domneva se, da obstaja prevladujoč vpliv, če koncedent iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
tega člena:
a) ima neposredno ali posredno v lasti večino vpisanega
kapitala podjetja,
b) neposredno ali posredno nadzira večino glasov, povezanih z delnicami, ki jih izda podjetje, ali
c) lahko neposredno ali posredno imenuje več kot polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
podjetja.
22. člen
(gospodarski subjekti)
(1) V postopkih podelitve koncesij lahko sodelujejo gospodarski subjekti, skupine gospodarskih subjektov, vključno z
začasnimi združenji. Koncedent ne sme zavrniti gospodarskega subjekta le zato, ker bi moral imeti po slovenski zakonodaji
status fizične ali pravne osebe, če sme gospodarski subjekt
v skladu s pravom države članice EU, v kateri ima sedež,
opravljati isto dejavnost. Koncedent od skupin gospodarskih
subjektov ne sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko,
če želijo oddati ponudbo.
(2) Od gospodarskih subjektov se lahko zahteva, da v
ponudbi navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost
osebja, odgovornega za izvajanje predmeta pogodbe.
(3) Koncedent lahko v koncesijski dokumentaciji določi
zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ali
tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo izpolnjevati
skupine gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov.
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(4) Kateri koli pogoji za izvedbo predmeta pogodbe, ki
jih morajo izpolnjevati take skupine gospodarskih subjektov in
ki so drugačni od tistih, ki veljajo za posamezne udeležence v
postopku izbire koncesionarja, morajo biti sorazmerni in upravičeni iz objektivnih razlogov.
(5) Ne glede na prvi odstavek lahko koncedent od skupin
gospodarskih subjektov zahteva, da po tem, ko jim je podeljena
koncesija, prevzamejo zadevno pravno obliko, če je taka sprememba nujna za zadovoljivo izvajanje koncesije.
23. člen
(trajanje koncesije)
(1) Trajanje koncesije je omejeno.
(2) Pri koncesijah, ki trajajo dlje od pet let, koncesija traja
največ tako dolgo, da ne presega obdobja, v katerem lahko
koncesionar upravičeno pričakuje, da se mu bodo povrnile
naložbe, izvedene za izvajanje gradenj in storitev, pri čemer se
upošteva primeren dobiček. Koncedent pri izračunu upošteva
začetne in naknadne naložbe, potrebne za uresničitev določenih pogodbenih ciljev.
(3) Za primeren dobiček iz prejšnjega odstavka velja opredelitev iz Uredbe 1370/2007/ES, ki primeren dobiček določa
kot stopnjo donosa kapitala, ki je običajna za sektor v zadevni
državi članici EU in ki mora upoštevati operativno tveganje ter
tveganje ali odsotnost tveganja koncesionarja zaradi posegov
organov oblasti.
24. člen
(pripravljalna dejanja)
(1) Koncedent mora pred začetkom postopka izbire koncesionarja po tem zakonu izvesti pripravljalna dejanja.
(2) Pripravljalna dejanja so vse aktivnosti, ki se izvajajo
pred začetkom postopka izbire koncesionarja, zlasti izdelava
študije upravičenosti podelitve koncesije in priprava ocene
vrednosti koncesije.
25. člen
(študija upravičenosti podelitve koncesije)
(1) S študijo upravičenosti podelitve koncesije je treba:
– opredeliti finančne učinke koncesije v obdobju trajanja
koncesije,
– opredeliti trajanje koncesije,
– izvesti primerjalno analizo stroškov in koristi, če koncedent naloge izvaja sam ali njihovo izvajanje prenese na
gospodarske subjekte s podelitvijo koncesije,
– ugotoviti vpliv izvajanja koncesije na državni proračun
oziroma proračun samoupravne lokalne skupnosti,
– pripraviti register tveganj pri izvajanju koncesije,
– opredeliti tveganja, ki bodo prenesena na koncesionarja, ter
– ugotoviti usklajenost z razvojnimi dokumenti, kadar je
to primerno.
(2) Kadar se več koncesij sočasno ali v določenem časovnem okviru podeljuje za isti ali podoben predmet koncesije,
lahko koncedent izdela eno študijo upravičenosti podelitve
koncesij.
(3) Študijo upravičenosti podelitve koncesije sestavljajo
splošni del, tehnične, finančne, ekonomske in pravne analize,
po potrebi še elaborat zaščite okolja, kulturnih dobrin, vpliva na
socialno okolje in zdravje, skladno s predpisi glede na predhodno oceno vpliva in kjer je to primerno, ter pripadajoče priloge
in sklep s predlogi.
(4) Splošni del vsebuje opis predmeta ter namen in cilje
koncesije, analizo trga, navedbo predpisov, ki se uporabljajo za
koncesijske pogodbe, vire informacij in podatkov ter podatke o
avtorjih študije, pogoje, pod katerimi se bodo izvajale gradnje
oziroma storitve, načela izvajanja in nadzora nad koncesijo,
načrt izvedbe postopka podelitve koncesije ter načrt izvajanja
pogodbe o koncesiji.
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(5) Finančna in ekonomska analiza vsebuje predvsem
analizo stroškov in koristi koncesije glede na razpoložljiva
sredstva koncedenta za lastno izvajanje nalog. Finančna in
ekonomska analiza je podlaga za določitev trajanja koncesije.
(6) Pravna analiza vsebuje zlasti navedbo in obrazložitev
uporabe predpisov za podelitev koncesije, analizo lastninskopravnih vprašanj, skladnost s pravili državnih pomoči in predlog
glede:
– pogojev v zvezi s podelitvijo koncesije,
– posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– razlogov ali pogojev ter posledic za prekinitev koncesijske pogodbe,
– ureditve morebitnega prenosa objekta s koncesionarja
na koncedenta ter
– načina reševanja sporov.
(7) Koncedent mora pri pripravi študije upravičenosti
podelitve koncesije za gradnje upoštevati predpis, ki določa
enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ.
26. člen
(ocena vrednosti koncesije)
(1) Vrednost koncesije je celoten promet koncesionarja
brez DDV med trajanjem koncesijske pogodbe, ki ga koncedent
oceni kot nadomestilo za izvajanje koncesije ter za blago in
storitve, povezane z izvajanjem koncesije. Navedena ocena
velja, ko je poslano obvestilo o koncesiji ali namera o načrtovani podelitvi koncesije, če takšno obvestilo ni predvideno, pa
velja, ko koncedent naveže stik z gospodarskim subjektom, s
katerim bo neposredno sklenil koncesijsko pogodbo.
(2) Pri določanju ocenjene vrednosti koncesije, ki se izračuna z uporabo objektivne metode, koncedent upošteva zlasti:
– vrednost kakršne koli opcije in podaljšanja trajanja
koncesije;
– raven kakovosti, ki se zahteva za izvajanje koncesije;
– prihodke iz naslova pristojbin in kazni, ki jih plača
uporabnik predmeta koncesije, razen tistih, ki jih koncesionar
pobere v imenu in za račun koncedenta;
– plačila ali katere koli finančne koristi, ki jih koncesionar
prejme od koncedenta ali drugega javnega organa, povezane
s koncesijo;
– vrednost nepovratnih sredstev ali katerih koli drugih
finančnih koristi, prejetih od tretjih oseb za izvajanje koncesije;
– prihodke od prodaje sredstev, ki so del koncesije;
– strošek najemnine in uporabe infrastrukture ter vrednost
vsega blaga in storitev, ki jih koncedent da koncesionarju na
razpolago, če so potrebni za izvajanje koncesije;
– katere koli nagrade ali plačila koncesionarju.
(3) Metoda, ki se uporablja za izračun ocenjene vrednosti
koncesije, ne sme biti izbrana z namenom izogibanja uporabi
tega zakona.
(4) Če je vrednost koncesije ob podelitvi koncesije za
več kot 20 odstotkov višja od njene ocenjene vrednosti, je za
namene 9. člena tega zakona veljavna ocena enaka vrednosti
koncesije ob podelitvi koncesije.
(5) Če se lahko zaradi predlagane gradnje ali storitve koncesije podelijo v ločenih sklopih, se upošteva ocenjena skupna
vrednost vseh teh sklopov.
(6) Če je skupna vrednost sklopov enaka ali večja od
mejne vrednosti iz 9. člena tega zakona, je objava v Uradnem
listu Evropske unije obvezna za vse sklope.
27. člen
(preprečevanje korupcije in nasprotij interesov)
(1) Koncedent mora zagotoviti učinkovito preprečevanje
goljufij, favoriziranja in korupcije ter učinkovito preprečevanje,
odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov podelitve koncesij, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnava vseh
gospodarskih subjektov.
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(2) Oseba, ki vodi postopek podelitve koncesije, mora
vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi
s podelitvijo koncesije ali so na kateri koli stopnji odločale v teh
postopkih, pred sprejetjem odločitve o podelitvi koncesije pisno
obvestiti o tem, kdo bo izbrani koncesionar.
(3) Kadar je oseba, ki vodi postopek podelitve koncesije ali sodeluje pri pripravi koncesijske dokumentacije ali
njenih delov ali je na kateri koli stopnji odločala v postopku
podelitve koncesije, neposredno ali posredno povezana z
izbranim koncesionarjem na način, da lahko ta povezava
oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva
na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z
izvajanjem koncesije ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in
nepristranskosti, mora ta oseba takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, vendar najpozneje pred podelitvijo koncesije,
odgovorno osebo koncedenta o tem pisno obvestiti in ravnati
v skladu z njegovimi navodili. Odgovorna oseba koncedenta
mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko.
(4) Šteje se, da obstaja neposredna ali posredna povezava med ponudnikom in subjektom iz prejšnjega odstavka, če je
oseba iz prejšnjega odstavka v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti, partnerski zvezi, skupnem gospodinjstvu, krvnem
sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do
vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega
drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec, v zasebnem poslovnem ali delovnopravnem razmerju s ponudnikom, njegovim družbenikom z več kot petodstotnim lastniškim
deležem, zakonitim zastopnikom ali prokuristom.
(5) Izbrani ponudnik mora v osmih dneh po prejemu poziva koncedenta predložiti podatke o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na zakon,
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane
družbe.
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30. člen
(zaupnost)
(1) Koncedent ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in določi kot poslovno skrivnost, kot to
določa zakon, ki ureja poslovne skrivnosti, razen če drug zakon
določa drugače. Koncedent mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
štejejo za osebne podatke, in podatkov, ki se glede na zakon,
ki ureja tajne podatke, štejejo za tajne podatke.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki vsi
tisti podatki iz ponudbe, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe
v okviru meril.
(3) Koncedent mora imena ponudnikov in predložene
ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka, določenega
za odpiranje ponudb.
(4) Koncedent ponudniku, ki je v treh delovnih dneh po
objavi odločitve o izbiri koncesionarja zahteval vpogled, dovoli
vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh
delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki so
po tem členu poslovna skrivnost, ali tajni podatki v skladu z
zakonom, ki ureja tajne podatke, ali osebni podatki, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko koncedent
ponudniku zaračuna materialne stroške.
(5) Koncedent lahko določi zahteve za gospodarske subjekte, katerih namen je varovanje zaupnosti informacij, ki jih
koncedent da na voljo med postopkom izbire koncesionarja.
31. člen
(nomenklature)
V postopkih izbire koncesionarja se vsa nomenklatura
navaja z uporabo enotnega besednjaka javnih naročil, ki ga
določa Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih
naročil (UL L št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 1).
32. člen

4. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
28. člen
(začetek postopka izbire koncesionarja)
Postopek izbire koncesionarja se začne z objavo obvestila iz 35. ali 38. člena tega zakona.
29. člen
(pravila za sporočanje)
(1) Koncedent lahko, razen pošiljanja objav z elektronskimi sredstvi in zagotavljanja dostopnosti koncesijskih dokumentov v elektronski obliki, za sporočanje in izmenjavo informacij
izbere enega ali več od naslednjih načinov sporočanja:
– z elektronskimi sredstvi;
– po pošti ali telefaksu;
– ustno, vključno po telefonu, za sporočanje, ki se ne
nanaša na bistvene elemente postopka podelitve koncesije,
če je vsebina ustnega sporočila zadostno dokumentirana na
trajnem nosilcu;
– osebna izročitev, izkazljiva s potrdilom o prejemu.
(2) Izbrana sredstva sporočanja morajo biti splošno dostopna in nediskriminatorna ter ne smejo gospodarskih subjektov
omejevati pri dostopu do postopka izbire koncesionarja. Orodja
in naprave, ki se uporabljajo za sporočanje z elektronskimi
sredstvi, ter njihove tehnične lastnosti, morajo biti interoperabilni z izdelki informacijske in komunikacijske tehnologije v
splošni uporabi.
(3) Koncedent pri sporočanju, izmenjavi in shranjevanju
informacij zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnost
ponudb. Vsebino ponudb koncedent pregleda šele po izteku
roka za njihovo predložitev.

(vrste, oblika in način objave obvestil)
(1) Vrste obvestil so:
– predhodno informativno obvestilo,
– obvestilo za predhodno transparentnost,
– obvestilo o spremembi pogodbe,
– obvestilo o koncesiji,
– obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku in
– obvestilo o podelitvi koncesije.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se objavi v slovenskem jeziku v obliki standardnega obrazca v skladu s prvim
odstavkom 33. člena Direktive 2014/23/EU. V drugih uradnih
jezikih Evropske unije se objavi povzetek pomembnih elementov obvestila. Nabor podatkov, ki jih morajo vsebovati obvestila
iz prejšnjega odstavka, je določen v Prilogah V, VI, VII, VIII
in XI Direktive 2014/23/EU.
(3) Stroški objavljanja obvestil na portalu javnih naročil se
krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
33. člen
(objava obvestil)
Obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti
objavljena na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske
unije. Koncedent obvestilo pripravi in pošlje v objavo na portalu
javnih naročil. Objava obvestila v Uradnem listu Evropske unije
se zagotovi z elektronskimi sredstvi prek portala javnih naročil
tako, da koncedent v obvestilu označi, da je treba obvestilo
objaviti tudi v Uradnem listu Evropske unije. Potrdili o prejemu
obvestila, poslanega v objavo, in o njegovi objavi z navedbo
datuma objave, ki ju izdata portal javnih naročil in Urad za publikacije Evropske unije, se štejeta kot dokazilo, zato ju mora
koncedent hraniti in po potrebi predložiti kot dokaz.
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34. člen
(pravilo zaporednosti in enakosti objav)
(1) Obvestili o koncesiji in o podelitvi koncesije se objavita
najpozneje pet dni po tem, ko ju je koncedent poslal v objavo.
Obvestilo, ki ga je treba objaviti v tudi Uradnem listu Evropske
unije, mora biti najprej objavljeno v Uradnem listu Evropske
unije. Če koncedent v 48 urah po potrditvi prejema obvestila
iz prejšnjega člena ne prejme potrdila o objavi v Uradnem listu
Evropske unije, se obvestilo lahko objavi na portalu javnih
naročil, preden se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Pred
objavo v Uradnem listu Evropske unije se na portalu javnih
naročil lahko objavi tudi predhodno informativno obvestilo,
vendar po tem, ko je bilo poslano v objavo Uradu za publikacije
Evropske unije.
(2) Vsebina obvestila, objavljenega na portalu javnih naročil, mora biti enaka vsebini obvestila, objavljenega v Uradnem
listu Evropske unije. V obvestilu mora biti naveden datum, ko je
bilo obvestilo poslano v objavo Uradu za publikacije Evropske
unije.
35. člen
(predhodno informativno obvestilo)
Z objavo predhodnega informativnega obvestila mora
koncedent sporočiti svojo namero o načrtovani podelitvi koncesije za socialne in druge posebne storitve iz Priloge IV Direktive
2014/23/EU.
36. člen
(obvestilo za predhodno transparentnost)
V primeru iz drugega odstavka 38. člena tega zakona koncedent pošlje v objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem
listu Evropske unije obvestilo za predhodno transparentnost
isti dan, ko na portalu javnih naročil objavi odločitev o izbiri
koncesionarja. Če se v objavi odločitve o izbiri koncesionarja
na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno
predhodno informativno obvestilo ali obvestilo o koncesiji, koncedent obvestilo za predhodno transparentnost pošlje v objavo
isti dan, ko ponudnikom pošlje odločitev o izbiri koncesionarja.
37. člen
(obvestilo o spremembi koncesijske pogodbe v času trajanja
njene veljavnosti)
Koncedenti, ki so spremenili koncesijsko pogodbo v primerih iz druge in tretje alineje prvega odstavka 60. člena tega
zakona, objavijo obvestilo o spremembi koncesijske pogodbe v
času trajanja njene veljavnosti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije najpozneje v 30 dneh po spremembi.
38. člen
(obvestilo o koncesiji)
(1) Z obvestilom o koncesiji se gospodarski subjekti povabijo k sodelovanju v postopkih izbire koncesionarja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek koncedentu ni treba
objaviti obvestila o koncesiji, če:
a) gradnje ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz katerega od naslednjih razlogov:
– cilj koncesije je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško
delo ali umetniško uprizoritev;
– odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov;
– obstoj izključne pravice;
– varstvo pravic intelektualne lastnine in izključnih pravic,
ki niso opredeljene v 6. točki 2. člena tega zakona;
b) v predhodno izvedenem postopku za izbiro koncesionarja ni bila predložena nobena ponudba ali nobena dopustna
ponudba, če prvotni pogoji glede podelitve koncesije niso pomembno spremenjeni in je Evropski komisiji na njeno zahtevo
poslano poročilo. Dopustna ponudba pomeni ponudbo, ki jo
predloži ponudnik, za katerega ne veljajo razlogi za izključitev
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustre-
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za potrebam in zahtevam koncedenta, določeni v koncesijski
dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.
(3) Izjeme iz druge do četrte alineje a) točke prejšnjega
odstavka se uporabljajo le, če ni ustrezne alternative ali nadomestila in če odsotnost konkurence ni posledica umetnega
omejevanja. Uporabo izjeme je treba utemeljiti v koncesijski
dokumentaciji.
(4) Koncedent v obvestilu o koncesiji ali, če to ni mogoče,
v koncesijski dokumentaciji opiše predviden postopek podelitve
koncesije in navede okvirni rok za končanje postopka.
39. člen
(obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku)
Koncedent objavi obvestilo o dodatnih informacijah ali
popravku, kadar spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno
objavljenem obvestilu ali spreminja ali dopolnjuje koncesijsko
dokumentacijo.
40. člen
(obvestilo o podelitvi koncesije)
Koncedent najpozneje v 48 dneh po sklenitvi koncesijske
pogodbe pošlje v objavo obvestilo o podelitvi koncesije z rezultati postopka izbire koncesionarja.
41. člen
(dostopnost koncesijske dokumentacije v elektronski obliki)
(1) Koncedent od datuma objave obvestila o koncesiji ali,
če obvestilo o koncesiji ne vsebuje povabila k oddaji ponudbe,
od datuma, ko je bilo poslano povabilo k oddaji ponudb z elektronskimi sredstvi, omogoči neomejen, popoln, neposreden in
brezplačen dostop do koncesijske dokumentacije, potrebne za
pripravo ponudbe. V besedilu obvestila o koncesiji se navede
spletni naslov, na katerem je ta dokumentacija dostopna.
(2) Če v ustrezno utemeljenih okoliščinah zaradi izrednih
varnostnih ukrepov ali tehničnih razlogov oziroma zaradi izjemne občutljivosti poslovnih informacij, ki zahtevajo zelo visoko
raven zaščite, ni mogoče zagotoviti neomejenega, popolnega,
neposrednega in brezplačnega dostopa z elektronskimi sredstvi do nekaterih delov koncesijske dokumentacije, koncedent
v obvestilu navede, da bodo ti deli koncesijske dokumentacije
poslani z neelektronskimi sredstvi, rok za prejem ponudb pa
mora biti ustrezno daljši.
(3) Če koncedent pravočasno prejme zahtevo, vsem ponudnikom, ki sodelujejo v postopku izbire koncesionarja, zagotovi dodatne informacije o koncesijski dokumentaciji najpozneje
šest dni pred iztekom roka, ki je določen za prejem ponudb.
42. člen
(koncesijska dokumentacija)
(1) Koncedent koncesijsko dokumentacijo objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Dokumentacija vsebuje najmanj
tiste podatke, ki jih zahteva ta zakon, in osnutek koncesijske
pogodbe. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije,
ki jih koncedent pošlje gospodarskim subjektom, sodelujočim
v postopku izbire koncesionarja.
(2) Po izteku roka za prejem ponudb koncedent ne sme
več spreminjati ali dopolnjevati koncesijske dokumentacije.
Informacije, ki jih pošlje gospodarskim subjektom na portalu
javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo koncesijske dokumentacije, če iz vsebine
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija, ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe
v koncesijski dokumentaciji.
43. člen
(tehnične in funkcionalne zahteve)
(1) Tehnične in funkcionalne zahteve, ki izhajajo iz študije
o upravičenosti podelitve koncesije, opredeljujejo zahtevane
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značilnosti predmeta koncesije. Opisane so v koncesijski dokumentaciji. Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na nek postopek proizvodnje ali zagotavljanja javnih dobrin in storitev, ki
so predmet izvajanja koncesije, če so povezane s predmetom
koncesije ter sorazmerne z njeno vrednostjo in cilji. Med temi
značilnostmi so lahko na primer raven kakovosti, okoljske in
podnebne učinkovitosti, zahteve za oblikovanje, prilagojenost
vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalidne osebe) in ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem,
varnostjo ali dimenzijami, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, označevanjem ter uporabo
nalepk ali navodil za uporabnike.
(2) Če tega ne upravičuje predmet koncesije, v tehničnih in funkcionalnih zahtevah ne sme biti navedena določena
izdelava, izvor, določen postopek, značilen za proizvode ali
storitve nekega gospodarskega subjekta, niti znamke, patenti,
tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki daje prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izloča. Take navedbe so
izjemoma dovoljene, če brez njih ni mogoče dovolj natančno
in razumljivo opisati predmeta koncesije. Te navedbe morajo
vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«.
(3) Koncedent ne more zavrniti ponudbe z obrazložitvijo,
da ponujeni proizvodi in storitve, ki so predmet koncesije, niso
skladni s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami, ki jih je navedel, če ponudnik v svoji ponudbi kakor koli ustrezno dokaže, da
predlagane rešitve enako izpolnjujejo tehnične in funkcionalne
zahteve.
44. člen
(roki za prejem prijav in ponudb)
(1) Minimalni rok za prejem prijav in ponudb je 30 dni
od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o koncesiji.
Koncedent pri določanju rokov za prejem ponudb upošteva
kompleksnost koncesije in čas, potreben za pripravo ponudb.
(2) Če se postopek izvaja v zaporednih fazah, je minimalni rok za prejem prvih ponudb 22 dni od datuma, ko je v objavo
poslano obvestilo o koncesiji.
(3) Koncedent lahko rok za prejem ponudb iz prvega
odstavka tega člena skrajša za pet dni, če se ponudbe lahko
oddajo z elektronskimi sredstvi.
(4) Kadar je ponudbe mogoče sestaviti šele po ogledu
lokacije na kraju samem, če je ogled lokacije obvezen, ali po
pregledu spremne dokumentacije h koncesijski dokumentaciji
na kraju samem, se določijo roki za prejem ponudb, ki so daljši
od minimalnega roka tako, da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi informacijami, potrebnimi za pripravo
ponudb.
(5) Da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi
informacijami, potrebnimi za pripravo ponudb, koncedent rok za
prejem ponudb podaljša v naslednjih primerih:
– če dodatne informacije iz katerega koli razloga, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile
predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem
ponudb ali
– če je bila koncesijska dokumentacija pomembno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem
ponudb.
(6) Podaljšanje roka mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacij ali sprememb.
(7) Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.
45. člen
(razlogi za izključitev)
(1) Koncedent mora iz sodelovanja v postopku izbire
koncesionarja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 47. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bil gospodarski subjekt pravnomočno
obsojen na denarno kazen ali je bila osebi, ki je članica
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upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna
kazen zapora za naslednja kazniva dejanja, opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17;
v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
– terorizem (108. člen KZ-1),
– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj
(110. člen KZ-1),
– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen
KZ-1),
– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
– kršitev materialnih avtorskih pravic (148. člen KZ-1),
– kršitev avtorski sorodnih pravic (149. člen KZ-1),
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti
(230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji
(231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen
KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije
(234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti
(236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
(240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen
KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen
KZ-1),
– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
(263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen
KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
(2) Koncedent mora iz sodelovanja v postopku izbire koncesionarja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju
ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti plačila
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obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira
davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, in
predpisi države koncedenta, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan objave obvestila o koncesiji ali objave
namere o podelitvi koncesije znaša 50 eurov ali več. Šteje se,
da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega
stavka tudi, če na dan objave obvestila o koncesiji ali objave
namere o podelitvi koncesije ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne objave obvestila.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek koncedent gospodarskega subjekta ne sme izključiti iz sodelovanja v postopku
izbire koncesionarja, če ta do dneva oddaje ponudbe izpolni
svoje obveznosti s plačilom dolgovanih davkov ali prispevkov
za socialno varnost ali sklene zavezujoči dogovor o takem
plačilu, če je to dovoljeno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.
(4) Koncedent mora iz posameznega postopka izbire
koncesionarja izključiti gospodarski subjekt:
– če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države
članice EU ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi
v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem
na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
– če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali
sodišče, če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel tak
postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
– če je ta na dan, ko poteče rok za prejem ponudb, izločen
iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki jo na podlagi zakona, ki ureja javno naročanje, vodi ministrstvo, pristojno
za javno naročila.
(5) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka se
koncedent lahko odloči, da iz postopka izbire koncesionarja
ne izključi gospodarskega subjekta, pri katerem je sodišče
pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
(6) Koncedent lahko iz sodelovanja v postopku izbire
koncesionarja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih
primerih:
– če lahko koncedent kakor koli izkaže kršitev izpolnjevanja obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih
mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij je naveden
v Prilogi X Direktive 2014/23/EU;
– če lahko koncedent iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
21. člena tega zakona z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi
česar je omajana njegova integriteta;
– če lahko koncedent iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
21. člena tega zakona upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor,
katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje koncedenta iz prejšnjega
stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence,
na podlagi prijave koncedenta v 15 dneh koncedentu sporoči,
da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
– če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 27. člena
tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi
ukrepi;
– če izkrivljanja konkurence zaradi morebitnega predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi konce-
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sijske dokumentacije ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi,
blažjimi ukrepi;
– če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi
o izvedbi javnega naročila, sklenjeni s koncedentom, ali prejšnji
koncesijski pogodbi, sklenjeni s koncedentom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je koncedent predčasno odstopil od prejšnjega
naročila ali koncesijske pogodbe, je uveljavljal odškodnino ali
so bile izvedene druge primerljive sankcije;
– če je gospodarski subjekt namenoma podal zavajajoče
informacije, zahtevane zaradi preverjanja odsotnosti razlogov
za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni
razkril teh informacij, ali če ne more predložiti dokumentov, ki
se zahtevajo kot dokazila;
– če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati
na odločanje koncedenta ali pridobiti zaupne informacije, zaradi
katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku izbire
koncesionarja, ali je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi,
izboru ali podelitvi koncesije.
(7) Koncedent iz postopka izbire koncesionarja kadar koli
v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je
pred ali med postopkom podelitve koncesije ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz
prvega, drugega ali četrtega odstavka tega člena. Koncedent
lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če
se izkaže, da je pred ali med postopkom podelitve koncesije
ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od
položajev iz prejšnjega odstavka.
(8) Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz
prvega ali šestega odstavka tega člena, lahko koncedentu
predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,
aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih,
organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev
nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov,
ki jih sprejme gospodarski subjekt, koncedent upošteva težo
in naravo kaznivega dejanja ali kršitve. Če koncedent oceni,
da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo,
gospodarskega subjekta ne glede na prvi in šesti odstavek tega
člena ne izključi iz postopka podelitve koncesije. Če koncedent
oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje
utemeljitev takšne odločitve.
(9) Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih izbire koncesionarja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku,
ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni
upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.
(10) Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz
prvega odstavka tega člena ne določa trajanja izključitve iz postopkov izbire koncesionarja in koncedent oceni, da ukrepi, ki
jih je gospodarski subjekt sprejel v skladu z osmim odstavkom
tega člena, niso zadostni, koncedent gospodarski subjekt izloči
iz postopka podelitve koncesije, če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena
še ni preteklo pet let. Koncedent izloči gospodarski subjekt iz
postopka izbire koncesionarja iz razloga iz šestega odstavka
tega člena, če od datuma dejanja ali dogodka iz šestega odstavka tega člena še niso pretekla tri leta in koncedent oceni,
da ukrepi, ki jih je gospodarski subjekt sprejel v skladu z osmim
odstavkom tega člena, niso zadostni.
46. člen
(pogoji za sodelovanje v postopku izbire koncesionarja)
(1) Koncedent določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:
– ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
– ekonomski in finančni položaj;
– tehnično in strokovno sposobnost.
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(2) Kot zahtevo za sodelovanje lahko koncedent gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz tega člena. Koncedent
v postopek izbire koncesionarja vključi le tiste zahteve, ki so
potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in
finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za
izvajanje koncesije, ki se podeljuje. Vse zahteve morajo biti
povezane in sorazmerne s predmetom koncesije.
(3) Glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti
lahko koncedent od gospodarskih subjektov zahteva, da so
vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo
v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah
Evropske unije je naveden v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o
javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1336/2013 z dne 13. decembra 2013 o
spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (UL L št. 335 z dne 14. 12.
2013, str. 17).
(4) Če morajo imeti gospodarski subjekti neko dovoljenje
ali biti člani neke organizacije, da lahko v svoji matični državi
opravljajo neko storitev, lahko koncedent v postopku podelitve
koncesije za storitve od njih zahteva, da predložijo dokazilo o
zadevnem dovoljenju ali članstvu.
(5) Glede ekonomskega in finančnega položaja lahko
koncedent določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za
izvajanje koncesije.
(6) Kadar je koncesija razdeljena na sklope, se ta člen
uporablja za vsak posamezni sklop.
(7) Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko koncedent določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski
subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje koncesije v skladu z ustreznim standardom kakovosti.
Koncedent lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti
zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami.
Koncedent lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če pri njem zasledi nasprotje
interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvajanje koncesije.
(8) Koncedent v obvestilu o koncesiji ali predhodnem
informativnem obvestilu navede zahtevane pogoje za sodelovanje, ki so lahko izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti,
vključno z ustreznimi dokazili.
47. člen
(dokazila)
(1) Koncedent lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz tega člena kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev
iz 45. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje v skladu s 46. členom tega zakona.
(2) Kot zadosten dokaz, da ni razlogov za izključitev iz
45. člena tega zakona, koncedent sprejme naslednja dokazila:
– v zvezi s prvim odstavkom 45. člena tega zakona:
potrdilo iz ustreznega, na primer sodnega registra, če tega
registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni
ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU
ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski
subjekt, in iz katerega je razvidno, da ni razlogov za izključitev;
– v zvezi z drugim odstavkom 45. člena in drugo alinejo
četrtega odstavka 45. člena tega zakona: potrdilo, ki ga izda
pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali
tretji državi in ne sme biti starejše od 30 dni;
– v zvezi s prvo alinejo četrtega odstavka 45. člena tega
zakona: potrdilo iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi
članici EU ali tretji državi.
(3) Če država članica EU ali tretja država dokumentov in
potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici EU ali tretji državi
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ni predvidena, pa z izjavo zadevne osebe, dano pred pristojnim
sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v
državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
(4) Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik
za njih ni predložil dokazila sam, lahko koncedent preveri v
uradni evidenci.
(5) Koncedent preveri pogoje za sodelovanje v zvezi
s strokovno in tehnično sposobnostjo ter finančnim in ekonomskim položajem ponudnikov na podlagi njihovih izjav in
navedb, ki jih morajo priložiti kot dokazila v skladu z zahtevami
iz obvestila o koncesiji.
(6) Pred sprejetjem odločitve o izbiri koncesionarja mora
koncedent preveriti vse izjave in navedbe ponudnika, ki je glede na merila predložil najugodnejšo ponudbo.
48. člen
(uporaba zmogljivosti drugih subjektov)
(1) Gospodarski subjekt lahko za izpolnjevanje pogojev
v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno koncesijo
uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede izpolnjevanja pogojev v
zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo koncesionarja
in vodstvenih delavcev podjetja ter izpolnjevanja pogojev v
zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski
subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo ti izvajali del koncesije, za katerega se zahtevajo te zmogljivosti. Če
želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora koncedentu dokazati, da bo imel na voljo potrebna
sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta
namen.
(2) Koncedent v skladu s prejšnjim členom preveri, ali
subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski
subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje
obstajajo razlogi za izključitev. Koncedent mora od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje
pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Koncedent lahko od gospodarskega
subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim
obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.
(3) Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih
subjektov glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim
in finančnim položajem, lahko koncedent zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za
izvedbo koncesije. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini
ali drugih subjektov.
49. člen
(merila za izbor)
(1) Koncesijska pogodba se sklene s koncesionarjem, izbranim na podlagi objektivnih meril, ki so skladna z načeli tega
zakona. Merila morajo biti določena na način, da se ponudbe
ocenijo pod pogoji dejanske konkurence, tako da je mogoče
ugotoviti splošne gospodarske koristi, ki jih bo imel koncedent.
(2) Merila za izbiro koncesionarja morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom koncesije. Med
drugim lahko vključujejo okoljska ali socialna merila. Merila
morajo spremljati podrobni opisi, ki omogočajo učinkovito preverjanje informacij, ki jih predložijo ponudniki, da se oceni, kako
ponudba izpolnjuje merila za podelitev koncesije. V primeru
dvoma mora koncedent preveriti točnost informacij in dokazil,
ki jih je glede meril za podelitev koncesije predložil ponudnik.
(3) Koncedent našteje merila v padajočem zaporedju
glede na pomembnost.
(4) Če koncedent prejme ponudbo, v kateri je predlagana
izvirna idejna rešitev z izjemno funkcionalno učinkovitostjo, ki
je skrben koncedent ni mogel predvideti, lahko koncedent ne
glede na prejšnji odstavek izjemoma spremeni vrstni red meril
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za podelitev in tako upošteva to inovativno rešitev. Koncedent
v tem primeru vse ponudnike obvesti o spremembi zaporedja
meril in objavi novo obvestilo o koncesiji ob upoštevanju rokov
iz 44. člena tega zakona. Sprememba vrstnega reda ne sme
povzročiti diskriminacije.
50. člen
(pregled in ocenjevanje ponudb ter način izbire
koncesionarja)
(1) Koncesionar se izbere na podlagi meril za izbor, ki jih
določi koncedent, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) ponudba je skladna z minimalnimi zahtevami, ki jih je
določil koncedent,
b) ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in
c) ponudnik ni izključen iz sodelovanja v postopku izbire
koncesionarja.
(2) Minimalne zahteve iz a) točke prejšnjega odstavka
vključujejo pogoje in tehnične, fizične, funkcionalne ter pravne
značilnosti, ki jih mora izpolnjevati vsaka ponudba.
(3) Koncedent mora v obvestilu o koncesiji zagotoviti opis
koncesije, minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, pogoje
za sodelovanje in opis meril za izbor.
(4) Koncedent lahko na podlagi objektivnih meril omeji
število kandidatov oziroma ponudnikov na primerno raven,
če je to storjeno pregledno. Število kandidatov ali ponudnikov
mora biti dovolj veliko, da je zagotovljena dejanska konkurenca.
(5) Vsi udeleženci postopka izbire koncesionarja morajo biti seznanjeni s predvideno organizacijo postopka izbire
koncesionarja, predvidenim rokom za končanje postopka, mestom objave odločitve o izbiri koncesionarja in s katerimi koli
spremembami, ki zadevajo elemente, razkrite v obvestilu o
koncesiji.
(6) Koncedent mora ustrezno evidentirati vse faze postopka izbire koncesionarja.
51. člen
(pogajanja)
(1) Če se namerava koncedent v postopku izbire koncesionarja pogajati, mora to namero napovedati v obvestilu o
koncesiji.
(2) Predmet koncesije, merila za izbor in pogoji za sodelovanje se med pogajanji ne smejo spreminjati.
(3) Ko namerava koncedent končati pogajanja, obvesti
ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določi rok za predložitev končnih ponudb, razen če se pogaja z le enim ponudnikom.
52. člen
(odločitev o izbiri koncesionarja)
(1) Koncedent v petih dneh po končanem preverjanju in
ocenjevanju ponudb vse ponudnike obvesti o sprejeti odločitvi
v zvezi z izbiro koncesionarja.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka koncedent sprejme
najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb in mora vsebovati:
– razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega
ponudnika,
– značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika,
– razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju,
– v primeru izvedbe pogajanj, kratek opis poteka pogajanj,
– rok, v katerem mora biti sklenjena koncesijska pogodba
od pravnomočnosti odločitve, in
– razloge za morebitno odločitev, da ni bila izbrana nobena ponudba ali da se postopek izbire koncesionarja znova
začne.
(3) Odločitev koncedenta je akt poslovanja. Koncedent o
tej odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev
iz tega člena objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje
za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Če se v
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objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati
na objavljeno predhodno informativno obvestilo ali obvestilo
o koncesiji, koncedent odločitev vroči v skladu z zakonom,
ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku
obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi na portalu
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.
(4) Koncedent se lahko odloči, da nekatere informacije v
zvezi z odločitvijo izpusti, če bi objava takšnih informacij ovirala
izvajanje zakona ali bi bila drugače v nasprotju z javnim interesom, če bi škodila upravičenim poslovnim interesom javnih
ali zasebnih gospodarskih subjektov ali če bi lahko posegala v
pošteno konkurenco med njimi.
(5) Koncedent lahko zaradi odprave nezakonitosti po
predhodni ugotovitvi utemeljenosti odločitev na svojo pobudo
enkrat spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti
prejšnjo, vse do trenutka ko zoper akt o izbiri koncesionarja
ni mogoče zahtevati pravnega varstva. Koncedent sprejme
novo odločitev ob upoštevanju tega člena. Koncedent lahko
spremeni odločitev o izbiri koncesionarja po prejemu zahtevka
za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil
o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o izbiri koncesionarja skladna z odločitvijo o zahtevku za
revizijo. Kadar koncedent v skladu s tem odstavkom sprejme
novo odločitev o izbiri koncesionarja, teče rok za uveljavitev
pravnega varstva od dneva objave nove odločitve na portalu
javnih naročil.
(6) Odločitev o izbiri koncesionarja postane pravnomočna
z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
53. člen
(obdobje mirovanja)
Koncedent do pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja ne sme skleniti koncesijske pogodbe.
54. člen
(pravno varstvo)
(1) Za pravno varstvo kandidatov, ponudnikov in javnega
interesa v postopkih izbire koncesionarja se uporablja zakon, ki
ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
(2) Izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja pravno varstvo
v postopkih javnega naročanja, imajo za namen iz prejšnjega
odstavka naslednji pomen:
– »naročnik« pomeni koncedenta;
– »postopek javnega naročila« pomeni postopek podelitve koncesije;
– »javno naročilo« pomeni koncesijo;
– »zakon, ki ureja javno naročanje« pomeni zakon, razen
v delu, ki se nanaša na določbo, ki ureja pomen izrazov;
– »oddaja javnega naročila« pomeni podelitev koncesije;
– »interes za dodelitev javnega naročila« pomeni interes
za sklenitev koncesijske pogodbe;
– »odločitev o oddaji javnega naročila« pomeni odločitev
o izbiri koncesionarja;
– »pogodba o izvedbi javnega naročila« pomeni koncesijsko pogodbo;
– »dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila«
pomeni koncesijsko dokumentacijo;
– »obvestilo o javnem naročilu« pomeni obvestilo o koncesiji,
– »socialne in druge posebne storitve« pomeni socialne
in druge posebne storitve iz Priloge IV Direktive 2014/23/EU;
– »ministrstvo, pristojno za javna naročila« pomeni ministrstvo, pristojno za koncesije,
– »področje javnega naročanja« pomeni področje koncesij, razen v primeru določb, ki urejajo imenovanje in razrešitev
predsednika in članov Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija).
(3) Kadar je posamezna določba v zakonu, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnih naročil, vezana na vrsto postopka
iz zakona, ki ureja javno naročanje, se za namen prvega od-
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stavka tega člena šteje, da se uporabljajo določbe, ki se nanašajo na odprti postopek, kadar koncedent v postopku izbire
koncesionarja ni predvidel pogajanj, konkurenčni postopek s
pogajanji, kadar je koncedent v postopku izbire koncesionarja
predvidel pogajanja, in postopek s pogajanji brez predhodne
objave, kadar se koncesija podeli brez predhodne objave.
5. IZVAJANJE KONCESIJSKIH POGODB
55. člen
(koncesijsko razmerje)
(1) S sklenitvijo koncesijske pogodbe se vzpostavi koncesijsko razmerje, ki je razmerje med koncedentom in koncesionarjem glede izvajanja koncesije za gradnje ali koncesije za
storitve in pri katerem je na koncesionarja preneseno celotno
operativno tveganje.
(2) Tveganje izvedbe gradnje oziroma izvajanja storitev
zajema vsakršno tveganje, ki izvira iz izvajanja nalog, podeljenih s koncesijo, vključno z odgovornostjo za škodo, ki nastane
z izvajanjem teh nalog. Šteje se, da je to tveganje preneseno
na koncesionarja, če mu ni zagotovljena povrnitev naložb in
stroškov, ki izvirajo iz izvajanja koncesije.
(3) Tveganje povpraševanja pomeni tveganje spremembe
povpraševanja, ki ga izrazijo uporabniki predmeta koncesije.
Šteje se, da je tveganje povpraševanja preneseno na koncesionarja, če je pri izvajanju koncesijske pogodbe dejansko
izpostavljen tržnim nepredvidljivostim.
56. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Po izvedenem postopku izbire koncesionarja koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo v pisni
obliki. Koncesijska pogodba in njene spremembe, ki niso bile
sklenjene v pisni obliki, nimajo pravnega učinka.
(2) Če koncesijska pogodba iz razlogov, ki se pojavijo pri
izbranem ponudniku, ni bila sklenjena v roku, določenem v odločitvi o izbiri koncesionarja, se šteje, da koncesijsko razmerje
ni nastalo, odločitev o izbiri koncesionarja pa preneha veljati.
(3) Koncesijska pogodba, ki jo podpišeta koncedent in
koncesionar, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka
pogodbe iz koncesijske dokumentacije, razen če je bila v
postopku izbire koncesionarja posamezna določba osnutka
pogodbe predmet pogajanj med koncedentom in ponudnikom.
57. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja s koncesijsko pogodbo, ki mora vsebovati:
– opredelitev, vrsto in obseg koncesije, ki se podeli s to
pogodbo,
– način izvajanja koncesije,
– čas trajanja pogodbe,
– način financiranja,
– način in roke plačil,
– obveznosti koncesionarja in koncedenta,
– opredelitev predpisov in ukrepov koncedenta, ki so
potrebni za izvajanje koncesije,
– razmerje koncesionarja do uporabnikov,
– način koncedentovega finančnega in strokovnega nadzora,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja koncesijske pogodbe,
– izvajanje koncesije v pogojih višje sile in izrednih razmer,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– obveznosti koncesionarja v zvezi z njegovimi podizvajalci,
– morebitna razmerja v zvezi z uporabo in upravljanjem
infrastrukture oziroma stvarnega premoženja ter uporabo blaga
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in storitev, ki jih da koncesionarju na razpolago koncedent, če
so potrebni za izvajanje koncesije,
– morebitno ustanovitev stvarnih pravic na premoženju
v lasti koncedenta in prenos stvarnih pravic, ki so potrebne za
izvajanje koncesije na koncesionarja,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh
dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje koncesije,
– prenehanje koncesijske pogodbe,
– odgovornost za škodo pogodbenih strank, ki je bila pri
izvajanju koncesije povzročena uporabnikom ali tretjim osebam,
– določitev standarda skrbnosti,
– prepoved prenosa koncesije na tretje osebe in
– način reševanja sporov.
(2) S koncesijsko pogodbo se uredijo tudi vsa razmerja,
povezana z lastništvom nepremičnin in drugim premoženjem,
ki je predmet koncesijske pogodbe, ter lastništvom nepremičnin in drugim premoženjem, ki nastane na podlagi koncesijske
pogodbe, v času izvajanja in po prenehanju koncesije.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko uredijo tudi druga morebitna medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem koncesije.
58. člen
(način izvajanja koncesijske pogodbe)
(1) Za izvajanje koncesijske pogodbe v skladu z zakonom
in drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo se za koncesionarja
zahteva najmanj skrbnost dobrega gospodarstvenika.
(2) Koncedent mora izpolnjevati svoje obveznosti do koncesionarja v rokih in na način, kot so določeni v koncesijski
pogodbi.
59. člen
(izvajanje koncesije s podizvajalci)
(1) Koncesionar lahko del koncesije odda v podizvajanje.
(2) Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski
subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za koncesionarja, s
katerim je koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, lahko izvaja
storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
koncesijske pogodbe.
(3) Izvajanje dela koncesije s podizvajalcem ne vpliva na
odgovornost koncesionarja za izvedbo koncesije, določeno v
koncesijski pogodbi.
(4) Če bo ponudnik izvajal koncesijo s podizvajalci, mora
v ponudbi navesti:
– vse podizvajalce in vsak del koncesije, ki ga namerava
oddati v podizvajanje,
– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih
podizvajalcev.
(5) Koncesionar mora med izvajanjem koncesije koncedenta obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V
primeru naknadne vključitve novih podizvajalcev mora koncesionar skupaj s predlogom poslati tudi podatke iz druge alineje
prejšnjega odstavka.
(6) Koncedent mora zavrniti vsakega podizvajalca, če
zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 45. člena tega zakona, razen v primeru iz
tretjega odstavka 45. člena tega zakona, ob tem lahko vsakega
podizvajalca zavrne tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev
iz šestega odstavka 45. člena tega zakona.
(7) Koncedent lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi
to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in
če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je koncedent
opredelil v koncesijski dokumentaciji. Koncedent mora koncesionarja o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
(8) Koncesionar mora spoštovati odločitev koncedenta
glede zavrnitve podizvajalca iz šestega in sedmega odstavka
tega člena.
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60. člen
(sprememba koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo)
(1) Koncesijska pogodba se lahko med njenim trajanjem
spremeni, ne da bi koncedent izvedel nov postopek izbire koncesionarja, v katerem koli od naslednjih primerov:
– če so pogoji, obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij,
ne glede na njihovo denarno vrednost, predvideni v koncesijski
dokumentaciji in prvotni koncesijski pogodbi na jasen, natančen in nedvoumen način. Predvidene spremembe ali opcije ne
smejo spremeniti splošne narave koncesije;
– za dodatne gradnje ali storitve, ki jih izvede prvotni koncesionar, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno
koncesijsko pogodbo, če zamenjava koncesionarja ni mogoča
iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami
ali instalacijami, zagotovljenimi v okviru prvotne koncesijske
pogodbe, ter bi koncedentu povzročila velike nevšečnosti ali
precejšnje podvajanje stroškov. Vendar pri koncesijah, ki jih
koncedent podeli za izvajanje dejavnosti, ki ni navedena v
Prilogi II Direktive 2014/23/EU, povečanje vrednosti ne sme
presegati 50 odstotkov vrednosti prvotne koncesije. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, ta omejitev velja za vrednost
vseh sprememb skupaj. Te zaporedne spremembe niso namenjene izogibanju tega zakona;
– če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) sprememba je bila potrebna zaradi okoliščin, ki jih
skrben koncedent ni mogel predvideti,
b) sprememba ne spreminja splošne narave koncesije,
c) pri koncesijah, ki jih koncedent podeli za izvajanje
dejavnosti, ki ni na seznamu iz Priloge II Direktive 2014/23/EU
in povečanje vrednosti ne presega 50 odstotkov vrednosti prvotne koncesije. Če je opravljenih več zaporednih sprememb,
ta omejitev velja za vrednost vseh sprememb skupaj. Te zaporedne spremembe niso namenjene izogibanju tega zakona;
– če koncesionarja, ki mu je koncedent prvotno podelil
koncesijo, zamenja nov koncesionar na način, da drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za
ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega
koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne
vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe in ni namenjeno
izogibanju tega zakona;
– če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena
v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(2) Koncesijska pogodba se lahko spremeni, ne da bi bilo
treba preverjati, ali so izpolnjeni pogoji iz prve do četrte alineje
četrtega odstavka tega člena, in ne da bi bil potreben nov
postopek izbire koncesionarja v skladu s tem zakonom, tudi,
če je vrednost spremembe nižja od obeh naslednjih vrednosti:
– mejne vrednosti iz 9. člena tega zakona in
– deset odstotkov vrednosti prvotne koncesije.
Ta sprememba ne sme spremeniti splošne narave koncesije.
Če je opravljenih več zaporednih sprememb, se vrednost oceni
na podlagi kumulativne neto vrednosti zaporednih sprememb.
(3) Za izračun vrednosti iz prejšnjega odstavka ter druge
in tretje alineje prvega odstavka tega člena je posodobljena
vrednost referenčna vrednost, če koncesijska pogodba vključuje indeksacijsko klavzulo. Če koncesijska pogodba ne vključuje
indeksacijske klavzule, se posodobljena vrednost izračuna ob
upoštevanju povprečne inflacije v Republiki Sloveniji.
(4) Sprememba koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo se šteje za bistveno spremembo v smislu pete alineje
prvega odstavka tega člena, če se zaradi te spremembe koncesijska pogodba znatno razlikuje od prvotno sklenjene. Ne glede
na prvi in drugi odstavek tega člena se sprememba koncesijske
pogodbe v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen
vsaj eden od naslednjih pogojev:
– sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka izbire koncesionarja, omogočili udeležbo drugih
gospodarskih subjektov kot tistih, ki jim je bila priznana spo-
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sobnost za sodelovanje v postopku izbire koncesionarja, ali
sprejetje druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali
bi k sodelovanju v postopku izbire koncesionarja pritegnili še
druge gospodarske subjekte,
– sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje koncesijske pogodbe v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden
v prvotni koncesijski pogodbi,
– zaradi spremembe je znatno razširjen obseg koncesije
ali
– koncesionarja, s katerim je koncedent prvotno sklenil
koncesijsko pogodbo, zamenja nov koncesionar na način, ki ni
skladen s četrto alinejo prvega odstavka tega člena.
61. člen
(odpoved koncesijske pogodbe)
Med veljavnostjo koncesijske pogodbe lahko koncedent,
ne glede na zakon, ki ureja obligacijska razmerja, odpove to
pogodbo, če:
– se je koncesija bistveno spremenila, kar terja nov postopek izbire koncesionarja,
– je za koncesionarja v času podelitve koncesije obstajal
razlog za izključitev, zaradi katerega bi moral biti izključen iz
postopka izbire koncesionarja,
– je Sodišče Evropske unije po postopku v skladu z
258. členom PDEU ugotovilo hujše kršitve obveznosti koncedenta, ki izhajajo iz PEU, PDEU in tega zakona, zato koncesija
ne bi smela biti podeljena koncesionarju ali
– koncesionar ne spoštuje odločitve koncedenta iz šestega in sedmega odstavka 59. člena tega zakona.
62. člen
(spremljanje uporabe tega zakona)
(1) Ministrstvo, pristojno za koncesije, spremlja izvajanje
tega zakona. Če ministrstvo, pristojno za koncesije, ugotovi ali
prejme informacije, ki nakazujejo posebne kršitve, kot so goljufija, korupcija, nasprotje interesov ali druge nepravilnosti ali
sistemske težave pri uporabi pravil, mora o tem obvestiti Urad
Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišče
Republike Slovenije, Javno agencijo Republike Slovenije za
varstvo konkurence, Komisijo za preprečevanje korupcije ali
drug pristojen organ.
(2) Ministrstvo, pristojno za koncesije, zagotavlja, da so
brezplačno na voljo informacije in smernice za razlago in uporabo prava Evropske unije o podeljevanju koncesij ter uporabo
tega zakona, ki koncedentom in gospodarskim subjektom pomagajo pri pravilni uporabi teh pravil.
63. člen
(pošiljanje podatkov o sklenjenih koncesijskih pogodbah)
(1) Koncedent mora v osmih dneh po sklenitvi poslati
kopijo koncesijske pogodbe ministrstvu, pristojnemu za koncesije po tem zakonu, ki na podlagi pridobljenih podatkov vodi
evidenco o sklenjenih koncesijskih pogodbah po tem zakonu.
Kopija koncesijske pogodbe vsebuje naslednje podatke:
– naziv in sedež pogodbenih strank,
– opis predmeta in vrednost koncesije,
– investicijsko vrednost projekta, kadar gre za koncesijo
gradenj,
– datum sklenitve pogodbe in
– trajanje koncesijske pogodbe.
(2) Koncedent mora ministrstvu iz prejšnjega odstavka
poslati podatke o kateri koli spremembi v zvezi s koncesijsko
pogodbo po tem zakonu. Podatke o spremembi mora koncedent poslati v osmih dneh od uveljavitve spremembe.
(3) V primeru sklenitve koncesijske pogodbe po tem zakonu s povezanim podjetjem ali skupnim podjetjem koncedent
Evropski komisiji na njeno zahtevo pošlje naslednje podatke:
a) imena povezanih podjetij ali skupnih podjetij,
b) vrsto in vrednost koncesij,
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c) dokazila o tem, da razmerje med podjetjem ali skupnim
podjetjem, ki so mu koncesije podeljene, in koncedentom izpolnjuje zahteve iz 12. člena tega zakona.
6. PREKRŠKOVNE DOLOČBE
64. člen
(prekrškovni organ in odstop dokumentacije)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona kot prekrškovni
organ izvaja Državna revizijska komisija.
(2) Kadar Državna revizijska komisija v skladu s tem zakonom ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper
koncedenta, ponudnika, kandidata ali podizvajalca in njihove
odgovorne osebe ali zbira dodatne dokumente in dokaze o
morebitnem prekršku koncedenta, ponudnika, kandidata ali
podizvajalca in njegovih odgovornih oseb, ji morajo koncedent,
ponudnik, kandidat, podizvajalec in njihove odgovorne osebe
najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu njenega pisnega
poziva odstopiti vse dokumente in dokaze, za odstop katerih
jih je pozvala.
65. člen
(prekrškovne določbe za koncedenta)
(1) Koncedent, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki presegajo 8.800.000 eurov, ali koncedent, ki je v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 25.000
do 100.000 eurov, če:
– izbere način določitve vrednosti koncesije na način, da
bi se zaradi nižje ocene vrednosti izognil uporabe tega zakona
(26. člen);
– sklene koncesijsko pogodbo brez izvedbe postopka
izbire koncesionarja, razen v primerih, v katerih ta zakon to
dopušča;
– ne pošlje v objavo obvestil iz 35., 37., 38., 39. in 40. člena tega zakona, čeprav ga k temu zavezuje ta zakon;
– sklene koncesijsko pogodbo s ponudnikom, za katerega
obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega
odstavka 45. člena tega zakona;
– iz razlogov na njegovi strani ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom v roku iz pete alineje drugega odstavka
52. člena tega zakona;
– ne upošteva obdobja mirovanja, čeprav ga k temu zavezuje ta zakon (53. člen);
– med izvajanjem koncesije spremeni koncesijsko pogodbo v nasprotju s tem zakonom (60. člen).
(2) Koncedent, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki presegajo 8.800.000 eurov, ali koncedent, ki je v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 10.000
do 50.000 eurov, če:
– ne upošteva rokov za objavo in prejem ponudb, opredeljenih v tem zakonu (37., 40. in 44. člen);
– ne zagotovi dostopnosti koncesijske dokumentacije v
elektronski obliki (41. člen);
– opredeli določbe koncesijske pogodbe tako, da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz koncesijske dokumentacije (56. člen);
– ne pošlje kopije koncesijske pogodbe ministrstvu, pristojnemu za koncesije (prvi odstavek 63. člena), ali ne pošlje
podatkov o kateri koli spremembi v zvezi s koncesijsko pogodbo (drugi odstavek 63. člena);
– ne odstopi dokumentov ali dokazov prekrškovnemu
organu skladno z njegovim pozivom (drugi odstavek 64. člena).
(3) Koncedent, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali koncedent, ki v skla-
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du z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali
velika gospodarska družba, se kaznuje z globo od 12.500
do 50.000 eurov, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena, in z globo od 5.000 do 25.000 eurov, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(4) Odgovorna oseba koncedenta se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 500 do 2.000 eurov
in za prekršek iz drugega odstavka tega člena z globo od 100
do 1.000 eurov.
66. člen
(prekrškovne določbe za ponudnika, kandidata
in podizvajalca)
(1) Pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, se
kaznuje za prekršek z globo od 25.000 do 100.000 eurov, če
kot ponudnik ali kandidat:
– koncedentu v roku ne pošlje podatkov iz petega odstavka 27. člena tega zakona;
– ne sklene koncesijske pogodbe v roku, določenem v
odločitvi o izbiri koncesionarja, čeprav za to niso podani objektivni razlogi. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere
ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti
in se jim izogniti (drugi odstavek 56. člena);
– ne spoštuje odločitve koncedenta glede zavrnitve podizvajalca (osmi odstavek 59. člena);
– v ponudbi ali prijavi predloži neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo;
– ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski
komisiji skladno z njenim pozivom (drugi odstavek 64. člena).
(2) Pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, se
kaznuje za prekršek z globo od 25.000 do 100.000 eurov, če
kot podizvajalec:
– v ponudbi predloži neresnično izjavo ali ponarejeno ali
spremenjeno listino kot pravo;
– ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski
komisiji skladno z njenim pozivom (drugi odstavek 64. člena).
(3) Pravna oseba, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali velika gospodarska družba, se
kaznuje z globo od 12.500 do 50.000 eurov, če kot ponudnik ali
kandidat stori prekršek iz prvega odstavka tega člena oziroma
če kot podizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje z globo od
7.500 do 30.000 eurov, če kot ponudnik ali kandidat stori prekršek iz prvega odstavka tega člena oziroma če kot podizvajalec
stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(5) Odgovorno osebo pravne osebe iz prvega, drugega
ali tretjega odstavka tega člena ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 500
do 2.000 eurov.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
(pristojno ministrstvo)
Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja državno upravo,
izvaja naloge iz 11., 54., 62., 63. in 69. člena tega zakona ministrstvo, pristojno za finance.
68. člen
(končanje postopkov)
Postopki za podelitev koncesij, pri katerih je bil na dan
uveljavitve tega zakona že objavljen javni razpis, se nadaljujejo
po predpisih, na podlagi katerih je bil javni razpis objavljen.
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69. člen
(uskladitev obvestil za objavo)
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.,
mora v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za koncesije,
uskladiti vsebino obvestil iz prvega odstavka 32. člena tega zakona ter na portalu javnih naročil zagotoviti objavo teh obvestil
v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona.
70. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 431-05/18-7/14
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 313-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

288.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zavarovalništvu (ZZavar-1A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zavarovalništvu (ZZavar-1A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-4
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1A)
1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) se
v 2. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) (UL L št. 26 z dne 2. februarja 2016,
str. 19);«.
2. člen
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba
zakona za pozavarovanja, lastne zavarovalnice in lastne pozavarovalnice)«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta zakon se uporablja tudi za lastne zavarovalnice
in lastne pozavarovalnice, če v posameznih določbah tega
zakona ni drugače določeno.«
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3. člen
Za 7. členom se doda nov pododdelek 1.2.2.a in novi 7.a,
7.b, 7.c, 7.č, 7.d, 7.e in 7.f členi, ki se glasijo:
»1.2.2.a Pojmi v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov
7.a člen
(distribucija zavarovalnih produktov)
(1) Distribucija zavarovalnih produktov zajema storitve:
1. svetovanja, predlaganja ali izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred sklenitvijo zavarovalnih pogodb,
2. sklepanja zavarovalnih pogodb,
3. pomoči pri vodenju in izvajanju zavarovalnih pogodb,
zlasti pri zahtevkih za izplačilo odškodnine ali zavarovalnine,
4. zagotavljanja informacij o zavarovalni pogodbi na podlagi meril, ki jih stranka izbere na spletnem mestu ali v drugih
medijih in pri zagotavljanju lestvice zavarovalnih produktov,
vključno s primerjavo cen in produktov ter popustov na ceno
zavarovalne pogodbe, če lahko zavarovalec ali potencialni zavarovalec na koncu postopka neposredno ali posredno sklene
zavarovalno pogodbo z uporabo spletnega mesta ali drugega
medija.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se posamezna storitev
ne šteje za distribucijo zavarovalnih produktov, kadar storitev
predstavlja:
1. občasno zagotavljanje informacij v okviru druge poklicne dejavnosti, če pri tem ponudnik storitve ne nudi pomoči pri
sklepanju zavarovalne pogodbe ali izvajanju te pogodbe,
2. strokovno upravljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb s strani zavarovalnice, njihovo izvedensko cenitev in
poravnavo škod ali izplačilo zavarovalnih ter drugih aktivnosti,
ki so s tem povezane,
3. samo zagotavljanje podatkov in informacij o potencialnih zavarovalcih zavarovalnim zastopnikom, zavarovalnim
posrednikom, zavarovalno zastopniškim družbam, zavarovalno
posredniškim družbam, zastopnikom dopolnilnih zavarovanj,
bankam iz osmega odstavka 558. člena tega zakona ali zavarovalnicam, kadar ponudnik storitve ne nudi nikakršne druge
pomoči pri sklepanju zavarovalne pogodbe,
4. samo zagotavljanje informacij o zavarovalnih produktih, zavarovalnemu zastopniku ali zavarovalnemu posredniku
ali zavarovalno zastopniški družbi ali zavarovalno posredniški
družbi ali zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali banki iz osmega
odstavka 558. člena tega zakona ali o zavarovalnici potencialnim zavarovalcem, kadar ponudnik storitve ne nudi nikakršne
druge pomoči pri sklepanju ali izvajanju zavarovalne pogodbe.
7.b člen
(svetovanje pri distribuciji zavarovalnih produktov)
Svetovanje je dajanje osebnega priporočila potencialnemu zavarovalcu na njegovo zahtevo ali na pobudo distributerja
zavarovalnih produktov iz 7.f člena tega zakona glede ene ali
več zavarovalnih pogodb.
7.c člen
(plačilo za distribucijo zavarovalnih produktov)
Plačilo je vsaka provizija, honorar, pristojbina ali drugo
plačilo, vključno s katero koli ekonomsko koristjo ali katero koli
drugo finančno ali nefinančno ugodnostjo ali spodbudo, ki se
ponudi ali plača za distribucijo zavarovalnih produktov.
7.č člen
(matična država članica, država članica gostiteljica)
(1) Matična država članica je:
– država članica, v kateri se nahaja stalno prebivališče
zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika;
– država članica, v kateri je sedež zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika
dopolnilnih zavarovanj ali banke iz osmega odstavka 558. čle-
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na tega zakona, ali če po zakonodaji te države članice pravna
oseba nima sedeža, država članica, v kateri je glavna uprava
zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške
družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj ali banke iz osmega
odstavka 558. člena tega zakona.
(2) Država članica gostiteljica je država članica, v kateri
ima zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno
zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba, zastopnik dopolnilnih zavarovanj ali banka stalno predstavništvo ali
je v njej ustanovljen oziroma tam opravlja storitve in ni njena
matična država članica.

8. poglavju tega zakona šteje tudi vsako neposredno ali posredno imetništvo poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic v določeni pravni osebi, na podlagi katerih ima imetnik pomemben
vpliv na upravljanje te pravne osebe.«.

7.d člen

7. člen
V 26. členu se v sedmem odstavku 6. točka spremeni
tako, da se glasi:
»6. zastopanje ali posredovanje pri sklepanju zavarovalnih poslov za druge zavarovalnice in pri sklepanju dodatnega
zavarovanja iz dvanajstega dela Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206,
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15,
23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).«.

(podružnica in primarni kraj poslovanja)
(1) Podružnica je zastopstvo ali podružnica zavarovalno
zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj ali banke iz osmega odstavka
558. člena tega zakona, ki je na ozemlju države članice, ki ni
njena matična država članica.
(2) Primarni kraj poslovanja je mesto, od koder se upravlja
glavna dejavnost zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno
posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj ali banke iz osmega odstavka 558. člena tega zakona.
7.e člen
(trajni nosilec podatkov)
Trajni nosilec podatkov je vsak nosilec podatkov, ki:
– zavarovalcu ali potencialnemu zavarovalcu omogoča,
da shrani informacije, naslovljene osebno nanj, tako, da so
dostopne za poznejšo uporabo in obdobje, primerno glede na
namen informacij,
– mu omogoča nespremenjeno prikazovanje shranjenih
informacij.
7.f člen
(distributer zavarovalnih produktov)
Distributer zavarovalnih produktov v Republiki Sloveniji je
zavarovalni zastopnik, ki ima dovoljenje v skladu s 543.b členom tega zakona, zavarovalni posrednik, ki ima dovoljenje v
skladu s 548. členom tega zakona, zavarovalno zastopniška
družba in zavarovalno posredniška družba, ki imata dovoljenje
v skladu s prvim odstavkom 558. člena tega zakona, zastopnik
dopolnilnih zavarovanj iz tretjega odstavka 558. člena tega
zakona, banka iz osmega odstavka 558. člena tega zakona in
zavarovalnica.«.
4. člen
Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »(zavarovalnica, pozavarovalnica, lastna zavarovalnica in lastna
pozavarovalnica)«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Lastna zavarovalnica je zavarovalnica, ki je v lasti
bodisi finančnega podjetja, ki ni zavarovalnica, pozavarovalnica
ali skupina zavarovalnic ali pozavarovalnic po 19. členu tega
zakona, bodisi nefinančnega podjetja, ki ponuja zavarovalno
kritje izključno za tveganja podjetja ali podjetij, katerim pripada,
ali podjetja ali podjetij iz skupine, katere članica je.
(4) Lastna pozavarovalnica je pozavarovalnica, ki je v lasti
bodisi finančnega podjetja, ki ni zavarovalnica, pozavarovalnica
ali skupina zavarovalnic ali pozavarovalnic po 19. členu tega
zakona, bodisi nefinančnega podjetja, ki ponuja pozavarovalno
kritje izključno za tveganja podjetja ali podjetij, katerim pripada,
ali podjetja ali podjetij iz skupine, katere članica je.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti
in sedmi odstavek.
5. člen
V 13. členu se v drugem odstavku na koncu besedila
doda nov stavek, ki se glasi: »Za udeležbo po 19. členu in

6. člen
Naslov 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »(skupina)«.
Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: »Skupina po zakonu, ki ureja finančne konglomerate, je skupina,
znotraj katere ima vsaj ena družba položaj:«.

8. člen
V 28. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Zavarovalnica, ki hkrati opravlja
zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih in zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj:«.
9. člen
V 47. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kvalificirani imetnik obvesti Agencijo za zavarovalni
nadzor o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, o
vsaki drugi statusni spremembi in vsaki drugi spremembi, ki bi
lahko vplivala na izpolnjevanje meril o primernosti, določenih v
36. členu tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
V 50. členu se v prvem odstavku za 3. točko doda nova
4. točka, ki se glasi:
»4. učinkovito in v organizacijsko strukturo ter procese
upravljanja vključeno funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi
pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavarovalnih produktov, za izvajanje katere mora biti določena odgovorna oseba.«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedama
»aktuarsko funkcijo« doda vejica in besedilo »distribucijo zavarovalnih produktov«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Zavarovalnice vzpostavijo, vzdržujejo in posodabljajo
evidenco vse dokumentacije v zvezi z distribucijo zavarovalnih
produktov.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
11. člen
V 59. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, če kandidat
izpolnjuje pogoje za člana uprave zavarovalnice in če je bil
imenovan v skladu z 58. členom tega zakona.«.
V šestem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– oseba v treh mesecih od prejema dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice ni začela opravljati
funkcije člana uprave zavarovalnice, na katero se dovoljenje
nanaša. Kadar oseba pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije
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člana uprave zavarovalnice v ustanavljanju, začne rok iz prejšnjega stavka teči z dnem vpisa zavarovalnice v sodni register,
vendar dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave preneha
najkasneje takrat, ko preneha veljavnost dovoljenja zavarovalnici za opravljanje zavarovalnih poslov.«.
12. člen
V 66. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nadzorni svet zavarovalnice je sestavljen tako, da je
zagotovljena ustrezna raznolikost kvalifikacij, znanja in izkušenj
za profesionalno nadzorovanje zavarovalnice.«.
13. člen
V 67. členu se v tretjem odstavku črtata 2. in 3. točka.
Dosedanja 4. točka postane 2. točka.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Agencija za zavarovalni nadzor članu nadzornega
sveta zavarovalnice z odločbo prepove opravljati funkcijo, če
član nadzornega sveta ob imenovanju ali po nastopu funkcije
ne izpolnjuje pogojev iz 66. člena tega zakona ter prvega in
drugega odstavka 67. člena tega zakona.
(5) Za odločbo o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta zavarovalnice se smiselno uporabljajo določbe
10.3.3. pododdelka tega zakona o postopku za odvzem dovoljenja. Pravnomočno odločbo o prepovedi opravljanja funkcije
člana nadzornega sveta zavarovalnice Agencija za zavarovalni
nadzor vroči tudi zavarovalnici.«.
14. člen
V 99. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Statut v delu, ki ureja volitve v skupščino zastopnikov,
in njegove spremembe začnejo veljati, ko k njim 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.«.
15. člen
V 115. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedi
»osnovnega kapitala« nadomestita z besedilom »zahtevanega
minimalnega kapitala«.
16. člen
V 128. členu se za četrtim odstavkom doda peti odstavek,
ki se glasi:
»(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s prvim odstavkom tega člena zavrne zahtevo za posredovanje
obvestila nadzornemu organu države članice ali če zahteve
za posredovanje obvestila v skladu z drugim odstavkom tega
člena ne zavrne, vendar obvestila ne posreduje nadzornemu
organu države članice v roku iz drugega odstavka tega člena,
je zagotovljeno sodno varstvo, kakor da je bila zahteva za
posredovanje obvestila zavrnjena.«.
17. člen
Besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica lahko ustanovi in začne opravljati zavarovalne posle preko podružnice:
1. z dnem, ko jo Agencija za zavarovalni nadzor obvesti,
da je prejela obvestilo nadzornega organa države članice o
pogojih za opravljanje zavarovalnih poslov v državi članici, ki
so namenjeni zaščiti javnih koristi, ali
2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je nadzorni
organ države članice prejel obvestilo Agencije za zavarovalni
nadzor iz drugega odstavka 128. člena tega zakona, če Agencija za zavarovalni nadzor do izteka dveh mesecev ni prejela
obvestila nadzornega organa države članice o pogojih za opravljanje zavarovalnih poslov v državi članici, ki so namenjeni
zaščiti javnih koristi.«.
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18. člen
V 133. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedilo
»528.« nadomesti z besedilom »528.d«.
19. člen
Besedilo 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice,
katera namerava opravljati zavarovalne posle preko podružnice
v Republiki Sloveniji, pošlje Agenciji za zavarovalni nadzor
obvestilo in priloge iz prvega in drugega odstavka 127. člena
in tretjega odstavka 128. člena tega zakona.
(2) Zavarovalnica države članice sme ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji in začeti opravljati zavarovalne posle:
1. z dnem, ko nadzorni organ države članice sedeža zavarovalnice od Agencije za zavarovalni nadzor prejme obvestilo
o pogojih za opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji, ki so namenjeni zaščiti javnih koristi, o čemer nadzorni
organ države članice obvesti zavarovalnico države članice, ali
2. z iztekom dveh mesecev od dneva, ko je Agencija
za zavarovalni nadzor prejela obvestilo nadzornega organa
države članice sedeža zavarovalnice o pogojih za opravljanje
zavarovalnih poslov v državi članici, ki so namenjeni zaščiti javnih koristi in priloge iz prvega in drugega odstavka 127. člena
in tretjega odstavka 128. člena tega zakona, če nadzorni organ
države članice sedeža zavarovalnice do izteka dveh mesecev
ni prejel obvestila Agencije za zavarovalni nadzor o pogojih
za opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji, ki so
namenjeni zaščiti javnih koristi.
(3) 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.«.
20. člen
V 135. členu se beseda »opravljatnjem« nadomesti z
besedo »opravljanjem«.
21. člen
V 136. členu se v drugem odstavku besedilo »135. in
136.« nadomesti z besedilom »134. in 135.«.
22. člen
V 138. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Podružnica zavarovalnice tretje države lahko
opravlja zavarovalne posle le v eni od zavarovalnih skupin iz
drugega odstavka 26. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se za 12. točko doda nova 13. točka,
ki se glasi:
»13. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča pooblaščencev za obravnavo odškodninskih zahtevkov,
imenovanih v drugih državah članicah, če nevarnosti, ki naj
bi bile krite, sodijo v zavarovalno vrsto iz 10. točke drugega
odstavka 7. člena tega zakona, razen prevozniške odgovornosti;«.
Dosedanja 13. točka postane 14. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Agencija za zavarovalni nadzor kot pogoj za izdajo
dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države zahteva od zavarovalnice tretje države, da ima v kreditni
instituciji v Republiki Sloveniji deponirana denarna sredstva
v znesku, ki je enak najmanj polovici osnovnega kapitala iz
29. člena tega zakona, in da položi denarni znesek v višini najmanj ene četrtine osnovnega kapitala iz 29. člena tega zakona
kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz zavarovalnih pogodb,
ki so sklenjene na območju Republike Slovenije, oziroma zavarovalnih pogodb, ki krijejo tveganja v Republiki Sloveniji (v
nadaljnjem besedilu: jamstveni depozit).«.
V četrtem odstavku se za besedo »zakona« doda besedilo »ter da je ureditev sistema upravljanja v skladu s 50. členom
tega zakona«.
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V osmem odstavku se besedilo »uporabljajo 7. točka drugega odstavka ter« nadomesti z besedo »uporabljata«.
23. člen
V 157. členu se v prvem odstavku 10. točka spremeni
tako, da se glasi:
»10. uporabo modula tržnega tveganja ter tveganja neplačila nasprotne stranke;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za zavarovalni nadzor s predpisom iz:
– 2. točke prejšnjega odstavka upošteva akt, ki ga Evropska komisija izda na podlagi 1.a točke prvega odstavka 92. člena Direktive 2009/138/ES;
– 3. točke prejšnjega odstavka upošteva akt, ki ga Evropska komisija izda na podlagi prvega odstavka 97. člena Direktive 2009/138/ES;
– 4. točke prejšnjega odstavka upošteva akt, ki ga Evropska komisija izda na podlagi drugega odstavka 97. člena Direktive 2009/138/ES;
– 5. točke prejšnjega odstavka upošteva akt, ki ga
Evropska komisija izda na podlagi prvega in tretjega odstavka
92. člena Direktive 2009/138/ES;
– 6. točke prejšnjega odstavka upošteva akt, ki ga Evropska komisija izda na podlagi b. točke 99. člena in h. točke
prvega odstavka 111. člena Direktive 2009/138/ES;
– 13. točke prejšnjega odstavka upošteva akt, ki ga
Evropska komisija izda na podlagi k. točke prvega odstavka
111. člena Direktive 2009/138/ES.«.
24. člen
V 184. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:
»(8) Glede prilagoditve za nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere iz tega člena se prilagoditev za nestanovitnost 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. Prilagoditev za
nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere se ne uporablja za valute in nacionalne trge, za katere prilagoditev za
nestanovitnost krivulje netvegane obrestne mere ni določena v
izvedbenih tehničnih standardih Evropske komisije.«.
25. člen
V 204. členu se v drugem odstavku za besedo »nadzor«
doda vejica in besedilo »skupaj s pojasnilom o razlogih za
ponovni izračun zahtevanega solventnostnega kapitala ter o
kvalitativnih in kvantitativnih razlikah v zadnjem in predhodnem
izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala.«.
26. člen
V 239. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavarovalnica vzpostavi notranji sklad, kadar so
upravičenja iz zavarovalnih pogodb neposredno povezana z
vrednostjo premoženja tega sklada. Sredstva, namenjena kritju obveznosti iz teh pogodb, so kolikor je mogoče naložena v
sredstva, opredeljena v teh zavarovalnih pogodbah. Zavarovalno-tehnične rezervacije v zvezi z upravičenji iz teh zavarovalnih
pogodb so vezane na enote notranjega sklada oziroma, kadar
notranji sklad ni razdeljen na enote, na sredstva v tem skladu.«.
V sedmem odstavku se v 3. točki za besedo »ter« dodata
beseda »vsebina« in vejica.
27. člen
V 255. členu se v tretjem odstavku za besedo »trimesečja« doda vejica in besedilo »za zadnje trimesečje pa v dveh
mesecih po izteku poslovnega leta oziroma skupaj z nerevidiranimi letnimi računovodskimi izkazi.«.
28. člen
Besedilo 257. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»(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 in
2. revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila, kot
ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Zavarovalnica v rokih po predpisu iz drugega odstavka
254. člena tega zakona Agenciji za zavarovalni nadzor predloži
dodatno revizorjevo poročilo iz 258. člena tega zakona.
(3) Če zavarovalnica pripravi konsolidirano letno poročilo,
se za predložitev, revidiranje in objavo konsolidiranega letnega
poročila smiselno uporabljajo določbe tega člena ter 258. do
260. člena tega zakona.«.
29. člen
268. člen se spremeni tako, da se glasi:
»268. člen
(pridobivanje, vodenje in uporaba zbirk osebnih podatkov
ter pridobivanje osebnih podatkov iz evidenc na podlagi
elektronske izmenjave)
(1) Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje
zbirajo, shranjujejo, posredujejo, uporabljajo ali kako drugače
obdelujejo osebne podatke iz tega člena v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zbirke podatkov s
področja zavarovanja.
(2) Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje
upravljajo z:
1. zbirko podatkov o zavarovalcih in zavarovancih,
2. zbirko podatkov o zavarovalnih primerih,
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in
višine odškodnine oziroma zavarovalnine,
4. zbirko podatkov o potencialnih zavarovalcih in zavarovancih.
(3) Obdelava osebnih podatkov v zbirkah iz prejšnjega
odstavka je dopustna le v obsegu, ki je primeren in potreben
za uresničevanje namenov obdelave:
1. namen obdelave je za zbirke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka sklepanje in izvajanje pogodb o zavarovanju,
izterjava 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, in preverjanje
politične izpostavljenosti oseb po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
2. namen obdelave je za zbirko iz 4. točke prejšnjega odstavka svetovanje oziroma ugotavljanje potreb in zahtev strank
v okviru pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe, izvedba
pogajanj za sklenitev pogodbe o zavarovanju, ugotavljanje potreb in zahtev strank ter ocenjevanje primernosti in ustreznosti
zavarovalne storitve oziroma produkta za stranko, izdajo osebnega priporočila oziroma izvedbo svetovanja zavarovalnice
na podlagi poštene in osebne analize, kot to določa ta zakon.
Podatki za ta namen se pridobivajo od stranke.
(4) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega
člena se ob upoštevanju namena obdelave podatkov lahko
zbirajo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov v tujini,
naslov za vročanje, datum smrti, davčna številka, vrsta in številka osebnega dokumenta zavarovalca oziroma zavarovanca,
v primeru zdravstvenega zavarovanja pa tudi ZZZS številka
zavarovane osebe;
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;
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5. podatki, ki so jih zavarovalnice zavezane pridobivati in
obdelovati na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma;
6. podatki, ki opredeljujejo osebni oziroma finančni položaj, življenjski slog oziroma navade, obstoječe ali želeno zavarovalno kritje, motiv za sklenitev zavarovanja, finančno znanje,
izkušnje oziroma finančno pismenost zavarovalca, podatki o
zmožnosti kritja izgub, ciljih naložbe ter stopnji dovoljenega
tveganja oziroma podatki o drugih osebnih okoliščinah, ki jih
prostovoljno posreduje zavarovalec, ter so primerni in potrebni
za ugotavljanje potreb in zahtev, ocenjevanje primernosti in
ustreznosti, izdajo osebnega priporočila zavarovalcu oziroma
izvedbo svetovanja zavarovalnice na podlagi poštene in osebne analize.
(5) V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega
člena se ob upoštevanju namena obdelave podatkov lahko
zbirajo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov v tujini, naslov
za vročanje, datum smrti, davčna številka, vrsta in številka
osebnega dokumenta 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 namena obdelave podatkov lahko
zbirajo naslednji osebni podatki:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov v tujini,
naslov za vročanje, datum smrti, davčna številka, vrsta in številka osebnega dokumenta zavarovanca in oškodovanca, za
katerega se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina oziroma
zavarovalnina;
2. o predhodnih zavarovalnih primerih v obsegu iz prejšnjega odstavka ter podatki o upoštevnem zdravstvenem stanju zavarovanca in oškodovanca, vključno z zagotavljanjem
zdravstvenih storitev, predhodnimi poškodbami in zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanjem zdravljenja in
posledicami za oškodovanca in zavarovalca;
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) V zbirki podatkov iz 4. točke drugega odstavka tega
člena se ob upoštevanju namena obdelave podatkov lahko od
stranke zbirajo naslednji osebni podatki, ki jih ta prostovoljno
razkrije:
1. osebno ime, spol, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov v tujini, naslov
za vročanje, datum smrti, davčna številka, vrsta in številka
osebnega dokumenta potencialnega zavarovalca oziroma zavarovanca, v primeru zdravstvenega zavarovanja pa tudi ZZZS
številka zavarovane osebe;
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja
in zavarovalno kritje;
3. podatki, ki se nanašajo na potencialni predmet zavarovanja;
4. zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, lahko z namenom lažjega uresničevanja
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pravic zavarovancev poleg podatkov iz 1. točke tega odstavka
zbirajo tudi enotno matično številko občana;
5. podatki, ki so jih zavarovalnice zavezane pridobivati in
obdelovati na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma, ter
6. podatki, ki opredeljujejo osebni oziroma finančni položaj, življenjski slog oziroma navade, obstoječe ali želeno zavarovalno kritje, motiv za sklenitev zavarovanja, finančno znanje,
izkušnje oziroma finančno pismenost zavarovalca, podatki o
zmožnosti kritja izgub, ciljih naložbe ter stopnji dovoljenega
tveganja oziroma podatki o drugih osebnih okoliščinah, ki jih
posreduje zavarovalec, ter so primerni in potrebni za ugotavljanje potreb in zahtev, ocenjevanje primernosti in ustreznosti,
izdajo osebnega priporočila zavarovalcu oziroma izvedbo svetovanja zavarovalnice na podlagi poštene in osebne analize;
7. podatki o upoštevnem zdravstvenem stanju zavarovanca, vključno z zagotavljanjem zdravstvenih storitev, predhodnih
poškodbah in zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb,
trajanju zavarovanja in posledicah za zavarovanca.
(8) Osebni podatki iz četrtega, petega, šestega in sedmega 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,
razen podatkov iz 6. točke četrtega odstavka in sedmega odstavka tega člena;
3. če gre za primere iz 270. člena tega zakona, iz zbirk
podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja;
4. podatki iz 3. točke četrtega odstavka tega člena, vključno s podatkom o lastniku nepremičnine oziroma dela nepremičnine, se lahko zbirajo tudi iz Registra nepremičnin;
5. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke petega odstavka tega
člena se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov državnih organov;
6. podatki iz šestega odstavka tega člena se lahko zbirajo
tudi:
– podatki iz 2. in 5. točke: iz zbirk podatkov izvajalcev
zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
– podatki iz 3. točke: iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter centrov za
socialno delo,
– 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 oziroma za infrastrukturo, in organizacij,
ki opravljajo homologiranje in registracijo vozil;
7. od drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki hranijo podatke, ki jih lahko zavarovalnice in Slovensko zavarovalno
združenje pridobivajo in zbirajo v skladu s tem zakonom, razen
podatkov iz 6. točke četrtega odstavka in sedmega odstavka
tega člena.
(9) Zavarovalnice imajo za namen posamičnih potreb po
zagotavljanja točnosti in posodabljanja osebnih podatkov o
zavarovalcih, zavarovancih ter drugih upravičencih do odškodnine ali zavarovalnine iz četrtega ali petega odstavka tega
člena pravico na podlagi elektronske izmenjave brezplačno
pridobivati podatke iz Centralnega registra prebivalstva, in sicer
ves čas trajanja obligacijskega razmerja med stranko in zavarovalnico ali drugega pravnega razmerja s tretjo osebo, ki vpliva
na obligacijsko razmerje med stranko in zavarovalnico, in sicer
zlasti ob uvedbi izvršbe, ob uveljavljanju regresnih zahtevkov,
ob obnovitvi zavarovalne pogodbe, ob reševanju zahtevkov, ob
ugotavljanju sumljivih okoliščin, ob neodzivnosti pri pozivanju v
okviru reševanja zahtevkov ali izplačevanju rente.
(10) Slovensko zavarovalno združenje ima za namen zagotavljanja točnosti in posodabljanja osebnih podatkov o v škodnem dogodku udeleženih oseb, zavarovalcev in upravičencev
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do odškodnine iz četrtega ali petega odstavka tega člena, in
sicer za namen izvajanja obveznosti Škodnega sklada pri Slovenskem zavarovalnem združenju, kot so urejene z zakonom,
ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, pravico na podlagi
elektronske izmenjave brezplačno pridobivati podatke iz Centralnega registra prebivalstva, in sicer ves čas obravnavanja in
reševanja zahtevkov ter izpolnjevanja obveznosti iz zahtevkov,
zlasti ob uvedbi izvršbe, ob uveljavljanju regresnih zahtevkov,
ob reševanju zahtevkov, ob ugotavljanju sumljivih okoliščin, ob
neodzivnosti pri pozivanju v okviru reševanja zahtevkov ali ob
izplačevanju rente.
(11) 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 tega člena, razen
podatke iz 6. točke četrtega odstavka in sedmega odstavka
tega člena, te podatke na pisno zahtevo sporočijo zavarovalnici
ali Slovenskemu zavarovalnemu združenju.
(12) 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 deset let po zaključku sodnega postopka in v primeru, če
se nanašajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, skladno s
predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
deset let po smrti zavarovanca ali prenehanju zavarovanja.
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 vloži ali če 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 do pet
let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja
možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka. Podatki iz
4. točke drugega odstavka tega člena se shranjujejo najdlje
do trenutka sklenitve zavarovalne pogodbe ali najdlje tri mesece od zaključka pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe,
vendar ne dlje kot šest mesecev od dneva njihove pridobitve.
Najkasneje s prvim dnem naslednjega meseca od poteka roka
hrambe se podatki iz zbirk podatkov iz drugega odstavka tega
člena zbrišejo, uničijo ali nepovratno anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine
oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.
(13) Zavarovalnice lahko pridobivajo podatke iz četrtega
odstavka tega člena (osebno ime, spol, datum in kraj rojstva,
stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov
v tujini, naslov za vročanje, davčna številka, vrsta in številka
osebnega dokumenta zavarovalca oziroma zavarovanca, ki je
lastnik oziroma uporabnik oziroma voznik predmeta zavarovanja, podatki, ki se nanašajo na predmet zavarovanja, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja in zavarovalno
kritje) in šestega odstavka tega člena (osebno ime, spol, datum
in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in
začasni naslov v tujini, naslov za vročanje, davčna številka,
vrsta in številka osebnega dokumenta zavarovanca in oškodovanca, ki je lastnik oziroma uporabnik oziroma voznik predmeta
zavarovanja, za katera se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina oziroma zavarovalnina, podatki o vozniškem dovoljenju,
historični podatki o predmetu zavarovanja) za namen sklepanja
in izvajanja pogodb o zavarovanjih iz 3. in 10. točke drugega
odstavka 7. člena tega zakona tudi preko elektronske izmenjave do evidence motornih vozil in evidence vozniških dovoljenj,
ki ju vodi pristojni državni organ.
(14) Zavarovalnice lahko pridobivajo podatke iz četrtega
odstavka tega člena (osebno ime, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov v tujini, naslov za vročanje
zavarovalca oziroma zavarovanca, ki je lastnik predmeta zavarovanja, podatki, ki se nanašajo na predmet zavarovanja, ime
zavarovalnice, številka police) in šestega odstavka tega člena
(osebno ime, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni
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in začasni naslov v tujini, naslov za vročanje zavarovanca in
oškodovanca, ki je lastnik predmeta zavarovanja, za katerega
se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina oziroma zavarovalnina, historični podatki o predmetu zavarovanja) za namen
sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju iz 6. in 12. točke
drugega odstavka 7. člena tega zakona tudi preko elektronske
izmenjave do vpisnika morskih čolnov, ki ga vodi pristojni državni organ.
(15) Zavarovalnice lahko pridobivajo podatke iz četrtega
odstavka tega člena (osebno ime, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni in začasni naslov v tujini, naslov za vročanje
zavarovalca oziroma zavarovanca, ki je lastnik predmeta zavarovanja, podatki, ki se nanašajo na predmet zavarovanja, ime
zavarovalnice, številka police) in šestega odstavka tega člena
(osebno ime, stalno in začasno prebivališče oziroma stalni
in začasni naslov v tujini, naslov za vročanje zavarovanca in
oškodovanca, ki je lastnik predmeta zavarovanja, za katerega
se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina oziroma zavarovalnina, historični podatki o predmetu zavarovanja) za namen
sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju iz 5. in 11. točke
drugega odstavka 7. člena tega zakona tudi preko elektronske
izmenjave do registra zrakoplovov in evidence letalnih naprav
Republike Slovenije, ki ju vodi pristojni državni organ.
(16) Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje
lahko za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju
iz drugega odstavka 7. člena tega zakona ter za obravnavo
odškodninskih zahtevkov iz teh pogodb pridobijo vse potrebne
podatke za ta namen tudi z elektronsko izmenjavo zapisnikov
policije o prometnih nesrečah. Slovensko zavarovalno združenje vse predhodno naročene zapisnike policije o prometnih
nesrečah hrani v lastni elektronski zbirki podatkov policijskih
zapisnikov. Podatki se hranijo najdlje deset let od datuma
pridobitve policijskega zapisnika. Po preteku roka za shranjevanje se podatki zbrišejo, uničijo ali nepovratno anonimizirajo,
dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene
vsebine oziroma je ni več možno ponovno uporabljati.
(17) Za namen pridobivanja podatkov iz trinajstega do
šestnajstega odstavka tega člena se zavarovalnicam podatki
iz teh odstavkov, ki se vodijo v predhodno navedenih evidencah, posredujejo preko Slovenskega zavarovalnega združenja,
vendar zgolj tisti podatki, ki so relevantni za konkretno zavarovanje. Pri tem morata biti zagotovljena možnost preverjanja
pravne podlage, namena posredovanja podatkov, kdo in kdaj
je pridobival podatke ter katere podatke je pridobival in nadalje
obdeloval, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
(18) Kadar iz spornih okoliščin zavarovalnega primera
sledi, da gre za kaznivo dejanje goljufije na področju zavarovalništva oziroma povzročitev zavarovalnega primera z namenom
ali s prevaro, kar mora biti ugotovljeno na podlagi pravnomočne obsodilne sodbe sodišča, lahko zavarovalnice davčno
številko obsojenca ter informacijo o storitvi kaznivega dejanja
oziroma povzročitvi zavarovalnega primera hranijo, dokler ni
pravnomočna obsodilna sodba pravnomočno razveljavljena,
spremenjena, odpravljena ali izbrisana iz kazenske evidence
oziroma najdlje deset let, štetih od dneva pravnomočnosti obsodilne sodbe, ter lahko te podatke med seboj tudi izmenjujejo
z namenom preprečitve nadaljnjih zavarovalniških goljufij. Po
preteku roka za shranjevanje se podatki zbrišejo, uničijo ali
nepovratno anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da
ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več možno
ponovno uporabljati. O hrambi in izmenjavi podatkov med
zavarovalnicami mora biti posameznik obveščen najkasneje
takrat, ko so bili podatki posredovani drugim zavarovalnicam.«.
30. člen
V 272. členu se v četrtem odstavku napovedni stavek
spremeni tako, da se glasi: »Agencija za zavarovalni nadzor je
pristojna in odgovorna tudi za nadzor nad:«, za 3. točko pa se
doda nova 4. točka, ki se glasi:
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»4. člani nadzornega sveta zavarovalnice v obsegu, določenem v 67. členu tega zakona;«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
31. člen
V 273. členu se v prvem odstavku besedilo »7.9.2.« nadomesti z besedilom »7.10.2.«.
32. člen
Za 280. členom se doda nov 280.a člen, ki se glasi:
»280.a člen
(prijava kršitev)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, ki je namenjen zlasti zaposlenim pri distributerjih zavarovalnih produktov iz 7.f člena tega zakona, da
lahko Agenciji za zavarovalni nadzor podajo prijavo domnevnih
kršitev določb iz 12.2 oddelka in 15. poglavja tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor v zvezi s sistemom
obveščanja iz prejšnjega odstavka zagotovi:
1. enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav
kršitev,
2. interne postopke za sprejem in obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi prijavami ter
izvedenih aktivnostih.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zagotovi:
1. ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale
prijavo, in oseb, ki so domnevno odgovorne za kršitev, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in
določbami tega zakona ter
2. da vse podatke o osebah, ki so podale prijavo, obravnava kot zaupne.
(4) Podatkov o osebi, ki je podala prijavo, ni dovoljeno
razkriti brez soglasja te osebe, razen kadar je razkritje identitete te osebe v skladu z zakonom nujno za izvedbo upravnih ali
sodnih postopkov. Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici, zavarovalno zastopniški družbi, zavarovalno posredniški
družbi in zastopnikom dopolnilnih zavarovanj iz tretjega odstavka 558. člena tega zakona ne sme razkriti podatkov o osebi, ki
je podala prijavo, in si mora prizadevati, da se pri ugotavljanju
in obravnavi kršitev, ki so predmet prijave, prepreči razkritje
identitete te osebe.
(5) Kadar je identiteta prijavitelja kljub ukrepom iz tretjega
in četrtega odstavka tega člena razkrita, mora zavarovalnica,
zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška
družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj iz tretjega odstavka 558. člena tega zakona zagotoviti ustrezne pogoje, da
se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike
neprimerne obravnave prijaviteljev, ki so podali prijavo iz prvega odstavka tega člena, oziroma da se odpravijo njihove
posledice.«.
33. člen
Besedilo 281. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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,
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) Agencija za zavarovalni nadzor lahko na svoji spletni
strani objavi vse ukrepe nadzora, ko postane odločitev o izreku
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ukrepa pravnomočna, in sicer informacije o kršitelju (naziv in
sedež pravne osebe ali osebno ime fizične osebe ter funkcija
odgovorne osebe), o kršitvi (opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev, ter narava ugotovljenih kršitev) in izrek ukrepa, s
katerim se postopek konča. Ukrepi so lahko objavljeni največ
dve leti, pri objavi osebnih podatkov se vedno brišejo identifikacijski znaki fizičnih oseb in njihovi naslovi prebivališč ter
upoštevajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek Agencija za zavarovalni
nadzor po uradni dolžnosti ali na podlagi ugovora iz petega odstavka tega člena odloči, da se informacije o identiteti kršitelja
ne objavijo, če:
1. se ukrep nadzora izreče fizični osebi in objava osebnih
podatkov o kršitelju ni sorazmerna s težo kršitve, ali
2. bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov ali izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka, pri čemer je Agencija za zavarovalni nadzor
dolžna pridobiti in upoštevati mnenje državnega tožilstva, ali
3. bi z objavo vpletenim osebam verjetno nastala nesorazmerna škoda.
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor ob izdaji odločbe
ali odredbe oceni, da so v zvezi z objavo identitete kršitelja
podani razlogi iz prejšnjega odstavka, hkrati z izdajo odločbe
ali odredbe o izrečenih ukrepih nadzora odloči tudi, da se identiteta kršitelja ne objavi ali objava identitete kršitelja začasno
zadrži ter navede rok za zadržanje objave, če bodo razlogi za
zadržanje objave v tem obdobju verjetno prenehali obstajati,
ali podatke objavi anonimno na način, da posamezniki niso
določljivi.
(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor ob izdaji odločbe
ali odredbe ne ugotovi razlogov iz tretjega odstavka tega člena,
v odločbi ali odredbi o izrečenih ukrepih nadzora kršitelja opozori, da bodo informacije iz prvega odstavka tega člena javno
objavljene na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor in
ga pouči, da mora v primeru obstoja razlogov iz tretjega odstavka tega člena te razloge navesti v ugovoru, ki se vloži v roku,
ki je v skladu s tem zakonom določen za vložitev pravnega
sredstva zoper odločbo o ukrepu nadzora.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor odloči o ugovoru iz
prejšnjega odstavka z odločbo. Če na podlagi ugovora kršitelja
Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da so podani razlogi
iz tretjega odstavka tega člena, v odločbi, s katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja ne objavi ali da se objava
identitete kršitelja začasno zadrži, in navede rok za zadržanje
objave, ali podatke objavi anonimno na način, da posamezniki
niso določljivi.
(7) Zoper odločbo, s katero Agencija za zavarovalni nadzor zavrne ugovor ali odloči, da se objava identitete kršitelja
začasno zadrži, lahko kršitelj vloži zahtevo za sodno varstvo
pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja upravni spor.
(8) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti EIOPO o vseh
ukrepih, ki so bili izrečeni v zvezi z njimi in njihovim izidom, ter ji
enkrat letno v zbirni obliki posreduje informacije o vseh ukrepih,
ki so bili izrečeni distributerjem zavarovalnih produktov.«.
34. člen
V 282. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za priporočila in opozorila iz tega člena se ne uporabljajo določbe o postopku iz 10.1. oddelka 10. poglavja tega
zakona.«.
35. člen
Besedilo 284. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija za zavarovalni nadzor za namen statistične
obdelave podatkov predpiše, da zavarovalnice v vnaprej določenih časovnih obdobjih predložijo:
1. podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih
premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma
zavarovalninah, po zavarovalnih vrstah in posameznih zavarovanjih iz zavarovalne vrste;
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2. za posamezne zavarovalne vrste obratovalne stroške,
stroške pridobivanja zavarovanj, sklepalne provizije, stroške
reševanja škod in stroške preventivne dejavnosti;
3. 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;
4. 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
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;
5. za obvezna zavarovanja izkaz izida.
(2) Kadar so vnaprej določena obdobja iz prejšnjega
odstavka krajša od enega leta, lahko Agencija za zavarovalni
nadzor brez poseganja v prvi odstavek 235. člena tega zakona omeji redno nadzorno poročanje Agenciji za zavarovalni
nadzor, če:
1. bi bilo sporočanje teh informacij preveliko breme glede
na vrsto, obseg in zahtevnost tveganj, povezanih s poslovanjem zavarovalnice;
2. se te informacije sporočajo vsaj enkrat letno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek Agencija za zavarovalni
nadzor v primeru zavarovalnic, ki so del skupine po 19. členu tega zakona, omeji redno nadzorno poročanje na vnaprej
določena obdobja, krajša od enega leta, le, če zavarovalnica
izkaže, da je redno nadzorno poročanje več kot enkrat letno
neprimerno glede na vrsto, obseg in zahtevnost tveganj, ki so
del poslov skupine.
(4) Omejitev rednega nadzornega poročanja se lahko
dovoli samo zavarovalnicam, ki ne predstavljajo več kot 20 %
deleža na trgu življenjskih in premoženjskih zavarovanj in pozavarovanj v Republiki Sloveniji, pri čemer tržni delež premoženjskih zavarovanj temelji na kosmatih obračunanih premijah,
tržni delež življenjskih zavarovanj pa na kosmatih zavarovalnotehničnih rezervacijah.
(5) Pri odločanju o omejevanju rednega nadzornega poročanja daje Agencija za zavarovalni nadzor prednost najmanjšim zavarovalnicam.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko omeji redno
nadzorno poročanje zavarovalnic ali jih izvzame iz obveznosti
poročanja po posameznih postavkah, kadar:
1. bi bilo sporočanje teh informacij preveliko breme glede
na vrsto, obseg in zahtevnost tveganj, povezanih s poslovanjem zavarovalnic;
2. informacije niso potrebne za učinkovit nadzor nad
zavarovalnicami;
3. izvzetje ne ogroža stabilnosti finančnih sistemov v EU in
4. je zavarovalnica zmožna informacije zagotoviti na zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor.
(7) Agencija za zavarovalni nadzor iz obveznosti poročanja po posameznih postavkah ne izvzame zavarovalnic,
ki so del skupine po 19. členu tega zakona, razen če ji lahko
zavarovalnica izkaže, da poročanje po posameznih postavkah
ne bi bilo primerno glede na vrsto, obseg in zahtevnost tveganj,
ki so del poslov skupine, pri čemer upošteva vpliv na stabilnost
finančnih sistemov v EU.
(8) Izvzetje iz obveznosti poročanja po posameznih postavkah se lahko dovoli samo zavarovalnicam, ki nimajo več
kot 20 % deleža na trgu življenjskih in premoženjskih zavarovanj in pozavarovanj v Republiki Sloveniji, pri čemer tržni delež
premoženjskih zavarovanj temelji na kosmatih obračunanih
premijah, tržni delež življenjskih zavarovanj pa na kosmatih
zavarovalno-tehničnih rezervacijah.
(9) Pri odločanju o omejevanju rednega nadzornega poročanja ali izvzetju iz obveznosti poročanja po posameznih
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postavkah daje Agencija za zavarovalni nadzor prednost najmanjšim zavarovalnicam.
(10) Za namene iz drugega do devetega odstavka tega
člena Agencija za zavarovalni nadzor kot del postopka nadzornega pregleda oceni, ali bi bila predložitev teh informacij preveč
obremenilna glede na vrsto, obseg in zahtevnost tveganj zavarovalnice, pri čemer upošteva vsaj:
1. obseg premij, zavarovalno-tehnične rezervacije in sredstva zavarovalnice;
2. nestabilnost zahtevkov in prejemkov, ki jih zavarovalnica krije;
3. tržna tveganja zaradi naložb zavarovalnice;
4. raven koncentracije tveganja;
5. skupno število vrst življenjskega in premoženjska zavarovanja, za katere je izdano dovoljenje;
6. možne učinke upravljanja sredstev zavarovalnice na
stabilnost finančnih sistemov v EU;
7. sistem poročanja in pravila zavarovalnice glede poročanja iz 279. člena tega zakona;
8. primernost sistema upravljanja zavarovalnice;
9. raven lastnih sredstev za kritje zahtevanega solventnostnega kapitala in zahtevanega minimalnega kapitala;
10. ali je zavarovalnica lastna zavarovalnica ali pozavarovalnica, ki krije samo tveganja, povezana z industrijsko ali
poslovno skupino, ki ji pripada.«.
36. člen
V 289. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. na lastno pobudo pošlje vse informacije, ki so pomembne za izvajanje nalog nadzora tega nadzornega organa,
če je bila izrečena globa ali drug ukrep iz tega zakona.«.
37. člen
V 301. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
V drugem odstavku se beseda »stranka« nadomesti z
besedo »zavarovalnica«.
38. člen
V 306. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru, kadar kršitve niso bile odpravljene, Agencija za zavarovalni nadzor v
roku iz prejšnjega odstavka začne postopek za izrek drugega
ukrepa nadzora.«.
39. člen
V 309. členu se v tretjem odstavku v 3. točki pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. tveganje zavarovalnice, ki 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 ali prehodne ukrepe
iz 639. oziroma 640. člena tega zakona, znatno odstopa od
predpostavk, ki so podlaga za te prilagoditve oziroma prehodne
ukrepe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(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. V primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka je kapitalski dodatek sorazmeren pomembnim
tveganjem, ki nastanejo zaradi odstopanja iz navedene točke.«.
40. člen
Naslov pododdelka »7.9.3. Posebna določba za prisilno
likvidacijo podružnice zavarovalnice tretje države« se spremeni
tako, da se glasi: »7.9.2. Posebna določba za prisilno likvidacijo
podružnice zavarovalnice tretje države«.
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41. člen
V 354. členu se v drugem odstavku za besedilom »nadrejena družba,« doda besedilo »ki ni mešani finančni holding in«.
42. člen
V 355. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Končna nadrejena družba na ravni Republike Slovenije je udeležena zavarovalnica, udeleženi zavarovalni holding
ali mešani finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki ni podrejen drugi zavarovalnici, zavarovalnemu holdingu
ali mešanemu finančnemu holdingu s sedežem v Republiki
Sloveniji in je podrejen končni nadrejeni družbi na ravni EU iz
prejšnjega odstavka s sedežem v drugi državi članici.«.
43. člen
V 356. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo
»mešanemu« doda beseda »finančnemu«.
V četrtem odstavku se za besedama »zavarovalnega
holdinga« doda besedilo »ali mešanega finančnega holdinga«.
44. člen
V 361. členu se v drugem odstavku besedilo »383. člen,
399. in 400.« nadomesti z besedilom »400. člen, 402. in 403.«.
45. člen
Besedilo 362. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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.
(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) Nadzorni organ, pristojen za nadzor na ravni skupine,
lahko na ravni skupine omeji redno poročanje, ki je pogostejše
kakor enkrat letno, kadar imajo vse zavarovalnice ali pozavarovalnice v skupini korist od omejitve v skladu z drugim do petim
odstavkom 284. člena tega zakona, ob upoštevanju vrste, obsega in zahtevnosti tveganj, ki so del poslov v skupini.
(7) Nadzorni organ, pristojen za nadzor na ravni skupine,
lahko na ravni skupine omeji redno poročanje po posameznih
postavkah, kadar imajo vse zavarovalnice ali pozavarovalnice
v skupini korist od omejitve v skladu s šestim do devetim odstavkom 284. člena tega zakona, ob upoštevanju vrste, obsega
in zahtevnosti tveganj, ki so del poslov v skupini.
(8) 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.
(9) 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:
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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.
(10) 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.
(11) Če ima družba iz devetega odstavka tega člena
sedež v drugi državi članici, se pregled poslovanja iz 2. točke
devetega odstavka tega člena lahko opravi tudi na način iz
373. člena tega zakona.«.
46. člen
V 364. členu se v drugem odstavku v prvem stavku za
besedo »družb« doda besedilo »ter EIOPA«.
47. člen
V 367. členu se v šestem odstavku za besedilom »Agencija za zavarovalni« doda beseda »nadzor«.
V devetem odstavku se črtata besedi »tretjega in«.
48. člen
V 369. členu se v prvem odstavku za besedo »skupini«
postavi pika, besedilo »in nadzornim organom držav članic
pomembnih podružnic« pa se črta.
49. člen
V 370. členu se v prvem odstavku v 2. točki črta beseda
»in«, za besedo »kapitala« pa se doda besedilo »ter o odločitvi
o podaljšanju sanacijskega roka iz četrtega in šestega odstavka 249. člena tega zakona.«.
50. člen
V 371. členu se v prvem odstavku za besedilom »nadrejene družbe,« doda besedilo »ki sami ne izvajajo nadzora
skupine v skladu s 357. členom tega zakona,«.
51. člen
V 372. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. imajo zavarovalnica in kreditna institucija oziroma
investicijsko podjetje skupno udeleženo družbo,«.
52. člen
V 373. členu se v drugem odstavku za besedama »Republiki Sloveniji« doda vejica in besedilo »in sicer ga izvede neposredno ali za izvedbo pooblasti revizorja ali strokovnjaka.«.
53. člen
V 382. členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedo
»zavarovalnic« doda beseda »iste«.
54. člen
V 385. členu se v drugem odstavku besedilo »Agencija za
zavarovalni nadzor lahko dovoli, da se pri« nadomesti z besedo
»Pri«, za besedo »članice« pa se doda beseda »se«.
55. člen
V 387. členu se v drugem odstavku črta besedilo »lahko
Agencija za zavarovalni nadzor pri nadzoru na ravni skupine
določi, da«.
56. člen
V 390. členu se v tretjem odstavku v 1. točki besedilo
»končne nadrejene zavarovalnica« nadomesti z besedilom »iz
4.11. oddelka tega zakona končne nadrejene zavarovalnice«.
57. člen
V 391. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
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»2. vrednostjo povezane zavarovalnice v udeleženi zavarovalnici ter skupnim zahtevanim solventnostnim kapitalom
na ravni skupine.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je udeležba zavarovalnice v povezani zavarovalnici v celoti ali deloma sestavljena iz posrednega lastništva, se
pri vrednosti povezane zavarovalnice v udeleženi zavarovalnici
in pri določanju sorazmernega deleža iz 2. točke drugega in tretjega odstavka tega člena upošteva vrednost tega posrednega
lastništva glede na zaporedne interese.«.
58. člen
V 392. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za zavarovalni nadzor pri določitvi kapitalskega dodatka na ravni skupine upošteva zlasti, če so:
1. tveganja na ravni skupine ustrezno zajeta v standardni
formuli ali uporabljenem notranjem modelu, pri čemer upošteva
zlasti tveganja na ravni skupine, ki zaradi težkega merjenja
v zahtevanem solventnostnem kapitalu niso ustrezno zajeta,
2. nadzorni organi zavarovalnicam v skupini naložili kapitalske dodatke na podlagi 309. člena ali dvanajstega odstavka
367. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
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63. člen
V 400. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– v skladu s tem, 362. do 365., 368. do 375. in 402. do
403.a členom tega zakona in«.
V drugi alineji se za besedo »četrtega« dodata besedi
»do šestega«.
V drugem odstavku se za besedo »skupini« doda vejica in
besedilo »razen v primeru iz 401. člena tega zakona.«.
64. člen
V 402. členu se v prvem odstavku v 9. točki za besedo
»zavarovalnice« črta vejica in besedilo »zavarovalnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga s sedežem v Republiki
Sloveniji«.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. zavarovalnica, zavarovalni holding ali mešani finančni holding krši določbe 399. oziroma 400. člena tega zakona;«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.
65. člen
Naslov oddelka »8.6. Poročilo o solventnosti in finančnem
položaju skupine« se spremeni tako, da se glasi: »8.6. Poročilo
o solventnosti in finančnem položaju ter o strukturi skupine«.

59. člen
V 393. členu se v drugem odstavku beseda »uporablja«
nadomesti z besedilom »uporabljajo 367. in«.

66. člen
Za 403. členom se doda novi 403.a člen, ki se glasi:

60. člen
V 396. členu se na koncu prvega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi: »O predlaganih ukrepih se, razen v izrednih
razmerah, posvetuje z drugimi člani kolegija.«.
Za šestim odstavkom se dodata sedmi in osmi odstavek,
ki se glasita:
»(7) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010 v primeru nestrinjanja z ukrepi
iz četrtega odstavka tega člena oziroma s sanacijskim načrtom
iz petega odstavka tega člena zadevo predloži v reševanje
in mnenje EIOPI, in sicer v roku iz četrtega oziroma petega
odstavka tega člena.
(8) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija za zavarovalni nadzor sprejme končno odločitev na podlagi mnenja EIOPE. Končno odločitev Agencija za zavarovalni nadzor sporoči
podrejeni zavarovalnici in članom kolegija.«.

(struktura skupine)

61. člen
V 397. členu se v tretjem in petem odstavku besedilo »2.
do 4.« nadomesti z besedilom »2. in 3.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija za zavarovalni nadzor v primeru uporabe
395. in 396. člena tega zakona najmanj enkrat letno preveri,
ali so pogoji iz 2. in 3. točke drugega odstavka 394. člena tega
zakona stalno izpolnjeni. Agencija za zavarovalni nadzor to preveri tudi na zahtevo nadzornega organa države članice sedeža
podrejene zavarovalnice, če ta resno dvomi o izpolnjevanju
teh pogojev. Če se pri preverjanju pokažejo pomanjkljivosti, od
nadrejene zavarovalnice zahteva načrt za ponovno izpolnitev
pogojev.«.
62. člen
V 399. členu se v prvem odstavku za besedo »skupine«
doda vejica in besedilo »razen v primeru iz 401. člena tega
zakona. Tveganje koncentracije iz prejšnjega stavka je predmet
nadzornega pregleda Agencije za zavarovalni nadzor.«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– v skladu s tem, 362. do 365., 368. do 375. in 402. do
403.a členom tega zakona in«.
V drugi alineji se za besedo »četrtega« dodata besedi
»do šestega«.

»403.a člen
Udeležene zavarovalnice, zavarovalni holdingi in mešani
finančni holdingi letno na ravni skupine razkrijejo pravno, upravljalno in organizacijsko strukturo, vključno z navedbo vseh
podrejenih družb, pomembno povezanih družb in pomembnih
podružnic družb v skupini.«.
67. člen
V 404. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjim«
dodata besedi »ali petim«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Agencija za zavarovalni nadzor ne sprejme nobene
odločitve v zvezi s tretjo državo, ki bi bila v nasprotju s kakršnokoli predhodno odločitvijo v zvezi s to tretjo državo, razen
če je to potrebno, da bi se upoštevale vse bistvene spremembe
nadzornega režima iz tega zakona in nadzornega režima v
tretji državi.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Če se Agencija za zavarovalni nadzor ne strinja z
odločitvijo z zadevnimi nadzornimi organi drugih držav članic,
sprejeto v skladu z določbami tega člena, lahko v skladu z
19. členom Uredbe 1094/2010 v treh mesecih po obvestilu o
odločitvi zadevo predloži v reševanje in mnenje EIOPI.«.
68. člen
V 405. členu se v drugem odstavku za besedo »oddelek«
doda besedilo »ter 375. in 402. do 403.a člen«.
69. člen
Besedilo 406. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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 ob smiselni uporabi 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., 362. do 393. in
399. do 403.a člen tega zakona.
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(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 uporablja 4.9. oddelek 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 zavarovalni 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 ali mešani finančni holding.«.
70. člen
V 407. členu se v prvem odstavku za besedilom »Če je
nadrejena družba s sedežem v tretji državi« doda besedilo »iz
404. člena tega zakona«.
71. člen
V 408. členu se v drugem odstavku besedilo »369.« nadomesti z besedilom »362., 368.«.
445. člen se črta.

72. člen

73. člen
Besedilo 456. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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 podatki, ki so v skladu z določbami
zakona, ki ureja tajne podatke, določeni kot tajni.
(2) Za izvajanje nalog po tem zakonu policija, državno
tožilstvo in sodišča Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno
zahtevo posredujejo vse podatke, vključno z osebnimi podatki,
povezanimi s predkazenskimi in kazenskimi postopki, ki so
se začeli zaradi domnevnih kršitev določb tega zakona zoper
osebe, nad katerimi Agencija za zavarovalni nadzor opravlja
nadzor.
(3) Osebe iz prvega ali drugega odstavka tega člena podatke iz prvega ali drugega odstavka tega člena posredujejo
ne glede na pravila o dopustnosti posredovanja teh podatkov,
pri čemer upoštevajo pravila, ki določajo varnostne ukrepe ob
posredovanju podatkov. Agencija za zavarovalni nadzor zagotovi varstvo njej posredovanih podatkov.«.
74. člen
V 461. členu se v drugem odstavku v drugi alineji besedilo
»348.« nadomesti z besedilom »353.«.
75. člen
V 481. členu se v drugem odstavku za besedo »zakona«
vejica nadomesti s piko, besedilo »le da rok za izjavo, določen
v 2. točki drugega odstavka 434. člena, ne sme biti krajši od
15 dni.« pa se črta.
76. člen
V 482. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»(2) Agencija za zavarovalni nadzor o zahtevi za izdajo
dovoljenja za opravljanje poslov oziroma o dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja
odloči v petnajstih delovnih dneh od njenega prejema.«.
77. člen
V 483. členu se šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek
spremenijo tako, da se glasijo:
»(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko od vložnika
zahteva, da predloži dodatne podatke in listine, potrebne za
presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika (v nadaljnjem besedilu: zahteva za dodatne podatke in listine), 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 podatke in listine v skladu s prejšnjega odstavkom,
se tek roka iz tretjega odstavka tega člena zadrži za čas od
izdaje zahteve za dodatne podatke in listine do dneva, ko vložnik predloži dodatne podatke in listine, vendar največ za 20
delovnih dni od izdaje prve zahteve. Agencija za zavarovalni
nadzor lahko po prejemu podatkov in listin na podlagi prve
zahteve v skladu s prejšnjim odstavkom zahteva še dodatne
podatke in listine, vendar druga in naslednje zahteve Agencija
za zavarovalni nadzor za dodatne podatke in listine ne zadržijo
teka roka iz tretjega odstavka tega člena.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Agencija za zavarovalni nadzor s prvo zahtevo za dodatne podatke in listine
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 podatkov in listin na
podlagi zahteve iz šestega odstavka tega člena izda potrdilo
o prejemu teh dodatnih podatkov in listin. V potrdilu o prejemu
dodatnih podatkov in listin 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.«.
78. člen
V 491. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– zavarovalnice, ki opravljajo posle v zavarovalnih skupinah premoženjskih in življenjskih zavarovanj in«.
79. člen
V 511. členu se šesti in sedmi odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(6) O povrnitvi nadomestil za opravljanje drugih nalog iz
3. točke prvega odstavka tega člena odloči Agencija za zavarovalni nadzor s posebnim sklepom, če o tem ni bilo odločeno
v odločbi.
(7) Proti sklepu in odločbi v delu, ki vsebuje odločitev o
povrnitvi nadomestil za opravljanje drugih nalog, je dovoljeno
začeti postopek sodnega varstva, če ta ni dovoljen zoper odločbo.«.
80. člen
V 519. členu se v sedmem odstavku beseda »četrtega«
nadomesti z besedo »drugega«.
V osmem odstavku se beseda »petega« nadomesti z
besedo »tretjega«.
81. člen
Naslov oddelka »12.2. Zavarovalni pogoji in obveščanje
zavarovalcev« se spremeni tako, da se glasi: »12.2. Zavarovalni pogoji, obveščanje zavarovalcev in pravila poslovanja«.
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82. člen
Za naslovom oddelka »12.2. Zavarovalni pogoji in obveščanje zavarovalcev« se doda nov pododdelek z naslovom, ki
se glasi: »12.2.1. Splošno«.
83. člen
V 521. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(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;
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 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.«.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti do šestnajsti
odstavek, ki se glasijo:
»(9) Zavarovalnice, zavarovalno zastopniške družbe in
zavarovalno posredniške družbe, ki ustvarjajo zavarovalne
produkte, imajo vzpostavljene postopke za odobritev vsakega
zavarovalnega produkta ali pomembnih prilagoditev obstoječih
zavarovalnih produktov pred njihovo distribucijo, ki jih izvajajo
in redno pregledujejo.
(10) Postopek odobritve zavarovalnega produkta iz prejšnjega odstavka mora biti sorazmeren in primeren glede na
vrsto zavarovalnega produkta.
(11) V postopku odobritve zavarovalnega produkta se
opredeli ciljni trg za zavarovalni produkt, zagotovi, da so ocenjena vsa pomembna tveganja za ta trg, da je predvidena
strategija distribucije v skladu z opredeljenim ciljnim trgom in da
se sprejmejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se zavarovalni
produkt prodaja na opredeljenem ciljnem trgu.
(12) Zavarovalnica redno pregleduje zavarovalne produkte iz devetega odstavka tega člena in upošteva vse dogodke, ki
bi lahko bistveno vplivali na morebitno tveganje za opredeljeni
ciljni trg, pri čemer oceni najmanj, ali je zavarovalni produkt
še v skladu s potrebami opredeljenega ciljnega trga in ali je
načrtovana strategija distribucije še ustrezna.
(13) Zavarovalnice, zavarovalno zastopniške družbe in
zavarovalno posredniške družbe, ki ustvarjajo zavarovalne produkte, dajo distributerjem zavarovalnih produktov na voljo vse
ustrezne informacije o zavarovalnem produktu, postopku za
odobritev zavarovalnega produkta in o opredeljenem ciljnem
trgu zavarovalnega produkta.
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(14) Kadar distributer zavarovalnih produktov ponuja ali
priporoča zavarovalni produkt, ki ga ni ustvaril sam, mora pridobiti informacije iz prejšnjega člena ter se seznaniti z lastnostmi
in opredeljenim ciljnim trgom zavarovalnega produkta na način,
da je v celoti informiran o vsem potrebnem za distribucijo teh
produktov.
(15) Določbe devetega do štirinajstega odstavka tega
člena ne posegajo v druge zahteve tega zakona in drugih zavezujočih predpisov, kakor tudi ne v zahteve v zvezi z razkritjem,
primernostjo ali ustreznostjo, prepoznavanjem in obvladovanjem nasprotja interesov ter plačil za distribucijo zavarovalnih
produktov.
(16) Deveti do štirinajsti odstavek tega člena se ne uporabljajo za zavarovanja velikih nevarnosti iz 532. člena tega
zakona.«.
84. člen
Besedilo 522. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distributer zavarovalnih produktov ob sklenitvi zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka prejšnjega člena stranke
z obvestilom v pisni ali elektronski obliki seznani s podatki o:
1. firmi, pravnoorganizacijski obliki, sedežu in naslovu
zavarovalnice in podružnice, prek katere se sklepa zavarovalna
pogodba;
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. notranjem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj in o
izvajalcu izvensodnega reševanja sporov iz prvega in drugega
odstavka 579. člena;
6. načinu izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti zavarovalnice ter morebitnih garancijah;
7. času trajanja zavarovalne pogodbe;
8. 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;
13. tem, če zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega
produkta, ki ga prodaja.
(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
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ali drugo referenčno vrednostjo, o indeksu vrednostnih papirjev
ali o drugi referenčni vrednosti;
6. o davčni ureditvi, ki velja v primeru zavarovanja.
(4) Kadar se zavarovalni produkt kot del paketa ali
skupnega dogovora ponudi skupaj s stranskim produktom
ali stransko storitvijo, ki ni zavarovanje, seznani distributer
zavarovalnih produktov zavarovalca o tem, ali obstaja možnost nakupa posameznih delov ločeno, ter v tem primeru
zagotovi ustrezen opis posameznih delov paketa ali skupnega
dogovora ter zagotovi ločeni prikaz stroškov in plačil za vsak
posamezni del.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka in če se tveganje
ali zavarovalno kritje, ki izhaja iz takega paketa ali skupnega
dogovora, ponujenega zavarovalcu, razlikuje od tveganj ali
zavarovalnih kritij posameznih delov, distributer zavarovalnih
produktov zagotovi ustrezen opis posameznih delov paketa ali
skupnega dogovora ter spremembe tveganj ali zavarovalnih
kritij, ki nastanejo zaradi medsebojnega vplivanja.
(6) Kadar je zavarovalni produkt dopolnilni produkt blaga
ali storitve, ki ni zavarovalna pogodba, kot del paketa ali skupnega dogovora, distributer zavarovalnih produktov ponudi
zavarovalcu možnost nakupa blaga ali storitve ločeno. Ta določba se ne uporablja, kadar je zavarovalni produkt dopolnilni
produkt v razmerju do investicijske storitve ali dejavnosti, kot
je opredeljena v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, v
razmerju do investicijskih skladov in alternativnih investicijskih
skladov, kot so opredeljeni v zakonih, ki urejata investicijske
sklade in alternativne investicijske sklade, v razmerju do dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot je opredeljeno v zakonu,
ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, v razmerju do kreditne pogodbe, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja potrošniške
kredite, ali v razmerju do plačilnega računa, kot je opredeljen
v zakonu, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme.
(7) V primerih iz četrtega in šestega odstavka tega člena
distributer zavarovalnih produktov določi zahteve in potrebe
zavarovalca glede na zavarovalne produkte, ki so del celotnega
paketa ali skupnega dogovora.
(8) Četrti do sedmi odstavek tega člena se ne nanašajo
na zavarovalne produkte, ki zagotavljajo kritja za različne vrste
tveganj (paketne zavarovalne pogodbe).«.
85. člen
V 523. členu se v drugem odstavku črta besedilo »oziroma zavarovalni posrednik oziroma posrednica«.
86. člen
524. člen se spremeni tako, da se glasi:
»524. člen
(način zagotavljanja podatkov)
(1) Distributer zavarovalnih produktov zagotovi zavarovalcu in potencialnemu zavarovalcu podatke iz 521. do 523. člena
tega zakona pisno v slovenskem jeziku. Podatki so podani
razumljivo, odkrito, pošteno in strokovno v skladu z najboljšimi
interesi zavarovalcev.
(2) Brez poseganja v določila zakona, ki ureja varstvo
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, so podatki
iz prejšnjega odstavka, ki jih distributer zavarovalnih produktov
zagotovi zavarovalcu ali potencialnemu zavarovalcu, vključno
s trženjskimi sporočili, pošteni, jasni in nezavajajoči. Trženjska
sporočila so vedno jasno prepoznavna kot taka.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko distributer zavarovalnih produktov zavarovalca ali potencialnega zavarovalca o podatkih iz prvega odstavka tega člena
obvešča izključno po elektronski pošti ob izrecnem pisnem
soglasju zavarovalca ali potencialnega zavarovalca glede navedenega načina obveščanja, pri čemer je zavarovalec ali
potencialni zavarovalec pisno obveščen, da lahko to soglasje
po elektronski pošti ali na drug način kadarkoli umakne.«.
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87. člen
Za 527. členom se doda nov 527.a člen, ki se glasi:
»527.a člen
(plačilo za distribucijo zavarovalnih produktov)
(1) Distributerji zavarovalnih produktov so plačani in plačujejo oziroma ocenjujejo uspešnost distributerjev zavarovalnih
produktov, ki so pri njih zaposleni ali v drugem pogodbenem
razmerju, na način, ki je v skladu z njihovo dolžnostjo, da
delujejo v skladu z najboljšimi interesi zavarovalca. Distributer zavarovalnih produktov zlasti ne sklepa dogovorov glede
plačila, prodajnih ciljev ali drugih dogovorov, ki bi njih same ali
distributerje zavarovalnih produktov, ki so pri njih zaposleni ali
v drugem pogodbenem razmerju, spodbujali, da bi zavarovalcu
priporočili določen zavarovalni produkt, če bi distributer zavarovalnih produktov lahko ponudil drug zavarovalni produkt, ki
bi bolje zadovoljil potrebe zavarovalca.
(2) Zavarovalnica obvesti pred sklenitvijo zavarovalne
pogodbe potencialnega zavarovalca o vrsti plačila, ki ga v zvezi z zavarovalno pogodbo prejmejo tisti, ki so v zavarovalnici
zaposleni ali v drugem pogodbenem razmerju.
(3) Če mora zavarovalec katero koli plačilo, razen tekočih
premij in načrtovanih plačil, opraviti na podlagi zavarovalne pogodbe po njeni sklenitvi, zavarovalnica ravna smiselno v skladu
z devetim odstavkom 545. člena tega zakona.«.
88. člen
Naslov 528. člena se spremeni tako, da se glasi: »(pravila
zavarovalnic glede upoštevanja spola kot osebne okoliščine)«.
Prvi odstavek se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane edini odstavek, se črta oznaka »(2)«.
89. člen
Za 528. členom se doda nov pododdelek 12.2.2. in
novi 528.a do 528.d členi ter nov pododdelek 12.2.3. in novi
528.e do 528.i členi, ki se glasijo:
»12.2.2. Dodatne zahteve v zvezi z zavarovalnimi
naložbenimi produkti
528.a člen
(področje uporabe dodatnih zahtev)
(1) Pododdelek 12.2.2. določa dodatne zahteve za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov k zahtevam iz 524.,
527.a, 545., 546. in 551. člena tega zakona, kadar distribucijo
zavarovalnih naložbenih produktov izvaja:
– zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba,
banka iz osmega odstavka 558. člena tega zakona ali
– zavarovalnica.
(2) Zavarovalni naložbeni produkti so za potrebe določb
tega zakona, povezanih z distribucijo zavarovanj, zavarovanja
iz 21. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, razen
zavarovalnih pogodb, pri katerih se zavarovalna vsota izplača
šele ob smrti ali v primeru nezmožnosti zaradi poškodbe, bolezni ali invalidnosti.
528.b člen
(preprečevanje nasprotja interesov)
Brez poseganja v prvi in drugi odstavek 524. ter prvi
odstavek 527.a člena tega zakona zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška
družba ali zavarovalno posredniška družba, ki distribuira zavarovalne naložbene produkte, sprejme in izvaja učinkovito
organizacijsko in upravno ureditev, ki omogoča sprejem vseh
potrebnih ukrepov, s katerimi prepreči, da bi nasprotje interesov
iz 528.c člena tega zakona škodilo interesom njenih zavarovalcev in potencialnih zavarovalcev, in ki je sorazmerna glede na
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opravljene aktivnosti, prodane zavarovalne naložbene produkte
in vrsto distributerja zavarovalnih naložbenih produktov.
528.c člen
(nasprotja interesov)
(1) Zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni
posrednik, zavarovalno zastopniška družba in zavarovalno
posredniška družba sprejmejo ustrezne ukrepe za ugotavljanje medsebojnih nasprotij interesov, vključno med njihovimi
vodilnimi in zaposlenimi ali katero koli osebo, ki je posredno
ali neposredno povezana z njimi prek nadzora, in njihovimi
strankami, ali med strankami, ki nastanejo med distribucijo
zavarovalnih naložbenih produktov.
(2) Kadar organizacijski ali administrativni ukrepi, ki jih v
skladu s prejšnjim členom sprejme zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška
družba ali zavarovalno posredniška družba za obvladovanje
nasprotja interesov, ne zadoščajo za razumno zagotovitev, da
bo tveganje za škodovanje interesom potencialnih zavarovalcev preprečeno, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik,
zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška
družba ali zavarovalnica potencialnemu zavarovalcu pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe nedvoumno in pravočasno razkrije
splošne značilnosti ali vire nasprotja interesov.
(3) Ne glede na štirinajsti odstavek 545. člena tega zakona je razkritje iz prejšnjega odstavka podano na trajnem nosilcu
podatkov in vsebuje dovolj podrobnosti, pri čemer so upoštevane značilnosti zavarovalnice in potencialnega zavarovalca,
da lahko slednji sprejme informirano odločitev glede distribucije
zavarovalnih naložbenih produktov, v okviru katere je prišlo do
nasprotja interesov.
528.č člen
(informacije, ki se zagotovijo zavarovalcem
ali potencialnim zavarovalcem)
(1) Brez poseganja v 545. in 551. člen tega zakona
se ustrezne informacije zavarovalcu ali potencialnemu zavarovalcu zagotovijo pravočasno pred sklenitvijo pogodbe, ob
upoštevanju distribucije zavarovalnih naložbenih produktov in
vseh stroškov ter povezanih dajatev. Te informacije vključujejo
najmanj naslednje:
1. ob svetovanju: ali bo zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba
ali zavarovalno posredniška družba zavarovalcu redno zagotavljala oceno primernosti zavarovalnih naložbenih produktov,
ki se priporočijo temu zavarovalcu, iz 528.d člena tega zakona;
2. glede informacij o zavarovalnih naložbenih produktih
in predlaganih investicijskih strategijah: ustrezne smernice in
opozorila v zvezi z naložbenimi življenjskimi zavarovanji, glede
tveganj, povezanih z zavarovalnimi naložbenimi produkti ali v
zvezi s posameznimi predlaganimi naložbenimi strategijami, ki
se podajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih
s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za
male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)
in v skladu z drugimi zavezujočimi predpisi;
3. glede informacij o vseh stroških in povezanih dajatvah, ki jih je treba razkriti: informacije o stroških in povezanih
dajatvah, ki se podajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014
o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih
produktih (PRIIP) in v skladu z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih
s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za
male vlagatelje in o zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)
z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza,
vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve za zagotavljanje takih
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dokumentov, ter informacije o tem, kako zavarovalec plača
za naložbeno življenjsko zavarovanje, in o morebitnih plačilih
tretjih oseb.
(2) Informacije iz 3. točke prejšnjega odstavka se, kadar
je to potrebno, zavarovalcu zagotovijo redno vsaj vsako leto v
času trajanja naložbenega življenjskega zavarovanja.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo v razumljivi obliki na način, ki zavarovalcem ali potencialnim
zavarovalcem omogoča, da razumejo značilnosti in tveganja
ponujenega zavarovalnega naložbenega produkta ter da se posledično odločajo o naložbi na podlagi informacij. Te informacije
se lahko zagotovijo v standardizirani obliki.
(4) Brez poseganja v 8. in 9. točko drugega odstavka in
deveti odstavek 545. člena tega zakona zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba izpolnjuje
obveznosti iz 521. do 528.c člena tega zakona, kadar katerikoli
osebi, razen zavarovalcu ali osebi, ki deluje v njegovem imenu, plača ali od nje prejme honorar ali provizijo ali ji zagotovi
ali od nje prejme nedenarno korist v zvezi z zagotavljanjem
zavarovalnega naložbenega produkta ali izvajanjem pomožne
storitve, razen kadar plačilo ali zagotovitev koristi:
1. nima škodljivega vpliva na kakovost zadevne storitve
za zavarovalca in
2. ne vpliva na izpolnjevanje dolžnosti zavarovalnice,
zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika, zavarovalno zastopniške družbe ali zavarovalno posredniške družbe,
da deluje pošteno, pravično in strokovno v skladu z najboljšimi
interesi zavarovalca.
528.d člen
(ocena primernosti in ustreznosti ter poročanje zavarovalcem
in potencialnim zavarovalcem)
(1) Brez poseganja v deseti, enajsti in dvanajsti odstavek
545. člena tega zakona zavarovalnica, zavarovalni zastopnik,
zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba pri svetovanju o zavarovalnem
naložbenem produktu od zavarovalca ali potencialnega zavarovalca pridobi tudi potrebne informacije v zvezi z znanjem
in izkušnjami s področja naložb, povezanih s specifično vrsto
zavarovalnega produkta ali storitve, ter v zvezi s finančnim položajem te osebe, kar vključuje njeno zmožnost kritja izgub ter
naložbene cilje te osebe, vključno z njeno stopnjo dovoljenega
tveganja, da lahko zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška ali zavarovalno
posredniška družba zavarovalcu ali potencialnemu zavarovalcu
priporoči zavarovalne naložbene produkte, ki so zanj primerni
in so predvsem v skladu z dovoljenim tveganjem te osebe in
njeno zmožnostjo za kritje izgub.
(2) Pri investicijskem svetovanju zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba, ki priporoča
paket ali skupni dogovor v skladu s četrtim do osmim odstavkom 522. člena tega zakona, zagotovi, da je paket ali skupni
dogovor primeren.
(3) Brez poseganja v deseti, enajsti in dvanajsti odstavek
545. člena tega zakona zavarovalnica, zavarovalni zastopnik,
zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali
zavarovalno posredniška družba pri distribuciji zavarovalnih
produktov, ki niso produkti iz prvega in drugega odstavka tega
člena, v zvezi s prodajo brez svetovanja zavarovalca ali potencialnega zavarovalca pozove, da zagotovi informacije glede
svojega znanja in izkušenj s področja naložb, povezanih z vrsto
zavarovalnega produkta ali storitve, da zavarovalnici, zavarovalnemu zastopniku, zavarovalnemu posredniku, zavarovalno
zastopniški družbi ali zavarovalno posredniški družbi omogoči,
da oceni, ali je predvidena storitev ali zavarovalni produkt primeren za zavarovalca ali potencialnega zavarovalca. Kadar se
predvidi paket ali skupni dogovor v skladu s četrtim do osmim
odstavkom 522. člena tega zakona, se pri oceni upošteva, ali
je paket ali skupni dogovor primeren.
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(4) Če zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni
posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno
posredniška družba na podlagi informacij, prejetih v skladu s
prejšnjim odstavkom, meni, da zavarovalni produkt ni primeren
za zavarovalca ali potencialnega zavarovalca, zavarovalnica,
zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba zavarovalca ali potencialnega zavarovalca na to opozori. To opozorilo
se lahko zagotovi v standardizirani obliki.
(5) Kadar zavarovalci ali potencialni zavarovalci ne zagotovijo informacij iz tretjega odstavka tega člena ali kadar
zagotovijo nezadostne informacije v zvezi s svojim znanjem in
izkušnjami, jih zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno
posredniška družba opozori, da ne more ugotoviti, ali je predvideni zavarovalni produkt zanje primeren. To opozorilo se lahko
zagotovi v standardizirani obliki.
(6) Brez poseganja v deseti, enajsti in dvanajsti odstavek
545. člena tega zakona v primerih, ko ni svetovanja v zvezi z
zavarovalnimi naložbenimi produkti, ni treba pridobiti informacij niti opraviti ocene in podati opozorila iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. distribucija se nanaša na enega od naslednjih zavarovalnih naložbenih produktov:
– pogodbo, pri kateri gre samo za izpostavljenost naložbenemu tveganju v zvezi s finančnimi instrumenti, ki se v
skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, štejejo
za nezapletene in v zvezi z enotami investicijskih skladov po
zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje,
ter posebnih investicijskih skladov po zakonu, ki ureja alternativne investicijske sklade, katerih struktura ni takšna, da bi bila
tveganja za zavarovalca težko razumljiva, ali
– drugo nezapleteno zavarovalno naložbo;
2. distribucija zavarovalnega naložbenega produkta poteka na pobudo zavarovalca ali potencialnega zavarovalca;
3. zavarovalec ali potencialni zavarovalec je jasno obveščen, da pri distribuciji zavarovalnega naložbenega produkta zavarovalnici, zavarovalnemu zastopniku, zavarovalnemu
posredniku, zavarovalno zastopniški družbi ali zavarovalno
posredniški družbi ni treba oceniti primernosti ponujenega ali
zagotovljenega zavarovalnega naložbenega produkta in da
zavarovalec ali potencialni zavarovalec ni deležen ustrezne
zaščite v zvezi s pravili o poslovanju. Tako opozorilo se lahko
zagotovi v standardizirani obliki;
4. zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni
posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno
posredniška družba spoštuje zahteve iz 528.b in 528.c člena
tega zakona.
(7) Vse zavarovalnice, zavarovalni zastopniki, zavarovalni posredniki, zavarovalno zastopniške ali zavarovalno
posredniške družbe, vključno s tistimi, ki poslujejo v okviru
svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja, pri
sklepanju zavarovalnih pogodb z zavarovalci, ki imajo običajno bivališče ali so ustanovljeni v državi članici, ki ne uporablja
odstopanja iz prejšnjega odstavka, upoštevajo predpise v tej
državi članici.
(8) Zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška
družba vzpostavi evidenco dokumentov, sklenjenih med njo in
zavarovalcem, v katerih so določene pravice in obveznosti podpisnikov ter drugi pogoji, pod katerimi zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška
ali zavarovalno posredniška družba zagotavlja svoje storitve
zavarovalcu. Pravice in obveznosti strank pogodbe so lahko
vključene s sklici na druge dokumente ali pravna besedila.
(9) Zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni
posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno
posredniška družba zavarovalcu na trajnem nosilcu podatkov
zagotovi primerna poročila o storitvah, ki jih zagotavlja. Ta poročila vključujejo redna sporočila zavarovalcu, ob upoštevanju
vrste in zapletenosti posameznih zavarovalnih naložbenih pro-
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duktov in lastnosti storitev, ki se zagotavljajo zavarovalcu, ter,
kadar je to ustrezno, vključujejo stroške v zvezi s transakcijami
in storitvami, izvedenimi v imenu zavarovalca.
(10) Zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni
posrednik, zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška družba pri svetovanju o zavarovalnem naložbenem
produktu zavarovalcu pred sklenitvijo pogodbe na trajnem
nosilcu podatkov zagotovi izjavo o ustreznosti, v kateri navede podrobnosti svetovanja in kako ta nasvet ustreza željam,
ciljem in drugim značilnostim zavarovalca. Pri tem veljajo
pogoji iz štirinajstega do sedemnajstega odstavka 545. člena
tega zakona.
(11) Kadar se pogodba sklene s sredstvi komuniciranja
na daljavo, kar onemogoča predhodno predložitev izjave o
ustreznosti, lahko zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška ali zavarovalno
posredniška družba izjavo o ustreznosti posreduje na trajnem
nosilcu podatkov takoj, ko se zavarovalec zaveže s pogodbo,
pod pogojem, da sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
1. zavarovalec soglaša, da bo izjavo o ustreznosti prejel
brez nepotrebnega odlašanja po sklenitvi pogodbe, in
2. je zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni
posrednik, zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba zavarovalcu dala možnost odložitve sklenitve
pogodbe, da bi ta pred tem prejel izjavo o ustreznosti.
(12) Kadar zavarovalnica, zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, zavarovalno zastopniška ali zavarovalno
posredniška družba obvesti zavarovalca, da bo izvedla redno
ocenjevanje ustreznosti, redno poročilo vsebuje posodobljeno
oceno o primernosti zavarovalnega naložbenega produkta glede na želje, cilje in druge značilnosti zavarovalca.
12.2.3. Zavarovanje stroškov postopka
528.e člen
(zavarovanje stroškov postopka)
(1) Členi 528.f do 528.i se uporabljajo za zavarovanje
stroškov postopka iz 17. točke drugega odstavka 7. člena tega
zakona, v okviru katerega se zavarovalnica proti plačilu premije
zaveže, da bo krila stroške postopkov in nudila druge storitve,
ki so neposredno povezane z zavarovalnim kritjem, in sicer
zlasti z namenom:
1. zagotovitve nadomestila za izgubo, materialno škodo
ali telesno poškodbo, ki jo utrpi zavarovanec, in sicer bodisi
z zunajsodno poravnavo bodisi v civilnem ali kazenskem postopku;
2. obrambe ali zastopanja zavarovanca v civilnih, kazenskih, upravnih ali drugih postopkih oziroma v zvezi s katerokoli
terjatvijo zoper zavarovanca.
(2) Členi 528.f do 528.i se ne uporabljajo za:
1. zavarovanje stroškov postopka, če se takšno zavarovanje nanaša na spore ali nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe
morskih plovil ali so z njo povezane;
2. dejavnost, ki jo zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja
civilne odgovornosti, opravlja za namen obrambe ali zastopanja
zavarovanca v sodnem ali upravnem postopku, če se takšna
dejavnost hkrati opravlja v lastnem interesu te zavarovalnice v
skladu s takšnim zavarovanjem;
3. dejavnost zavarovanja stroškov postopka, ki jo opravlja zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja pomoči, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– dejavnost se opravlja v državi članici, ki ni država, v
kateri je običajno prebivališče zavarovanca;
– dejavnost predstavlja del pogodbe, ki krije le pomoč,
zagotovljeno osebam, ki zaidejo v težave med potovanjem, ko
so odsotni z doma ali običajnega prebivališča.
(3) Za namene 3. točke prejšnjega odstavka je v pogodbi
jasno navedeno, da je kritje stroškov postopka omejeno na
okoliščine iz navedene točke in da je dodatno zavarovanje k
pomoči.
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528.f člen
(ločene pogodbe)

Kritje stroškov postopka je predmet pogodbe, ki je ločena
od pogodbe, sestavljene za druge zavarovalne vrste, ali pa se
obravnava v ločenem delu zavarovalne police, v katerem se
opredelita kritje stroškov postopka in znesek ustrezne premije.
528.g člen
(upravljanje zahtevkov)
(1) Zavarovalnice po lastni izbiri sprejmejo vsaj eno od
metod upravljanja zahtevkov, določenih v drugem, tretjem in
četrtem odstavku tega člena. Ne glede na to, katero od navedenih metod zavarovalnica sprejme, se šteje, da so interesi
zavarovalcev enakovredno zavarovani.
(2) Zavarovalnice zagotovijo, da nihče od zaposlenih, ki
se ukvarja z upravljanjem zahtevkov v zvezi z zavarovanjem
stroškov postopka ali pravnim svetovanjem v zvezi z njim,
hkrati ne opravlja enakih ali podobnih nalog v drugi zavarovalnici, ki je finančno, poslovno ali poslovodno povezana s prvo
zavarovalnico in ki opravlja zavarovalne posle v eni ali več
drugih zavarovalnih vrst iz zavarovalne skupine premoženjskih
zavarovanj.
(3) Zavarovalnica upravljanje zahtevkov v zvezi z zavarovanjem stroškov postopka ali pravnim svetovanjem poveri
drugi pravni osebi. Ta oseba je navedena v ločeni pogodbi ali
ločenem delu zavarovalne police iz 528.f člena tega zakona.
Če je ta oseba povezana z zavarovalnico, ki opravlja zavarovalne posle v eni ali več drugih zavarovalnih vrst iz zavarovalne
skupine premoženjskih zavarovanj, zaposleni v tej osebi, ki se
ukvarjajo z upravljanjem zahtevkov v zvezi z zavarovanjem
stroškov postopka ali pravnim svetovanjem v zvezi z njim,
ne smejo hkrati opravljati enakih ali podobnih nalog v drugi
zavarovalnici.
(4) V pogodbi mora biti določeno, da lahko zavarovanec
po lastni izbiri poveri pooblastilo odvetniku oziroma katerikoli
drugi ustrezno usposobljeni osebi glede na postopkovna pravila, ki določajo, kdo je lahko pooblaščenec v sodnih in upravnih
postopkih, od tedaj, ko ima zavarovanec zahtevek v skladu s
pogodbo.
528.h člen
(prosta izbira odvetnika)
Vsaka pogodba o zavarovanju stroškov postopka izrecno
določa:
– da ima zavarovanec pravico do izbire odvetnika ali
druge osebe, če je potreben odvetnik oziroma druga ustrezno
usposobljena oseba glede na postopkovna pravila, ki določajo,
kdo je lahko pooblaščenec, ki lahko zastopa interese zavarovanca v sodnem ali upravnem postopku;
– da imajo zavarovanci v primeru navzkrižja njihovih interesov pravico do izbire odvetnika ali druge ustrezno usposobljene osebe glede na postopkovna pravila, ki določajo, kdo je
lahko pooblaščenec v sodnem ali upravnem postopku.
528.i člen
(navzkrižje interesov)
Ob navzkrižju interesov ali nesoglasju glede reševanja
spora zavarovalnica obvesti zavarovanca o pravici iz 528.h člena tega zakona in o možnosti uveljavljanja postopka iz drugega
odstavka 579. člena tega zakona.«.
90. člen
V 537. členu se v drugem odstavku na koncu 3. točke
pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če iz podatkov, ki jih ima na voljo Agencija za zavarovalni nadzor, izhaja, da bi bilo lahko zaradi dejavnosti ali poslov,
ki jih zavarovalni ali pozavarovalni pool opravlja, oziroma zaradi
ravnanj, ki jih je storil ali opustil, ogroženo poslovanje zavarovalnega ali pozavarovalnega poola v skladu s pravili o obvla-
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dovanju tveganj ali ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega
nadzora nad poslovanjem zavarovalnega ali pozavarovalnega
poola.«.
91. člen
V 540. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za prevzemanje tveganj zavarovalnic, če iz
podatkov, ki jih ima na voljo, izhaja, da bi bilo lahko zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih namenska družba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storila ali opustila, ogroženo obvladovanje
prevzetih tveganj zavarovalnic ali ovirano ali oteženo izvajanje
učinkovitega nadzora nad poslovanjem namenske družbe.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
92. člen
Naslov 15. poglavja »ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI
IN POSREDNIKI« se spremeni tako, da se glasi: »OPRAVLJANJE DISTRIBUCIJE ZAVAROVALNIH PRODUKTOV«.
Naslov oddelka »15.1. Zavarovalni zastopniki« se črta.
93. člen
543. člen se spremeni tako, da se glasi:
»543. člen
(obseg uporabe 15. poglavja)
(1) To poglavje se uporablja za pravne in fizične osebe,
ki opravljajo ali bodo začele opravljati distribucijo zavarovalnih
produktov.
(2) To poglavje se ne uporablja za distribucijo zavarovalnih produktov, ki so sklenjeni ali bodo sklenjeni v zvezi z
nevarnostjo in obveznostmi na območjih zunaj EU.«.
94. člen
Za 543. členom se dodajo novi 543.a člen, oddelek 15.1.
in 543.b člen, ki se glasijo:
»543.a člen
(opravljanje distribucije zavarovalnih produktov)
Distribucijo zavarovalnih produktov lahko v Republiki Sloveniji opravljajo samo distributerji zavarovalnih produktov iz 7.f,
573. in 576. člena tega zakona.
15.1. Zavarovalni zastopniki
543.b člen
(zavarovalni zastopnik)
(1) Zavarovalni zastopnik je oseba, ki ima dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, ki jih opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugega odplačnega razmerja. Posli zavarovalnega
zastopanja so zlasti:
1. sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun
zavarovalnice,
2. aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne
pogodbe,
3. pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice.
(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.«.
95. člen
Besedilo 544. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalno zastopniška družba je pravna oseba,
ki proti plačilu opravlja dejavnost zastopanja zavarovalnic pri
sklepanju zavarovalnih pogodb.
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(2) Za dejavnost zavarovalnega zastopanja se štejejo
zlasti naslednje storitve:
1. sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun
zavarovalnice,
2. aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne
pogodbe,
3. pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, zlasti pri reševanju zahtevkov do zavarovalnice.
(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) 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.«.
96. člen
545. člen se spremeni tako, da se glasi:
»545. člen
(obveznosti zavarovalnega zastopnika)
(1) Določbe prvega do osmega odstavka 521. in 528.č člena tega zakona veljajo tudi za zavarovalnega zastopnika.
(2) Pred predstavitvijo vsebine zavarovanja in sklenitvijo
zavarovalne pogodbe ter, če je potrebno, tudi pri poznejših
spremembah in dopolnitvah zavarovalne pogodbe zavarovalni
zastopnik zavarovalcu izroči tudi pisno obvestilo o:
1. svojem osebnem imenu,
2. številki in datumu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in registru, v katerem
je mogoče preveriti izdajo dovoljenja,
3. tem, če zagotavlja svetovanje glede zavarovalnega
produkta, ki ga prodaja,
4. firmi in naslovu zavarovalnice, zavarovalno zastopniške
družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj oziroma banke iz
osmega odstavka 558. člena tega zakona, s katero oziroma katerim ima zavarovalni zastopnik sklenjeno pogodbo, na podlagi
katere opravlja posle zavarovalnega zastopanja,
5. tem, za katere zavarovalnice deluje, z navedbo firme in
poslovnega naslova vsake zavarovalnice,
6. tem, da ima sam oziroma zavarovalno zastopniška
družba oziroma zastopnik dopolnilnih zavarovanj oziroma
banka iz osmega odstavka 558. člena tega zakona, v kateri
je zavarovalni zastopnik zaposlen oziroma je z njo v drugem
pravnem razmerju, neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu
zavarovalnice,
7. tem, da ima zavarovalnica oziroma od nje odvisna
družba neposredni ali posredni delež, ki predstavlja več kot
10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno
zastopniške družbe oziroma zastopnika dopolnilnih zavarovanj
oziroma banke iz osmega odstavka 558. člena tega zakona,
v kateri je zavarovalni zastopnik zaposlen oziroma je z njo v
drugem pravnem razmerju,
8. vrsti prejetega plačila za distribucijo v zvezi z zavarovalno pogodbo, še posebej o tem, če v zvezi z zavarovalno
pogodbo:
– deluje na podlagi honorarja, ki ga neposredno plača
zavarovalec;
– deluje na podlagi kakršnekoli provizije, ki je že zajeta v
zavarovalni premiji;
– deluje na podlagi kakršnegakoli drugega plačila, vključno s katero koli ekonomsko koristjo, ki se ponudi ali plača v
zvezi z zavarovalno pogodbo;
– prejme plačilo, ki je kombinacija plačil iz prejšnjih alinej,
9. izvensodnem postopku reševanja sporov iz drugega
odstavka 579. člena tega zakona.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka zavarovalni
zastopnik v zvezi z zavarovalno pogodbo zavarovalcu izroči
tudi pisno obvestilo o tem, če:
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1. zavarovalcu svetuje glede sklenitve pogodbe na podlagi četrtega odstavka tega člena, oziroma
2. ga veže pogodbena obveznost za distribucijo zavarovalnih produktov izključno z eno zavarovalnico ali več zavarovalnicami, v tem primeru zavarovalca obvesti tudi o imenih
zavarovalnic, ki jih zastopa, oziroma
3. ga ne veže pogodbena obveznost za distribucijo zavarovalnih produktov izključno z eno zavarovalnico ali več
zavarovalnicami in ne svetuje glede sklenitve pogodbe na podlagi četrtega odstavka tega člena. V tem primeru zavarovalca
obvesti tudi o imenih zavarovalnic, ki jih zastopa.
(4) Če zavarovalni zastopnik zavarovalca obvesti o tem,
da mu svetuje glede sklenitve 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 strokovnimi
merili, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne pogodbe
uresničil svoje potrebe in zahteve.
(5) Ne glede na obveznosti glede obveščanj iz 522. člena
tega zakona oziroma poleg njih, ne glede na to, ali je zagotovil
svetovanje, in ne glede na to, ali je zavarovalni produkt del paketa iz četrtega do osmega odstavka 522. člena tega zakona,
zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo pogodbe zavarovalcu
zagotovi informacije o zavarovalnem produktu na razumljiv
način tako, da mu omogoči sprejetje informirane odločitve, pri
čemer upošteva kompleksnost zavarovalnega produkta in vrsto
zavarovalca.
(6) Pri zavarovalnih pogodbah iz zavarovalne skupine
premoženjskih zavarovanj se informacije iz prejšnjega odstavka zagotovijo v obliki standardiziranega dokumenta v papirni
obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov (v nadaljnjem
besedilu: dokument z informacijami o zavarovalnem produktu),
ki ga sestavi zavarovalnica in za katerega velja, da:
1. je kratek in vsebinsko celovit dokument;
2. je pripravljen in oblikovan tako, da je jasen in enostaven
za branje, z znaki, ki so primerne velikosti za branje;
3. ni manj razumljiv, ko je natisnjen ali fotokopiran v črnobeli obliki, če je izvirnik barven;
4. je napisan v uradnih jezikih ali enem od uradnih jezikov,
ki se uporabljajo v delu države članice, kjer se zavarovalni produkt ponuja, ali, če se tako dogovorita zavarovalec in distributer
zavarovalnih produktov, v drugem jeziku;
5. je resničen in ni zavajajoč;
6. vsebuje naslov »Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu« na vrhu prve strani;
7. vključuje izjavo, da je namen dokumenta zagotoviti
povzetek informacij o zavarovanju, da ni prilagojen individualnim potrebam in zahtevam zavarovalca in da so popolne
predpogodbene in pogodbene informacije o zavarovanju v
drugih dokumentih.
(7) Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu
vsebuje naslednje informacije:
1. informacije o vrsti zavarovanja;
2. povzetek zavarovalnega kritja, vključno z glavnimi zavarovanimi tveganji, zavarovalne vsote in po potrebi geografski
obseg in povzetek izključenih tveganj;
3. način plačila premij in trajanje plačil;
4. glavne izjeme, ko ni mogoče podati zahtevka;
5. obveznosti ob začetku pogodbe;
6. obveznosti med trajanjem pogodbe;
7. obveznosti v primeru vložitve zahtevka;
8. čas trajanja pogodbe, vključno z datumi začetka in
konca veljavnosti pogodbe;
9. pogoje za odstop od pogodbe.
(8) V primeru iz prve alineje 8. točke drugega odstavka
tega člena zavarovalni zastopnik obvesti zavarovalca o višini
honorarja ali, kadar to ni mogoče, o metodi za izračun honorarja.
(9) Če zavarovalca po sklenitvi zavarovalne pogodbe
zavezuje kakšno plačilo poleg tekočih premij in načrtovanih
plačil, zavarovalni zastopnik za vsako tovrstno plačilo razkrije
podatke iz drugega, tretjega in osmega odstavka tega člena.
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(10) Kadar se pred sklenitvijo zavarovalnega produkta
zagotovi svetovanje, da zavarovalni zastopnik zavarovalcu
tudi osebno priporočilo, ki pojasnjuje, zakaj je posamezen
zavarovalni produkt najustreznejši glede na zahteve in potrebe
zavarovalca oziroma potencialnega zavarovalca.
(11) Zavarovalni zastopnik pred sklenitvijo pogodbe na
podlagi informacij, pridobljenih od zavarovalca, opredeli njegove zahteve in potrebe.
(12) Podrobnosti iz desetega in enajstega odstavka tega
člena se oblikujejo glede na zapletenost predlaganega zavarovalnega produkta in vrsto zavarovalca.
(13) Vsaka zavarovalna pogodba, ki jo predlaga zavarovalni zastopnik, mora biti v skladu z zahtevami in potrebami
zavarovalca.
(14) Vse informacije iz prvega do dvanajstega odstavka
tega člena se zavarovalcu sporočijo:
1. v papirni obliki;
2. na jasen in natančen način, ki ga zavarovalec razume;
3. v uradnem jeziku države članice, v kateri zavarovalna
pogodba krije tveganja, ali države članice, v kateri je nastala
obveznost, ali v drugem jeziku, o katerem se zavarovalec in
zavarovalni zastopnik dogovorita, in
4. brezplačno.
(15) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se lahko
informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena zavarovalcu zagotovijo na enem od naslednjih medijev:
– trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, kadar so izpolnjeni
pogoji iz sedemnajstega odstavka tega člena, ali
– spletnem mestu, kadar so izpolnjeni pogoji iz osemnajstega odstavka tega člena.
(16) Kadar se zavarovalcu informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega člena zagotovijo z uporabo trajnega
nosilca podatkov, ki ni papir, ali prek spletnega mesta, se
zavarovalcu na njegovo zahtevo brezplačno zagotovi izpis
informacij na papirju.
(17) Informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega
člena se lahko zagotovijo z uporabo trajnega nosilca podatkov,
ki ni papir, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– uporaba trajnega nosilca podatkov je primerna pri poslih
med zavarovalnim zastopnikom in zavarovalcem in
– zavarovalec je lahko izbiral med informacijami na papirju in trajnem nosilcu podatkov ter je izbral slednjega.
(18) Informacije iz prvega do dvanajstega odstavka tega
člena se lahko zagotovijo prek spletnega mesta, če se naslovijo
osebno na zavarovalca ali če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– zagotavljanje teh informacij prek spletnega mesta je
primerno pri poslih med zavarovalnim zastopnikom in zavarovalcem;
– zavarovalec je privolil v zagotovitev teh informacij prek
spletnega mesta;
– zavarovalec je bil po elektronski poti obveščen o naslovu spletnega mesta in o tem, kje na spletnem mestu so
dostopne te informacije;
– zagotovljeno je, da te informacije ostanejo dostopne na
spletnem mestu tako dolgo, kot jih lahko zavarovalec razumno
potrebuje.
(19) Za namene iz sedemnajstega in osemnajstega odstavka tega člena se zagotavljanje informacij na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, ali preko spletnega mesta šteje za
primerno pri poslih, sklenjenih med zavarovalnim zastopnikom
in zavarovalcem, če obstaja dokaz, da ima zavarovalec reden
dostop do interneta. Za tak dokaz se šteje elektronski poštni
naslov zavarovalca za namene tega posla.
(20) Pri telefonski prodaji se informacije, ki jih zavarovalni
zastopnik pošlje zavarovalcu pred sklenitvijo pogodbe, vključno z dokumentom z informacijami o zavarovalnem produktu,
zagotovijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.
Če je zavarovalec izbral, da bo predhodne informacije pridobil
na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir, zavarovalni zastopnik
v skladu s štirinajstim in petnajstim odstavkom tega člena zavarovalcu zagotovi informacije takoj po sklenitvi zavarovalne
pogodbe.
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(21) Informacij iz prvega do dvanajstega odstavka tega
člena zavarovalnemu zastopniku ni treba podati, če gre za
zavarovanja velikih nevarnosti iz 532. člena tega zakona.
(22) Kadar zavarovalni zastopnik podaja predstavitev vsebine zavarovanja oziroma sklepa zavarovanje v elektronski
obliki, lahko tudi informacije iz prvega do dvanajstega odstavka
tega člena poda v elektronski obliki.«.
97. člen
Besedilo 546. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica je odgovorna za dejanja zavarovalnega zastopnika, zavarovalno zastopniške družbe, zastopnika
dopolnilnih zavarovanj in banke iz osmega odstavka 558. člena
tega zakona v skladu z določbami zakona, ki ureja obligacijska
razmerja.
(2) Premije in druga plačila v zvezi z zavarovalno pogodbo
štejejo za plačana zavarovalnici, ko so plačana zavarovalnemu
zastopniku, zavarovalno zastopniški družbi, zastopniku dopolnilnih zavarovanj oziroma banki iz osmega odstavka 558. člena
tega zakona. Odškodnine, zavarovalnine in drugi zneski, namenjeni zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu, ki
jih zavarovalnica plača tej osebi po zavarovalnemu zastopniku,
zavarovalno zastopniški družbi, zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali banki iz osmega odstavka 558. člena tega zakona,
štejejo za plačane šele, ko jih zavarovalec, zavarovanec ali
drug upravičenec prejme od zavarovalnega zastopnika, zavarovalno zastopniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj
ali banke iz osmega odstavka 558. člena tega zakona.«.
98. člen
Besedilo 548. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalni posrednik je oseba, ki ima dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja.
(2) Za posle zavarovalnega posredovanja se šteje posredovanje pri sklepanju zavarovalnih pogodb ene zavarovalnice
ali več zavarovalnic, ki ga proti plačilu začne opravljati ali
opravlja zavarovalni posrednik, in sicer tako, da si prizadeva
navezati stik zavarovalca z zavarovalnico, da bi z njo sklenil zavarovalno pogodbo. Posli zavarovalnega posredovanja
zajemajo zlasti aktivnosti v zvezi s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe in 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.«.
99. člen
V 549. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(1) Zavarovalno posredniška družba je pravna oseba,
ki proti plačilu opravlja dejavnost posredovanja pri sklepanju
zavarovalnih pogodb.
(2) Za zavarovalno posredniško družbo se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek prejšnjega člena.«.
100. člen
V 551. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavarovalni posrednik ima zavarovano poklicno odgovornost za celotno ozemlje EU za zavarovalno vsoto, ki ne
sme biti manjša od 1.250.000 eurov na en odškodninski zahtevek ali 1.875.000 eurov za vse odškodninske zahtevke skupno
v enem letu, razen če je to zavarovanje že zagotovila pravna
oseba, v imenu katere zavarovalni posrednik deluje, ali s strani
katere je zavarovalni posrednik pooblaščen, ali je ta pravna
oseba prevzela polno odgovornost za njegovo delovanje.«.
101. člen
V 552. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar zavarovalni posrednik ali zavarovalno posredniška družba deluje po naročilu zavarovalnice, se na zavaro-
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valni polici označi, da je bila zavarovalna pogodba sklenjena
s posredovanjem zavarovalnega posrednika. V tem primeru
se na zavarovalni polici navedeta osebno ime oziroma firma
zavarovalnega posrednika ali zavarovalno posredniške družbe
in način prejetega plačila, ki ga je zavarovalni posrednik ali
zavarovalno posredniška družba upravičena zahtevati od zavarovalnice za posredovanje pri sklenitvi zavarovalne pogodbe.«
102. člen
V 557. členu se beseda »določba« nadomesti z besedama »drugi odstavek«.
103. člen
Naslov oddelka 15.3. »Pogoji za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja« se spremeni tako,
da se glasi: »Pogoji za opravljanje dejavnosti in poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja«.
104. člen
Besedilo 558. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(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) Za opravljanje dejavnosti po prejšnjem odstavku se ne
štejejo posli zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, ki jih opravljajo fizične osebe na podlagi zaposlitve
ali drugega pravnega razmerja v zavarovalnici oziroma družbi
iz prvega, tretjega, šestega ali osmega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko dejavnost
zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi zastopniki dopolnilnih
zavarovanj, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega zastopanja.
(4) Zastopnik dopolnilnih zavarovanj je vsaka pravna oseba ali posameznik, razen kreditne institucije in investicijskega
podjetja, kot sta opredeljena v 1. in 2. točki prvega odstavka
4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta, ki začne proti plačilu opravljati ali opravlja distribucijo
zavarovalnih produktov kot dopolnilno dejavnost, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. glavna poklicna dejavnost te osebe ni distribucija zavarovalnih produktov;
2. oseba samo lastnim strankam distribuira določene zavarovalne produkte, ki dopolnjujejo blago ali storitev, s katero
ta oseba ustvarja na trgu prihodke v okviru opravljanja svoje
dovoljene dejavnosti.
(5) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zastopnike
dopolnilnih zavarovanj in se sklicujejo na družbo, se smiselno
uporabljajo za zastopnike dopolnilnih zavarovanj, ki niso ustanovljeni kot gospodarska družba.
(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zastopnika dopolnilnih zavarovanj iz tretjega odstavka tega člena, ki
opravlja distribucijo zavarovalnih produktov, kadar so hkrati
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. zavarovanje je dopolnitev ali je v povezavi z izdelkom
ali storitvijo, ki jo zastopnik dopolnilnih zavarovanj zagotavlja,
in krije:
– nevarnost okvare, izgube ali poškodovanja izdelkov ali
stvari ali neuporabe storitve, ki jo posreduje, ali
– nevarnost poškodovanja ali izgube prtljage in drugih nevarnosti, povezanih s turističnim potovanjem, ki je bilo vplačano
pri tem ponudniku, in
2. sorazmerni znesek letne premije zavarovanja ni višji
od 600 eurov,
3. ne glede na prejšnjo točko znesek premije, plačan na
osebo, ne presega 200 eurov, kadar je zavarovanje sklenjeno
za tri mesece ali manj.
(7) Zavarovalnica, zavarovalno zastopniška družba in zavarovalno posredniška družba, ki opravlja dejavnost distribucije
prek zastopnika dopolnilnih zavarovanj iz prejšnjega odstavka,
zagotovijo, da:
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1. ima potencialni zavarovalec pred sklenitvijo pogodbe
na voljo informacije o njeni identiteti in naslovu ter postopkih
iz 579. člena tega zakona, ki zavarovalcem, zavarovancem
in drugim upravičencem iz zavarovalne pogodbe omogočajo
vlaganje pritožb;
2. so vzpostavljene ustrezne in sorazmerne ureditve za
skladnost s prvim in drugim odstavkom 524. člena, prvim odstavkom 527.a člena in četrtim do osmim odstavkom 522. člena
tega zakona ter da so pred predložitvijo pogodbe upoštevane
zahteve in potrebe stranke;
3. se pred sklenitvijo pogodbe stranki zagotovi dokument
z informacijami o zavarovalnem produktu iz sedmega odstavka
545. člena tega zakona.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko dejavnost zavarovalnega zastopanja 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 zastopanja
se smiselno uporablja zakon, ki ureja bančništvo.
(9) Agencija za zavarovalni nadzor mnenje iz prejšnjega
odstavka poda v 45 dneh 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.
(10) Banka Slovenije obvesti Agencijo za zavarovalni
nadzor o izdaji dovoljenja iz osmega odstavka tega člena v
15 dneh od dneva izdaje dovoljenja.
(11) Banka Slovenije obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o odvzemu oziroma prenehanju veljavnosti dovoljenja iz
osmega odstavka tega člena v 15 dneh od izdaje odločbe.«.
105. člen
V 560. členu se besedilo »četrtega ali petega« nadomesti
z besedilom »tretjega, šestega ali osmega«.
106. člen
Besedilo 561. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posle zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
posredovanja lahko pri zavarovalnici, zavarovalno zastopniški
družbi, zavarovalno posredniški družbi, zastopniku dopolnilnih
zavarovanj iz tretjega odstavka 558. člena tega zakona ali
banki iz osmega odstavka 558. člena tega zakona samostojno
opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije
za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov 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 poslov
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, zastopnika dopolnilnih zavarovanj iz tretjega odstavka 558. člena ali banke iz
osmega 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 zavarovalnega
posredovanja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali
zavarovalnega posredovanja,
2. ima najmanj trimesečne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, ki jih je pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega
pravnega razmerja z zavarovalnico, zavarovalno zastopniško
družbo, zavarovalno posredniško družbo, zastopnikom dopolnilnih zavarovanj iz tretjega odstavka 558. člena ali banko iz
osmega odstavka 558. člena tega zakona,
3. obvlada slovenski jezik,
4. da v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
5. da nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja,
6. ji Agencija za zavarovalni nadzor ni odvzela dovoljenja
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja pred manj kot petimi leti iz kateregakoli
razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka tega člena.
(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 prejšnjega odstavka po datumu odvzema
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali
posredovanja.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja tudi, če iz podatkov, ki
jih ima na voljo, izhaja, da bi bilo lahko zaradi dejavnosti ali
poslov, ki jih oseba opravlja ali zaradi ravnanj, ki jih je storila ali
opustila, ogroženo opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja v skladu z določbami tega
zakona ali bi bilo ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega
nadzora nad opravljanjem poslov zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja.
(6) Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki se
stalno poklicno usposabljajo tako, da ohranijo primerno raven
storitev, ki ustreza njihovi vlogi in zavarovalniškem trgu.
(7) Zavarovalni posrednik zahtevi za izdajo dovoljenja
za opravljanja poslov zavarovalnega posredovanja predloži
tudi potrdilo o sklenjenem zavarovanju iz četrtega odstavka
551. člena tega zakona.
(8) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
posredovanja, če:
1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik v postopku pregleda poslovanja podaja neresnične podatke, informacije ali poročila, ki niso izkaz dejanskega stanja;
3. zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda poslovanja ali ovira postopke
pregleda poslovanja, kot je določen v 296. do 300. členu tega
zakona;
4. zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik krši
določbo drugega odstavka tega člena glede največjega dovoljenega števila pomožnih zavarovalnih zastopnikov ali zavarovalnih posrednikov pod mentorstvom;
5. je bil zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik
pravnomočno in nepogojno obsojen zaradi kaznivega dejanja
zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen
zapora več kot treh mesecev;
6. je bil nad zavarovalnim zastopnikom ali posrednikom
začet postopek osebnega stečaja;
7. zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznosti iz devetega do petnajstega odstavka
521. člena, iz četrtega do osmega odstavka 522. člena, iz prvega ali drugega odstavka 524. člena ter 527.a, 528.a, 528.b,
528.c, 528.č, 528.d ali 545. člena tega zakona;
8. zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznosti iz
550. člena ali iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 551. člena tega zakona;
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9. je zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik huje
kršil dobre poslovne običaje pri opravljanju poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja;
10. zavarovalni posrednik nima zavarovane poklicne
odgovornosti v skladu s četrtim odstavkom 551. člena tega
zakona;
11. zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik kot
mentor dopušča pomožnemu zavarovalnemu zastopniku ali
zavarovalnemu posredniku, da krši drugi odstavek tega člena;
12. zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznost iz šestega odstavka tega člena.
(9) Za ponavljajočo se kršitev iz 7., 8. in 12. točke prejšnjega odstavka se šteje kršitev, pri kateri zavarovalni zastopnik ali posrednik kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih
po storitvi istovrstne kršitve.
(10) 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 dejanj, zaradi
katerih je mogoče odvzeti dovoljenje. V primeru kršitev iz 5.,
7., 8. in 9. točke osmega odstavka tega člena pogojni odvzem
dovoljenja ni mogoč.
(11) 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.
(12) 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. Slovensko zavarovalno združenje obvestilo Agencije za zavarovalni nadzor o odvzetih dovoljenjih
iz prejšnjega stavka tega odstavka pošlje svojim članicam.
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 drugega pravnega razmerja.
(13) 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 ter nadzorni organ
države gostiteljice.«.
107. člen
562. člen se spremeni tako, da se glasi:
»562. člen
(register zavarovalnih zastopnikov
in zavarovalnih posrednikov)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor skladno s šestim odstavkom tega člena vodi registre zavarovalno zastopniških
družb, zavarovalno posredniških družb, zastopnikov dopolnilnih
zavarovanj in bank, ki so na območju Republike Slovenije v
skladu s tem zakonom upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja. Agencija
za zavarovalni nadzor skladno s petim odstavkom tega člena
vodi registre zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov, ki so na območju Republike Slovenije v skladu s tem
zakonom upravičeni opravljati posle zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja. Agencija za zavarovalni nadzor vzpostavi eno samo informacijsko točko, ki omogoča hiter
in enostaven dostop do teh registrov, ki so v elektronski obliki,
in jih redno posodablja.
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(2) Zavarovalnica skladno s šestim odstavkom tega člena vodi register zavarovalno zastopniških družb, zastopnikov
dopolnilnih zavarovanj in bank, ki zanjo na podlagi pravnega
razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja. Zavarovalnica skladno s petim odstavkom tega člena vodi register
zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve ali drugega
pravnega razmerja z njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja. Zavarovalnica v okviru vodenja registra navede tudi
osebno ime člana njene uprave, ki je odgovoren za distribucijo
zavarovalnih produktov.
(3) Zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba, zastopnik dopolnilnih zavarovanj in banka iz
osmega odstavka 558. člena tega zakona skladno s petim
odstavkom tega člena vodi register zavarovalnih zastopnikov
oziroma zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve ali
drugega pravnega razmerja z zavarovalno zastopniško družbo,
zavarovalno posredniško družbo, zastopnikom dopolnilnih zavarovanj ali banko iz osmega odstavka 558. člena tega zakona
opravljajo posle zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
posredovanja. Zavarovalno zastopniška družba skladno s šestim odstavkom tega člena vodi register zavarovalno zastopniških družb in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki na podlagi
pravnega razmerja z njo opravljajo dejavnost zavarovalnega
zastopanja.
(4) Registri iz prejšnjih odstavkov so javni.
(5) Registri zavarovalnih zastopnikov oziroma zavarovalnih posrednikov, ki so v Republiki Sloveniji pridobili dovoljenje
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, vsebujejo naslednje podatke: osebno
ime zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika,
številko in datum izdanega dovoljenja za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja ter
informacije o državah, v katerih lahko zavarovalni zastopnik ali
zavarovalni posrednik opravlja posle zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja. Registri zavarovalnih zastopnikov oziroma zavarovalnih posrednikov, ki so v državi članici
pridobili dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, vsebujejo naslednje podatke: osebno ime zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega
posrednika, registracijsko številko, 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 družb, zavarovalno
posredniških družb, zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank
s sedežem v Republiki Sloveniji vsebujejo naslednje podatke:
firmo in naslov zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj ali
banke, številko in datum izdanega dovoljenja, osebno ime
in funkcijo poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov, ter navedbo
držav, v katerih lahko ta družba opravlja svojo dejavnost. Registri zavarovalno zastopniških družb, zavarovalno posredniških
družb, zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank držav članic
vsebujejo naslednje podatke: firmo in naslov zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika
dopolnilnih zavarovanj ali banke, registracijsko številko, datum
prejema obvestila iz prvega odstavka 574. člena tega zakona
ter informacijo o registru zavarovalno zastopniških družb, zavarovalno posredniških družb, zastopnikov dopolnilnih zavarovanj
oziroma bank v državi članici in o nadzornem organu v državi članici. Pri zavarovalno zastopniških družbah, zavarovalno
posredniških družbah in bankah držav članic, ki na območju
Republike Slovenije opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja preko podružnice, ustanovljene na območju Republike Slovenije, se vpišejo v register
tudi podatki o firmi in naslovu podružnice ter osebna imena in
funkcije oseb, ki vodijo podružnico. Registri zavarovalno zastopniških družb in zavarovalno posredniških družb tretjih držav,
ki lahko preko podružnice, ustanovljene v Republiki Sloveniji,
na območju Republike Slovenije opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, vsebujejo

Št.

9 / 11. 2. 2019 /

Stran

659

naslednje podatke: firmo in naslov zavarovalno zastopniške
družbe ali zavarovalno posredniške družbe, firmo in naslov
podružnice, številko in datum izdanega dovoljenja ter osebna
imena in funkcije 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 osmih dneh od
spremembe.«.
108. člen
Besedilo 563. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki, zavarovalno zastopniškimi in zavarovalno
posredniškimi družbami ter zastopniki dopolnilnih zavarovanj
opravlja Agencija za zavarovalni nadzor. Nadzor nad bankami
iz osmega odstavka 558. člena tega zakona opravlja Agencija
za zavarovalni nadzor v sodelovanju z Banko Slovenije.
(2) Za nadzor iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za nadzor nad zavarovalnicami.
(3) Če zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno
posredniška družba ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj, ki
opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali posredovanja
v državi članici, krši predpise te države članice, ji oziroma mu
Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s tem zakonom izreče
ustrezen ukrep nadzora, o čemer obvesti pristojni organ države
gostiteljice.
(4) Kadar Agencijo za zavarovalni nadzor pristojni organ države gostiteljice, ki ugotovi, da zavarovalno zastopniška
družba, zavarovalno posredniška družba ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj s sedežem v Republiki Sloveniji krši obveznosti,
določene s predpisi države gostiteljice, in v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 575.a člena tega zakona ni pristojen za
ukrepanje, Agencija za zavarovalni nadzor sprejme ustrezne
ukrepe za odpravo kršitev, o čemer obvesti pristojni organ
države gostiteljice.
(5) Tretji in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljajta za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali
zavarovalnega posrednika v državi članici.«.
109. člen
Za 563. členom se doda nov 563.a člen, ki se glasi:
»563.a člen
(ukrepi nadzora zaradi kršitev pri poslovanju z zavarovalnimi
naložbenimi produkti)
Če zavarovalnica, zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba, zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik pri distribuciji zavarovalnih naložbenih produktov krši določbe 522., 524., 527.c, 545. ali 551. člena, Agencija
za zavarovalni nadzor lahko izreče naslednje ukrepe nadzora:
1. z odločbo odloči o javni objavi vrste kršitve in kršitelja,
skladno z drugim odstavkom 281. člena tega zakona;
2. odredi prenehanje s kršitvijo in prepoved nadaljnje
kršitve;
3. izreče odvzem dovoljenja za opravljanje poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
posredovanja;
4. z odredbo začasno prepove članu poslovodstva zavarovalno zastopniške družbe ali zavarovalno posredniške
družbe ali članu uprave zavarovalnice, v okvir katerega spada
odgovornost za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov,
opravljanje te funkcije.«.
110. člen
564. člen se spremeni tako, da se glasi:
»564. člen
(predpisi Agencije za zavarovalni nadzor)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus strokovnega znanja ter
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usposobljenosti, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja iz 1. točke
tretjega odstavka 561. člena tega zakona, ki so predpisani ob
upoštevanju posebnosti dejavnosti zavarovalnega zastopanja
in zavarovalnega posredovanja, in sicer: vsebino in obseg
strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, način
izvajanja preizkusa zahtevanega znanja, izvajalca preizkusa in
način izvajanja tega javnega pooblastila pri izvajalcu preizkusa.
(2) Zahteve glede strokovnega znanja in usposobljenosti
iz prejšnjega odstavka zajemajo najmanj:
1. za zavarovanja v okviru premoženjskega zavarovanja,
uvrščena v zavarovalne vrste od 1. do 18. točke drugega odstavka 7. člena tega zakona, poznavanje:
a) splošnih pogojev teh zavarovanj, vključno z dodatnimi
tveganji, če jih taka zavarovanja krijejo;
b) zakonodaje na področju distribucije zavarovalnih produktov, kot so predpisi o varstvu potrošnikov, ustrezni davčni
predpisi ter predpisi o socialnem varstvu in delovnopravni
predpisi;
c) obravnavanja zahtev zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovanj;
d) obravnavanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovanj;
e) ocenjevanja potreb stranke;
f) zavarovalnega trga;
g) standardov poslovne etike in
h) finančnega področja.
2. za zavarovalne naložbene produkte poznavanje:
a) zavarovalnih naložbenih produktov, vključno s splošnimi pogoji in neto premijami ter po potrebi zajamčenimi in
nezajamčenimi prejemki;
b) prednosti in slabosti posameznih naložbenih možnosti
za zavarovalce;
c) finančnih tveganj, ki jih nosijo zavarovalci;
d) zavarovanj, ki krijejo življenjska tveganja, ter drugih
varčevalnih produktov;
e) organizacije in prejemkov, ki jih zagotavlja pokojninski
sistem;
f) zakonodaje na področju distribucije zavarovalnih produktov, kot so predpisi o varstvu potrošnikov in davčni predpisi;
g) zavarovalnega trga in trga varčevalnih produktov;
h) obravnavanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in
drugih upravičencev iz zavarovanj;
i) ocenjevanja potreb stranke;
j) standardov poslovne etike;
k) finančnega področja ter
l) upravljanja navzkrižja interesov;
3. za zavarovanja v okviru življenjskega zavarovanja,
uvrščena v zavarovalne vrste od 19. do 24. točke drugega
odstavka 7. člena tega zakona, razen zavarovanj iz prejšnje
točke, poznavanje:
a) teh zavarovanj, vključno s splošnimi pogoji, zajamčenimi prejemki in po potrebi dodatnimi tveganji;
b) organizacije in prejemkov, ki jih zagotavlja pokojninski
sistem, in
c) zavarovalnega pogodbenega prava, predpisov o varstvu potrošnikov in varstvu osebnih podatkov, predpisov o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter po
potrebi ustreznih davčnih predpisov, predpisov o socialnem
varstvu in delovnopravnih predpisov.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejše:
1. pogoje za stalno poklicno usposabljanje iz šestega
odstavka 561. člena tega zakona in postopke za izkazovanje
ustreznosti stalnega poklicnega usposabljanja. Stalno poklicno
usposabljanje iz šestega odstavka 561. člena tega zakona
obsega vsaj 15 ur poklicnega usposabljanja ali izpolnjevanja
zahtev glede poklicnega razvoja letno, pri čemer upošteva
značilnosti prodajanih produktov, vrsto poslov zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, vlogo zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika ter aktivnosti, ki
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jih opravlja pri poslih zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja;
2. pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena tega
zakona, o podatkih, ki se vpisujejo v te registre, o načinu javnega dostopa do teh podatkov in o podrobnejši vsebini, načinu
in rokih obveščanja o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v
te registre;
3. vsebino poročil iz 571. člena tega zakona ter roke in
način poročanja.«.
111. člen
Za 564. členom se doda nov 564.a člen, ki se glasi:
»564.a člen
(vložitev zahteve za izdajo dovoljenja preko spleta)
Agencija za zavarovalni nadzor vzpostavi spletni sistem v
skladu z določbami Uredbe (EU) 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji
in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem
trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES, ki je enostavno dostopen in omogoča vložitev zahteve za izdajo dovoljenj iz
561. in 569. člena tega zakona neposredno na spletu vložnikom, ki uporabljajo kvalificirano potrdilo za elektronski podpis,
ki je prevzeto v spletnem brskalniku.«.
112. člen
V 565. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za zavarovalno zastopniško in zavarovano posredniško družbo se smiselno uporablja 560. člen tega zakona,
kadar opravljata svojo dejavnost prek drugih zavarovalno zastopniških družb, zavarovalno posredniških družb, zastopnikov
dopolnilnih zavarovanj ali bank.«
113. člen
Naslov 567. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dejavnost)«.
114. člen
Za 567. členom se doda nov 567.a člen, ki se glasi:
»567.a člen
(upravljanje)
(1) Poslovodstvo zavarovalno zastopniške ali zavarovalno
posredniške družbe izpolnjuje pogoje iz 4., 5. in 6. točke tretjega odstavka 561. člena tega zakona.
(2) Osebe, ki so pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj
oziroma pri banki iz osmega odstavka 558. člena tega zakona
odgovorne za dejavnost zavarovalnega zastopanja, izpolnjujejo
pogoje iz 4., 5. in 6. točke tretjega odstavka 561. člena tega
zakona.«.
115. člen
Besedilo 568. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalno posredniška družba ima zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša
od 1.250.000 eurov na en odškodninski zahtevek ali 1.875.000
eurov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu.«.
116. člen
569. člen se spremeni tako, da se glasi:
»569. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja)
(1) Zavarovalno zastopniška ali zavarovalno 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 zavarovalnega posredovanja.
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(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja
so priloženi dokazi, iz katerih izhaja, da družba, za katero je
zahteva za izdajo dovoljenja vložena, izpolnjuje pogoje, določene v 565. do 568. členu tega zakona, oziroma da zastopnik
dopolnilnih zavarovanj izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka
558. člena in pogoj iz drugega odstavka 567.a člena tega zakona, in naslednji podatki oziroma listine:
1. akt o ustanovitvi družbe;
2. seznam oseb, ki imajo ali bodo imele ob vpisu družbe v
sodni register več kot 10 % delež v kapitalu družbe, z navedbo
višine deležev;
3. seznam oseb, ki so tesno povezane z družbo;
4. pojasnilo, da deleži in tesne povezave iz prejšnjih dveh
alinej ne bodo preprečevali izvajanja učinkovitega nadzora nad
poslovanjem družbe.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za
opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, če zavarovalno zastopniška družba ali
zavarovalno posredniška družba izpolnjuje pogoje, določene v
565. do 568. členu tega zakona, oziroma če zastopnik dopolnilnih zavarovanj izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona in pogoj iz drugega odstavka 567.a člena tega
zakona ter če deleži in tesne povezave iz prejšnjega odstavka
ne bodo preprečevali izvajanja učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja tudi v naslednjih
primerih:
1. če je bilo družbi odvzeto dovoljenje za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja in od pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja
še ni preteklo pet let;
2. če je ustanovitelj družbe oseba, ki je bila družbenik, katerega delež je omogočal vpliv na delovanje družbe, ki ji je bilo
odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja in od pravnomočnosti
odločbe o odvzemu dovoljenja še ni preteklo pet let, ali oseba,
ki je bila zakoniti zastopnik takšne družbe kadarkoli v zadnjih
dveh letih, pred odvzemom dovoljenja za opravljanje dejavnosti
zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja;
3. če iz podatkov, ki jih ima na voljo Agencija za zavarovalni nadzor, izhaja, da bi bilo lahko zaradi dejavnosti ali poslov,
ki jih družba opravlja, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storila,
ogroženo poslovanje družbe v skladu z določbami tega zakona
ali bi bilo ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega nadzora
nad poslovanjem družbe;
4. če predpisi ali upravne določbe tretje države, ki se
nanašajo na eno ali več fizičnih ali pravnih oseb, s katerimi je
družba tesno povezana, ali težave pri izvajanju teh predpisov
ali upravnih določb preprečujejo učinkovito izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem družbe.
(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi za mnenje Agencije za zavarovalni
nadzor iz osmega odstavka 558. člena tega zakona.«.
117. člen
570. člen se spremeni tako, da se glasi:
»570. člen
(odvzem in prenehanje veljavnosti dovoljenja
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za
opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, če:
1. je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
2. družba v postopku pregleda poslovanja podaja neresnične podatke, informacije ali poročila, ki ne izkazujejo
dejanskega stanja;
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3. družba ali zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik, ki dela zanjo, huje krši 545., 547., 550., 551., 553. ali
555. člen tega zakona ali sistematično huje krši dobre poslovne
običaje pri opravljanju dejavnosti ali poslov zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja;
4. družba krši 567. člen tega zakona;
5. zavarovalno posredniška družba nima zavarovane odgovornosti v skladu s 568. členom tega zakona;
6. družba ponavljajoče krši obveznosti poročanja in obveščanja;
7. družba pooblaščeni osebi iz prvega ali drugega odstavka 295. člena tega zakona ne omogoči pregleda poslovanja ali
ovira postopek pregleda poslovanja, kot je določen v 296. do
300. členu tega zakona;
8. zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik ali fizična
oseba, ki za družbo opravlja posle zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja, ponavljajoče krši prvi odstavek 561. člena tega zakona, pri čemer se za ponavljajočo kršitev šteje kršitev, ki jo oseba ponovno stori vsaj enkrat v dveh
letih po storitvi istovrstne kršitve;
9. 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 v skladu s 306. členom
tega zakona za pretekle kršitve štelo, da so odpravljene;
10. je družbenik ali zakoniti zastopnik ali prokurist družbe
oseba, ki je bila družbenik, katerega delež je omogočal vpliv
na delovanje družbe, ali zakoniti zastopnik družbe kadarkoli v
zadnjih dveh letih pred odvzemom dovoljenja za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja tej družbi, pri čemer je postala odločba o odvzemu
dovoljenja tej družbi pravnomočna v zadnjih petih letih;
11. družba ponavljajoče krši 560. člen tega zakona;
12. družba ponavljajoče krši 567.a 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., 11. in 12. točke
prvega odstavka tega člena se šteje kršitev, ki jo družba znova
stori vsaj enkrat v dveh letih po storitvi istovrstne kršitve.
(4) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja preneha veljati:
1. če družba ne začne poslovati v šestih mesecih od
izdaje dovoljenja,
2. če družba preneha opravljati dejavnost zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja za več kot eno leto,
3. z začetkom stečajnega postopka ali postopka prisilne
likvidacije,
4. s končano redno likvidacijo,
5. z izbrisom družbe iz sodnega ali drugega ustreznega
registra, razen kadar je dovoljenje prenehalo že na podlagi ene
od prejšnjih točk,
6. s prejemom izjave družbe, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
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) Družba Agencijo za zavarovalni nadzor obvesti o začetku ali prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor redno preverja veljavnost dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja. Če nastopi razlog
iz četrtega odstavka tega člena, izda Agencija za zavarovalni
nadzor odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(7) Odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja lahko
predlagata zavarovalnica ali Slovensko zavarovalno združenje.
O odvzetih dovoljenjih Agencija za zavarovalni nadzor obvesti
vlagatelja predloga za odvzem dovoljenja, združenje zavarovalno zastopniških ali zavarovalno posredniških družb in Sloven-
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sko zavarovalno združenje. Slovensko zavarovalno združenje
obvestilo Agencije za zavarovalni nadzor o odvzetih dovoljenjih
iz prejšnjega stavka tega odstavka pošlje svojim članicam.«.
118. člen
Za 570. členom se doda nov 570.a člen, ki se glasi:
»570.a člen
(začasna prepoved opravljanja nalog upravljanja zavarovalno
zastopniške družbe ali zavarovalno posredniške družbe)
Če zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška
družba ne posluje v skladu z devetim do šestnajstim odstavkom 521., četrtim do osmim odstavkom 522., prvim in drugim
odstavkom 524. člena, 527.a, 528.a, 528.b, 528.c, 528.č, 528.d
in 545. členom tega zakona, Agencija za zavarovalni nadzor
z odredbo začasno prepove članu poslovodstva zavarovalno
zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe, v odgovornost
katerega spada distribucija zavarovalnih naložbenih produktov,
opravljanje nalog člana poslovodstva.«.
119. člen
Besedilo 571. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj v osmih
dneh obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o spremembi
podatkov ali listin, predloženih na podlagi drugega odstavka
569. člena tega zakona.
(2) Zavarovalno posredniška družba Agenciji za zavarovalni nadzor poroča tudi o strukturi in obsegu posredniških
poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem
letu opravila za te zavarovalnice.«.
120. člen
Za 571. členom se doda nov 571.a člen, ki se glasi:
»571.a člen
(varovanje osebnih podatkov)
Za zavarovalnega zastopnika, zavarovalnega posrednika, zavarovalno zastopniško družbo, zavarovalno posredniško
družbo in zastopnika dopolnilnih zavarovanj glede varovanja osebnih podatkov veljajo določbe Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) in zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.«.
121. člen
572. člen se spremeni tako, da se glasi:
»572. člen
(opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja
in zavarovalnega posredovanja v državi članici gostiteljici)
(1) Zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj lahko opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
posredovanja, za katero je pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, na območju države članice prek podružnice,
stalnega predstavništva ali neposredno, če izpolnjuje pogoje,
določene s predpisi te države članice.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki namerava začeti
opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja v državi članici gostiteljici neposredno, o tem
obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor in ji sporoči naslednje
podatke:
1. ime, naslov in številko dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja;
2. državo članico ali države članice, v kateri oziroma katerih namerava delovati;
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3. vrsto osebe iz prvega odstavka tega člena in po potrebi
ime zavarovalnice, ki jo zastopa;
4. po potrebi zavarovalne vrste.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor v enem mesecu po
prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pošlje obvestilo pristojnemu organu države članice gostiteljice. Agencija za zavarovalni nadzor pisno obvesti osebo iz drugega odstavka tega
člena, da je pristojni organ države članice gostiteljice potrdil
prejem obvestila.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
pošiljanje obvestila iz drugega odstavka tega člena pristojnemu organu države članice gostiteljice, če ob upoštevanju
obsega dejavnosti, ki jih namerava opravljati oseba iz drugega
odstavka tega člena, obstaja dvom o ustreznosti organizacijske strukture ali finančnega položaja te osebe. Če Agencija za
zavarovalni nadzor zahteve za pošiljanje obvestila ne zavrne
v roku iz prejšnjega odstavka in ga v istem roku tudi ne pošlje,
ima ta oseba pravico do sodnega varstva, kakor da je bila zahteva za pošiljanje obvestila zavrnjena.
(5) Oseba iz drugega odstavka tega člena lahko začne
opravljati dejavnost v državi članici gostiteljici po prejemu obvestila Agencije za zavarovalni nadzor iz tretjega odstavka tega
člena. Agencija za zavarovalni nadzor osebi iz drugega odstavka tega člena posreduje spletna naslova, kjer EIOPA objavi
spletne povezave do spletnih mest pristojnih organov, kjer so
objavljene informacije o predpisih o zaščiti javnih koristi in kjer
Agencija za zavarovalni nadzor objavi informacije o predpisih
o zaščiti javnih koristih v Republiki Sloveniji.
(6) V primeru spremembe podatkov iz drugega odstavka
tega člena oseba iz drugega odstavka tega člena obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o tej spremembi vsaj en mesec pred
njeno uvedbo. Agencija za zavarovalni nadzor o spremembi
obvesti pristojni organ države članice gostiteljice takoj, ko je to
izvedljivo, oziroma najpozneje en mesec po prejemu obvestila.
(7) Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki namerava
ustanoviti podružnico ali stalno predstavništvo na ozemlju države članice gostiteljice, to sporoči Agenciji za zavarovalni nadzor
in ji predloži naslednje podatke:
1. ime in naslov ter številko dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja;
2. državo članico, na ozemlju katere namerava posrednik
ustanoviti podružnico ali stalno predstavništvo;
3. vrsto osebe iz prvega odstavka tega člena in po potrebi
ime zavarovalnice, ki jo zastopa;
4. po potrebi zavarovalne vrste;
5. naslov v državi članici gostiteljici, na katerem je mogoče pridobiti dokumente;
6. imena vseh oseb, ki so odgovorne za upravljanje podružnice ali stalnega predstavništva.
(8) Stalno predstavništvo osebe iz prvega odstavka tega
člena, ki je enakovredno podružnici, se obravnava enako kot
podružnica, razen če ta oseba ne vzpostavi takega stalnega
predstavništva v drugi pravni obliki.
(9) Agencija za zavarovalni nadzor v enem mesecu po
prejemu obvestila iz sedmega odstavka tega člena pošlje obvestilo pristojnemu organu države članice gostiteljice. Agencija za
zavarovalni nadzor pisno obvesti osebo iz sedmega odstavka
tega člena, da je pristojni organ države članice gostiteljice
prejel obvestilo.
(10) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za
pošiljanje tega obvestila nadzornemu organu države članice
gostiteljice, če ob upoštevanju obsega dejavnosti, ki jih namerava oseba opravljati, obstaja dvom o ustreznosti organizacijske strukture ali finančnega položaja te osebe. Če Agencija za
zavarovalni nadzor zahteve za pošiljanje obvestila ne zavrne
v roku iz prejšnjega odstavka in ga v istem roku tudi ne pošlje,
ima ta oseba pravico do sodnega varstva, kakor da je bila zahteva za pošiljanje obvestila zavrnjena.
(11) Agencija za zavarovalni nadzor po prejemu predpisov
o zaščiti javne koristi države članice gostiteljice, ki jih prejme od
pristojnega organa države članice gostiteljice, te pošlje osebi

Uradni list Republike Slovenije
iz sedmega odstavka tega člena in jo obvesti, da lahko začne
poslovati v državi članici gostiteljici pod pogojem, da upošteva
te predpise.
(12) Kadar oseba iz sedmega odstavka tega člena v
roku iz devetega odstavka tega člena ne prejme obvestila, da
je pristojni organ države članice gostiteljice prejel obvestilo,
niti ji zahteva za pošiljanje obvestila ni bila zavrnjena, lahko
ustanovi podružnico oziroma začne poslovati preko stalnega
predstavništva.
(13) V primeru spremembe podatkov iz sedmega odstavka tega člena oseba iz sedmega odstavka tega člena obvesti
Agencijo za zavarovalni nadzor o tej spremembi vsaj en mesec
pred njeno uvedbo. Agencija za zavarovalni nadzor o tej spremembi obvesti pristojni organ države članice gostiteljice takoj,
ko je to izvedljivo, oziroma najpozneje en mesec po prejemu
obvestila.
(14) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika v državi članici.
(15) Določbe tega in 575. člena tega zakona se smiselno
uporabljajo za banke iz osmega odstavka 558. člena tega zakona, pri čemer je organ, pristojen za sprejem in pošiljanje obvestil iz tega člena ter za medsebojno obveščanje iz 575. člena
tega zakona, Banka Slovenije.«.
122. člen
573. člen se spremeni tako, da se glasi:
»573. člen
(zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe
ter zastopniki dopolnilnih zavarovanj države članice)
(1) Zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška
družba ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj, ki je v državi članici upravičen opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja oziroma dejavnost distribucije
zavarovalnih produktov, lahko na območju Republike Slovenije opravlja to dejavnost neposredno, potem ko Agencija za
zavarovalni nadzor pristojnemu organu matične države članice zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe oziroma zastopnika dopolnilnih zavarovanj potrdi
prejem obvestila iz drugega ali sedmega odstavka prejšnjega
člena. Agencija za zavarovalni nadzor potrdi prejem obvestila
takoj po prejemu.
(2) Zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška
družba ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj, ki je v državi članici upravičen opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja oziroma dejavnost distribucije
zavarovalnih produktov, lahko na območju Republike Slovenije
opravlja to dejavnost prek podružnice potem, ko prejme obvestilo pristojnega organa matične države članice o predpisih o
zaščiti javnih koristi iz prvega odstavka 575.b člena tega zakona in obvestilo, da lahko začne poslovati v Republiki Sloveniji
pod pogojem, da upošteva te predpise. Agencija za zavarovalni
nadzor v mesecu dni od prejetja obvestila iz sedmega odstavka
prejšnjega člena od pristojnega organa matične države članice
temu organu sporoči predpise o zaščiti javnih koristi iz prvega
odstavka 575.b člena tega zakona.
(3) Za osebe iz prvega odstavka tega člena veljajo 521.,
522., 524. do 527., 527.a, 528.a do 528.d., 543. do 558. člen,
drugi odstavek 565. člena ter 571. in 571.a člen tega zakona
glede poslov, ki jih oseba opravlja na območju Republike Slovenije.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika države članice v Republiki Sloveniji.
(5) Določbe tega in 575. člena tega zakona se smiselno
uporabljajo za banke držav članic.«.
123. člen
Za 573. členom se dodajo novi 573.a, 573.b in 573.c člen,
ki se glasijo:
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»573.a člen
(nadzor)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor nad
zavarovalno zastopniškimi družbami, zavarovalno posredniškimi družbami in zastopniki dopolnilnih zavarovanj iz držav
članic, ki na območju Republike Slovenije opravljajo dejavnost
zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja ali
distribucijo zavarovalnih produktov. Za nadzor se uporabljajo
določbe tega zakona.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika
države članice v Republiki Sloveniji.
573.b člen
(ukrepi nadzora)
(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor meni, da zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba
ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj iz države članice, ki na
območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja ali distribucije zavarovalnih produktov, krši določbe tega zakona, o tem obvesti
pristojni organ matične države članice in od njega zahteva
informacije o tem, kako je oziroma bo ukrepal.
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba
ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja ali distribucije zavarovalnih produktov na območju Republike Slovenije,
krši katero izmed obveznosti iz tega zakona in da Agencija
za zavarovalni nadzor v skladu z drugim in tretjim odstavkom
575.a člena tega zakona ni pristojna za ukrepanje, svoje ugotovitve sporoči pristojnemu organu matične države članice.
(3) Če kljub ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ matične države članice, ali če so sprejeti ukrepi neustrezni ali
pomanjkljivi, ali če ukrepi niso bili izrečeni ali izvedeni, zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba
ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj iz države članice, ki na
območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega
zastopanja ali zavarovalnega posredovanja ali distribucije zavarovalnih produktov, s svojim delovanjem še naprej povzroča
nedvomno in obsežno škodo interesom potrošnikov Republike Slovenije ali urejenemu delovanju zavarovalniških trgov, ji
Agencija za zavarovalni nadzor potem, ko je o tem obvestila
pristojni organ matične države članice, z odločbo prepove opravljanje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v skladu z
19. členom Uredbe (EU) št. 1094/2010 predloži zadevo v reševanje in mnenje EIOPI.
(5) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena lahko
Agencija za zavarovalni nadzor brez predhodnega obveščanja
pristojnega organa matične države članice zavarovalno zastopniški družbi, zavarovalno posredniški družbi ali zastopniku
dopolnilnih zavarovanj z odločbo prepove opravljanje dejavnosti na območju Republike Slovenije, če je takojšnje ukrepanje
nujno za zaščito pravic potrošnikov.
(6) O izrečenih ukrepih iz tretjega in petega odstavka tega
člena Agencija za zavarovalni nadzor obvesti pristojni organ
matične države članice, EIOPO in Evropsko komisijo.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega
posrednika države članice na območju Republike Slovenije.
573.c člen
(ukrepi nadzora v zvezi s kršitvami prvega odstavka
575.b člena tega zakona)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalno zastopniški družbi, zavarovalni posredniški družbi ali zastopniku
dopolnilnih zavarovanj iz države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja
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ali zavarovalnega posredovanja ali distribucije zavarovalnih
produktov, z odredbo naloži odpravo kršitve, če krši predpise
iz prvega odstavka 575.b člena tega zakona.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalno zastopniški družbi, zavarovalno posredniški družbi ali zastopniku
dopolnilnih zavarovanj iz države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja ali distribucije zavarovalnih
produktov, z odločbo prepove opravljanje dejavnosti, če ponavljajoče krši predpise iz prvega odstavka 575.b člena tega
zakona, pri čemer se za ponavljajočo se kršitev šteje kršitev,
ki jo družba ali zastopnik dopolnilnih zavarovanj storita vsaj
enkrat v dveh letih po storitvi istovrstne kršitve.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalno zastopniški družbi, zavarovalno posredniški družbi ali zastopniku
dopolnilnih zavarovanj iz države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja ali distribucije zavarovalnih
produktov, z odločbo prepove opravljanje dejavnosti, če je
opravljanje dejavnosti te družbe v celoti ali večinoma usmerjeno na območje Republike Slovenije z izključnim namenom
izogniti se pravnim določbam, ki bi se zanjo uporabljale, če bi
imela sedež v Republiki Sloveniji, in če opravljanje te dejavnosti
resno ogroža pravilno delovanje zavarovalnega trga v Republiki
Sloveniji ob upoštevanju varstva potrošnikov.
(4) Pred izrekom ukrepa nadzora iz tega člena Agencija
za zavarovalni nadzor o tem obvesti pristojni organ matične
države članice. Agencija za zavarovalni nadzor lahko v skladu
z 19. členom Uredbe (EU) št. 1094/2010 predloži zadevo iz
prejšnjega stavka v reševanje in mnenje EIOPI.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za opravljanje poslov zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega
posrednika države članice na območju Republike Slovenije.«.
574. člen se črta.

124. člen

125. člen
575. člen se spremeni tako, da se glasi:
»575. člen
(medsebojno sodelovanje, obveščanje in izmenjava
informacij nadzornih organov)
(1) Za potrebe opravljanja nadzora nad spoštovanjem
določb tega zakona, na njegovi podlagi izdanih predpisov in
drugih zavezujočih predpisov, Agencija za zavarovalni nadzor
s pristojnimi organi drugih držav članic sodeluje in izmenjuje
informacije, ki se nanašajo na distributerje zavarovalnih produktov, glede:
1. opravljanja storitev distribucije,
2. izpolnjevanja pogojev za opravljanje poslov oziroma
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
3. izpolnjevanja obveznosti v zvezi s posredovanjem informacij in organizacijo poslovanja,
4. izpolnjevanja obveznosti v zvezi s postopki odobritve
produkta,
5. izpolnjevanja obveznosti v zvezi z distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov.
(2) Za preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja v postopku izdaje dovoljenja in kasneje, kadar
nastopijo okoliščine, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma
zavarovalnega posredovanja, Agencija za zavarovalni nadzor
s pristojnimi organi drugih držav članic izmenjuje informacije
o zavarovalnih zastopnikih oziroma zavarovalnih posrednikih
oziroma vložnikih zahtev za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo
na njihov ugled, strokovno znanje in usposobljenost.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor s pristojnimi organi
drugih držav članic izmenjuje informacije o distributerjih zava-

Uradni list Republike Slovenije
rovalnih produktov, kadar jim je bil izrečen ukrep nadzora ali
naložena globa zaradi kršitev tega zakona, na njegovi podlagi
izdanih predpisov in drugih zavezujočih predpisov s področij iz
prvega odstavka tega člena, ali kadar je bilo osebi odvzeto dovoljenje za opravljanje poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja, in sicer:
1. osebno ime in naslov ali firmo in sedež,
2. vrsto izrečenega ukrepa in morebitnih naloženih dodatnih ukrepov,
3. informacijo, ali je bila izrečena globa oziroma druga
prekrškovna sankcija.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor EIOPI sporoči podatke o zavarovalnih zastopnikih, zavarovalnih posrednikih,
zavarovalno zastopniških družbah, zavarovalno posredniških
družbah, zastopnikih dopolnilnih zavarovanj in bankah iz osmega odstavka 558. člena tega zakona, ki so sporočile namero
za čezmejno poslovanje v skladu s 572. členom tega zakona,
in sicer na način, da ji istočasno posreduje obvestilo, ki ga po
tretjem odstavku 572. člena tega zakona posreduje nadzornemu organu države članice. Agencija za zavarovalni nadzor na
svojih spletnih straneh vzpostavi povezavo z enotnim elektronskim registrom EIOPE zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih
posrednikov, zavarovalno zastopniških družb, zavarovalno posredniških družb, zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank, ki
lahko opravljajo posle ali dejavnost zavarovalnega zastopanja
ali zavarovalnega posredovanja.
(5) Agencija za zavarovalni nadzor ima pravico spreminjati podatke v registru iz prejšnjega odstavka, če se spremenijo podatki, ki se vodijo v navedenem registru. Posameznike,
katerih osebni podatki so shranjeni v registru iz prejšnjega
odstavka in katerih osebni podatki se izmenjujejo, Agencija za
zavarovalni nadzor z obvestilom, ki jim ga pošlje na podlagi
trinajstega odstavka v povezavi v tretjim odstavkom 572. člena
tega zakona, obvesti tudi, da imajo pravico dostopati do tako
shranjenih podatkov.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor obvesti Evropsko komisijo o vseh splošnih težavah, s katerimi se srečujejo zavarovalni zastopniki, zavarovalni posredniki, zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopniki
dopolnilnih zavarovanj in banke iz osmega odstavka 558. člena
tega zakona pri ustanavljanju ali pri opravljanju distribucije
zavarovalnih produktov v tretji državi.«.
126. člen
Za 575. členom se dodata nova 575.a in 575.b člen, ki
se glasita:
»575.a člen
(razdelitev pristojnosti med matično državo članico
in državo članico gostiteljico)
(1) Če je primarni kraj poslovanja zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika
dopolnilnih zavarovanj ali banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja v drugi
državi članici, se lahko Agencija za zavarovalni nadzor dogovori s pristojnim organom te druge države članice, da ukrepa
namesto Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi s 50. členom,
3. točko prvega odstavka 63. člena, 280.a členom, tretjim do
šestim odstavkom 281. člena, 2. točko prvega odstavka in
četrtim odstavkom 289. člena, tretjim odstavkom 291. člena,
427. členom, drugim odstavkom 456. člena, 463. in 507. členom, devetim do šestnajstim odstavkom 521. člena, 522. členom, prvim in drugim odstavkom 524. člena, 528.a do 528.d
členom, 545. in 546. členom, četrtim odstavkom 551. člena,
drugim odstavkom 552. člena, 558., 560., 561. in 563. členom,
prvim in drugim odstavkom 564. člena, 565. členom, 567.a in
568. členom, prvim do tretjim odstavkom 574. člena ter 579. in
623. členom tega zakona.
(2) Kadar je Agencija za zavarovalni nadzor v vlogi pristojnega organa države gostiteljice, je odgovorna za zagotavljanje,
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da so storitve, ki jih oseba iz prejšnjega odstavka opravlja na
ozemlju Republike Slovenije, v skladu z obveznostmi iz devetega do šestnajstega odstavka 521. člena, 522. člena, prvega
in drugega odstavka 524. člena, prvega odstavka 527.a člena,
528.a do 528.d člena in 545. člena tega zakona.
(3) Kadar je Agencija za zavarovalni nadzor v vlogi pristojnega organa države gostiteljice, ima pravico, da opravlja
nadzor nad osebo iz prvega odstavka tega člena in izreka
ukrepe nadzora, ki so potrebni, da se Agenciji za zavarovalni
nadzor omogoči izvajanje obveznosti iz prejšnjega odstavka v
zvezi s storitvami, ki jih oseba iz prvega odstavka tega člena
opravlja na ozemlju Republike Slovenije.
575.b člen
(objava predpisov o zaščiti javnih koristi)
(1) Agencija za zavarovalni nadzor objavi predpise o
zaščiti javnih koristi, ki veljajo za opravljanje distribucije zavarovalnih produktov na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor redno posodablja informacije o predpisih o zaščiti javnih koristi v Republiki Sloveniji.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor vzpostavi kontaktno
točko, kjer so zagotovljene informacije o predpisih o zaščiti
javnih koristi v Republiki Sloveniji.«.
127. člen
Naslov pododdelka 15.3.4. »Zavarovalne zastopniške in
posredniške družbe tretjih držav« se nadomesti z naslovom
»Zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe
tretjih držav«.
128. člen
576. člen se spremeni tako, da se glasi:
»576. člen
(podružnica zavarovalno zastopniške družbe ali zavarovalno
posredniške družbe tretje države)
(1) Zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška
družba tretje države lahko na območju Republike Slovenije
opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega
posredovanja samo prek podružnice.
(2) Za zavarovalno zastopniško ali zavarovalno posredniško družbo tretje države, ki je na območju Republike Slovenije
ustanovila podružnico, veljajo določbe 521., 522., 524., 527.a,
528.a do 528.d in 543. do 571.a člena tega zakona.«.
129. člen
V 577. členu se besedilo »138. in 569. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »138., 569. in 570. člena tega
zakona«.
130. člen
V 578. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnice in pozavarovalnice, ki lahko na ozemlju Republike Slovenije opravljajo zavarovalne posle, ter druge družbe in organizacije se lahko združujejo v Slovensko
zavarovalno združenje.«.
V petem odstavku se črtata besedilo »116. člen« in vejica.
131. člen
Besedilo 579. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica, zavarovalno zastopniška družba,
zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj vzpostavijo notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj
ter združenj potrošnikov. V vseh primerih je treba pritožnikom
odgovoriti.
(2) Zavarovalnica zagotovi ustrezen in učinkovit postopek
izvensodnega reševanja sporov z zavarovalci, zavarovanci in
drugimi upravičenci iz zavarovanj ter združenji potrošnikov
pred nepristranskim in neodvisnim izvajalcem izvensodnega
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reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek
v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje sporov.
Zavarovalci, zavarovanci, drugi upravičenci iz zavarovanj in
združenja potrošnikov mu lahko pošljejo 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 reševanja pritožb zavarovalcev,
zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter združenj
potrošnikov in o izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.
(4) Zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba in zastopnik dopolnilnih zavarovanj objavijo
informacijo o notranjem postopku reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter
združenj potrošnikov na svoji spletni strani in na vidnem mestu
v vseh poslovnih prostorih, v katerih poslujejo s strankami.«.
132. člen
Besedilo 580. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za poslovanje pokojninskih družb, kot jih opredeljuje
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, aktuarsko funkcijo in funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo
zavarovalnih produktov.
(3) Za upravljanje tveganj pokojninske družbe se uporabljajo prvi in drugi odstavek 154. člena, 158. člen, razen kolikor
se nanašajo na aktuarsko funkcijo, prvi odstavek 160. člena,
4.4. oddelek, 4.6. oddelek, drugi odstavek 236. člena, razen dela, ki se nanaša na upoštevanje v oceni solventnostnih potreb, tretji odstavek 236. člena, prvi do četrti odstavek
237. člena, 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) Pokojninska družba, ki upravlja pokojninski sklad, ki je
oblikovan kot kritni sklad, kateri je neposredno izpostavljen do
naložb v nepremičnine, vzpostavi, vzdržuje in izvaja zanesljiv,
pregleden, celovit in ustrezno dokumentiran proces upravljanja
s temi nepremičninami ter ustrezno dokumentirane politike in
postopke vrednotenja teh nepremičnin na način, da zagotovi
ustrezno upravljanje tveganj, ki izhajajo iz teh naložb.
(6) Za poslovne knjige in letno poročilo pokojninske družbe se uporablja 5. poglavje, razen 256. in 261. do 264. člena
tega zakona.
(7) 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.
(8) Za pokojninske družbe se uporabljajo tudi drugi do
peti odstavek 30. člena tega zakona, 1.2.4. pododdelek tega
zakona in 6. poglavje tega zakona.
(9) Za nadzor pokojninske družbe se smiselno uporablja
7. poglavje, razen drugega odstavka 277. člena tega zakona.«.
133. člen
V 606. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(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
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prečiščeno besedilo, 85/09 in 32/16; v nadaljnjem besedilu:
ZPSPID), izračunava matematične rezervacije v skladu s podrobnejšimi pravili za izračun matematičnih rezervacij, izdanimi
na podlagi 22. člena ZPSPID, 590. členom tega zakona in
predpisom, izdanim na podlagi 586. člena tega zakona.«.
Za šestim odstavkom se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za naložbe kritnega sklada prvega pokojninskega
sklada se uporabljajo določbe oddelka 4.12. tega zakona, ki
ureja naložbe zavarovalnice.«.
134. člen
609. člen se spremeni tako, da se glasi:
»609. člen
(sredstva za izplačevanje poklicnih pokojnin)
(1) Upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, določen z ZPIZ-2, poroča Agenciji za
zavarovalni nadzor na predpisanem obrazcu Agencije za zavarovalni nadzor o številu prejemnikov poklicne pokojnine,
znesku izplačanih poklicnih pokojnin, višini sredstev na osebnih
računih prejemnikov poklicne pokojnine in višini razporejene
solidarnostne rezerve. Upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja poroča tudi o višini in namenu
uporabe sredstev z osebnih računov prejemnikov poklicne
pokojnine.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo
vsebino poročil iz prejšnjega odstavka ter način in roke poročanja«.
135. člen
V 611. členu se v prvem odstavku 15. točka spremeni
tako, da se glasi:
»15. ne zagotovi, da dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja opravljajo samo osebe
iz prvega, tretjega oziroma osmega odstavka 558. člena tega
zakona;«.
136. člen
V 612. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. ki ne izvrši zahteve Agencije za zavarovalni nadzor iz
tretjega odstavka 67. člena tega zakona«.
Dosedanje 3. do 6. točka postanejo 4. do 7. točka.
137. člen
V 616. členu se v prvem odstavku v 3. točki pred obema
besedama »posredovanja« vstavi beseda »zavarovalnega«.
138. člen
V 617. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku
črta besedilo »oziroma banka iz četrtega odstavka 558. člena
tega zakona«, v tretjem odstavku pa besedilo »oziroma banke
iz četrtega odstavka 558. člena tega zakona«.
139. člen
Za 617. členom se doda 617.a člen, ki se glasi:
»617.a člen
(kršitve zavarovalnic, zavarovalno zastopniških
in zavarovalno posredniških družb pri poslovanju
z zavarovalnimi naložbenimi produkti)
(1) Z globo od 12.520 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje zavarovalnica, z globo od 25.000 do 250.000 eurov pa
zavarovalnica, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, 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. zavarovalni zastopnik krši obveznosti iz 545. člena
tega zakona;
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4. zavarovalni posrednik krši obveznosti iz 551. člena
tega zakona.
(2) Z globo od 1.250 do 12.500 eurov se za prekršek iz
3. in 4. točke prejšnjega odstavka kaznuje zavarovalno zastopniška družba ali zavarovalno posredniška družba, z globo od
2.500 do 25.000 eurov pa zavarovalno zastopniška družba
ali zavarovalno posredniška družba, ki se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo.
(3) Z globo od 400 do 5.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, njen zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik.
(4) Z globo od 200 do 2.500 eurov se za prekršek iz 3. in
4. točke prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba
zavarovalno zastopniške družbe in njen zavarovalni zastopnik
ali odgovorna oseba zavarovalno posredniške družbe in njen
zavarovalni posrednik.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode ali
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi in zaradi
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, se
zavarovalnica kaznuje z globo od 20.000 do 5.000.000 eurov,
zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška družba
pa z globo od 10.000 do 5.000.000 eurov, ali v višini do dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube,
preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče določiti ali do 5 %
skupnega letnega prometa na podlagi zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov, ki jih je odobril poslovodni organ. Kadar je
pravna oseba obvladujoče podjetje ali odvisno podjetje, ki mora
v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS
in 83/349/ESG (UL L 182, z dne 29. 6. 2013, str. 19-76) izdelati
konsolidirane računovodske izkaze, je ustrezni skupni promet
tisti, ki je v skladu z zadnjimi razpoložljivimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi, ki jih je odobril upravljalni organ končnega
obvladujočega podjetja.
(6) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode ali
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi in zaradi
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti,
se zavarovalnica, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, kaznuje z
globo od 30.000 do 5.000.000 eurov, zavarovalno zastopniška
ali zavarovalno posredniška družba, ki se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo pa z globo od 15.000 do 5.000.000 eurov, ali v višini do
dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče določiti ali do 5 %
skupnega letnega prometa na podlagi zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov, ki jih je odobril poslovodni organ. Kadar je
pravna oseba obvladujoče podjetje ali odvisno podjetje, ki mora
v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS
in 83/349/ESG (UL L 182, z dne 29. 6. 2013, str. 19-76) izdelati
konsolidirane računovodske izkaze, je ustrezni skupni promet
tisti, ki je v skladu z zadnjimi razpoložljivimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi, ki jih je odobril upravljalni organ končnega
obvladujočega podjetja.
(7) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode ali
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi in zaradi
storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti,
se odgovorna oseba zavarovalnice kaznuje z globo od 5.000
do 700.000 eurov, odgovorna oseba zavarovalno zastopniške
ali zavarovalno posredniške družbe pa z globo od 2.500 do
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700.000 eurov, ali v višini do dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar
ju je mogoče določiti.«.
140. člen
618. člen se spremni tako, da se glasi:
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na Direktive 2009/138/ES, za solventnost skupine smiselno
uporabljajo 625., 630., 636. in 639. do 641. člen tega zakona.«.
143. člen
V 643. členu se v prvem in drugem odstavku pred obema
besedama »posredovanja« vstavi beseda »zavarovalnega«.

»618. člen
(kršitve drugih oseb)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, z globo od 80.000 do 370.000 eurov pa
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 zavarovalnega 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
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki:
1. opravlja zavarovalne posle v nasprotju z 21. členom
tega zakona;
2. opravlja storitve zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja v nasprotju s prepovedjo iz prvega
odstavka 561. 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.
(5) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba – pokojninska družba, z globo od 80.000
do 370.000 eurov pa 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.
(6) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pokojninske družbe, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.«.
141. člen
V 625. členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo
»189.« nadomesti z besedilom »197.«.
142. člen
Besedilo 631. člena se spremeni tako, da se glasi:
»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 čle-

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
144. člen
(uskladitev bank)
(1) Dovoljenja Banke Slovenije bankam za opravljanje
dejavnosti zavarovalnega posredovanja, ki so veljavna na dan
uveljavitve tega zakona, se z dnem uveljavitve tega zakona
štejejo za dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega
zastopanja.
(2) Banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja, v šestih mesecih
od začetka veljavnosti tega zakona uskladijo svoje poslovanje
s spremenjenim 561. členom zakona.
(3) Bančni uslužbenci, ki na dan uveljavitve tega zakona
pri banki opravljajo naloge zavarovalnega posrednika in imajo
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, so oproščeni plačila takse
za odločanje o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pod pogoji, da so dovoljenje za zavarovalno posredovanje pridobili v času, ko so bili zaposleni pri tej ali
drugi banki in da v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega
zakona vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja ter da so ob vložitvi zahteve
zaposleni pri banki.
145. člen
(zastopniki dopolnilnih zavarovanj)
Za osebe, ki so na podlagi četrtega odstavka 227. člena
Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 93/15
– ZZavar-1) ali četrtega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) dobile dovoljenje za
opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja v povezavi z
glavno dejavnostjo, se šteje, da so pridobite dovoljenje iz spremenjenega tretjega odstavka 558. člena zakona kot zastopniki
dopolnilnih zavarovanj.
146. člen
(vzpostavitev sistema obveščanja o kršitvah)
Agencija za zavarovalni nadzor v svojih internih aktih
vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah iz novega 280.a člena
zakona v treh mesecih od začetka veljavnosti tega zakona.
147. člen
(neobjava ukrepov nadzora)
Spremenjen 281. člen zakona se v delu, ki določa objavo
ukrepov Agencije za zavarovalni nadzor, ne uporablja v zvezi z
ukrepi nadzora, ki jih je Agencija za zavarovalni nadzor izrekla
pred uveljavitvijo tega zakona.
148. člen
(pravila o načinu vodenja registrov in vsebini poročil
ter poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov
in zavarovalnih posrednikov)
Agencija za zavarovalni nadzor v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 1/16), Sklep o registrih zavarovalnih
zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in
posredniških družb (Uradni list RS, št. 9/16) in Sklep o poro-
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čanju oseb, ki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja
(Uradni list RS, št. 9/16) z določbami tega zakona ter na podlagi
spremenjene določbe 1. točke tretjega odstavka 564. člena zakona sprejme predpis, ki določa podrobnejše pogoje za stalno
poklicno usposabljanje.
149. člen
(poročanje glede sredstev za izplačevanje
poklicnih pokojnin)
Agencija za zavarovalni nadzor v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Sklep o zavarovalno-statističnih
podatkih (Uradni list RS, št. 9/16) z določbo spremenjenega
609. člena zakona.
150. člen
(uporaba določb glede višine glob)
Do spremembe določb o višinah in razponih glob, ki jih
določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in razponi glob, ki so
določeni v novem 617.a členu zakona, uporabljajo ne glede na
določbe zakona, ki ureja prekrške.
151. člen
(razveljavitev podzakonskega predpisa)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep
o podrobnejši vsebini določb nekaterih zavarovalnih pogodb
(Uradni list RS, št. 4/16 in 9/16 – popr.).
152. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/18-5/20
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 218-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

289.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o reševanju in prisilnem prenehanju bank
(ZRPPB-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem
prenehanju bank (ZRPPB-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-5
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O REŠEVANJU IN PRISILNEM PRENEHANJU
BANK (ZRPPB-A)
1. člen
V Zakonu o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16 in 71/16 – odl. US) se v 3. členu v prvem
odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES,
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU,
2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter
(EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 190), zadnjič spremenjena z
Direktivo 2017/2399/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi
z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru
insolventnosti (UL L št. 345 z dne 27. 12. 2017, str. 96), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU).«.
2. člen
V 207. členu se v drugem odstavku v 7. točki črtata besedi
»druge« in »navadne«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. nezavarovane terjatve iz naslova dolžniških instrumentov ter drugih podobnih finančnih instrumentov, ki jih je
izdala banka;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. nezavarovane terjatve iz naslova dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– njihova prvotna pogodbena zapadlost je vsaj eno leto;
– nimajo vgrajenih lastnosti izvedenih finančnih instrumentov in sami niso izvedeni finančni instrument;
– v zadevni pogodbeni dokumentaciji oziroma v prospektu
v zvezi z njihovo izdajo je izrecno navedeno, da se terjatve iz
teh instrumentov v primeru postopka prisilnega prenehanja
banke poplačajo za terjatvami iz 1. do 8. točke tega odstavka
in pred podrejenimi terjatvami iz 10. točke tega odstavka;«.
Dosedanja 9. točka, ki postane 10. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»10. podrejene terjatve, ki se na podlagi pogodbene ureditve med strankama v primeru postopka prisilnega prenehanja banke poplačajo za popolnim poplačilom terjatev iz 1. do
9. točke tega odstavka;«.
Za novo 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. terjatve iz naslova lastniških instrumentov, vključno
s terjatvami iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka,
in izpolnjujejo pogoje za instrumente navadnega lastniškega
temeljnega kapitala banke, ter druge podrejene terjatve, ki se
glede na pogodbeno ureditev v primeru postopka prisilnega
prenehanja banke poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova
lastniških instrumentov.«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»9. točke« nadomesti z besedilom »10. točke«, v 1. točki se
besedilo »do 4. točke« nadomesti z besedilom »ali 3. točke«,
na koncu 3. točke se podpičje nadomesti s piko, 4. točka pa
se črta.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»(5) Dolžniški instrumenti iz drugega do četrtega odstavka
tega člena so obveznice in druge oblike prenosljivega dolga ter
instrumenti, ki ustvarjajo ali potrjujejo dolg. Dolžniški instrumenti s spremenljivo obrestno mero, ki temelji na široko uporabljeni
referenčni stopnji, in dolžniški instrumenti, ki niso denominirani
v domači valuti izdajatelja, pod pogojem, da so glavnica, odplačila in obresti denominirani v isti valuti, samo zaradi navedenih
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značilnosti ne štejejo za dolžniške instrumente z vgrajenimi
lastnostmi izvedenega finančnega instrumenta.
(6) Banka in subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka
2. člena tega zakona, ki izda dolžniški instrument z lastnostmi
iz 8., 9. ali 10. točke drugega odstavka tega člena, najkasneje
na dan začetka prodaje tega dolžniškega instrumenta izdajo
objavi v seznamu izdanih dolžniških instrumentov na svoji
spletni strani. Ta za vsako posamezno izdajo oziroma serijo
vsebuje naslednje podatke:
– oznako dolžniških instrumentov posamezne izdaje;
– znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje;
– skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji;
– datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti
iz dolžniških instrumentov;
– zaporedno številko vrstnega reda poplačila obveznosti
iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja
z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka tega člena.
(7) Kadar subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona izda dolžniške instrumente z lastnostmi iz 8.,
9. ali 10. točke drugega odstavka tega člena, se v običajnem
insolvenčnem postopku, ki velja za ta subjekt, ne glede na določbe drugih zakonov, glede določanja prednostnega vrstnega
reda pri poplačilu terjatev iz naslova teh instrumentov smiselno
uporabljajo določbe tega člena.«.
3. člen
V 260. členu se v prvem odstavku za 3. točko, na koncu
katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 4. točka, ki
se glasi:
»4. nove izdaje dolžniških instrumentov na predpisan
način ne objavi v seznamu izdanih dolžniških instrumentov
(šesti odstavek 207. člena).«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(razvrstitev v nov razred)
V prednostni razred iz nove 9. točke drugega odstavka
207. člena zakona se lahko razvrstijo le terjatve iz naslova
dolžniških instrumentov, ki so izdani po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
(rok za vzpostavitev seznama)
Banka oziroma subjekt iz 2. do 4. točke prvega odstavka 2. člena zakona, ki ima na dan uveljavitve tega zakona
že izdane dolžniške instrumente z lastnostmi iz 8., 9. ali
10. točke drugega odstavka 207. člena zakona, seznam
izdanih dolžniških instrumentov iz novega šestega odstavka
207. člena zakona vzpostavi v petnajstih dneh po uveljavitvi
tega zakona.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/18-29/10
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 275-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZRRD-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
Št. 003-02-1/2019-3
Ljubljana, dne 8. februarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI
(ZRRD-D)
1. člen
V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenese Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair
(UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21).«.
2. člen
V 5. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države (v
nadaljnjem besedilu: raziskovalec iz tretje države) je državljan
tretje države z doktoratom ali ustrezno visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe doktorskih študijev, ki
ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalne
dejavnosti v skladu s tem zakonom;«.
3. člen
V 27. členu se na koncu četrtega odstavka doda nov
drugi stavek, ki se glasi: »S sporazumom se raziskovalec iz
tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da
bo gostila raziskovalca iz tretje države za namene dokončanja
raziskovalne dejavnosti.«.
4. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku besedi »raziskovalno
delo« nadomestita z besedama »raziskovalno dejavnost«.
Peti odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Podzakonski akt iz devetega odstavka 27. člena zakona
se uskladi z določbami tega zakona v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
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6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 630-01/18-4/11
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 291-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

MINISTRSTVA
291.

Sklep o določitvi standarda povprečne plače
ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe
institucionalnega varstva za osebe, starejše
od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi
potrebami v posebnih socialno varstvenih
zavodih in enotah domov za starejše,
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

Na podlagi 29. 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) ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti izdaja

SKLEP
o določitvi standarda povprečne plače
ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe
institucionalnega varstva za osebe, starejše
od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi
potrebami v posebnih socialno varstvenih
zavodih in enotah domov za starejše,
ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1. člen
Ta sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje
alineje prvega odstavka 25. 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 sicer za
standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi normativi
in standardi.
2. člen
Standard stroškov dela
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe
I in IV:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.069,75 eurov
za oskrbo I in 1.123,25 eurov za oskrbo IV;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 36,15 eurov na zaposlenega;
– drugi stroški dela 217,56 eurov mesečno na zaposlenega;
– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uredbe, ki
ureja plače direktorjev v javnem sektorju, in pravilnika, ki ureja
uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in
socialnih zadev v plačne razrede.
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve
kategorij oskrbe I do VI:
– standard povprečne plače zaposlenih 1.185,85 eurov;
– premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 36,15 eurov na zaposlenega;
– drugi stroški dela 217,56 eurov mesečno na zaposlenega;
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– stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev
s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe:
1. za osebe, starejše od 65 let za storitve kategorij oskrbe
I in IV:
– 181,52 eurov mesečno na posteljo;
2. za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve
kategorij oskrbe I do VI:
– 302,96 eurov mesečno na posteljo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov
storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od
65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih
socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga
je možno upoštevati v cenah storitev (Uradni list RS, št. 7/18).
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2019.
Št. 007-6/2019
Ljubljana, dne 4. februarja 2019
EVA 2019-2611-0012
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

292.

Rasti elementov cen socialno varstvenih
storitev za leto 2019

Na podlagi drugega odstavka 40. 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) ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja

RASTI
elementov cen socialno varstvenih storitev
za leto 2019
I
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih storitev za obdobje februar 2018 do februar 2019 znašajo:
– rast povprečne plače na zaposlenega 4,3 %,
– rast drugih stroškov dela 3,9 %,
– rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 2,7 %,
– rast stroškov materiala in storitev 1,4 %.
II
Rasti elementov cen iz prejšnje točke začnejo veljati
1. marca 2019.
Št. 007-7/2019
Ljubljana, dne 5. februarja 2019
EVA 2019-2611-0013
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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OBČINE
GORNJI PETROVCI
293.

Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca
Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Na podlagi 30. in 31. 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,
14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1,
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16
– odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na
2. redni seji dne 1. 2. 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček
pri OŠ Gornji Petrovci
1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka
v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti
znaša 382,46 EUR na otroka mesečno.
2. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina
Gornji Petrovci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna
sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi
ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
3. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil.
4. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak
dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne
oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Staršem, ki imajo bivališče v Občini Gornji Petrovci in
otroka do 25. junija pisno odjavijo oziroma začasno izpišejo iz
vrtca v mesecu juliju in avgustu, stroškov izvajanja programa
vrtec ne zaračuna, ampak jih v celoti krije občina.
Kadar je otrok zaradi bolezni odsoten dalj časa se z
odločbo določeno plačilo staršev dodatno zniža v višini 50 %
plačila določenega v skladu s pravili obračunavanja oskrbnine.
Kot daljša odsotnost se šteje neprekinjena bolniška odsotnost
otroka, ki traja vsaj mesec dni in več. Dodatno znižanje za
strnjeno bolniško odsotnost se lahko staršem upošteva največ
za tri mesece.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi izdanih
računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške
neporabljenih živil.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 106/15).
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6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 2. 2019 in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-1
Gornji Petrovci, dne 4. februarja 2019
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

294.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Gornji Petrovci

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski
svet Občine Gornji Petrovci na 2. redni seji dne 1. 2. 2019 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Gornji Petrovci
1. člen
Politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma
kandidate na volitvah 2018 v Občinski svet Občine Gornji
Petrovci, dobijo sredstva iz proračuna Občine Gornji Petrovci
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna
politična stranka na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Gornji Petrovci, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank se določijo v
višini 0,50 EUR letno za glas, pridobljen na volitvah za člane
občinskega sveta.
4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun političnih
strank vsake tri mesece.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 007-0001/2019-2
Gornji Petrovci, dne 4. februarja 2019
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

ŠKOFLJICA
295.

Odlok o proračunu Občine Škofljica
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in 16. člena Statuta
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Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in spremembe) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji 31. 1. 2019 sprejel

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

792.019

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

ODLOK
o proračunu Občine Škofljica za leto 2019

402 Izdatki za blago in storitve

97.804
2.395.611

403 Plačila domačih obresti

47.000

409 Rezerve
1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2019
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
42

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

43

2. člen
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
I.
70

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

71

DAVČNI PRIHODKI

6.890.707

700 Davki na dohodek in dobiček

5.973.069

703 Davki na premoženje

739.438

704 Domači davki na blago in storitve

178.200

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

100.000

PREJETE DONACIJE

15.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

15.000

731 Prejete donacije iz tujine
74

50.000

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

0
2.768.904
832.706

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1.936.198

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

15.164.117

40

TEKOČI ODHODKI

3.412.434

679.577

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.584.551

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.584.551

INVESTICIJSKI TRANSFERI

260.941

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

184.424

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

76.517

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

0

9.100

0

150.442

413 Drugi tekoči domači transferi

IV.

92.600

150.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

B.

8.500

KAPITALSKI PRIHODKI

2.685.172

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

477.700

530.995

391.000

III.

0
1.118.895

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

10.943.506
8.009.602

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Proračun
leta 2019

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki

80.000
3.906.191

410 Subvencije

1. člen

A.

TEKOČI TRANSFERI

VI.

–4.220.611

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

938.000

50

ZADOLŽEVANJE

938.000

500 Domače zadolževanje

938.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

267.389

55

ODPLAČILA DOLGA

267.389

550 Odplačila domačega dolga

267.389

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
ali 0 ali +

–3.550.000

IX.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

670.611

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

4.220.611

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.550.000

9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe, v nadaljevanju: ZJF) tudi prihodki: od požarne takse,
prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova
turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega
stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, koncesijske dajatve za posekan in prodan les ter neporabljena sredstva
iz namenskih prihodkov preteklih let, prejeta za sofinanciranje
investicij in ostalih namenskih prejemkov.
5. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna
na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na
predlog skrbnika proračunske postavke. O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi
konti v okviru proračunskih postavk odloča župan lahko tudi na
predlog finančno računovodske službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2019 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.
6. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen
v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni
okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, t. j. pred
podpisom pogodbe občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za
sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.
7. člen
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna)
1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom
ZJF.
2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot
500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu
leta 2019, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna
iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja
pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v
enakem odstotku.
8. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v primeru
sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih
sredstev in v drugih nujnih in nepredvidenih primerih.
9. člen
(Proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 dodatno oblikuje v
višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 EUR odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
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vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba
posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži v
višini 938.000,00 EUR, in sicer:
– 395.000,00 EUR Energetska izboljšava telovadnice;
– 406.000,00 EUR Vrtec Škofljica – enota Citronček
(Mijavčeva);
– 137.000,00 EUR OŠ Lavrica.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2019 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
LPP se lahko zadolži:
1. Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– Do višine 108.000,00 EUR;
– Financiranje nakupa avtobusov;
– Z dobo odplačila kredita do 7 let;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– Do višine 117.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
3. Kratkoročna interna zadolžitev pri JHL:
– Do višine 18.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
SNAGA se lahko zadolži:
1. Kratkoročna zadolžitev (revolving kredit) pri bankah:
– Do višine 90.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
VO-KA se lahko zadolži:
1. Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– Do višine 90.000,00 EUR;
– Financiranje investicij;
– Z dobo odplačila kredita do 7 let;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Kratkoročna zadolžitev (revolving kredit) pri bankah:
– Do višine 90.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2019 ne sme zadolžiti.
Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2019 ne
sme zadolžiti.
Energetika Ljubljana se lahko zadolži:
1. Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– Do višine 1.940.400,00 EUR;
– Financiranje izgradnje PPE-TOL;
– Za dobo odplačila kredita največ 15 let (z vključenim
moratorijem na odplačilo glavnice do treh let) in s predvidenim
črpanjem v obdobju od leta 2019 do vključno leta 2021;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Kratkoročna zadolžitev (revolving kredit) pri bankah:
– Do višine 360.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Z namenom uravnavanja finančne likvidnosti in s tem
zagotavljanja neprekinjenega financiranja tekočega poslovanja
in finančnega pokritja manjših investicij;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.

15. člen
(Začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.
Št. 41000-17/2018
Škofljica, dne 31. januarja 2019
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

296.

Odlok o proračunu Občine Škofljica
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –

Uradni list Republike Slovenije

Št.

uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in spremembe) je Občinski svet Občine Škofljica na 3. redni seji 31. 1. 2019 sprejel

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

41

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

43

v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

45.300
100.000
3.946.549
391.000
2.708.450

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

148.522

413 Drugi tekoči domači transferi

698.577

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.916.201

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.916.201

INVESTICIJSKI TRANSFERI

159.240

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

84.424

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

74.816

Proračun
leta 2020

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

9.386.929

IV.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.234.928

DAVČNI PRIHODKI

6.989.554

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

0

700 Davki na dohodek in dobiček

6.073.069

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

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+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

0

703 Davki na premoženje

739.035

704 Domači davki na blago in storitve

177.450

706 Drugi davki
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

0
1.245.374
480.920

9.500

KAPITALSKI PRIHODKI

200.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0
50.000
150.000

PREJETE DONACIJE

15.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

15.000

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

44

82.600
663.854

721 Prihodki od prodaje zalog

V.

8.500

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

2.204.854

III.

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

73

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

72

97.804

410 Subvencije

S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2020
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

71

799.397

409 Rezerve

(Vsebina odloka)

70

3.247.355

403 Plačila domačih obresti

1. člen

675

13.269.345

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. SPLOŠNA DOLOČBA

I.

Stran

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

ODLOK
o proračunu Občine Škofljica za leto 2020

A.
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0
937.001

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

544.878

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

392.123

VI.

–ؘ3.882.416

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

4.154.449

50

ZADOLŽEVANJE

4.154.449

500 Domače zadolževanje

4.154.449

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

272.033

55

ODPLAČILA DOLGA

272.033

550 Odplačila domačega dolga

272.033
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IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.882.416

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

3.882.416

pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2021 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni
okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred
podpisom pogodbe občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za
sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.

Št.

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0

9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe, v nadaljevanju: ZJF) tudi prihodki: od požarne takse,
prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova
turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, najemnine od občinskega
stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, koncesijske dajatve za posekan in prodan les ter neporabljena sredstva
iz namenskih prihodkov preteklih let, prejeta za sofinanciranje
investicij in ostalih namenskih prejemkov.
5. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna
na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na
predlog skrbnika proračunske postavke. O prerazporeditvah
pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi
konti v okviru proračunskih postavk odloča župan lahko tudi na
predlog finančno računovodske službe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2020 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.

7. člen
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna)
1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom ZJF.
2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot
500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu
leta 2020, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna
iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja
pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v
enakem odstotku.
8. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan v proračunu lahko odpre novo proračunsko postavko in nov projekt v načrtu razvojnih programov v primeru
sprememb veljavnih predpisov, možnosti črpanja nepovratnih
sredstev in v drugih nujnih in nepredvidenih primerih.

(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

9. člen
(Proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2020 dodatno oblikuje v
višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 EUR odloča
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen
v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 %

10. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

6. člen
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Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 2.500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba
posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v
višini 4.154.449,12 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
14. člen
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme zadolžiti.
Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne
sme zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Začasno financiranje v letu 2021)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2020.
Št. 41000-18/2018
Škofljica, dne 31. januarja 2019
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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VSEBINA
287.
288.
289.
290.

291.

292.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zavarovalništvu (ZZavar-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D)

623
639
668
669

MINISTRSTVA

Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter
stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za
odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih
socialno varstvenih zavodih in enotah domov za
starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev
za leto 2019

670
670

OBČINE
293.
294.

295.
296.

GORNJI PETROVCI

Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri
OŠ Gornji Petrovci
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci

ŠKOFLJICA

Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2020

671
671
671
674

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/19
VSEBINA
7.

8.

Zakon o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k
Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za
stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko
republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom
Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko Republiko, Republiko
Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko
(MSPUEMS)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
(Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni
nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in
financiranja terorizma

37

42
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