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UMIKI 
- Umik predloga zakona o spremembi zakona o Ustavnem sodišču (ZustS/A) 
-EPA 510-11- 

- Umik predloga zakona o reviziji postopkov javnega naročanja 
- EPA 843 - II - hitri postopek 

- Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-E) 
- EPA 549 - II - prva obravnava 

VOLITVE 
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ?) 
- EPA 881 - II - hitri postopek 

LASTNINJENJE KULTURNIH SPOMENIKOV 
Predlog zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL) 
- EPA 876 - II - skrajšani postopek 

JAVNI SKLADI 
Predlog zakona o javnih skladih (ZJS) 
- EPA 550 - II - druga obravnava 

ZAVAROVALNIŠTVO 
Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar) 
- EPA 744 - II - druga obravnava 

PREPREČEVANJE UPORABE PREPOVEDANIH DROG 
Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog (ZPUPD) 
- EPA 750 - II - druga obravnava 

VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV 
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVPP??) 
- EPA 879 - II - prva obravnava 

RATIFIKACIJA 
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Bolgarije o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin (BBOKVR) 
- EPA 882 - II - 

POROČILO 
Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998 

SKLEP 
36. izredne seje Državnega zbora RS 

11 

1 5 

25 

37 

95 

101 

119 

123 

3 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 

pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEP DRŽAVNEGA ZBORA 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o volitvah poslank in poslancev 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. izredni seji, dne SKLEP 
6.7.1999, ob obravnavi predloga zakona o volitvah poslank 
in poslancev (ZVPP) - prva obravnava, na podlagi 185. člena Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVPP) - prva 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji obravnava - EPA 1408, se ne sprejme. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 OSTAVNEM SODIŠČU 

(ZustS/A) 

-EPA 510 - II - 

DRŽAVNI ZBOR - PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
REPUBLIKE SLOVENIJE USTAVNEM SODIŠČU (ZUstS/A), EPA 510-11. 

SKUPINA POSLANCEV Leon Gostiša, l.r. 
Stanislav Brenčič, l.r. 

Številka: 700-03/93-2/12, EPA 510-11 Alojz Vesenjak, l.r. 
Ljubljana, 7.7.1999 Andrej Fabjan, l.r. 

Branko Tomažič, l.r. 
Spodaj podpisani poslanci umikajo iz zakonodajnega postopka 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 REVIZIJI 

POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA 

- EPA 843 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE NAROČANJA - HITRI POSTOPEK, 

Številka: 414-13/99 (Z4) ki ga je poslala z dopisom, št. 414-13/99-1 (Z4) dne 7/6-1999. 
Ljubljana, dne 7/7-1999 

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka 
Nevenka Črešnar Pergar, l.r. 

- PREDLOG ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA GENERALNA SEKRETARKA 

) 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-E) 

- EPA 549 - II • prva obravnava 

3 

mag. Franc Žnidaršič, 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 13. julija 1999 

Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 

umika 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAV- 
STVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-E) - EPA 549-II, 

ki ga je vložil v prvo obravnavo dne, 24. julija 1998. 

mag. Franc Žnidaršič, l.r. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 VOLITVAH V 

DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ?) 

■ EPA 881 ■ II - hitri postopek   
Skupina poslancev s prvopodplsanlm Zmagom 
Jelinčičem je dne 9. julija 1999 poslala v obravnavo 
predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah v 
Državni zbor - hitri postopek (EPA 881-11). 

Dne 8. avgusta 1996 Je Državni svet predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v 
Državni zbor - prva obravnava (EPA 1589), dne 2. julija 
1999 poslanec Janez Janša predlog zakona o volitvah 
poslank In poslancev - prva obravnava (EPA 875-II), In 
dne 7. julija 1999 skupina poslancev s prvopodplsanlm 
Janezom Janšo predlog zakona o volitvah poslank In 
poslancev - prva obravnava (EPA 879-II), ki urejajo 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon. 

Ker zakonodajni postopki o predlogih zakonov, ki so 
jih predložili v obravnavo Državni svet, Janez Janša 
in skupina poslancev s prvopodplsanlm Janezom 
Janšo še niso končani, je predsednik Državnega zbora 
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, 
ki ga je v obravnavo predložila skupina poslancev. 

Podpisani poslanec 

UMIKA 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-SNS) - skrajšani 
postopek, 

ki ga je vložil včeraj, ter na podlagi 174., 175. in 201. člena 
poslovnika Državnega zbora RS pošilja kot prvopodpisani 
poslanec v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ) - HITRI POSTOPEK 

Na podlagi 176. člena poslovnika državnega zbora bodo na 
sejah državnega zbora in matičnega delovnega telesa 
sodelovali podpisani predlagatelji. 

Zakon predlagajo v sprejem po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države pri našem sprejemanju v Evropsko 
unijo, ko mora uskladiti celotno zakonodajo Republike Slovenije 
z ogromno zakonodajo Evropske unije, kar pomeni zelo 
povečane napore državnega zbora in vseh poslancev. Zato 
je treba čimprej sprejeti predlagano dopolnitev zakona o 
volitvah v državni zbor. Obenem gre samo za eno dopolnitev 
enega člena, kar pomeni, da je zakon lahko hitro sprejet, kar 
še dodatno utemeljuje sprejem zakona po hitrem postopku. 

PODPISI POSLANCEV: 

1. Zmago Jelinčič, l.r. 
2. Rudolf Moge, l.r. 

3. Peter Petrovič, l.r. 
4. Jožef Špindler, l.r. 
5. Zoran Lešnik, l.r. 

6. Ivan Kebrič, l.r. 
7. Herman Tomažič, l.r. 

8. Geza Džuban, l.r. 
9. Branko Jane, l.r. 

10. Roman Jakič, l.r. 
11. Maria Pozsonec, l.r. 
12. Andrej Gerenčer, l.r. 

13. Rafael Kužnik, l.r. 
14. Eda Okretič Salmič, l.r. 

15. Samo Bevk, l.r. 
16. Feri Horvat, l.r. 
17. Miran Potrč, l.r. 
18. Ciril Ribičič, l.r. 

19. Davorin Terčon, l.r. 
20. Janez Kopač, l.r. 

21. Mario Gasparini, l.r. 
22. Miran Jerič, l.r. 

23. Anton Delak, l.r. 
24. Tone Partljič, l.r. 
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I. UVOD 

Na 14. seji Državnega zbora Republike Slovenije je bil pod 20. 
točko dnevnega reda po hitrem postopku obravnavan predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih. V drugi 
obravnavi je bila sprejeta dopolnitev 10. člena, po kateri poslanec 
ne bi smel opravljati funkcije župana. V tretji obravnavi v okviru 
hitrega postopka pa je bila nato ta dopolnitev črtana. 

Iz tega je razvidno, da takšno dvojno funkcionarstvo pomeni 
problem, pa tudi močna volja za razrešitev tega problema. 

1. Ocena stanja 

Biti župan občine je nedvomno nezdružljiva funkcija s funkcijo 
poslanca državnega zbora, kar se je v praksi že neštetokrat 
izkazalo kot točna ocena. Poslanci opravljajo zakonodajno funkcijo, 
župani pa izvršno, kar je po ustavi nezdružljivo. Poslanci, ki so 
obenem župani, tudi redno pozabljajo, da so po 1. odst. 82. člena 
ustave predstavniki vsega ljudstva, kadar lahko pri zakonodajnem 
delu pomagajo svoji občini. In takih primerov je veliko: organizacija 
in financiranje (proračun) občine, gradnja in vzdrževanja prometne 
infrastrukture(asfaltiranje cest, vodovod, kanalizacija), šol, vrtcev, 
športnih objektov in klubov itd.itd. 

izvrševanja županske funkcije v lokalni samoupravi je prišla do 
izraza že pri zadnjih spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72-7629/93 z dne 31. decembra 
1993 in št. 57-2035/94 z dne 29. septembra 1994) v začetku leta 
1995 (Uradni list RS, št. 14-677/95 z dne 10. marca 1995), ko je 
bil spremenjen 43. člen in dopolnjen z določili o nezdružljivosti 
funkcij župana in podžupana z drugimi funkcijami v lokalni 
samoupravi. Predlagana dopolnitev volilnega zakona pomeni samo 
logično nadaljevanje in dopolnitev navedene nezdružljivosti še na 
republiški ravni. 

Nenazadnje bo takšna določba pripomogla tudi k povečanju ugleda 
poslancev in poslanske funkcije ter vsega državnega zbora. Saj 
poslanec ne more biti težko, če je nekdo lahko poleg tega še 
župan ali podžupan občine, si mislijo ljudje in volilci. Vemo pa, da to 
sploh ni res. Funkcija poslanca zahteva celega človeka in to vse 
dni v tednu po ves dan, kar kaže tudi dejstvo, da je državni zbor 
v tem mandatu opravil že 15 rednih sej s povprečno 50 točkami 
dnevnega reda ( od 10. do 18. ure) ter 37 izrednih sej izrednih sej 
s povprečno 30 točkami dnevnega reda (od 10. do 20. ure, pa tudi 
dalj), čemur je treba dodati še številne seje delovnih teles (izven 
omenjenega delovnega časa sej državnega zbora), ki pripravljajo 
gradiva oziroma sklepe in stališča za vse točke dnevnega reda 
sej državnega zbora. Iz tega je prav gotovo razvidno, da je 
zakonodajno delo poslanca - poleg vsebinske zahtevnosti - tudi 
časovno polno zapolnjeno in da ni časa niti za nepoklicno 
opravljanje funkcije župana ali podžupana občine. 

2. Cilji in načela ter razlogi za sprejem zakona 

S predlagano rešitvijo bo onemogočena zloraba položaja poslanca 
za lobiranje ozkih lokalnih interesov, omogočeno pa bo 
uresničevanje določila 82. člena slovenske ustave, da so poslanci 
predstavniki vseh slovenskih državljank in državljanov. 

Ocena o nezdružljivosti poslanskega (zakonodajnega) dela od 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Predlog zakona ne bo imel finančnih posledc za državni proračun. 

Sprejem zakona pa bo imel pozitivne posledice za izboljšanje 
kakovosti dela državnega zbora in za kakovost dela županov in 
podžupanov. Pomenil bo tudi izpolnitev navedenih ciljev in razlogov 
za sprejem zakona. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 7. členu zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ - Uradni list 
RS, štev. 60-2787/95 , štev. 14-659/96 - odločba ustavnega 
sodišča in štev. 67-3226/97 - odločba ustavnega sodišča) se 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

" Ne glede na prejšnji odstavek ne more biti voljen za poslanca, 
kdor je župan ali podžupan občine. Poslancu, ki je med trajanjem 
mandata poslanca izvoljen za župana oziroma imenovan za 
podžupana, preneha funkcija poslanca z dnem nastopa županske 
oziroma podžupanske funkcije. 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek." 

2. člen 

Določilo 1. člena ne velja župane, ki so poslanci v tem mandatu, 
ampak se začne uporabljati pri kandidiranju za volitve v državni 
zbor leta 2000. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 56 12 19. julij 1999 



III. OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona določa nezdružljivost funkcije župana in 
podžupana občine s funkcijo poslanca državnega zbora 
Republike Slovenije, kar je v skladu z ustavo Republike Slovenije. 
Po ustavi je poslanec predstavnik zakonodajne veje oblasti, župan 
pa izvršne, to je druge veje oblasti. Obe funkciji že zato nista 
združljivi. 

Nezdružljivost poslanskega zakonodajnega dela od izvršnega 
dela župana in podžupana v občini je na ravni lokalne samouprave 
določil že zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi, ki je bil sprejet marca 1995. Predlagana dopolnitev 

volinega zakona pomeni samo logično nadaljevanje in dopolnitev 
navedene nezdružljivosti še na republiški ravni. 

Razen tega se na ta način omogoča realizacijo 82. člena ustave, 
da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in onemogoča zlorabo 
funkcije poslanca za uresničevanje ozkih lokalnih interesov 
posamezne občine. Na ta način se tudi omogoča izboljšanje 
kvalitete težkega in odgovornega dela poslanca, ki zahteva celega 
človeka, tudi časovno, ne le vsebinsko. To bo pripomoglo tudi k 
večji kvaliteti županskega dela ter ugleda poslancev in državnega 
zbora v celoti. 

s. 
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Predlog zakona o 

LASTNINJENJU KULTURNIH 

SPOMENIKOV V DRUŽBENI LASTNINI 

(ZLKSDL) 

- EPA 876 - II - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24/5-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINJENJU KULTURNIH 
SPOMENIKOV V DRUŽBENI LASTNINI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o lastninjenju kulturnih 
spomenikov v družbeni lastnini obravnava po skrajšanem 
postopku. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-l-312/96 
z dne 14/1-1999 zaradi neskladnosti zakona z načeli pravne 
države razveljavilo zakon o lastninjenju spomenikov in 
znamenitosti v družbeni lastnini (v nadaljevanju ZLSZDL, 
Uradni list RS, št. 16/96), pri čemer bo razveljavitev začela 

učinkovati po preteku osmih mesecev od objave odločbe 
Ustavnega sodišča v Uradnem listu dne 14/10-1999 (Uradni 
list RS, št. 9/99 z dne 13/2-1999). Razlog za sprejem zakona 
je odprava neskladja ZLSZDL z Ustavo in s tem zaključek 
lastninjenja kulturnih spomenikov. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo, 
- Silvester GABERŠČEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Stanislav MRVIČ, direktor Uprave za varstvo kulturne 

dediščine, 
- Miran ZUPAN, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kulturo. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustavno sodišče je z odločbo U-l-312/96 z dne 14.1.1999 zaradi 
neskladnosti zakona z načeli pravne države razveljavilo zakon o 
lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini 
(ZLSZDL). Ustavno sodišče ugotavlja, da je ureditev sistemskih 
vprašanj lastninjenja in v tem sklopu vzpostavljanje državne 
lastnine na stvareh, ki so bile ob uveljavitvi zakona družbena 
lastnina, v izključni pristojnosti zakonodajalca, le da mora biti 
predmet podržavljenja z zakonom določen ali na podlagi njega 
nedvomno določljiv, sicer zakon ni v skladu z načeli pravne 
države. Rešitev v zakonu, po kateri se je brez vsebinskih kriterijev 
prepustilo ugotavljanje oziroma določanje predmeta podržavljenja 
izvršni oblasti pomeni nasprotovanje ustavnemu načelu delitve 

oblasti (3. člen ustave) in določbi drugega odstavka 120. člena 
ustave po kateri opravljajo upravni organi svoje delo v okviru 
ustave in zakonov. Po ZLSZDL se podržavlja le tiste spomenike, 
ki imajo takšne spomeniške lastnosti, da bi bilo utemeljeno 
zagotoviti njihovo prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost, 
to pa je kriterij, ki ga pravni red do tega zakona ni poznal in zato 
tudi ni nikjer zavezujoče opredeljen, sam po sebi pa je zelo 
nedoločen, saj ga ZLSZDL v ničemer ni razjasnil, obenem pa 
pooblastil Vlado RS, da s posebnim sklepom ugotovi, kateri 
spmeniki ustrezajo omenjenemu kriteriju in so prešli z dnem 
uveljavitve ZLSZDL v državno lastnino. Šele z objavo sklepa 
Vlade RS je dobil zakon predmet svojega urejanja, saj je bila šele 
takrat znana razvrstitev posameznih spomenikov med tiste, ki 
postanejo državna last in med ostale, ki se bodisi lastninijo bodisi 
se na njih vzpostavlja lastninska pravica dotedanjih upravljalcev. 
Zato je taka ureditev protiustavna, kar je Ustavno sodišče izrecno 
ugotovilo z odločbo, s katero je ZLSZDL razveljavilo. Ker začne 
razveljavitev veljati v osmih mesecih odx)bjave odločbe Ustavnega 
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sodišča, je potrebno pred potekom tega časa sprejeti nov zakon, 
da bodo v njem postavljene rešitve upoštevale razloge za 
razveljavitev do te mere, da bodo skladne z ustavo. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predlaganega zakona je sprejem takega zakona o lastninjenju 
kulturnih spomenikov, ki bo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča 
odpravil neskladje ZLSZDL z ustavo in s tem postavil osnovne 
pogoje za zaključek lastninjenja kulturnih spomenikov. 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

Predmet podržavljenja so nepremični kulturni spomeniki, ki so bili 
kot družbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb 
na dan 23.8.1996, ko je bil objavljen sklep Vlade RS, ki je določil 
kateri spomeniki so postali s 23.3.1996 last Republike Slovenije 
in ki so na dan uveljavitve tega zakona razglašeni kot spomeniki 
državnega pomena. Premičnine so predmet tega zakona le kolikor 
so integralni del spomenika ali predstavljajo stvari, ki služijo 
upravljanju, rabi, vzdrževanju ali varstvu spomenika. Nepremični 
kulturni spomeniki, ki so bili kot družbena lastnina v sredstvih 
podjetij in drugih pravnih oseb na dan 23.8.1996 in so na dan 
uveljavitve tega zakona razglašeni kot spomeniki občinskega 
pomena, pa postanejo last občine, na območju katere se nahajajo. 
Vse to velja le za kulturne spomenike, ne pa tudi za naravne 
znamenitosti, saj bo lastninjenje teh posebej uredil novi zakon o 
naravi. 

4. FINANČNE POSLEDICE 

S prehodom v državno lastnino bo treba letno iz proračuna 
zagotoviti za sanacijo, vzdrževanje podržavljenih nepremičnin in 
povrnitev vlaganj od 800 miljonov do ene miljarde. Za upravljanjem 
s spomeniki pa bo potrebno najmanj pet novih zaposlitev na 
Ministrstvu za kulturo in s tem povezan povečan obseg 

proračunskih sredstev zanje. Upravljanje kulturnih spomenikov 
po ZLSZDL ni zahtevalo večjih sredstev, ker to ni bilo nikjer 
vključeno oziroma se je prevaljevalo s samim ZLSZDL na začasne 
upravljalce, na tiste ki so s spomeniki upravljali na dan 23.3.1996, 
da upravljajo s spomeniki še naprej. Taka rešitev se je pokazala 
kot povsem neustrezno in zato se z novim zakonom pooblasti za 
upravljanje s spomeniki, ki se podržavijo s tem zakonom organ v 
sestavi Ministrstva za kulturo, Upravo za varstvo kulturne 
dediščine, ki se bo v šestih mesecih od uveljavitve zakona 
kadrovsko in z opremo usposobila za to. V vsakem primeru pa 
zahteva to ustrezno povečanje obsega sredstev iz proračuna. 

Seznam državnih spomenikov obsega 43 lokacij (grajskih 
objektov in območij ter drugih kulturno pomembnih spomenikov), 
za katere je opravljena okvirna ocena skupnih stroškov celovite 
obnove, vzdrževanja, pričakovanih sovlaganj in lastnih prihodkov 
iz naslova postopne revitalizacije, to je njihove aktivne tržne izrabe. 
Za vsak objekt posebej bo zagotovljena takšna kombinirana 
(kulturno-komercialna) usmeritev, ki ne bo degradirala kulturne 
dediščine, temveč omogočala njen »trajnostni« razvoj. Za celovito 
sanacijo, upravljanje in vzdrževanje podržavljenih kulturnih 
spomenikov je okvirno potrebno skupaj 10.340 mio SIT. V tej vsoti 
so zajeta tudi predvidena sredstva po zakonu o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (1720 mio v 
petletnem obdobju do 2003). Iz rednega programa za obnovo in 
vzdrževanje kulturnih spomenikov v državni lasti je predvideno 
letno po 300 mio SIT ali v 7-letnem obdobju (do 2006) skupaj 
2100 mio SIT. Dodatno potrebna sredstva v dolgoročnem 7-letnem 
obdobju tako znašajo 6.420 mio SIT (8.520 mio SIT - 2.100 mio 
SIT). Na podlagi ocene možnega deleža lastnih prihodkov in 
sovlaganj posamezne lokacije je skupen delež »samodonosnosti« 
navedenih podržavljenih spomenikov okoli 45%, kar pomeni, da 
bodo realno potrebna dodatna sredstva iz državnega proračuna 
za kulturo (po sedanjih cenah) v skupni višini 3.530 mio SIT 
(6.420 x 0,55). Zgoraj navedene ocene bo mogoče v 7 letnem 
obdobju (2000-2006) realizirati ob pogoju ustreznega statusa 
upravljalca kulturne dediščine v smeri večje gospodarske 
avtonomnosti in ob ustreznem mehanizmu transparentnosti 
njegove odgovornosti zastopnika lastnika državne kulturne 
dediščine, Vladi RS. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Ta zakon ureja lastninjenje nepremičnih kulturnih spomenikov (v 
nadaljevanju: spomenikov), ki so bili kot družbena lastnina v 
sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb na dan 23.8.1996. 

2. člen 

Spomeniki iz prejšnjega člena, ki so na dan uveljavitve tega 
zakona razglašeni kot spomeniki državnega pomena, postanejo 
last države Republike Slovenije skupaj s premičninami, ki 
predstavljajo stvari, ki služijo upravljanju, rabi, vzdrževanju ali 
varstvu spomenika. 

Seznam spomenikov iz prejšnjega odstavka je v prilogi 1 in je 
sestavni del tega zakona. 

3. člen 

Spomeniki iz prvega člena tega zakona, ki so na dan uveljavitve 
tega zakona razglašeni kot spomeniki občinskega pomena, 
postanejo last občine, na območju katere ležijo skupaj s 
premičninami, ki predstavljajo stvari, ki služijo upravljanju, rabi, 
vzdrževanju ali varstvu spomenika. 

Seznam spomenikov iz prejšnjega odstavka je v prilogi 2 in je 
sestavni del tega zakona. 
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4. člen 

S spomeniki, ki s tem zakonom preidejo v last države, upravlja 
organ v sestavi Ministrstva za kulturo, Uprava za varstvo kulturne 
dediščine sama oziroma preko ustrezno usposobljenega 
zunanjega izvajalca, s spomeniki, ki pa postanejo last lokalne 
skupnosti, pa njen pristojen organ. 

5. člen 

O povračilu vlaganj v podržavljene spomenike sklene Republika 
Slovenija ob prevzemu nepremičnine pogodbo z dosedanjim 
upravljalcem, po kateri se ta sredstva povrne najkasneje v desetih 
letih od uveljavitve tega zakona. S pogodbo, ki jo skleneta Republika 
Slovenija in dosedanji upravljalec, se določita višina in rok vračanja 
sredstev, razen sredstev rednega vzdrževanja. 
pri določanju višine teh sredstev se upošteva le tista vlaganja, ki 
so bila potrebna za ohranjanje spomenika in ki so pomenila trajno 
povečanje vrednosti in to le v delu, ki je presegel ekonomske 
koristi iz gospodarjenja oziroma uporabe spomenika. 

Za povračilo vlaganj v spomenike, ki postanejo last občin, se 
smiselno upoštevata določbi prvega in drugega odstavka tega 
člena. 

6. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o 
lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. I. 
RS, št. 16/96) in Sklep Vlade RS o kulturnih spomenikih in naravnih 
znamenitostih, ki so postali last Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 
46/96). 

7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon zaradi tega, ker je bilo 
podržavljenje brez objektivnih kriterijev prepuščeno izvršilni oblasti 
- sklepu vlade, kateri spomeniki so tisti, ki se podržavijo, s samo 
določitvijo spiska, hkrati pa je ZLSZDL preohlapno določil kot 
kriterij, ki loči spomenike na tiste, ki postanejo last države in one 
druge, ki se lahko lastninijo po splošnih predpisih. Po mnenju 
Ustavnega sodišča je kot kriterij za ločevanje spomenikov 
neprimerna uvedba novega pravnega pojma, ki do tega zakona 
ni bil poznan, sam po sebi pa je fakt, ali ima spomenik take 
spomeniške lastnosti, da bi bilo utemeljeno zagotoviti njegovo 
prezentacijo kot registrirano kulturno dejavnost, zelo nedoločen. 

Pri pripravi novega zakona je bilo zato treba upoštevati citirano 
odločbo. Temeljni namen zakona je lastninjenje kulturnih 
spomenikov v družbeni lastnini in posebej določitev tistih, ki se 
podržavijo. 

Nerazčiščeni lastninski odnosi pri spomenikih v družbeni lasti so 
bistveno vplivali na slabo gospodarjenje in uničevanje kulturnih 
spomenikov. Med bolj ogroženimi so bili številni spomeniki s 
seznama 109 objektov, posebej tisti v solastništvu. 

Zakon ureja lastninjenje kulturnih spomenikov, ki so bili kot 
družbena lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb na 
dan 23.8.1996, ko je bil objavljen Sklep Vlade Republike Slovenije 
o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali 
last Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 46/96). Določba 
razveljavljenega zakona, po kateri je pričel veljati naslednji dan 
po objav je bila dejansko retroaktivna, saj je, kot ugotavlja ustavno 
sodišče v svoji odločbi, konkretno vsebino zakona, spisek 
nepremičnin in s tem tudi kriterije, določil šele sklep vlade 
23.8.1996. Ker pa ima po drugem odstavku 155. člena Ustave 
RS posamezna določba zakona učinek za nazaj le, če to zahteva 

javna korist in če se s temi ne posega v pridobljene pravice, 
ocenjujemo, da ta ustavna norma ne bi bila ustrezno upoštevana, 
če bi predlagani zakon upošteval stanje na dan 23.3.1996. Od 
tega dne do objave sklepa vlade 23.8.1996 so se zgodile povsem 
zakonite nepovratne privatizacije družbene lastnine, ki nedvomno 
morajo biti upoštevane kot pridobljene pravice in zato lahko 
upoštevamo le stanje družbene lastnine na zadnji dan, ko je ta še 
kot taka bila, to pa je dan sprejema vladnega sklepa. 

Predmet podržavljenja so vsi tisti spomeniki, ki so bili na dan 
objave sklepa Vlade RS (Uradni list RS, Št. 46/96), to je 23.8.1996 
v družbeni lastnini in ki so bili na dan uveljavitve tega zakona 
razglašeni za spomenike državnega pomena v skladu z veljavnim 
zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD Uradni list RS, št. 
7/99). Spisek podržavljenih spomenikov je sestavni del zakona. 
Vsi spomeniki v seznamu so bili posebej izbrani. Najprej so bili 
evidentirani in vpisani v zbirni register dediščine. Strokovnjaki 
zavodov za kulturno dediščino so jih prepoznali kot izjemno 
pomembne objekte slovenske kulturne dediščine in na tej podlagi 
jih je preverila državna strokovna komisija in jih predlagala za 
razglasitev za spomenike državnega pomena na podlagi 6. člena 
zakona o VKD. To je s sklepom potrdila vlada Republike Slovenije. 
Vsi našteti spomeniki so pri izbiranju morali zadostiti najmanj trem 
strokovnim kriterijem. Njihova lega je dominantna v krajini ali v 
naselbini, imajo izjemno likovno pričevalnost, ki poudarja avtorsko 
zasnovo ali tipološko izhodišče, ter imajo posebno zgodovinsko 
vlogo v razvoju Slovenije ali širše. Izbranih spomenikov je manj 
kot jih je bilo v prvotnem zakonu in predloženem spisku objektov 
v družbeni lastnini, saj posamezni niso mogli skozi vrednotenja 
posameznih komisij in vlade. 

Za spomenike lokalnega pomena, ki postanejo last občin, pa je 
pripravljen poseben seznam, v katerem so na enak način kot za 
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spomenike državnega pomena pojasnjeni osnovni razlogi za 
uvrstitev na seznam. 

Upravljanje spomenikov mora biti zaupano posebni, usposobljeni 
organizaciji, ki bo skrbela za ekonomsko uspešnost in promocijo 
objektov na eni strani, za zaščito teh spomenikov in dostopnost 
objektov javnosti na drugi strani. Vsi dobički in ekstraprotiti, 
ustvarjeni z gospodarjenjem s kulturnimi spomeniki, morajo biti 
vrnjeni v vzdrževanje teh spomenikov. Uprava v vseh primerih 

ohrani vse pristojnosti iz zakona o varstvu kulturne dediščine 
(nadzor, skrb za vlaganja). 

Ker odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi ZLSZDL prične 
učinkovati s 14.10.1999 in mora stopiti nov zakon, ki istega 
nadomešča, pred tem rokom, se predlaga Državnemu zboru 
sprejetje zakona po skrajšanem postopku in določilo, da stopi 
zakon v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Priloga 1 

Seznam kulturnih spomenikov, ki postanejo državna last 

OBČINA: 003-BLED 

Bled - Blejski otok (EŠD 5287) 
Sredi jezera je edini slovenski naravni otok. Celota je kot del 
jezera na|bolj uveljavljen simbolni krajinski motiv v Sloveniji. 
Ob tem je zgodovinsko dokumentirano svetišče s tisočletno 
tradicijo. Je spomenik državnega pomena. 

Bled - Grad (EŠD 24) 
Grad Je ena najstarejših slovenskih utrdb s kontinuirano 
stavbno zgodovino od romanike, gotike, renesanse do 
baroka In vzorec zgledne povojne prenove, nepogrešljiv 
vizualni poudarek jezera, naselja In alpske vedute. V gradu 
|e del zbirk Narodnega muzeja. Je spomenik državnega 
pomena. 

OBČINA: 007- BRDA 

Vlpolže - Vila Vlpolže (EŠD 820) 
Vila - dvorec je edini večji ohranjen podeželski, utrjeni 
vinogradniški dvorec mediteranskega tipa pri nas. Ohranjena 
Je hierarhija odprtega in grajenega prostora ter ostanki parka 
z izjemnimi drevnlnaml in deli stavbne opreme. Dvorec 
predlagamo za javno Infrastrukturo države. Je spomenik 
državnega pomena. 

OBČINA: 009-BREŽICE 

Brezje - Grad Orešje (EŠD 18) 
Grad je izjemna prostorska domlnanta Blzeljskega, likovna 
In ekonomska nadgradnja vinogradov in gospodarjenja z 
njimi, je srednjeveška utrdba; eden redkih v nizu gradov na 
vzhodnem robu države. Je spomenik državnega pomena. 

Brežice - Grajska kašča Cesta prvih borcev 4 (EŠD 7136) 
Kašča Iz 1491 je nujni sestavni del grajske celote, ki je bila 
posestvo s pomožnimi stavbami, ključni ob|ekt v povezavi 
sedanjega gradu - muzeja In gabaritov mestnega jedra. Je 
spomenik državnega pomena. 

Plšece - Grad (EŠD 524) 
Grad Je Izjemno ohranjena utrdba, z ohranjenimi prvinami 
dozidav, ki so vodile do spremembe romanskega zatočišča 
v baročno rezidenco. Okoli gradu je zaraščen park s 
posameznimi eksotičnimi drevesi. Je spomenik državnega 
pomena. 

OBČINA: 011-CELJE 

Celje - Starokršćanska krstilnica v Gubčevl ulici (EŠD 8753) 
V hiši sredi mesta je prezentirana starokršćanska krstilnica 
z osmerokotnim krstllnim bazenom s konca 4. In z začetka 
5. stoletja. Krstilnica sodi med redke dokazane 
starokršćanske elemente poznoantlčnih antičnih mestnih 
|eder v Sloveniji. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 017-ČRNOMELJ 

Črnomelj - Kulturni dom (EŠD 89) 
Kulturni dom, pomemben za zgodovino slovenskega naroda 
In razvoja državnosti. Je sodobno zasnovana 
poznofunkcionallstlčna arhitektura Branka Simčlča, ki jo 

dopolnjuje relief kiparja Jakoba Savlnška. Stavba dominira 
na vzpetini ob robu srednjeveškega jedra. Je spomenik 
državnega pomena. 

OBČINA: 021-DOBROVA-POLHOV GRADEC 

Polhov Gradec - Grad Polhov Gradec (EŠD 1594) 
Polhov Gradec je izjemno ohranjen kompleks parka z 
dvorcem In edinim ohranjenim zgodnjebaročnim vodnjakom 
pri nas. Dvorec je prenovila država, zato mora uveljaviti delež 
vloženih sredstev. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 157-DOLENJSKE TOPLICE 

Kočevski Rog - Grobišče na Pogorelcu (EŠD 4224) 
Grobišče je del širšega območja Baze 20 in bolnišnic. Je 
spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 024-DORNAVA 

Dornava - Park dvorca Dornava (EŠD 7876) 
Dornavskl park Je največja slovenska baročna parkovna 
zasnova 18. stol. na Štajerskem, edini z ohranjenim baročnim 
dvorcem in enotno zasnovo. Enotno, strokovno varstvo 
dvorca brez parka ni možno. Je spomenik državnega 
pomena. 

OBČINA: 158-GRAD 

Grad - Grad (EŠD 159) 
Grad je najbolj cazsežna ohranjena utrdba pri nas, predelana 
v bivalne prostore. Je prostorska domlnanta. Izstopa vhod 
s portalom in kapela z dozidanim zvonikom s čebulasto 
kapo. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 028-GORIŠNICA 

Dolane - Grad Bori (EŠD 35) 
Grad je prostorska dominanta z najbolj izpostavljeno lego 
nad dolino Drave In srednjeveško zatočišče z baročnimi 
dodatki, predvsem kapelo. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 029-GORNJA RADGONA 

Negova - Grad (EŠD 484) 
Grajske stavbe so izjemno pričevalne in kažejo razvoj 
srednjeveškega utrjenega bivališča 15. stol. v rezidenco 
plemenltašev ter samosto|no ekonomijo In hierarhijo 
pomembnosti prostorov. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 159-HAJDINA 

Ptuj - Park gradu Turnišče (EŠD 7930) 
Prvotni manjši vrt v baročni maniri je bil v 19. stol. 
preoblikovan v krajinskem slogu. V parku so številna 
eksotična parkovna drevesa in več jezerc. Je spomenik 
državnega pomena. 

• 
OBČINA: 049-KOMEN 

Štanjel - Vrt ob vili Ferrari (EŠD 7901) 
Vrt pod vaškim obzidjem je,unikatno zasnoval arhitekt M. 
Fablanl. Terasasta eklektična ureditev s pergolo, predelom 
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s cvetličnimi gredami, bazenom z grotto in otokom ter 
razgledni paviljon In obhodna pot okoli utr|enega naselja 
na griču. Vrt je edini večji parkovni kompleks iz prve polovice 
20. stol. na Krasu in v Sloveniji. Je spomenik državnega 
pomena. 

OBČINA: 050-KOPER 

Koper - Samostan Santorijeva 9 (EŠD 8346) 
Kompleks nekdanjega servitskega samostana ima osnove 
Iz 15. stoletja. Najkvalitetnejši del je gotsko-renesančni križni 
hodnik. Cerkev s konca 16. stoletja je po vojni pogorela. 
Samostan ima zaradi redkih prezidav ohranjeno gotsko 
strukturo In posamezne stavbne člene, kar omogoča 
celostno prezentacijo. Je spomenik državnega pomena. 

Socerb - Grad (EŠD 671) 
Ostanki kamnitega oboda renesančne trdnjave, obnovl|eni 
1925. Trdnjava je izjemna prostorska domlnanta in edini večji 
utrdbeni objekt, ohranjen na kraškem robu nad slovensko 
obalo. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 165-KOSTEL 

Kostel - Trško naselje (EŠD 5900) 
Grad je Izjemna krajinska dominanta , arheološka lokacija 
In poseben tip gradu s trškim Jedrom kot delom spodnjega 
gradu. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 053-KRANJSKA GORA 

Triglav - Aljažev stolp (EŠD 5531) 
Na vrhu Triglava je bila 7.8.1895 postavljena kovinska valjasta 
konstrukcija s stožčasto strešico in zastavo na vrhu kot 
zaščita pred strelo in simbol slovenskega lastništva. Stolp 
Je prerasel v simbol slovenstva. Je spomenik državnega 
pomena. 

OBČINA: 054-KRŠKO 

Kostanjevica na Krki - Območje gradu Kostanjevica (EŠD 
8766) 
Kostanjevica je spomenik povojne prenove In nadgradnje 
opuščenega gotskega in baročnega samostana s kiparsko 
formo vivo in likovnimi zbirkami v muzej državnega pomena. 
Je spomenik državnega pomena. 

Leskovec pri Krškem - Območje gradu Šrajbarskl turn (EŠD 
8772) 
Grad, pristave, ostanki parka in kapela - grobnica. Izjemna 
celota, ohranjena brez prezidav z vsemi stenskimi 
strukturami Iz srednjega veka In 18. stol. Bivališče več 
zgodovinsko pomembnih oseb. Je spomenik državnega 
pomena. 

OBČINA: 065-LOŠKA DOLINA 

Snežnik - Območje gradu Snežnik (EŠD 8765) 
Edini grad v Sloveniji, ki ima ohranjeno skoraj vso opremo 
In njeno originalno razporeditev. Izjemna naravna lokacija. 
Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 070-MARIBOR 

Maribor - Dvorec Račji dvor (EŠD 6281) 
Račji dvor, dvorec nekdaj večjega vinogradniškega posestva 
Benediktinske opatije sestavljajo štirje trakti okoli notranjega 
dvorišče. Izvira iz 17. stol. V 18. stol. dobil poznobaročno 
podobo. Je spomenik državnega pomena. 

Maribor - Grad Betnava (EŠD 13) 
Baročni dvorec s parkom stoji ob robu Maribora, na 
arheološko pomembni lokaciji. Dvorec ima poudarjene 
robne rlzallte In osrednje jedro s stopniščem, kar poudarjajo 
tlorisi In oprema. Prostorska dominanta In prostor, v katerem 
je mogoče rekonstruirati nekdanje parke. Je spomenik 
državnega pomena. 

Maribor - Šola Vinarska 14 (EŠD 6273) 
Prostostoječa enonadstropna stavba s klasicistično in 
secesijsko okrašeno fasado, ki simbolično predstavlja In 
vinarsko dejavnost. Obdaja jo park. Izjemna za SZ del 
Slovenije In posebnost v širšem prostoru. Je spomenik 
državnega pomena. 

Maribor - Vetrlnjskl dvorec (EŠD 443) 
Meščanski dvorec v jedru srednjeveškega mesta, ki z 
arhitekturnimi prvinami kaže rast od 16. do 18. stol. Izstopa 
samostojna osrednja os In volumen stavbe, kl je izjemen za 
jedro Maribora. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 073-METLIKA 

Gradac - Območje gradu Gradac (EŠD 8757) 
Utrdba je eden ključnih grajskih objektov v Beli Krajini, z 
dokazano kontinuirano poselitvijo od prazgodovine naprej. 
Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 084-NOVA GORICA 

Branik - Grad Rihemberk (EŠD 40) 
Grad na prazgodovinski lokaciji ima ohranjene elemente 
srednjeveške utrdbe, brez opreme, kl je bila uničena v 
povojnih požigih In miniranju stavbe. Grad je izjemen 
prostorski poudarek, vodilni motiv doline in njene okolice. 
Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 085-NOVO MESTO 

Hmeljnlk - Grad (EŠD 175) 
Prostorska dominanta. Jedro stavbne zasnove sodi v 
romansko dobo. Grad je bil v gotiki prezidan, v času turških 
upadov je bilo zgrajeno dvojno, s stolpi utrjeno obzidje. V 
renesansi je grad dobil arkadno dvorišče. Med drugo vojno 
je bil porušen. Obod gradu ostaja Izjemna prostorska 
dominanta. Je spomenik državnega pomena. 

Otočec - Območje gradu (EŠD 8759) 
Renesančni Otočec je edini ohranjen vodni grad v Sloveniji, 
vzorec prenove v zgodnjih petdesetih letih. Je spomenik 
državnega pomena. 
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OBČINA: 094-POSTOJNA 

Predjama - Grad Jama (EŠD 569) 
Edini ohranjen jamski grad v Sloveniji, z izjemno gradnjo 

pred kraškim podzemljem. Likovno izstopa kapela z gotsko 
Pieta. Grad je prenovljen, manjka prezentacija notranjosti. 
Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 096-PTUJ 

Ptuj - Grad (EŠD 583) 
Dominanta naselja. Grajska zasnova, preurejena Iz dveh 
paiacljev In pomožnih poslopij na vrhu griča na Ptuju. V 
gradu so ohranjene izjemne stavbne prvine od romanike 
naprej In deli opreme. Dominantni so baročni dodatki In 
posebej arkadno dvorišče.Skupaj z mestom sestavlja 
najbolje ohranjeno srednjeveško celoto v Sloveniji. Je 
spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 107-ROGATEC 

Rogatec - Muzej na prostem Rogatec (EŠD 626) - za MK 
neznan lastnik 
Muze| na prostem je največji skansen v Sloveniji, s 15 
prenešeniml ali rekonstruiranimi objekti. Ti so vzorci 
posameznih kmečkih hiš In gospodarskih poslopij ter 
delavnic s širšega območja. V teku je dopolnjevanje z novimi 
objekti in vsebinami. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 178-SELNICA OB DRAVI 

Spodnji Slemen - Grad Viltuš (EŠD 811) 
Podolgovata historlclstična in starejša arhitektura, 
preurejena 1885, stoji v urejenem parku nad levim bregom 
Drave. V palači je ohranjena oprema, nastala sočasno z 
arhitekturo. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 112-SLOVENJ GRADEC 
l 

Legen - Bolnišnica Trška gora (EŠD 312) 
Ena redkih, v Izvirni podobi ohranjenih partizanskih 
bolnišnic v Sloveniji sestavljajo tri barake, v katerih je stalna 
spominska razstava. Je spomenik državnega pomena. 

Vodriž - Razvaline gradu (EŠD 7965) 
Ostanki gradu z izjemnimi stavbnimi prvinami. Dominanta 
okolice. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 113-SLOVENSKA BISTRICA 

Slovenska Bistrica - Grad (EŠD 663) 
Razsežen grad z renesančno zasnovo traktov okoli dvorišča 
in stolpi v utrjenih vogalih. Stavba ima baročno nadgradnjo 
(kapela, pročelja). Notranjost je delno poslikana (viteška 
dvorana). Ob gradu je park. Grad je primerno preurejen v 
muzej. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 122-ŠKOFJA LOKA 

Stara Loka - Starološki grad (EŠD 6024) 
Grad z delno ohranjenim poznogotsklm obrambnim 
sistemom s stolpoma In južnim traktom s konzolnlml pomoli 
je nastajal od 15. stol. dalje ter bil preoblikovan v baročni 
dobi. Pomembna sta stavbna oprema in pohištvo. Je 
spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 134-VELIKE LAŠČE 

Turjak - Območje gradu Turjak (EŠD 8774) 
Utrdba z bastijo In renesančnim grbom je bila največja 
trdnjava na robu Ljubljanske kotline; matični grad rodbine 
Auersperg. Grad je simbol srednjega veka v osrednji 
Sloveniji, povezan s številnimi pomembnimi zgodovinskimi 
osebami v rodbini In širše, do Jurija Dalmatina in Frana 
Šaleškega Finžgarja. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 139-VOJNIK 

Socka - Graščina s parkom (EŠD 4445) 
Stanovanjsko jedro z izstopajočim stolpom pred pročeljem, 
z obzidanim dvoriščem s pomožnimi poslopji In kapelo. 
Pred hlstoristlčno graščino in ob njej je bil razsežen park s 
terasami. Je spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 192-ŽIROVNICA 

Doslovče - Rojstna hiša Frana Šaleškega Finžgarja (EŠD 
121) 
Na vzhodni strani vasi je v strmem pobočju kajža s 
pomožnimi prizidki.V njej je urejen spominski muzej s 
predmeti Flnžgarjeve družine In pisateljevimi deli. Je 
spomenik državnega pomena. 

OBČINA: 193-ŽUŽEMBERK 

Dvor pri Žužemberku - Območje nekdanje Auerspergove 
železarne (EŠD 8120) 
Ohranjeni ostanki talilne peči in posamezne proizvodne 
stavbe nekdanje železollvarne, ki je delovala na tem mestu 
med leti 1796 do 1895. Je spomenik državnega pomena. 
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Priloga 2 
Seznam kulturnih spomenikov, ki postanejo last občin 

OBČINA: 011-CELJE 

Prešnik - Graščina (EŠD 4370) 
Dvor, ki so ga kasneje pozidali v graščino. Stavba je primer 
razsežne baročne zasnove, ki je bila v 19. stol. temeljito prezidana. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 155-DOBRNA 

Dobrna - Grad (EŠD 4374) 
Ruševine gradu, ki kažejo zgodnjegotsko zasnovo 14. in 
dopolnitve 15. stol. ter renesančne dopolnitve 16. stol. Lokacija je 
vedutno izpostavljena. Ovrednotene lastnosti spomenika 
omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 022-DOL PRI LJUBLJANI 

Kamnica - Območje Žerjavov grad (EŠD 7623) 
Kompleks Žerjavov grad sestavljajo renesančni dvor s konca 16. 
stol. s pripadajočimi gospodarskimi poslopji in vrtom z vodnjakom, 
cerkev sv. Helene (v sedanji predelani obliki s konca 18.stol.) in 
župnišče. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

Vinje - Spomenik na Judeževi domačiji (EŠD 976) 
Prezentirani ostanki Judeževe domačije s spomenikom. V 
zapuščeni hiši je bila II. konferenca KPS ob prisotnosti Josipa 
Broza Tita. Ovrednotene lastnosti spomenika pogojno omogočajo 
novo razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 023-DOMŽALE 

Češenik - Park gradu Češenik (EŠD 87?0) 
Grajski drevesni park z zbirko domačih in eksotičnih grmovnih in 
drevesnih vrst. Ohranjen je del celote, z okrnjenim dvorcem. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

Krumperk - Grajski hlevi (EŠD 5290) 
Grajski hlevi gradu Krumperk, preurejeni v konjušnico, stojijo 
južno od gradu ob dovozni poti. So v uporabi Agronomske fakultete 
in so subordinirani gradu, ki je v privatni lasti. Ovrednotene lastnosti 
spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena. 

OBČINA: 029-GORNJA RADGONA 

Gornja Radgona - Dvorec Partizanska 1 (EŠD 6708) 
Baročni admontski samostanski dvorec je značilen primer 
kvalitetne baročne arhitekture 18. stoletja, vendar anonimna 
avtorska zasnova ne sodi med spomenike izjemnega pomena. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 041-JESENICE 

Jesenice - Delavski dom Cesta železarjev 11 (EŠD 5355) 
Delavski dom pri Jelenu je bil med vojnama središče naprednega 
delavskega gibanja. Tu je bilo sedež gospodarske in konzumne 
zadruge ter delavskih, kulturnih (gledališki oder) in športnih 

organizacij. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

Jesenice - Partizanska bolnišnica na Mežakli (EŠD 5306) 
Na pobočju Mežakle stoji lesen objekt prvotne tlorisne osnove, 
prekrit z enokapnico s skodlami. Je izviren primer partizanske 
bolnišnice iz obdobja druge svetovne vojne in zaklonišče kurirjev 
in borcev. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 045-KIDRIČEVO 

Kungota pri Ptuju - Grad Ravno polje (EŠD 612) 
Delno podrta štiristrana zasnova renesančne graščine z 
arkadiranim notranjim dvoriščem in poudarjenimi stolpi. Parkovne 
površine so nerazpoznavne, notranje strukture degradirane. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 050-KOPER 

Gabrovica pri Črnem Kalu - Bunker partizanske tehnike Žena 
(EŠD 1322) 
Ohranjeni del hiše v kateri je krajši čas delovala partizanska 
tehnika Žena. Objekt je bil leta 1977 v celoti obnovljen in 
prezentiran. Ovrednotene lastnosti spomenika pogojno omogočajo 
novo razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 052-KRANJ 

Kranj - Dom Simona Jenka (EŠD 5139) 
Stavba, v kateri je živel in delal ter umrl Simon Jenko. Na pročelju 
je spominska plošča. Stavba ima delno ohranjene prvine iz časa, 
ko je v njej živel Simon Jenko. Ovrednotene lastnosti spomenika 
omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 053-KRANJSKA GORA r 
Kranjska gora - Grobišče Napoleonovih vojakov Morga (EŠD 
5381) 
Prostor grobišča Napoleonovih vojakov. Lokacija je znana iz 
ustnega izročila. Prostor je delno pozidan. Ovrednotene lastnosti 
spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena. 

OBČINA: 063-LJUTOMER 

Železne Dveri - Vinogradniški dvorec Železne Dveri (EŠD 8750) 
Visokopritlično poslopje s tlorisom v obliki črke L ima okenske 
odprtine s kamnitimi profiliranimi obrobami. Veža v notranjščini 
ima križni obok. Ob njem stoji gospodarsko poslopje. Celota je 
značilna poznobaročna zasnova. Ovrednotene lastnosti 
spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena. 

OBČINA: 070-MARIBOR 

Košaki - Dvorec Šentiljska 114 (EŠD 6272) 
Visokopritlična neobaročna stavba z mansardno opečno streho 
z okni. Fasade so bogato členjene z venci, okenskimi okvirji, 
rastlinskim in figuralnim maltastim okrasjem. Ovrednotene lastnosti 
spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena. 
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Košaki - Območje Opekarne (EŠD 8596) 
Stavbni kompleks opekarne zavzema vse temeljne dele strukture 
klasičnega industrijskega kompleksa - glinokop, proizvodni del, 
stanovanjske zgradbe za delavce in lastnika in gostilno. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 080-MURSKA SOBOTA 

Rakičan - Grad Rakičan (EŠD 6791) 
Ravninski štiritraktni grad 17. stol. - dvorec z vogalnimi obrambnimi 
stolpi stoji ob cesti in v razsežnem parku. Trakti nadstropnega 
poslopja obkrožajo dvorišče. Oprema dvorca je uničena. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 085-NOVO MESTO 

Luknja - Izvirna dolina (EŠD 8756) 
V zatrepni dolini udornega nastanka stojijo pod visoko previsno 
steno skromne razvaline srednjeveškega gradu pod katerim 
prihaja zadnjič na dan Temenica. V dolini je tudi več manjših kraških 
objektov. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

Novo mesto - Germove štale (EŠD 8532) 
Pritlični objekt, katerega čelno fasado tvorijo osrednja os s 
kamnitim portalom in dve stranski okenski osi, ima notranjščino 
pokrito s "češko kapo" in predeljeno v triladijsko prostornino. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

Novo mesto - Rokodelski dom (EŠD 8531) - Cvelbarjeva 1 
Enonadstropna stavba z enostavno dekoracijo fasad, ki ima južno 
fasado lomljeno po smeri breške ulice, z vzhodno pa oblikuje del 
trga, je bila pozidana konec 19. stol. Ovrednotene lastnosti 
spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena. 

OBČINA: 096-PTUJ 

Ptuj - Grad Ristovec (EŠD 6517) 
Enonadstropna graščina, ki jo je obdajal sedaj izsušeni ribnik ima 
tloris v obliki črke L. V južni steni so vidna gotska okna. Dvorec je 
nastal v 16. deloma pa v 17. stoletju. Ovrednotene lastnosti 
spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega 
pomena. 

OBČINA: 099-RADEČE 

Hotemež - Park gradu Dvor (EŠD 7918) 
Ob graščini iz 16.stol., ki je bila kasneje barokizirana, je park v 
krajinskem slogu. V njem uspeva nad 30 vrst pri nas redkega 
drevja. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 101-RADLJE OB DRAVI 

Radlje ob Dravi - Dvorec Mahrenberg (EŠD 4824) 
Romanski grad, ki se v Šentpavelski listini omenja med leti 1193 
in 1220, je bil pozidan na poligonalni talni ploskvi - v tlorisu razvaline 
še razviden. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

Radlje ob Dravi - Samostan dominikank (EŠD 5021) 
Stavba je dominanta na izjemni lokaciji. Od nekdanjega 

samostanskega objekta so delno ohranjeni zunanje poslopje in 
notranji trakti. Zunanje poslopje je enonadstropno, .notranje 
samostansko dvonadstropno. Ohranjene so bifore in trifore s 
slopi. Struktura zidov in notranji prostori so z uporabo degradirani 
in večinoma uničeni. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo 
novo razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 113-SLOVENSKA BISTRICA 

Zgornja Potekava - Graščina (EŠD 6916) 
Dvonadstropna graščina z mansardno streho in bogato fasado s 
štukaturnim trakastim okrasjem iz ok. 1725. Zgradbo obdaja delno 
ohranjen park. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 125-ŠMARTNO OB PAKI 

Šmartno ob Paki - Graščina Pakenštajn (EŠD 4332) 
Stavbo prvič omenjajo kot stolp 1.1339, vendar se je kasneje 
razvila v graščino, ki je propadla ob koncu 19. stol. Ruševina je 
ostanek redkega primera srednjeveškega stolpastega dvora. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 130-TREBNJE 

Mirna - Grad (EŠD 7527) 
Na pomolu nad reko Mirno stoji ruševina srednjeveške utrdbe s 
tremi delno obnovljenimi stolpi in romanskim stolpastim jedrom. 
Za gradom so ostanki obodnih zidov vrta pravokotne oblike. 
Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev 
za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 139-VOJNIK 

Lindek - Grad (EŠD 4368) 
Ruševina v romanski dobi pozidanega gradu, ki so mu v gotiki 
dozidali obzidje in stolp. Ovrednotene lastnosti spomenika 
omogočajo novo razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 141-VUZENICA 

Vuzenica - Stari grad (EŠD 8141) 
Nekdanji grad, ki ga je pred letom 1238 pozidal Kolon I. Zalenski 
je bil ob koncu 17. stoletja še povsem ohranjen. Danes je ohranjen 
le del renesančnega stolpiča z zaobljenima robovoma in strelnimi 

.linami. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 

OBČINA: 146-ŽELEZNIKI 

Železniki - Hiša Na Plavžu 55 (EŠD 5999) 
Obcestna, enonadstropna, petosna stanovanjska fužinarska hiša 
s kvalitetno obokano vežo in portalom iz 17. stol., štuko stropom, 
nekaj okni iz 18. stol., delno predelana v 19. in 20. stol. Ovrednotene 
lastnosti spomenika omogočajo novo razglasitev za spomenik 
lokalnega pomena. 

Železniki - Plavž (EŠD 896) 
Na uravnavi sredi našelja stoji klasičen, zidan plavž iz druge 
polovice 19. stol., ostanek nekdanjih fužin in izjemen tehnični 
spomenik. Manjkajo vse povezave plavža z opuščenim 
železarskim obratom. Plavž nima primarne funkcije, je zgolj stavba 
sredi trga. Ovrednotene lastnosti spomenika omogočajo novo 
razglasitev za spomenik lokalnega pomena. 
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Predlog zakona o 

JAVNIH SKLADIH (ZJS) 

- EPA 550 - II - druga obravnava 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 13. julij 1999 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92) 
in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. I. RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97 vlagajo 
podpisani poslanci 

1.TEMELJNE DOLOČBE 

Javni sklad 
1. člen 

(1) Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ki upravlja in 
razpolaga s premoženjem, ki ga je Republika Slovenija ali 
samoupravna lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega 
interesa. 
(2) Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti: 
- če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi katerega 

je bil javni sklad ustanovljen, z namenskim premoženjem, 
za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sredstva za 
delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj. 

(3) Ustanovitelj za obveznosti javnega sklada ne odgovarja. 

Oblike javnih skladov 
2. člen 

(1) Javni sklad se lahko ustanovi kot javni tinančni sklad, javni 
nepremičninski sklad ali javna ustanova. 
(2) Javni finančni sklad je javni sklad, ki se ustanovi z namenom 
vzpodbujanja razvoja na določenem področju z dajanjem kreditov 
oziroma poroštev. 
(3) Javni nepremičninski sklad je javni sklad, ki se ustanovi z 
namenom zagotavljanja smotrne in namenske uporabe 
nepremičnin. 

- PREDLOG ZAKONA O JAVNIH SKLADIH (ZJS) EPA 550-II - 

ki ga pošiljajo v drugo obavnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporočajo, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles 
in zbora sodeloval mag. Janez Kopač. 

JANEZ KOPAČ, l.r. 
IZIDOR REJC, l.r. 
CIRIL PUCKO, l.r. 
FERI HORVAT, l.r. 
JOŽE LENIČ, l.r. 

(4) Javna ustanova je javni sklad, ki se ustanovi z namenom 
vzpodbujanja ustvarjalnosti z dodeljevanjem nagrad, štipendij in 
drugih nepovratnih sredstev. 
(5) Namen javnega sklada se določi z zakonom ali ustanovitvenim 
aktom. 

2. USTANOVITEV JAVNEGA SKLADA 

Ustanovitelji 
3. člen 

(1) Javni sklad lahko ustanovi Republika Slovenija (v nadaljevanju: 
država) ali samoupravna lokalna skupnost, (v nadaljevanju: 
lokalna skupnost). 
(2) Če javni sklad ustanovi več ustanoviteljev, se njihove 
medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustanovitvenim aktom. 

Način ustanovitve 
4. člen 

(1) Javni sklad se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme 
ustanovitelj. 
(2) Če z zakonom ni drugače določeno, ustanovi javni sklad v 
imenu države Vlada Republike Slovenije. V imenu lokalne skupnosti 
ustanovi javni sklad svet lokalne skupnosti. 
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(3) Če je ustanoviteljev več, se javni sklad ustanovi z 
ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji. 

Ustanovitveni akt 
5. člen 

(1) V ustanovitvenem aktu se določi: 
namen, 
ime in sedež, 
vrednost namenskega premoženja, 

- delo uprave, 
sestavo organov javnega sklada ter število in mandatno dobo 
članov teh organov, 
vrste premoženja, ki bo kot namensko premoženje vloženo 
ob ustanovitvi javnega sklada, 

- čas, za katerega je javni sklad ustanovljen, če je ustanovljen 
za določen čas, 

- če je ustanovitelj država, ministrstvo, ki je pristojno za področje 
delovanja javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: pristojno 
ministrstvo), 

- ocenjeno višino ustanovitvenih stroškov in sredstev, potrebnih 
za začetek dela javnega sklada, 
druga vprašanja, za katere ta ali drug zakon določa, da morajo 
biti urejena v ustanovitvenem aktu. 

(2) Če je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi tudi 
njihova medsebojna razmerja pri upravljanju javnega sklada. 

(2) Javni sklad pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni 
register. 
(3) Poleg podatkov, ki se vpišejo v sodni register pri vseh subjektih 
vpisa po zakonu, se vpiše tudi vrednost namenskega 
premoženja. 
(4) Ustanovitelj mora predlogu za vpis ustanovitve javnega sklada 
priložiti: 
- ustanovitveni akt, 

dokazila o izvršenih razpolagalnih pravnih dejanjih za prenos 
premoženja, 
sklep o imenovanju prvih članov organov. 

3. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA 

Namensko premoženje 
9. člen 

(1) Namensko premoženje je premoženje, ki ga je ustanovitelj 
namenil ob ustanovitvi javnega sklada. 
(2) Javni sklad upravlja in razpolaga z namenskim premoženjem 
samo v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen. 
(3) Javni sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, 

ki ga kot sredstva za delo zagotovi ustanovitelj. 

Pristojnosti ustanovitelja 
6. člen 

(1) Ustanovitelj odloča o: 
imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta, 
povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenskega 
premoženja, 
uporabi pozitivnega rezultata poslovanja, 
drugih zadevah, določenih z zakonom oziroma 
ustanovitvenim aktom. 

(2) Ustanovitelj lahko odpravi vsako razpolagalno dejanje, ki je v 
nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil javni sklad 
ustanovljen. 

Ime in sedež 
7. člen 

(1) Ime javnega sklada mora vsebovati: 
kratko označbo namena, 

- poimenovanje "javni sklad" oziroma "javna ustanova", 
ime ustanovitelja. 

(2) Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v imenu 
uporablja označba, ki jo ustanovitelji določijo v ustanovitvenem 
aktu. 
(3) Sedež javnega sklada mora biti v Republiki Sloveniji. 

Vpis v sodni register 
8. člen 

(1) Ustanovitev javnega sklada se vpiše v sodni register. 

Vrednost namenskega premoženja 
10. člen 

(1) Ob ustanovitvi mora biti vrednost namenskega premoženja 
najmanj 15.000.000 tolarjev. 
(2) Kadar predmet namenskega premoženja ni denar (stvarni 
vložek), mora vrednost stvarnih vložkov oceniti pooblaščeni 
ocenjevalec premoženja. 

Predmet namenskega premoženja 
11. člena 

(1) Predmet namenskega premoženja javnega finančnega sklada 
in javne ustanove je denar, vrednostni papirji, terjatve in drugo 
finančno premoženje, ki je po svojih lastnostih primerno za 
zagotavljanje namena javnega finančnega sklada in javne 
ustanove. 
(2) Predmet namenskega premoženja javnega nepremičninskega 
sklada so predvsem nepremičnine. 

Prenos namenskega premoženja ob ustanovitvi 
12. člen 

Ustanovitelj mora pred vpisom javnega sklada v sodni register 
opraviti ustrezna razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna, da 
bo javni sklad z vpisom v sodni register postal lastnik tega 
premoženja. 
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4. ORGANI JAVNEGA SKLADA 
Odločanje nadzornega sveta 

17. člen 

Organi javnega sklada 
13. člen 

Organa javnega sklada sta nadzorni svet in uprava. 

Nadzorni svet 
14. člen 

(1) Nadzorni svet javnega sklada ima predsednika in največ osem 
članov. 
(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za 
dobo največ petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
(3) Po svoji funkciji je predsednik nadzornega sveta: 
• pristojni minister, če je ustanovitelj javnega sklada država, 
- župan, če je ustanovitelj javnega sklada lokalna skupnost. 
(4) Član nadzornega sveta javnega sklada, katerega ustanovitelj 
je država, je tudi delavec ministrstva, pristojnega za finance. 
(5) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene 
v javnem skladu ter druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je 
v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu. 

Pristojnosti nadzornega sveta 
15. člen 

(1) Nadzorni svet javnega sklada: 
- skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu, 
- sprejema poslovni načrt in poslovno poročilo javnega sklada, 

ki ju predloži v soglasje ustanovitelju, 
sprejema pravila delovanja javnega sklada in spremlja njihovo 
izvrševanje, 
daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi članov 
uprave javnega sklada, 

- daje ustanovitelju in upravi javnega sklada predloge in mnenja 
o posameznih vprašanjih, 
odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom ali ustanovitvenim aktom. 

(2) Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno 
dokumentacijo javnega sklada. 
(3) Uprava mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti 
poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega 
premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s 
poslovanjem javnega sklada. 

Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta 
16. člen 

(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s 
skrbnostjo dobrega strokovnjaka in varovati poslovno skrivnost 
javnega sklada. 
(2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila 
drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance. 
(3) Člani nadzornega sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala 
kot posledica kršitve njihovih dolžnosti. 
(4) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti 
poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega 
premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s 
poslovanjem javnega sklada. 

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. 
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika. 

» 
Uprava 
18. člen 

(1) Uprava ima lahko največ tri člane. 
(2) Število članov uprave določa ustanovitveni akt. 

Imenovanje članov uprave 
19. člen 

(1) Člane uprave javnega sklada imenuje in razrešuje ustanovitelj 
na podlagi javnega natečaja ter pod pogoji, na način in po postopku 
določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom. Član uprave je 
imenovan za dobo največ štirih let in je lahko ponovno imenovan. 
(2) Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj 
visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj 
ter ni bila obsojena za kaznivo dejanje z nepogojno kaznijo zapora 
nad tri mesece. 

Obveznosti in odgovornosti članov uprave 
20. člen 

(1) Člani uprave zastopajo in predstavljajo javni sklad. Člani 
uprave organizirajo in vodijo delo ter poslovanje javnega sklada. 
Pri svojem delu so dolžni varovati poslovno tajnost javnega sklada. 
(2) Člani uprave morajo zagotoviti, da javni sklad posluje v skladu 
z zakonom in ustanovitvenim aktom. 
(3) Član uprave odgovarja javnemu skladu za škodo, ki je nastala 
zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja. 

Pristojnost in postopek odločanja 
21.člen 

(1) Uprava izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti 
javnega sklada. 
(2) Pri odločanju o javnopravnih stvareh se uporablja postopek, 
določen z zakonom o splošnem upravnem postopku. 
(3) Zoper odločbo uprave ima stranka pravico do pritožbe. O 
pritožbi odloča pristojno ministrstvo. Če je ustanovitelj javnega 
sklada lokalna skupnost, odloča o pritožbi pristojni organ lokalne 
skupnosti, če zakon ne določa drugače. 

Predčasna razrešitev članov uprave in nadzornega 
sveta 

22. člen 

(1) Član uprave je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno 
prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, 
ustanovitvenem aktu in pravilih javnega sklada ali če ravna v 
nasprotju s svojimi obveznostmi iz 20. člena tega zakona. 
(2) Če član uprave umre, postane poslovno nesposoben, je 
razrešen ali pa mu je potekel mandat, novi član uprave pa ni 
imenovan, opravlja njegove naloge predsednik uprave, vendar 
najdlje za eno leto, v primeru prenehanja mandata vseh članov 
uprave, pa predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje eno 
leto. 
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(3) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen na 
njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog, določenih v 
zakonu, ustanovitvenem aktu in pravilih javnega sklada ali če 
ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. člena tega zakona. 

5. SPREMEMBA VREDNOSTI 
NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN 

IZPLAČILA USTANOVITELJU 

Povečanje in zmanjšanje vrednosti namenskega 
premoženja 

23. člen 

(1) Vrednost namenskega premoženja javnega sklada se poveča: 
z zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja, 
z razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja v namensko 
premoženje. 

(2) Vrednost namenskega premoženja se zmanjša: 
z izplačilom ustanovitelju, 
zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z 
namenskim premoženjem. 

(3) Rezultat upravljanja z namenskim premoženjem je razlika 
med prihodki in odhodki, izkazana v letnem izkazu uspeha javnega 
sklada. 

Povečanje vrednosti namenskega premoženja z 
zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja 

24. člen 

(1) Če ustanovitelj tako sklene, se vrednost namenskega 
premoženja poveča z zagotovitvijo dodatnega namenskega 
premoženja. 
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka ustanovitelj določi: 

vrednost dodatnega namenskega premoženja, 
vrste premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko 
premoženje. 

(3) Za povečanje namenskega premoženja z zagotovitvijo 
dodatnega namenskega premoženja se uporabljajo drugi 
odstavek 10. člena, 11. člen in 12. člen tega zakona. 
(4) Povečanje namenskega premoženja zaradi zagotovitve 
dodatnega namenskega premoženja se vpiše v sodni register. 
Hkrati se vpiše vrednost in vrsta dodatnega namenskega 
premoženja. 

Povečanje vrednosti namenskega premoženja z 
razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja 

25. člen 

(1) Če je rezultat upravljanja z namenskim premoženjem pozitiven, 
lahko ustanovitelj sklene, da se vrednost namenskega 
premoženja poveča z razporeditvijo celotnega ali dela pozitivnega 
rezultata upravljanja v namensko premoženje. 
(2) Za povečanje namenskega premoženja iz prejšnjega odstavka 
se uporabljata določbi drugega in četrtega odstavka 24. člena 
tega zakona. 

Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja z 
izplačilom ustanovitelju 

26. člen 

(1) Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega 
premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju. 

(2) V sklepu iz prvega odstavka tega člena mora ustanovitelj 
določiti: 

vrednost, za katero se namensko premoženje zmanjša, 
vrsto namenskega premoženja, ki se izplača ustanovitelju. 

(3) Za zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom 
ustanovitelju se smiselno uporablja drugi odstavek 10. člena tega 
zakona. 
(4) Ustanovitelj ne sme zmanjšati vrednosti namenskega 
premoženja z izplačilom ustanovitelju: 

če javni sklad izkazuje nepokrit negativen rezultat upravljanja 
preteklih oziroma tekočega poslovnega leta, ali 
če bi se zaradi tega vrednost namenskega premoženja 
zmanjšala pod 15.000.000 tolarjev. 

(5) Zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom 
ustanovitelju se vpiše v sodni register. Hkrati se vpiše vrednost, 
za katero se je namensko premoženje zmanjšalo. 
(6) Določbe prvega odstavka in 1. točke četrtega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo ustanovitelju iz 
naslova pozitivnega rezultata upravljanja, ki se ne razporedi v 
namensko premoženje po 25. členu tega zakona. 

Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja 
zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja 

27. člen 

(1) Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega 
premoženja zmanjša zaradi pokrivanja negativnega rezultata 
upravljanja. 
(2) Za zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja se 
smiselno uporablja drugi, četrti in peti odstavek 26. člena tega 
zakona. 
(3) Če bi se zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja 
vrednost namenskega premoženja zmanjšala pod 15.000.000 
tolarjev mora ustanovitelj hkrati z zmanjšanjem opraviti postopek 
povečanja vrednosti namenskega premoženja z zagotovitvijo 
dodatnega premoženja. 

6. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA 

6.1. Ločitev namenskega premoženja od premoženja 
javnega sklada 

Ločitev premoženja 
27. člen 

(1) Javni sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, 
ki ga kot sredstva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj. 
(2) Na namensko premoženje je dovoljenja izvršba samo za 
zavarovanje oziroma poplačilo terjatve, ki je nastal v zvezi z 
upravljanjem z namenskim premoženjem. 

Ločitev naložb v vrednostne papirje 
28. člen 

(1) Javni sklad sklene s Klirinško depotno družbo pogodbo, na 
podlagi katere postane član Klirinško depotne družbe in ima v 
zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranem 
trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem 
trgu, če so bili slednji izdani v nematerializirani obliki, najmanj 
naslednje pravice: 

neposreden vpogled v stanja vrednostnih papirjev na računu 
namenskega premoženja, ki jih upravlja; 
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neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih 
papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za račun 
namenskega premoženja sklenil javni sklad oziroma po 
njegovem pooblastilu borzno posredniška družba; 

(2) Javni sklad mora zagotoviti, da Klirinško depotna družba odpre 
poseben račun namenskega premoženja, ki ga upravlja, na 
katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev iz prvega 
odstavka tega člena. 
(3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne 
listine, mora javni sklad s pogodbo, ki jo sklene z banko, ki je 
pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednostnih 
papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za opravljanje 
vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih papirjev, 
(4) Za hrambo iz tretjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 
(5) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega odstavka 
tega člena rr|ora nadzornemu organu na njegovo zahtevo 
posredovati podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani na 
računu namenskega premoženja, in ji omogočiti pregled teh stanj. 

Naložbe v bančne denarne depozite oziroma posojila 
29. člen 

(1) Javni sklad mora v zvezi z naložbami namenskega 
premoženja v bančne denarne depozite oziroma posojila skleniti 
pogodbo z banko oziroma posojilojemalcem v svojem imenu in 
za račun namenskega premoženja. Iz pogodbe mora biti jasno 
razvidno, da je sklenjena za račun namenskega premoženja. 
(2) Kadar je posojilo iz prejšnjega odstavka zavarovano z zastavno 
pravico na nepremičnini, mora javni sklad zagotoviti, da se 
zastavna pravica v zemljiški knjigi vknjiži v korist namenskega 
premoženja kot zastavnega upnika. 
(3) Kadar je posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z 
zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so bili izdani v 
nematerializirani obliki, mora javni sklad zagotoviti, da se zastavna 
pravica v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev vknjiži v korist namenskega premoženja kot zastavnega 
upnika. 
(4) V vseh drugih primerih zavarovanja posojila iz prvega odstavka 
tega člena mora biti zastavna pravica ustanovljena v korist 
namenskega premoženja kot zastavnega upnika v skladu s 
pravili, ki veljajo za ustanovitev zastavne pravice na premoženju, 
ki je predmet zastave. 

Poseben denarni račun namenskega premoženja 
30. člen 

Javni sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni 
promet, za namensko premoženje, odpreti poseben denarni račun 
namenskega premoženja, preko katerega sprejema vplačila in 
opravlja izplačila iz poslov v zvezi namenskim premoženjem, in 
vodi denarna sredstva namenskega premoženja. 

6.2. Ohranjanje vrednosti in naložbe namenskega 
premoženja 

Ohranjanje vrednosti namenskega premoženja 
31. člen 

Javni sklad mora z namenskim premoženjem upravljati tako, da 
se ohranja oziroma povečuje vrednost tega premoženja. 

Prosto namensko premoženje 
32. člen 

(1) Prosto namensko premoženje je listi del namenskega 
premoženja, ki v določenem obdobju ni potrebno za zagotavljanje 
namena, zaradi katerega je bil javni sklad ustanovljen. 
(2) Prosto namensko premoženje sme javni sklad naložiti samo 
v skladu z določbami tega zakona. 
(3) Pri izbiri naložb prostega namenskega premoženja mora javni 
sklad ravnati tako, da je zagotovljena varnost, donosnost in tržnost 
naložb ter ustrezna raznovrstnost in razpršitev teh naložb. 

Vrste dovoljenih naložb 
33. člen 

Prosto namensko premoženje lahko predstavljajo samo naslednje 
vrste naložb: 
- vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka 

Slovenije, država članica Evropske Unije (v nadaljevanju: 
država članica) oziroma država članica OECD oziroma 
mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči 
ena od teh oseb, 
obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi 
se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v 
Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD, 
delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi 
članici OECD, 
investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice 
investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v 
vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj, 
naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji, 
državi članici oziroma državi članici OECD, 

- gotovino v blagajni oziroma na upoglednem denarnem računu. 

Omejitev posameznih naložb 
34. člen 

Vrednost posameznih vrst naložb prostega namenskega 
premoženja ne sme presegati naslednjih odstotkov od skupne 
vrednosti prostega namenskega premoženja: 

naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 2. do 3. 
točke 33. člena tega zakona ne smejo skupno presegati 10% 
vrednosti prostega namenskega premoženja; 
naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 3. točke 33. 
člena tega zakona ne srnejo skupno presegati 5% vrednosti 
prostega namenskega premoženja; 
naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov 
oziroma investicijskih družb iz 4. točke 33. člena tega zakona, 
ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb v 
vrednostnih papirjih, ki ne dajejo zajamčenega donosa, ne 
smejo skupno presegati 30% vrednosti prostega 
namenskega premoženja; 
naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov 
oziroma investicijskih družb iz 4. točke 33. člena tega zakona, 
ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb v 
vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos, ne smejo 
skupno presegati 40% vrednosti prostega namenskega 
premoženja; 
naložbe v depozite iz 5. točke 33. člena tega zakona, ne 
smejo skupno presegati 40% vrednosti prostega 
namenskega premoženja, pri čemer naložbe v depozite pri 
posamezni banki ne smejo skupno presegati 5% vrednosti 
prostega namenskega premoženja; 
naložbe v obliki gotovine v blagajni in na upoglednem 
denarnem računu ne smejo skupno presegati 3% vrednosti 
prostega namenskega premoženja. 
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6.3. Zadolževanje 

Omejitev zadolževanja 
35. člen 

(1) Javni sklad ne sme najemati kreditov oziroma se kakorkoli 
zadolževati zaradi zagotavljanja sredstev za delo sklada. 
(2) Javni sklad se sme zadolžiti samo zaradi zagotavljanja 
sredstev za doseganje namena, zaradi katerega je bil javni sklad 
ustanovljen, če je to določeno v finančnem načrtu, in največ v 
obsegu, določenim s tem zakonom. 
(3) Skupni obseg zadolženosti javnega sklada iz drugega 
odstavka tega člena ne sme presegati nobene od naslednjih 
omejitev: 

10% vrednosti namenskega premoženja, 
skupnih prihodkov namenskega premoženja v posameznem 
poslovnem letu. 

(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za 
poroštva, ki jih javni sklad izd&ja zaradi uresničevanja namena, 
zaradi katerega je bil ustanovljen. 

6.4. Finančno poslovanje javnega sklada 

Finančno poslovanje javnega sklada 
36. člen 

(1) Za finančno poslovanje javnega sklada se smiselno uporabljajo 
določbe 4. do 21. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. /99), če ni v tem zakonu drugače določeno. 
(2) Določbe zakona iz prejšnjega odstavka: 

ki se nanašajo na družbenike, se uporabljajo za ustanovitelja 
javnega sklada, 
ki se nanašajo na osnovni kapital in kapitalsko ustreznost 
kapitalske družbe, se uporabljajo za vrednost namenskega 
premoženja,- 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se za 
ustanovitelja ne uporablja določba prvega odstavka 21. člena 
Zakona o finančnem poslovanju podjetij. 

6.5. Posebne določbe za j&vne finančne sklade 

Obvladovanje kreditnih tveganj 
37. člen 

(1) Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi 
neizpolnitve obveznosti dolžnika do javnega sklada, ki je nastala 
na podlagi kredita oziroma poroštva. 
(2) Javni finančni sklad mora obvladovati kreditna tveganja z 
izvajanjem naslednjih ukrepov: 

s spremljanjem in ocenjevanjem dolžnikove sposobnosti 
izpolnjevanja obveznosti in z ustreznimi zavarovanji izpolnitve 
dolžnikove obveznosti, 
s spremljanjem in ocenjevanjem skupnih kreditnih tveganj. 

(3) Za obvladovanje kreditnih tveganj se smiselno uporabljaj 
predpisi Banke Slovenije, izdan na podlagi 74. člena Zakona o 
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99). 

Obvladovanje kreditnega tveganja posameznega 
dolžnika 
38. člen 

(1) Pred odločitvijo o odobritvi vsakega kredita oziroma poroštva 
mora javni finančni sklad oceniti dolžnikovo sposobnost izpolnjevati 
obveznost do javnega finančnega sklada. 
(2) Javni finančni sklad ne sme izplačati kredita oziroma dati 
poroštva, če ni njegova terjatev do dolžnika, ki bo nastala na 
podlagi kredita oziroma poroštva zavarovana z zastavno pravico 
na nepremičnini oziroma drugem premoženju, ki je glede na 
vrednost in druge lastnostih primemo za poplačilo terjatve, oziroma 
na drug ustrezen način. 
(3) Javni finančni sklad mora ves čas trajanja pravnega razmerja 
z dolžnikom spremljati poslovanje dolžnika in kvaliteto zavarovanja 
njegovih terjatev do tega dolžnika. 

Spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj 
39. člen 

(1) Javni finančni sklad mora v okviru predpisanih in internih meril 
tekoče razvrščati aktivne bilančne in zunajbilančne postavke po 
tveganosti in ocenjevati višino potencialnih izgub iz naslova kreditnih 
tveganj. 
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena mora javni finančni 
sklad razvrščati v skupine na podlagi ocene sposobnosti dolžnika 
izpolnjevati obveznosti do javnega finančnega sklada ob 
dospelosti. 
(3) Dolžnikova sposobnost izpolnjevati obveznosti do javnega 
finančnega sklada ob dospelosti mora temeljiti na: 

oceni finančnega položaja posameznega dolžnika, 
oceni njegove zmožnosti zagotavljati denarni pritok, v obsegu, 
potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do javnega 
finančnega sklada, 
vrsti in obsegu zavarovanja terjatev javnega finančnega 
sklada do posameznega dolžnika, 
izpolnjevanju dolžnikovih obveznosti do javnega finančnega 
sklada v preteklih obdobjih. 

Rezervacije za kreditna tveganja 
40. člen 

Javni finančni sklad mora oblikovati rezervacije za kritje morebitnih 
izgub zaradi kreditnih tveganj. 

7. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA 
SKLADA 

Sredstva za delo javnega sklada 
41. člen 

(1) Sredstva za delo javnega sklada so: 
- denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih 

materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, in za 
izplačilo sejnih in drugih povračil članom nadzornega sveta, 
denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala 
in drugega drobnega inventarja, 

- oprema in poslovni prostori. 
(2) Javni sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja za 
zagotavljanje sredstev za delo javnega sklada. 
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Dolžnost ustanovitelja 
42. člen 

Ustanovitelj mora zagotoviti opremo in poslovne prostore, 
potrebne za delo sklada, in tekoče zagotavljati denarna sredstva 
za izplačila iz 1. in 2. točke 41. člena tega zakona. 

8. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA IN 
REVIDIRANJE 

Splošna določba 
43. člen 

Javni sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, 
sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke 
In sestavljati računovodska poročila v skladu z Zakonom o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 - v nadaljnjem besedilu: 
ZR) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Ločeno spremljanje poslovanja z namenskim 
premoženjem 

44. člen 

Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno 
spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z namenskim 
premoženjem. 

Notranje revidiranje 
45. člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 53. člena ZR morajo javni 
finančni skladi organizirati notranje revidiranje. 

Nadzor nad smotrnim upravljanjem 
48. člen 

Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem 
javnega sklada opravlja ustanovitelj. 

« 
10. PRENEHANJE JAVNEGA SKLADA 

Razlogi za prenehanje 
49. člen 

Javni sklad preneha: 
če je bil ustanovljen za določen čas, 

- če tako odloči ustanovitelj, 
s stečajem. 

Likvidacija javnega sklada 
50. člen 

(1) V primerih iz 1. in 2. točke 49. člena tega zakona se izvede 
likvidacija javnega sklada. 
(2) Za likvidacijo javnega sklada se smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 
82/94 in 20/98) o likvidaciji delniške družbe. 

Stečaj javnega sklada 
51. člen 

(1) Nad javnim skladom se lahko izvede stečaj. 
(2) Za stečaj javnega sklada se uporabljajo določbe Zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 8/ 
96, 39/97, 1/99, 52/99). 

Revidiranje letnega poročila 
46. člen 

(1) Letno poročilo javnega sklada mora pregledati pooblaščeni 
revizor. 
(2) Revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila javnega 
sklada mora v posebnem dodatku obsegati tudi mnenje o 

skladnosti naložb prostega namenskega premoženja z 33. in 
34. členom tega zakona 
skladnosti obveznosti z 35. členom tega zakona 
v primeru javnega finančnega sklada o izpolnjevanju pravil o 
obvladovanju kreditnih tveganj. 

9. NADZOR NAD JAVNIM SKLADOM 

Upravni nadzor 
47. člen 

Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada opravlja: 
pristojni minister, če je ustanovitelj javnega sklada država, 
nadzorni svet lokalne skupnosti, če je ustanovitelj lokalna 
skupnost. 

11. POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE USTANOVE 

Sestava nadzornega sveta in drugih organov javne 
ustanove 
52. člen 

(1) Ne glede na prvi odstavek 14.člena tega zakona ima lahko 
nadzorni svet predsednika in največ štirinajst članov. Za nadzorni 
svet javne ustanove se ne uporabljajo določbe tretjega in četrtega 
odstavka 14. člena tega zakona. 
(2) Javna ustanova ima lahko tudi strokovne in druge 
posvetovalne organe, če ustanovitveni akt tako določa. 

Uprava javne ustanove 
53. člen 

(1) Ne glede na določbo 13. člena tega zakona javna ustanova 
nima uprave, če ustanovitveni akt ne določa drugače. 
(2) Če javna ustanova nima uprave, opravlja funkcijo uprave 
predsednik nadzornega sveta. 
(3) Če javna ustanova ima upravo, člane uprave ne glede na 
določbo prvega odstavka 19. člena tega zakona imenuje in 
razrešuje nadzorni svet. 
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12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
% 

22. do 28. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 
Zakon o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 13/94, 39/97), 
Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, 
skladov in zavarovalnih organizacij (Uradni list RS, št. 71/93) 
v delu, ki se nanaša na javne sklade, 
7. alinea 31. člena, drugi, tretji in četrti odstavek 127.člena, 
128. do 131. člen, 133. in 134.člen Zakona o organizaciji in 
tinanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/ 
96), 
drugi odstavek 1. člena in 7. in 11. člen Zakona o Prešernovi 
nagradi (Uradni list RS, št. 29/91-1), 

- 2.člen in 7. do 10.člen Zakona o skladu za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni 
list RS, št. 75/94, 35/96), 
4.člen, peti in šesti odstavek 6.člena in 7,do 15.člen Zakona 
o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 1/96), 
4.člen, četrti odstavek 8.člena, tretji in četrti odstavek 9.člena, 
10. do 13.člen, prvi in tretji odstavek 14.člena in 15.do 18.člen 
Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 17/94), 
drugi in tretji odstavek 2.člena, 3.člen, 5. do 9.člen, prvi, drugi, 
tretji in peti odstavek 10.člena, 2. alinea četrtega odstavka 
lO.člena, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93), 
drugi, tretji, četrti in peti odstavek 3.člena, drugi odstavek 
4.člena, 5. do 9. člen, 12. do 15. člen in 17. in 18. člen Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), 
ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se 
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni 
list RS, št. 24/96), 
drugi in tretji odstavek 8.člena, tretji in četrti odstavek 9.člena 
in 10. do 15.člen Zakona o razvoju malega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 18/91-1, 13/93, 66/93), 
drugi, tretji in četrti odstavek 12.člena, drugi odstavek 
13.člena, 15. in 16.člen, 19. do 26.člen Zakona o uporabi 
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 
34/96), 
3.člen, 5. člen, 6. do 9.člen, 11.člen, 12.člen in drugi, tretji, 
četrti in peti odstavek 14. člena Zakona o jamstvenem skladu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98), 
3. do 5.člen, in 13. do 20.člen Zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93, 48/94), 
drugi in tretji odstavek 79.člena, 4.alinea 80.člena, drugi 
odstavek 81.člena, in 84. do 89.člen Stanovanjskega zakona 
(Uradni list RS, št. 18/91-1), 
drugi, tretji, četrti in peti odstavek 84.člena, 85. in 86.člen, 
5.točka prvega odstavka 87.člena drugi, tretji in četrti 
odstavek 87.člena, četrti in peti odstavek 88.člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 

2. do 8.člen Zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo 
(Uradni list RS, št. 10/93, RS 38/94, RS 40/97), 

uporabljajo pa se do preoblikovanja skladov v javne sklade po 
prvem odstavku 55.člena. 

55. člen 

(1) Skladi Republike Slovenije, ki jih urejajo zakoni, navedeni v 
54.členu tega zakona, se preoblikujejo v javne sklade po tem 
zakonu na podlagi revidiranega letnega poročila za leto 1999, 
najkasneje do 30.9.2000. 

(2)Na podlagi letnega poročila iz prejšnjega odstavka se zagotovi 
dodatno namensko premoženje za izpolnitev pogojev za 
ustanovitev javnega sklada po tem zakonu. 

(3)Skladi, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti se preoblikujejo v 
javne sklade po tem zakonu ob smiselni uporabi določb prvega in 
drugega odstavka tega člena, razen tistih skladov lokalnih 
skupnosti pri katerih v tem roku ni bilo razdeljeno skupno 
premoženje zaradi ustanovitve novih občin. 

(4)Če se skladi lokalnih skupnosti pri katerih v roku iz prejšnjega 
odstavka ni bilo razdeljeno skupno premoženje zaradi ustanovitve 
novih občin, ne preoblikujejo v javne sklade po tem zakonu 
najkasneje' do 30.3.2001, lahko katerakoli novonastala občina 
zahteva ureditev premoženjskopravnih razmerij in razdelitev 
skupnega premoženja v skladih pred sodiščem, ki odloči na podlagi 
predpisov, ki urejajo premoženjsko pravna razmerja in delitev 
skupnega premoženja, upošteva pa pri tem: 

Nepremičnine postanejo premoženje občine na območju 
katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju komunalnih 
nalog ali storitev občanom druge občine; 
Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine, 
postane premoženje občine na območju katere leži 
nepremičnina; 
Nepremičnine, ki so pripadale pravnemu predniku dela 
(območja) občine postanejo premoženje občine ali občin, kjer 
ležijo. 

56.člen 

Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se 
za zaposlene v javnih skladih uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj 
zaposlenih v javnih zavodih in določbe ter količniki Zakona o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za 
zaposlene v javnih zavodih. 

57. člen 

Če ustanovitelj ne sprejme akta o preoblikovanju sklada po prvem 
odstavku 55.člena tega zakona, prosta denarna sredstva in 
vrednostni papirji sklada preidejo v last Republike Slovenije 
oziroma lokalne skupnosti. Osnovna sredstva, nepremičnine in 
drugo premoženje sklada preidejo v last Republike Slovenije 
oziroma lokalne skupnosti. Če je ustanoviteljev sklada več, se 
premoženje"in obveznosti sklada razdelijo sorazmerno z vloženimi 
sredstvi. 
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58.člen 

Druge pravne osebe, organizacijske enote ali posamezniki, ki 
uporabljajo besedo "sklad", morajo prenehati uporabljati ime v 
raku enega leta od uveljavitve tega zakona. Pristojno sodišče je 
dolžno po preteku dveh let od uveljavitve tega zakona po uradni 
dolžnosti izbrisati iz sodnega registra vse pravne osebe, ki niso 
registrirane po tem zakonu ali po zakonu o investicijskih skladih 

in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.6/94, 25/97, 32/97 in 
10/98) imajo v svojem imenu besedo "sklad". 

59. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

1. TEMELJNE DOLOČBE 
Javni sklad 
Oblike javnih skladov 

2. USTANOVITEV JAVNEGA SKLADA 
Ustanovitelji 
Način ustanovitve 
Ustanovitveni akt 
Pristojnosti ustanovitelja 
Ime in sedež 
Vpis v sodni register 

3. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA 
Namensko premoženje 
Vrednost namenskega premoženja 
Predmet namenskega premoženja 
Prenos namenskega premoženja ob ustanovitvi 

4. ORGANI JAVNEGA SKLADA 
Organi javnega sklada 
Nadzorni svet 
Pristojnosti nadzornega sveta 
Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta 
Odločanje nadzornega sveta 
Uprava 
Imenovanje članov uprave 
Obveznosti in odgovornosti članov uprave 
Pristojnost in postopek odločanja 
Predčasna razrešitev članov uprave in nadzornega 
sveta 

5. SPREMEMBA VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
IN IZPLAČILA USTANOVITELJU 

Povečanje in zmanjšanje vrednosti namenskega 
premoženja 
Povečanje vrednosti namenskega premoženja z 
zagotovitvijo dodatnega namenskega premoženja 
Povečanje vrednosti namenskega premoženja z 
razporeditvijo pozitivnega rezultata upravljanja 
Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja z 
izplačilom ustanovitelju 
Zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja 
zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja 

6. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA 
6.1. LOČITEV NAMENSKEGA PREMOŽENJA OD 
PREMOŽENJA JAVNEGA SKLADA 

Ločitev premoženja 
Ločitev naložb v vrednostne papirje 
Naložbe v bančne denarne depozite oziroma posojila 
Poseben denarni račun namenskega premoženja 

6.2. OHRANJANJE VREDNOSTI IN NALOŽBE 
NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

Ohranjanje vrednosti namenskega premoženja 
Prosto namensko premoženje 
Vrste dovoljenih naložb 
Omejitev posameznih naložb 

6.3. ZADOLŽEVANJE 
Omejitev zadolževanja 

6.4. FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA SKLADA 
Finančno poslovanje javnega sklada 

6.5. POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE FINANČNE SKLADE 
Obvladovanje kreditnih tveganj 
Obvladovanje kreditnega tveganja posameznega 
dolžnika 
Spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj 
Rezervacije za kreditna tveganja 

7. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA 
SKLADA 

Sredstva za delo javnega sklada 
Dolžnost ustanovitelja 

8. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA IN 
REVIDIRANJE 

Splošna določba 
Ločeno spremljanje poslovanja z namenskim 
premoženjem 
Notranje revidiranje 
Revidiranje letnega poročila 

9. NADZOR NAD JAVNIM SKLADOM 
Upravni nadzor 
Nadzor nad smotrnim upravljanjem 

10. PRENEHANJE JAVNEGA SKLADA 
Razlogi za prenehanje 
Likvidacija javnega sklada 
Stečaj javnega sklada 

11. POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE USTANOVE 
Sestava nadzornega sveta in drugih organov javne 
ustanove 
Uprava javne ustanove 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
54. člen 
uporabljajo pa se do preoblikovanja skladov v javne 

■ sklade po prvem odstavku 55.člena. 
55. člen 
56.člen 
57. člen 
58.člen 
59. člen 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 13.seji dne 11.5.1999 
ob obravnavi predloga zakona o javnih skladih (ZJS)-prva 
obravnava sprejel sklepa in stališča ter dodatna sklepa. V sklepih 
je Državni zbor ugotovil, da je predlog zakona primerna osnova 
za pripravo besedila za drugo obravnavo in da naj predlog zakona 
za drugo obravnavo pripravijo predlagatelji zakona v sodelovanju 
z Vlado Republike Slovenije v skladu z naslednjimi stališči. 

1. Upošteva pripombe sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve 

2. Iz besedila predloga zakona izloči poglavje o skladih brez 
samostojne pravne osebnosti 

3. Definira pojem javnega cilja 
4. Nedvoumno opredeli ugotavljanje in uresničevanje javnega 

interesa 
5. Nedvoumno opredeli javne sklade kot pravne osebe javnega 

prava 
6. Vnese določbe o prikazovanju finančnih načrtov javnih 

skladov v okviru proračuna in določbe, ki bodo zagotavljale 
poslovanje skladov po enakih načelih, kot veljajo za proračun 

7. Črta določbe povezane z delom Računskega sodišča 
8. V prehodnih določbah predvidi črtanje le tistih določb področnih 

zakonov, ki opredeljujejo pravno organizacijsko obliko 
obstoječih skladov, ne pa določb, ki opredeljujejo področja 
delovanja in osnovni namen obstoječih skladov 

9. Prouči primernost rokov v prehodnih določbah 
10. Prouči pripombe Odbora Državnega zbora za nadzor 

proračuna in drugih javnih financ in delovnih teles Državnega 
sveta 

11. Prouči primernost predvidenih pravno organizacijskih oblik 
obstoječih skladov v prehodnih določbah 

12. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo zakon 
oblikuje kot sistemski zakon, posebej pa naj se bolj natančno 
opredeli odgovornost pravnih in fizičnih oseb, opredeli 
kazenske določbe in bolj natančno definira nadzor nad 
poslovanjem- predvsem vlogo Računskega sodišča. 

Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo so upoštevane 
vse pripombe in stališča, ki jih je k predlogu zakona v prvi obravnavi 
dal Državni zbor Republike Slovenije. Hkrati pa so bile na priporočilo 
Državnega zbora upoštevane tudi pripombe Sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, preučene in 
ustrezno upoštevane pa so bile tudi pripombe Odbora Državnega 
zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ in delovnih 
teles Državnega sveta. 

Za drugo obravnavo je predlagatelj oblikoval predlog zakona kot 
sistemski zakon, ki vsebuje vse bistvene statusne in 
organizacijske določbe ter določbe, ki urejajo delovanje in 
poslovanje javnih skladov, kar razjasnjuje njihovo umestitev v 
sistem javnih financ in v javni sektor. Opredeljena je tudi 
odgovornost javnega sklada ter fizičnih oseb, ki so udeležene v 
postopku upravljanja, pri tem pa ta zakon skupaj z ostalimi 
sistemski zakoni, med njimi zakon o računskem sodišču, 
zagotavlja ustrezen nadzor nad delovanjem javnega sklada. Pri 
tem je tudi izrecno navedena pristojnost ustanovitelja za nadzor 
delovanjem javnih skladov. V okviru nadzorstvenih pristojnosti 
ustanovitelja je določeno, da je pri reševanju vprašanja pritožbe 
kot drugostopenjski organ bodisi pristojno ministrstvo, če je javni 
sklad ustanovila država, bodisi pristojni organ lokalne skupnosti, 
če je ustanovitelj lokalna skupnost. Zakon lahko določi tudi drug 
pritožbeni organ namesto organa lokalne skupnosti, kar bi prišlo 
v poštev v primeru, da je bil javni sklad ustanovljen s strani lokalne 
skupnosti na področju prenesene pristojnosti države na lokalno 
skupnost. V tem primeru bi bila ustanovitelj sklada lokalna 

skupnost, pritožbeni organ pa pristojno ministrstvo. Za opredelitev 
notranjega nadzora je določena nezdružljivost članstva v 
nadzornem svetu z drugimi funkcijami, tako da je članstvo v 
nadzornem svetu nezdružljivo v primerih, ki jih določajo 
posamezni zakoni, ki urejajo nezdružljivost funkcij in dejavnosti 
funkcionarjev, npr. sodnikov, tožilcev, članov računskega sodišča, 
itd. 

Iz besedila so bile izločene vse določbe, ki so se nanašale na 
javne sklade brez samostojne pravne osebnosti, saj bo tako 
imenovane 'proračunske sklade' predvidoma uredil poseben 
zakon o proračunih. 

Iz predloga zakona je bil v skladu s pripombami Sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve izločen pojem 
'javnega cilja', ki je bil nadomeščen z konkretnimi opredelitvami 
javnega interesa, ki ga posamezna oblika javnega sklada, torej 
javni finančni sklad, javni nepremičninski sklad oziroma javna 
ustanova zasleduje. 

Javni sklad je v prvem členu predloga zakona za drugo obravnavo 
opredeljen kot pravna oseba javnega prava, ki upravlja in razpolaga 
s premoženjem, ki ga je Republika Slovenija ali samoupravna 
lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa. 

Ureditev javnih skladov kot posebnega tipa osebe javnega prava 
je potrebno razlikovati od ureditve ustanov civilnega prava, katere 
ureja poseben zakon. V nasprotju z ustanovami, kjer gre za trajno 
odsvojitev premoženja za zasledovanje splošnokoristnega 
namena, se javni sklad ustanovi z javnimi sredstvi, ki se prenesejo 
na javni sklad za čas njegovega obstoja in se uporabljajo v zvezi 
z namenom, zaradi katerega je bil javni sklad ustanovljen. Pri tem 
torej ne gre za trajno in nepovratno razpolaganje s premoženjem, 
saj bi bilo tovrstno ravnanje s premoženjem države ali lokalnih 
skupnosti s sistemskega vidika skrajno vprašljivo. 

V nasprotju z ustanovami, ki na podlagi lastnih aktov urejajo tudi 
zunanja razmerja, torej upravičenja uporabnikov teh sredstev, 
pa javni skladi zaradi povezanosti z resorno politiko na določenem 
področju ne morejo sami urejati razpolaganja z javnimi sredstvi, 
tako da je urejanje razmerij nasproti uporabnikom teh sredstev 
prepuščeno zakonu ter podzakonskim predpisom Vlade in 
ministrov; sklad lahko z lastnimi pravili ureja le svoje interno 
poslovanje. 

Oblika javnega sklada je določena glede na namen, zaradi 
katerega je bil javni sklad ustanovljen, ter s tem povezano 
premoženje, ki je preneseno na javni sklad. Zakon zato loči tri 
oblike javnih skladov: javni finančni sklad, javni nepremičninski 
sklad in javno ustanovo. V okviru splošnega namena in vrste 
namenskega premoženja, ki opredeljujeta obliko javnega sklada 
bo namen posameznega sklada (podrobneje) določen bodisi z 
zakonom ali z ustanovitvenim aktom. 

Zakon vzpostavlja strogo ločitev od namenskega premoženja 
ter premoženja, ki ga kot sredstva za delo javnega sklada nameni 
ustanovitelj. V namensko premoženje sklad ne more posegati, 
zato je izrecno določeno, da javni sklad odgovarja z namenskim 
premoženjem le za obveznosti, ki so nastale v zvezi z namenom, 
zaradi katerega je bil javni sklad ustanovljen. Tako je za odškodnino 
nastalo zaradi npr. prometne nesreče zaposlenega v javnem 
skladu ni mogoče poseči v namensko premoženje, temveč le v 
premoženje, ki ga ima sklad na razpolago za svoje poslovanje. 
Ustanovitelj ne odgovarja za nobene obveznosti sklada, saj je v 
ta namen že prenesel določeno premoženje, ki ga lahko v primeru 

poročevalec, št. 56 34 19. julij 1999 



primanjkljaja s sklepom povečuje, s tem pa je tudi ohranjena 
transparenlnost javne porabe. 

Namenskost uporabe premoženja sklada je med drugim 
zagotovljena tudi preko nadzora ustanovitelja, ki iahko odpravi 
vsako razpolagalno pravno dejanje, ki je v nasprotju z namenom, 
zaradi katerega je bil javni sklad ustanovljen. V primeru, da je bila 
z odpravo dejanja povzročena škoda tretji osebi, je ta po splošnih 
predpisih upravičena do odškodnine. 

Predlog zakona za drugo obravnavo natančneje razlikuje način 
financiranja sredstev za delo iz državnega proračuna, s tem pa 
so ta sredstva podvržena neposredni proračunski kontroli in 
ostalim mehanizmov državnega proračuna. Gospodarjenje z 
namenskim premoženjem podrobno ureja ta predlog zakona, s 
tem da natančno opredeljuje način upravljanja in ohranjanja 
vrednosti namenskega premoženja. 

Črtane so bile določbe povezane z delom Računskega sodišča, 
nadzor nad poslovanjem pa je urejen v določbah Zakona o 
računskem sodišču, ki opredeljujejo nadzor nad osebami javnega 
prava. 

V prehodnih določbah predlog zakona ne predvideva več črtanja 
določb, ki opredeljujejo področja delovanja in osnovni namen 
obstoječih skladov, predvideva pa črtanje tistih določb področnih 
zakonov, ki opredeljujejo pravno organizacijsko obliko obstoječih 
skladov. 

Rok za preoblikovanje v javne sklade je poenoten za vse 
navedene osebe javnega prava in enotno določen najkasneje do 
30.9.2000, ko se bodo oblikovali javni skladi na podlagi 
revidiranega letnega poročila za leto 1999 in ob potrebni 
dokapitalizaciji s strani ustanovitelja. Obstoječi skladi se bodo 
preoblikovali v ustrezne oblike javnih skladov na podlagi 
ustanovitvenega akta, glede na vsebino in namen njihovega 
delovanja. 

Predlog zakona ne vsebuje kazenskih določb, saj kot sistemski 
statusni zakon vzpostavlja drugačne oblike odgovornosti, med 
njimi predvsem odškodninsko odgovornost za delovanje fizičnih 
oseb. Kazenske določbe s področja vsebine delovanja javnega 
sklada pa naj bi opredelili zakoni, ki bi urejali materialno podlago 
za delovanje javnih skladov. V primeru uporabe določil drugih 
zakonov (npr.Zakona o računovodstvu, Zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji, itd.) pa se tudi za javne sklade 
uporabljajo kazenske določbe teh zakonov. 
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Predlog zakona o 

ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar) 

- EPA 744 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 181. korespondenčni seji dne 
14. julija 1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27. maja 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Matej MORE, državni podsekretar v Ministrstvu za finance, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- dr. Nina PLAVŠAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Zavarovalnica 
1. člen 

(1) Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki je pridobila dbvoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 
za opravljanje zavarovalnih poslov. 
(2) V sodni register se ne sme vpisati ime zavarovalnica ter 
izpeljanka iz te besede, če pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje zavarovalnih poslov. 

Zavarovalni posli 
2. člen 

(1) Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje 
pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali 
pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj. 
(2) Zavarovanja se glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, 
razvrščajo v naslednje zavarovalne vrste: 
1. nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanjem nesreč pri 
delu in poklicnih obolenj) je zavarovanje, ki v primeru smrti ali 
izgube zdravja zaradi nezgode krije: 
- izplačilo dogovorjenih denarnih nadomestil, odškodnin oziroma 
povračil stroškov, v enkratnem znesku 
- obročno izplačevanje dogovorjenih denarnih nadomestil 
- kombinacijo izplačil po prejšnjih alineah, 

- izplačila zaradi poškodbe potnikov, 
2. zdravstveno zavarovanje je zavarovanje, ki krije: 
- enkratno denarno nadomestilo za delovno nezmožnost, 
- povračilo stroške zdravljenja, 
- kombinacijo izplačil po prejšnjih alineah, 
3. zavarovanje kopenskih motornih vozil je zavarovanje, ki krije 
vse škode na oziroma izgubo 
- kopenskih motornih vozil na lasten pogon, razen tirnih vozil, 
- kopenskih vozil brez lastnega pogona, 
4. zavarovanje tirnih vozil je zavarovanje, ki krije vse škode na 
oziroma izgubo tirnih vozil, 
5. letalsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije vse škode na 
oziroma izgubo zrakoplovov, 
6. zavarovanje plovil je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma 
izgubo morskih, rečnih in jezerskih plovil, 
7. zavarovanje prevoza blaga je zavarovanje, ki krije vse škode 
na oziroma izgubo blaga, vključno s prtljago, ne glede na vrsto 
prevoza, 
8. zavarovanje požara in elementarnih nesreč je zavarovanje, ki 
krije vse škode na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih 
krijejo zavarovanja iz 3. do 7. točke tega odstavka), ki nastane 
zaradi: 
- požara, 
- eksplozije, 
- nevihte, 
- drugih naravnih dogodkov, razen neviht, 
- jedrske energije, 
- pogrezanja in drsenja tal, 
9. drugo škodno zavarovanje je zavarovanje, ki krije vse škode 
na premoženju (razen škod na premoženju, ki jih krijejo 
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zavarovanja iz 3. do 7. točke tega odstavka), ki nastane zaradi 
toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (na primer tatvine), razen 
vzrokov iz 8. točke tega odstavka, 
10. zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil je 
zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe 
kopenskih motornih vozil z lastnim pogonom (vključno s 
prevozniško odgovornostjo), 
11. zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov je 
zavarovanje, ki krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe 
zrakoplovov (vključno s prevozniško odgovornostjo), 
12. zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil je zavarovanje, ki 
krije vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe morskih, rečnih 
in jezerskih plovil (vključno s prevozniško odgovornostjo), 
13. splošno zavarovanje odgovornosti je zavarovanje, ki krije 
druge vrste odgovornosti, razen odgovornosti iz 10. do 12. točke 
tega odstavka, 
14. kreditno zavarovanje je zavarovanje, ki v primeru splošne 
plačilne nesposobnosti kreditojemalca krije izplačilo 
- izvoznih kreditov, 
- kreditov z anuitetnimi odplačili, 
- hipotekarnih kreditov, 
- kmetijskih kreditov, 
15. kavcijsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije vračilo: 
- neposrednih jamstev, 
- posrednih jamstev, 
16. zavarovanje različnih finančnih izgub je zavarovanje, ki krije 
finančne izgube zaradi: 
- poklicnih nevarnosti 
- nezadostnih prihodkov (na splošno) 
- slabega vremena, 
- izgubljenega dobička, 
- nepredvidenih splošnih stroškov 
- nepredvidenih poslovnih stroškov, 
- izgube tržne vrednosti, 
- izpada najemnine oziroma prihodka, 
- posrednih poslovnih izgub, razen izgub iz prejšnjih alinej, 
- drugih neposlovnih izgub, 
- drugih finančnih izgub, 
17. zavarovanje stroškov postopka je zavarovanje, ki krije stroške 
odvetnikov in druge stroške postopka, 
18. zavarovanje pomoči je zavarovanje, ki krije pomoč osebam, 
ki zaidejo v težave na potovanju oziroma v drugih primerih 
odsotnosti od njihovega doma oziroma stalnega prebivališča, 
19. življenjsko zavarovanje (razen zavarovanj iz točk 20. do 23. 
tega odstavka), 
20. zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva, 
21. življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov 
je zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno 
tveganje povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov 
oziroma drugih vrednostnih papirjev investicijskih skladov, 
22. tontine, je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovancev 
dogovori, da bo skupno kapitalizirala njihove prispevke in razdelila 
tako kapitalizirano premoženje med tiste zavarovance, ki doživijo 
določeno starost oziroma med dediče umrlih zavarovancev, 
23. zavarovanje s kapitalizacijo izplačil je zavarovanje, ki temelji 
na aktuarskih izračunih in pri katerem prejme zavarovanec v 
zameno za enkratno oziroma obročno vplačevanje premij, izplačila 
v določenem obdobju in višini. 
(3) Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih 
vrst, se razvrščajo v naslednje zavarovalne podskupine: 
1. nezgodna in zdravstvena zavarovanja so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena, 
2. zavarovanja motornih vozil so zavarovanja iz zavarovalnih 
vrst iz četrte alinee 1. točke ter 3., 7. in 10. točke drugega odstavka 
tega člena, 
3. pomorska in transportna zavarovanja so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz četrte alinee 1. točke ter 4., 6., 7. in 12. točke 
drugega odstavka tega člena, 

4. zavarovanja zrakoplovov so zavarovanja iz zavarovalnih vrst 
iz četrte alinee 1. točke ter 5., 7. in 11. točke drugega odstavka 
tega člena, 
5. požarna in druga škodna zavarovanja so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz 8. in 9. točke drugega odstavka tega člena, 
6. zavarovanja odgovornosti so zavarovanja iz zavarovalnih vrst 
iz 10." do 13. točke drugega odstavka tega člena, 
7. kreditna in kavcijska zavarovanja so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz 14. in 15. točke drugega odstavka tega člena, 
8. škodna in nezgodna zavarovanja so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz 1. ter 3. do 13. in 16. točke drugega odstavka 
tega člena, 
(4) Zavarovanja, ki združujejo zavarovanja iz več zavarovalnih 
vrst, se združujejo v naslednje skupine: 
1. premoženjska zavarovanja po tem zakonu so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz 1. do 18. točke drugega odstavka tega člena, 
2. življenjska zavarovanja po tem zakonu so zavarovanja iz 
zavarovalnih vrst iz 19. do 23. točke drugega odstavka tega 
člena. 
(5) Pozavarovanje je zavarovanje presežkov iznad stopnje 
lastnega izravnavanja nevarnosti ene zavarovalnice pri drugi 
zavarovalnici. 
(6) Obvezna zavarovanja v prometu so zavarovanja, ki jih ureja 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/ 
94). 
(7) Dopolnilna zdravstvena zavarovanja so prostovoljna 
zdravstvena zavarovanja, ki krijejo razliko ali del razlike med 
celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih 
krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja 
obvezna zdravstvena zavarovanja. 

Opravljanje zavarovalnih poslov 
3. člen 

(1) Zavarovalne posle lahko opravlja: 
1. zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za 
opravljanje teh poslov pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor; 
2. podružnica tuje zavarovalnice, ki je za opravljanje teh poslov 
pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor; 
3. zavarovalnica države članice, ki v skladu s tem zakonom 
ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je 
v skladu s tem zakonom pooblaščena neposredno opravljati 
zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. 
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena smejo zavarovalne 
posle opravljati samo v zavarovalnih vrstah, za katere so pridobile 
dovoljenje pristojnega organa. 

Prepoved opravljanja zavarovalnih poslov 
4. člen 

Nihče drug razen oseb iz 3. člena tega zakona ne sme opravljati 
zavarovalnih poslov. 

Uporaba zakona za domače zavarovalnice 
5. člen 

(1) Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki imajo sedež v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice). 
(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za zavarovalnice, ki 
opravljajo izključno posle pozavarovanj (v nadaljnjem besedilu: 
pozavarovalnice), če v posameznih primerih ni drugače določeno. 
Ne glede na določbe prejšnjega stavka se za pozavarovanja ne 
uporabljajo določbe 80. do 86. člena, 125. do 133. člena in 208. do 
213. člena tega zakona. 
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(3) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za 
1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, 
št. 9/92, 13/93, 6/96 in 29/98); 
2. Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja, ustanovljen na 
podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. 
RS, ŠT. 12/92, 56/92, 13/93, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 1/97, 
29/97, 7/98 IN 54/98), 
3. Družbo za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, 
ustanovljeno na podlagi Zakona o Družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije (Ur.l. RS, št. 32/92,13/93, 37/95, 34/ 
96 in 31/97), 
če zakon, ki ureja poslovanje teh pravnih oseb ne določa drugače. 

Uporaba zakona za zavarovalnice držav članic 
6. člen 

(1) Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki imajo sedež na 
območju držav članic Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru 
Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice držav 
članic), če: 
1. v Republiki Sloveniji ustanovijo podružnico, ali 
2. če v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropskih skupnosti 
sklepajo zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: neposredno opravljanje zavarovalnih poslov). 
(2) Šteje se, da zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji: 
1. v primeru premoženjskih zavarovanj: 
- pri zavarovanju nevarnosti v zvezi z zemljišči in stavbami ter v 
zvezi s premičnimi stvarmi v teh stavbah, ki so zavarovane z isto 
zavarovalno pogodbo, če se nepremičnine nahajajo na območju 
Republike Slovenije; 
- pri zavarovanju vozil, če so ta vozila registrirana na območju 
Republike Slovenije; 
- pri zavarovanju nevarnosti v zvezi s potovanji in počitnicami 
kadar zavarovalna pogodba velja največ štiri mesece, če je bilo 
na območju Republike Slovenije opravljeno pravno dejanje, ki je 
privedlo do sklenitve zavarovalne pogodbe; 
2. v primeru drugih premoženjskih zavarovanj, razen zavarovanj 
iz 1. točke tega odstavka, in v primeru življenjskih zavarovanj: 
■ kadar je sklenitelj zavarovanja fizična oseba, če ima ta oseba 
bivališče na območju Republike Slovenije; 
■ kadar je sklenitelj zavarovanja pravna oseba, če se premoženje 
'e osebe, na katerega se nanaša zavarovanje, nahaja na območju 
Republike Slovenije. 
(3) Oseba države članice po tem zakonu je pravna oseba, ki ima 
sedež na območju države članice, oziroma fizična oseba, ki ima 
bivališče na območju države članice. 

Uporaba zakona za tuje zavarovalnice 
7. člen 

(1) Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki imajo sedež v tuji 
državi, če sklepajo zavarovalne pogodbe v Republiki Sloveniji ali 
če na kakršenkoli način reklamirajo svoje storitve v Republiki 
Sloveniji. 
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je bila 
zavarovalna pogodba sklenjena v Republiki Sloveniji, tudi če je 
sklenitelj zavarovanja fizična oseba, ki ima bivališče na območju 
Republike Slovenije, kadar je bila zavarovalna pogodba sklenjena 
s posredovanjem poklicnega posrednika ali svetovalca, in sicer 
ne glede na vrsto takšnega posredovanja. 
(3) Za tujo državo iz prvega odstavka tega člena se šteje območje 
države, ki ni država članica. 
(4) Tuja oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na 
območju tuje države, oziroma fizična oseba, ki ima bivališče na 
območju tuje države. 

(5) Posebne določbe tega zakona o zavarovalnicah s sedežem v 
Švicarskih konfederacijah (v nadaljnjem besedilu: švicarske 
zavarovalnice) in podružnicah teh zavarovalnic veljajo samo za 
premoženjska zavarovanja. 

Uporaba zakona za druge osebe 
8. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo za osebe, ki na območju 
Republike Slovenije na kakršen koli način posredujejo pri sklepanju 
zavarovanj, ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji. 

Udeležba in kvalificirani delež 
9. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20% deležem. 
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali 
deleže v kapitalu določene pravne osebe. 

Povezane osebe in posredne naložbe 
10. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, 
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače 
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo 
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja 
skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost 
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o 
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe 
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na 
poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe. 
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki 
so med seboj povezane: 
1. kot ožji družinski člani; 
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane 
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno 
udeležena v drugi osebi; 
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, 
ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena; 
4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah 
(Ur.l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98 - v nadaljnjem besedilu: 
ZGD); 
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri 
so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe. 
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se 
štejejo 
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot 
zakonska zveza; 
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne 
sposobnosti; 
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi 
dodeljene v skrbništvo. 
(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je 
odvisna oziroma obvladujoča družba v smislu 462. člena ZGD. 
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(5) Obvladovanje po tem zakonu je razmerje med odvisno in 
obvladujočo družbo oziroma temu razmerju podobno razmerje 
med katerokoli fizično in pravno osebo. 
(6) Kadar je v tem zakonu določeno, da zavarovalnica ne sme 
imeti naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša tako na 
neposredne kot tudi posredne naložbe. 
(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane z 
določeno pravno osebo iz šestega odstavka tega člena. 

Posredna pridobitev 
11. člen 

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih 
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, 
je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik 
pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki 
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju. 
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, 
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo 
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih 
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 

Uskladitev denarnih zneskov 
12. člen 

Minister, pristojen za finance uskladi denarne zneske določene v 
110., 112., 236. in 337. členu tega zakona, če se za več kot 10% 
spremeni razmerje tolarja proti EVRO po tečaju Banke Slovenije. 

2. STATUSNE DOLOČBE 

2.1. SKUPNE DOLOČBE 

Pravno organizacijska oblika 
13. člen 

(1) Zavarovalnica je lahko organizirana samo kot delniška družba 
ali kot družba za vzajemno zavarovanje. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je 
pozavarovalnica lahko organizirana samo kot delniška družba. 

Dejavnost zavarovalnice 
14. člen 

(1) Zavarovalnica sme opravljati samo zavarovalne posle. 
(2) Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle v posamezni 
zavarovalni vrsti ali skupini; skupaj pa lahko opravlja zavarovalne 
posle le v eni od naslednjih zavarovalnih skupin: 
1. življenjska zavarovanja, 
2. premoženjska zavarovanja. 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko 
zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini 
življenjskih zavarovanj, opravlja tudi zavarovalne posle v 
zavarovalnih vrstah nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja 
iz 1. in 2. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona, če se 
zanje uporabljajo podobne verjetnostne tabele in izračuni kot za 
življenjska zavarovanja. 

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
zavarovalnica opravlja tudi posle, ki so z zavarovalnimi posli v 
neposredni zvezi. 
(5) Za posle iz četrtega odstavka tega člena se štejejo zlasti: 
1. terminski posli, opcijski posli in posli s podobnimi finančnimi 
inštrumenti, če se opravljajo zaradi zaščite pred tveganji, ki 
nastajajo zaradi sprememb in nihanj tečajev in obrestnih mer, in 
so v skladu z določbami 124. člena tega zakona (zaščita naložb 
pred tržnimi tveganji), 
2. posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih 
primerih poškodovanih predmetov, ki ob reševanju škodnih 
primerov pripadejo zavarovalnici, 
3. izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, 
ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe, 
4. snemanje zavarovanih nevarnosti in ocenjevanje škod; 
5. opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z 
zavarovalnimi posli. 
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini 
življenjskih zavarovanj, opravlja tudi dejavnost upravljanja 
pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, če 
izpolnjuje pogoje, ki jih določa navedeni zakon. 
(7) Zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj lahko opravlja 
samo pozavarovalnica. Ne glede na določbo drugega odstavka 
tega člena lahko pozavarovalnica opravlja zavarovalne posle 
sklepanja pozavarovanj v vseh zavarovalnih skupinah. 
(8) Zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov v eni ali več zavarovalnih vrstah 
premoženjskih zavarovanj, lahko opravlja zavarovalne posle tudi 
v zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj, za katere ni 
pridobila dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. če zavarovanje krije nevarnost, 
- ki je povezana z nevarnostjo, ki jo krije zavarovanje v zavarovalni 
vrsti, za katero je zavarovalnica pridobila dovoljenje (v nadaljnjem 
besedilu: glavna nevarnost), 
- ki je v zvezi z istim predmetom kot glavna nevarnost, in 
- ki je pokrita z isto zavarovalno pogodbo; 
2. če gre za nevarnost, ki je v razmerju do glavne nevarnosti 
pomožnega pomena; 
3. če ne gre za nevarnost, ki jo krijejo zavarovanja iz 14. in 15. 
točke drugega odstavka 2. člena tega zakona; 
4. v primerih zavarovanj iz 17. točke drugega odstavka 2. člena 
tega zakona pa, če so izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 
- če glavno nevarnost krije zavarovanje iz 18. točke drugega 
odstavka 2. člena tega zakona, ali 
- če je glavna nevarnost povezana na uporabo morskih plovil 
oziroma je povezano z uporabo morskih plovil. 

2.2. ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA 

2.2.1. Splošne določbe 

Pojem 
15. člen 

(1) Zavarovalna delniška družba je delniška družba, ki pridobi 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 
zavarovalnih poslov. 
(2) Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo določbe ZGD, 
če ni v tem zakonu drugače določeno. 
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2.2.2. Osnovni kapital in delnice 

Osnovni kapital 
16. člen 

Najnižji znesek osnovnega kapitala zavarovalne delniške družbe 
je enak višini zajamčenega kapitala iz 112. člena tega zakona. 

Delnice 
17. člen 

(1) Delnice zavarovalne delniške družbe so lahko glasijo le na 
ime. 
(2) Delnice zavarovalne delniške družbe morajo biti v celoti 
vplačane v denarju in pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja 
osnovnega kapitala zavarovalne delniške družbe v sodni regis- 
ter. 
(3) Delnice zavarovalne delniške družbe morajo biti izdane v 
nematerializirani obliki. 
(4) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja v 
Primeru združitve zavarovalnic oziroma razdružitve zavarovalnice. 

2.2.3. Kvalificirani deleži 

Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža 
18. člen 

(1) Za pridobitev delnic zavarovalnice, na podlagi katerih oseba 
Posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež (v 
nadaljnjem besedilu: kvalificirani imetnik) v zavarovalnici, je 
Potrebno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (dovoljenje 
za pridobitev kvalificiranega deleža). 
(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena, mora za vsako nadaljnjo pridobitev delnic zavarovalnice, 
na podlagi katere doseže ali preseže mejo 20% 33% ali 50% 
deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu zavarovalnice, ali 
na podlagi katerih oseba postane obvladujoča družba 
zavarovalnice, pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. 
(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega 
oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice tako, da bi 
se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za katero je pridobila 
dovoljenje, mora o tem obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše način obveščanja iz 
tretjega odstavka tega člena. 
(5) Agencija za zavarovalni nadzor mora pred odločitvijo o izdaji 
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz 
drugega odstavka tega člena obvestiti pristojni nadzorni organ 
Posamezne države članice, če je bodoči kvalificirani imetnik ena 
°d naslednjih oseb: 
1- zavarovalnica, ki je v tej državi članici upravičena opravljati 
zavarovalne posle, 
2- obvladujoča oziroma odvisna družba zavarovalnice iz 1. točke 
'ega odstavka, 
3- oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo 
zavarovalnico iz 1. točke tega odstavka. 
(6) Če je bodoči kvalificirani imetnik zavarovalnica države članice 
oziroma tuja zavarovalnica, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za 
Pridobitev kvalificiranega deleža priložiti tudi soglasje oziroma 
mnenje pristojnega nadzornega organa. 

Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega 
deleža 

19. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 
mora oseba, ki želi pridobiti kvalificirani delež (v nadaljnjem 
besedilu: bodoči kvalificirani imetnik), priložiti listine iz 4. oziroma 
5. točke 66. člena tega zakona. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če iz podatkov, s 
katerimi razpolaga izhaja: 
1. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči 
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma 
zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči kvalificirani imetnik oziroma z 
njim povezane osebe, lahko ogroženo poslovanje zavarovalne 
delniške družbe v skladu s pravili o obvladovanju tveganj; 
2. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči 
kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma 
načina povezanosti med temi osebami, lahko onemogočeno 
oziroma bistveno oteženo opravljanje nadzora nad zavarovalno 
delniško družbo. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža tujemu bodočemu 
kvalificiranemu imetniku, če je ob upoštevanju predpisov države 
te osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te osebe pri 
uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano 
oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora v skladu z določbami 
tega zakona. 
(4) Pred odločitvijo na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka 
tega člena mora dati Agencija za zavarovalni nadzor osebi rok, ki 
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni, da se izjasni o 
razlogih za zavrnitev dovoljenja. 
(5) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje zavarovalnih poslov, se postopek odločanja o 
dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s postopkom 
odločanja o dovoljenju za opravljanje zavarovalnih poslov. 

Sankcija za kršitev 
20. člen 

(1) Če oseba pridobi oziroma ima delnice v nasprotju s prvim 
oziroma drugim odstavkom 18. člena tega zakona, iz delnic 
zavarovalne delniške družbe, s katerimi bi bila udeležena pri 
upravljanju zavarovalne delniške družbe v deležu, glede katerega 
krši navedeni določbi, nima glasovalne pravice. 
(2) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za čas, 
dokler iz teh delnic imetnik, ki jih je pridobil v nasprotju s prvim 
oziroma drugim odstavkom 18. člena tega zakona, nima 
glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pravicam drugih 
delničarjev zavarovalne delniške družbe v sorazmerju z njihovo 
udeležbo v osnovnem kapitalu zavarovalne delniške družbe, tako 
da je imetnik pri glasovanju udeležen zgolj z deležem delnic, s 
katerimi ne krši določbe prvega oziroma drugega odstavka 18. 
člena tega zakona. 

Odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega 
deleža 

21. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za 
pridobitev kvalificiranega deleža v naslednjih primerih: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov; 
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2. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani 
imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj, 
ki jih je storil kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe, 
ogroženo poslovanje zavarovalne delniške družbe v skladu s 
pravili o obvladovanju tveganj; 
3. če je zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani 
imetnik oziroma z njim povezane osebe, oziroma načina 
povezanosti med temi osebami, onemogočeno oziroma bistveno 
oteženo opravljanje nadzora nad zavarovalno delniško družbo; 
4. v primeru tujega kvalificiranega imetnika: če je ob upoštevanju 
predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju prakse 
države te osebe pri uporabi in izvrševanju teh predpisov, verjetno, 
da bo ovirano oziroma bistveno oteženo izvajanje nadzora v 
skladu z določbami tega zakona; 
5. če kvalificirani imetnik ponavljajoče krši obveznosti poročanja 
oziroma kako drugače ponavljajoče ovira opravljanje nadzora 
nad zavarovalniško skupino. 
(2) S pravnomočnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja za 
pridobitev kvalificiranega deleža imetnik kvalificiranega deleža 
izgubi glasovalne pravice iz delnic, na podlagi katerih je njegov 
delež pri glasovanju večji kot 10%. 

2.2.4. Uprava zavarovalne delniške družbe 

Uprava zavarovalne delniške družbe 
22. člen 

(1) Uprava zavarovalne delniške družbe mora imeti najmanj dva 
člana, ki zavarovalno delniško družbo skupaj zastopata in 
predstavljata v pravnem prometu. Nobeden izmed članov uprave 
zavarovalne delniške družbe oziroma prokurist ne sme biti 
pooblaščen za samostojno zastopanje zavarovalne delniške 
družbe za celoten obseg poslov iz dejavnosti zavarovalnice. 
(2) Člani uprave zavarovalne delniške družbe morajo biti v 
zavarovalni delniški družbi v delovnem razmerju za nedoločen 
čas in polni delovni čas. 
(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski jezik. Najmanj 
en član uprave mora imeti v Republiki Sloveniji središče 
uresničevanja svojih življenjskih interesov. 
(4) Uprava mora voditi posle zavarovalne delniške družbe v 
Republiki Sloveniji. 

Pogodba o zaposlitvi članov uprave 
23. člen 

(1) Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo vse posebne 
ugodnosti, ki jih imajo člani uprave zavarovalne delniške družbe 
in drugi delavci zavarovalne delniške družbe na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 
(2) Določba pogodbe o zaposlitvi člana uprave zavarovalne 
delniške družbe oziroma drugega delavca zavarovalne delniške 
družbe, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, je nična. 
(3) Posebne ugodnosti iz prvega odstavka tega člena so 
ugodnosti, ki se po predpisih o dohodnini štejejo za bonitete. 

Pogoji za člana uprave zavarovalne delniške družbe 
24. člen 

(1) Član uprave zavarovalne delniške družbe je lahko oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in 
izkušnje, potrebne za vodenje poslov zavarovalnice; 
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora 
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 
(2) Pogoj iz prve točke prvega odstavka tega člena je izpolnjen, 
če ima oseba zadostna teoretična in praktična znanja za vodenje 
zavarovalnih poslov. Šteje se, da je pogoj iz prve točke prvega 
odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj štiriletne 
izkušnje pri vodenju poslov zavarovalnice oziroma podjetja 
primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih 
primerljivih poslov. 

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
25. člen 

(1) Za člana uprave zavarovalne delniške družbe je lahko 
imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalne delniške 
družbe. 
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju 
pogojev iz 24. člena tega zakona. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko odloči, da mora kandidat 
za člana uprave v postopku odločanja o dovoljenju opraviti 
predstavitev vodenja poslov zavarovalne delniške družbe. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje iz prvega 
odstavka tega člena, če na podlagi listin iz drugega odstavka 
tega člena in predstavitve iz tretjega odstavka tega člena zaključi, 
da kandidat izpolnjuje pogoje za člana uprave zavarovalne 
delniške družbe. 
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo 
zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih oseba opravlja, oziroma zaradi 
ravnanj, ki jih je oseba storila, lahko ogroženo poslovanje 
zavarovalne delniške družbe v skladu s pravili o obvladovanju 
tveganj. 
(6) Če je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana 
uprave mora pred imenovanjem za opravljanje te funkcije v drugi 
zavarovalnici pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 
za imenovanje. Za dovoljenje se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena. 
(7) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje zavarovalnih poslov, se postopek odločanja o 
dovoljenju iz prvega odstavka tega člena združi s postopkom 
odločanja o dovoljenju za opravljanje zavarovalnih poslov. 

Dolžnosti člana uprave zavarovalne delniške družbe 
26. člen 

(1) Člani uprave zavarovalne delniške družbe morajo zagotoviti, 
da zavarovalna delniška družba posluje v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj kot so določena s tem zakonom in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, oziroma drugimi zakoni, ki urejajo 
poslovanje zavarovalne delniške družbe, in predpisi, izdanimi na 
njihovi podlagi. 
(2) Člani uprave zavarovalne delniške družbe morajo zagotoviti 
spremljanje tveganj, katerim je zavarovalna delniška družba 
izpostavljena pri poslovanju, ter sprejeti ustrezne ukrepe, s 
katerimi zavarovalna delniška družba obvladuje tveganja. 
(3) Člani uprave morajo zagotoviti organizacijo sistema notranjih 
kontrol na vseh področjih poslovanja zavarovalne delniške družbe 
in notranjo revizijo ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu s tem 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 
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(4) Člani uprave zavarovalne delniške družbe morajo zagotoviti, 
da zavarovalna delniška družba vodi poslovne in druge knjige ter 
poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti 
knjigovodske postavke, sestavlja računovodska in druga poročila 
ter poroča oziroma obvešča Agencijo za zavarovalni nadzor v 
skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

Obveščanje nadzornega sveta 
27. člen 

(1) Uprava zavarovalne delniške družbe mora nemudoma pisno 
obvestiti nadzorni svet zavarovalne delniške družbe o naslednjih 
dogodkih: 
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalne delniške 
družbe, 
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za 
opravljanje zavarovalnih poslov oziroma prepoved opravljanja 
posameznih zavarovalnih poslov, 
3. če se finančni položaj zavarovalne delniške družbe spremeni 
tako, da zavarovalna delniška družba ne dosega minimalnega 
kapitala iz 110. oziroma 111. člena tega zakona. 
(2) Član uprave zavarovalne delniške družbe mora nadzorni svet 
nemudoma pisno obvestiti o: 
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v nadzornih organih 
drugih pravnih oseb, 
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, 
član uprave sam oziroma njegov ožji družinski član pridobil delnice 
oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih član 
uprave skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni 
osebi doseže ali preseže kvalificirani delež, oziroma se njihov 
delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža. 

Odvzem dovoljenja 
28. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za 
opravljanje funkcije člana uprave zavarovalne delniške družbe: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
Podatkov; 
2. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz 26. in 27. 
člena tega zakona. 
(2) Če je bil nad članom uprave začet postopek za odvzem 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev, 
zaradi katerih je bil nad zavarovalno delniško družbo začet 
Postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih 
Poslov, lahko Agencija za zavarovalni nadzor oba postopka združi. 

2.2.5. Nadzorni svet zavarovalne delniške družbe 

Člani nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe 
29. člen 

(1) Za člana nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe ne 
fnore biti imenovana oseba, 
1. ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih ima zavarovalna 
delniška družba več kot 5% delež glasovalnih pravic ali delež v 
njihovem osnovnem kapitalu, 
2- ki je član nadzornega sveta ali uprave v drugi zavarovalnici. 
(2) Ne glede na določbe zakona, ki urejajo udeležbo delavcev pri 
upravljanju, delavci zavarovalne delniške družbe ne morejo biti 
Člani nadzornega sveta te zavarovalne delniške družbe. 
(3) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne velja za 
osebe, ki so člani nadzornega sveta oziroma uprave nadrejene 
zavarovalnice v zavarovalniški skupini. 

Pristojnosti nadzornega sveta zavarovalne delniške 
družbe 
30. člen 

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD, ima nadzorni 
svet zavarovalne delniške družbe tudi naslednje pristojnosti: 
1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike zavarovalne 
delniške družbe, 
2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta zavarovalne 
delniške družbe, 
3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih 
kontrol, 
4. daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa 
dela notranje revizije, 
5. odločanje o drugih zadevah, določenih s tem zakonom. 

Dolžnosti članov nadzornega sveta zavarovalne 
delniške družbe 

31. člen 

(1) Člani nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe morajo: 
1. nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja 
notranje revizije, 
2. obravnavati ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davčne 
inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad 
zavarovalno delniško družbo, 
3. preveriti letna in druga finančna poročila zavarovalne delniške 
družbe, in o tem izdelati obrazloženo mnenje, 
4. obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu 
notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave. 
(2) Člani nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe 
solidarno odgovarjajo zavarovalnici za škodo, ki je nastala kot 
posledica opustitve njihovih dolžnosti po prvem odstavku tega 
člena, razen če dokažejo, da So pošteno in vestno izpolnjevali 
svoje dolžnosti. 
(3) Član nadzornega sveta zavarovalne delniške družbe mora 
Agencijo za zavarovalni nadzor nemudoma obvestiti o: 
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v upravnih in 
nadzornih organih drugih pravnih oseb, 
2. pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno, 
član nadzornega sveta sam oziroma njegovi ožji družinski člani, 
pridobili delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi 
katerih član nadzornega sveta skupaj z njegovimi ožjimi 
družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani 
delež oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega 
deleža. 

2.2.6. Redna likvidacija zavarovalne delniške družbe 

Sklep skupščine o začetku likvidacijskega postopka 
32. člen 

(1) Skupščina zavarovalne delniške družbe lahko sprejme sklep 
o prenehanju zavarovalne delniške družbe. 
(2) Za likvidacijo zavarovalne delniške družbe na podlagi sklepa 
iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe ZGD o 
likvidaciji delniške družbe na podlagi sklepa skupščine, če ni v 
tem razdelku drugače določeno. 
(3) Določbe tega razdelka se smiselno uporabljajo tudi kadar 
skupščina zavarovalne delniške družbe sprejme sklep, s katerim 
se dejavnost zavarovalne delniške družbe spremeni tako, da 
zavarovalna delniška družba ne opravlja več zavarovalnih poslov. 
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Likvidacijski upravitelj zavarovalne delniške družbe 
33. člen 

Za likvidacijskega upravitelja zavarovalne delniške družbe je lahko 
imenovana samo fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje 
za člana uprave zavarovalne delniške družbe. 

Omejitev dovoljenja za opravljanje zavarovalnih 
poslov 

34. člen 

(1) Uprava zavarovalne delniške družbe mora obvestiti Agencijo 
za zavarovalni nadzor o sklepu iz prvega odstavka 32. člena 
tega zakona naslednji delovni dan po sprejemu sklepa. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi obvestila iz prvega 
odstavka tega člena izda odločbo, s katero: 
1. omeji veljavnost dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov 
na posle, ki so potrebni za izvedbo likvidacije zavarovalne delniške 
družbe, 
2. določi, v katerem obsegu se za zavarovalno delniško družbo v 
likvidaciji uporabljajo pravila o obvladovanju tveganj. 
(3) Po začetku likvidacije lahko zavarovalna delniška družba 
opravlja samo še tiste zavarovalne posle, ki so določeni z odločbo 
iz drugega odstavka tega člena. 

Ponovna pridobitev dovoljenja za opravljanje 
zavarovalnih poslov 

35. člen 

(1) Če skupščina zavarovalne delniške družbe odloči, da 
zavarovalna delniška družba deluje dalje, lahko zavarovalna 
delniška družba ponovno prične opravljati zavarovalne posle 
samo, če ponovno pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. 
(2) Predlogu za vpis sklepa iz prvega odstavka tega člena v 
sodni register je treba priložiti novo dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. 

2.3. DRUŽBA ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE 

2.3.1. Splošne določbe 

Pojem 
36. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba, ki opravlja 
zavarovalne posle za svoje člane po načelu vzajemnosti. 
(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja zavarovalne 
posle tudi za nečlane, če statut tako določa. 
(3) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja vse 
zavarovalne posle razen poslov pozavarovanja. 

Uporaba določb 
37. člen 

Za družbo za vzajemno zavarovanje se uporabljajo smiselno 

določbe prvega do šestega poglavja prvega dela ZGD, če ni v 
tem razdelku drugače določeno. 

Firma 
38. člen 

Firma družbe za vzajemno zavarovanje mora vsebovati označbo, 
da gre za družbo za vzajemno zavarovanje ("d.v.z."). 

2.3.2. Ustanovitev družbe za vzajemno zavarovanje 

Ustanovitev 
39. člen 

Družba za vzajemno zavarovanje se ustanovi tako, da ustanovitelji 
sprejmejo in podpišejo statut in vplačajo ustanovni kapital. 

Statut 
40. člen 

(1) Statut družbe za vzajemno zavarovanje mora biti izdelan v 
obliki notarskega zapisa. 
(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje mora določati: 
1. firmo in sedež družbe; 
2. vrste zavarovalnih poslov, ki jih bo družbe za vzajemno 
zavarovanje opravljala; 
3. obliko in način objav, pomembnih za družbo oziroma za člane; 
4. začetek članstva; 
5. višino ustanovnega kapitala; 
6. pogoje in način vplačila sredstev s strani članov; 
7. višino ter način oblikovanja varnostnih rezerv; 
8. pogoje in način uporabe dobička oziroma kritja izgub; 
9. število članov uprave in nadzornega sveta; 
10. najmanjše število članov skupščine, ki lahko uresničujejo 
manjšinske pravice. 
(3) Poleg primerov, določenih v 68. členu tega zakona, lahko 
Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja zavarovalnih poslov družbi za vzajemno zavarovanje, 
če so zaradi določb statuta ogroženi interesi članov. 

Vpis v sodni register 
41. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje pridobi lastnost pravne 
osebe z vpisom v sodni register. 
(2) Pri družbi za vzajemno zavarovanje se v sodni register vpišejo 
podatki določeni v 4. členu Zakona o sodnem registru (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 13/94 - v nadaljevanju ZSR), razen 
podatkov iz 7. točke 4. člena ZSR, in podatki, določeni v 1. točki 
prvega odstavka 5. člena ZSR. 
(3) Poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena se pri družbi 
za vzajemno zavarovanje v sodni register vpiše tudi višina 
ustanovnega kapitala. 
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2.3.3. Razmerja med družbo za vzajemno zavarovanje 
in člani 

Članstvo v družbi za vzajemno zavarovanje 
42. člen 

(1) Članstvo v družbi za vzajemno zavarovanje je vezano na 
obstoj zavarovalne pogodbe z družbo. 
(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko, če je tako izrecno 
določeno v statutu, sklepa zavarovalne pogodbe tudi tako, da s 
sklenitvijo zavarovalne pogodbe zavarovalec ne pridobi položaja 
člana družbe za vzajemno zavarovanje-. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti članov 
43. člen 

(1) Člani ne odgovarjajo za obveznosti družbe za vzajemno 
zavarovanje. 
(2) Član ne more pobotati svoje obveznosti do družbe za 
vzajemno zavarovanje na plačilo prispevkov in naknadnih vplačil 
s svojo terjatvijo do družbe za vzajemno zavarovanje. 
(3) Prispevki in naknadna vplačila članov kakor tudi obveznosti 
družbe za vzajemno zavarovanje v razmerju do članov, se lahko 
določijo ob enakih predpostavkah samo z uporabo enakih meril. 

2.3.4. Viri sredstev družbe za vzajemno zavarovanje 

Ustanovni kapital 
44. člen 

(1) Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje je potrebno 
oblikovati ustanovni kapital, ki je namenjen kritju stroškov 
ustanovitve, ter kritju organizacijskih in drugih stroškov povezanih 
z začetkom poslovanja. Če statut ne določa drugače, se ustanovni 
kapital lahko uporabi tudi za oblikovanje varnostnih rezerv. 
(2) Najnižji ustanovni kapital družbe za vzajemno zavarovanje je 
enak zajamčenemu kapitalu iz drugega odstavka 112. člena tega 
zakona. 
(3) Statut mora določiti pogoje in način vračila sredstev, vplačanih 
za oblikovanje ustanovnega kapitala. Če statut določa, da se 
sredstva, vplačana za oblikovanje ustanovnega kapitala, ne 
vračajo, mora določiti način uporabe teh sredstev. 
(4) Kadar družba za vzajemno zavarovanje po ustanovitvi 
Zahteva izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v 
dodatnih zavarovalnih vrstah, mora Agencija za zavarovalni 
nadzor kot pogoj za izdajo dovoljenja zahtevati ustrezno zvišanje 
Ustanovnega kapitala, če kritja stroškov, povezanih z začetkom 
Poslovanja v novih zavarovalnih vrstah ni mogoče zagotoviti na 
drugačen način. / 

Vplačilo in vračilo ustanovnega kapitala 
45. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje lahko prične s poslovanjem 
Sele, ko so v celoti in v denarju vplačana sredstva v višini 
ustanovnega kapitala. 
(2) Sredstva, vplačana za oblikovanje ustanovnega kapitala, se 
lahko vračajo samo iz dobička posameznega poslovnega leta. 

Vračila v posameznem letu ne smejo presegati zneska, ki je bil v 
tem letu namenjen oblikovanju varnostnih rezerv. 
(3) Osebe,-ki so zagotovile sredstva za oblikovanje ustanovnega 
kapitala, in ki niso člani družbe za vzajemno zavarovanje, nimajo 
pravice do vračila teh sredstev pred izpolnitvijo pogojev, določenih 
v drugem odstavku tega člena. Statut pa lahko določa, da imajo te 
osebe pravico sodelovati pri upravljanju družbe za vzajemno 
zavarovanje, oziroma da imajo pravico do izplačila obresti iz letnih 
prejemkov in do udeležbe na dobičku, ugotovljenem v letnem 
poročilu. 

Premije in naknadna vplačila 
46. člen 

(1) Statut mora določati pogoje in način za zagotavljanje sredstev 
za poslovanje družbe za vzajemno zavarovanje s strani članov. 
Sredstva, potrebna za poslovanje družbe za vzajemno 
zavarovanje v posameznem letu, se krijejo iz vnaprej določenih 
prispevkov (premij) članov. 
(2) Statut mora določati, ali in v kakšnem obsegu so člani dolžni 
vplačati naknadna vplačila, če ostala sredstva družbe za vzajemno 
zavarovanje ne zadoščajo za kritje izgub. Statut lahko namesto 
oziroma poleg naknadnih vplačil določi, da se znižajo obveznosti 
zavarovalnice, če sredstva družbe za vzajemno zavarovanje ne 
zadoščajo za kritje izgub. 
(3) Če statut določa obveznost naknadnih vplačil, morajo 
naknadna vplačila vplačati tudi osebe, ki so postale člani med 
letom, oziroma osebe, katerih članstvo je v tem letu prenehalo, in 
sicer v sorazmerju z obdobjem članstva v tem letu. Če se med 
poslovnim letom spremenijo prispevki (premije) oziroma 
zavarovalne vsote, ki so podlaga za določitev višine naknadnih 
vplačil, se naknadna vplačila merijo na podlagi višje osnove. 

Varnostne rezerve 
47. člen 

Statut mora določiti način oblikovanja rezerv za kritje izgub iz 
poslovanja (varnostne rezerve), in določiti kateri prispevki 
(premije) se letno uporabijo za oblikovanje varnostnih rezerv in 
najnižjo višino, ki jo morajo varnostne rezerve dosegati. 

Dodatni kapital 
48. člen 

Družba za vzajemno zavarovanje lahko na podlagi soglasja 
skupščine zbira dodatni kapital z izdajo podrejenih dolžniških 
instrumentov iz tretjega odstavka 107. člena tega zakona. 

Uporaba letnega dobička 
49. člen 

(1) Dobiček, izkazan v letnem poročilu, se lahko razdeli članom 
ali prenese v naslednje poslovno leto v obsegu ki ni potreben za: 
1. oblikovanje varnostnih rezerv oziroma drugih, s statutom 
določenih rezerv, ali 
2. vračito ustanovnega kapitala oziroma za druga izplačila, 
določena v statutu (tretji odstavek 45. člena zakona). 
(2) Statut mora določati merila, po katerih se dobiček razdeli 
članom, in zlasti, ali se dobiček posameznega poslovnega leta 
razdeli tudi osebam, ki so med letom izstopile iz članstva. 
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2.3.5. Organi družbe za vzajemno zavarovanje 

Organi družbe 
50. člen 

Organi družbe za vzajemno zavarovanje so uprava, nadzorni 
svet in skupščina. 

Uprava družbe za vzajemno zavarovanje 
51. člen 

(1) Upravo družbe za vzajemno zavarovanje imenuje nadzorni 
svet. 
(2) Za upravo družbe za vzajemno zavarovanje se smiselno 
uporabljajo določbe 246. do 260. člena ZGD in določbe 22. do 28. 
člena tega zakona. 

Nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje 
52. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje mora imeti najmanj tri članski 
nadzorni svet. Statut lahko določa, da ima nadzorni svet več kot 
tri člane, vendar največ dvajset članov. 
(2) Za nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje se 
smiselno uporabljajo določbe 263. do 279. člena ZGD in določbe 
29. do 31. člena tega zakona. 

Skupščina družbe za vzajemno zavarovanje 
53. člen 

(1) Člani družbe za vzajemno zavarovanje uresničujejo svoje 
pravice v družbi za vzajemno zavarpvanje na skupščini, če zakon 
ne določa drugače. 
(2) Skupščina je lahko organizirana kot skupščina vseh članov 
(skupščina članov) ali kot skupščina zastopnikov članov, ki morajo 
tudi sami biti člani (skupščina zastopnikov). Če statut določa, da 
je skupščina družbe za vzajemno zavarovanje organizirana kot 
skupščina zastopnikov, mora določiti tudi sestavo skupščine in 
postopek imenovanja zastopnikov. 
(3) Skupščina odloča v zadevah, za katere zakon ali statut izrecno 
določa, da o njih odloča skupščina. O vprašanjih v zvezi z vodenjem 
poslov lahko odloča skupščina samo, če to zahteva uprava, ali 
če to v primeru iz četrtega odstavka 274. člena ZGD zahteva 
nadzorni svet. 
(4) Kadar določbe ZGD, ki se uporabljajo za skupščino družbe 
za vzajemno zavarovanje na podlagi tega zakona, določajo 
manjšinske pravice delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo 
določen delež osnovnega kapitala, mora statut določati ustrezno 
število (manjšino) članov skupščine. 

Sklic skupščine in odločanje 
54. člen 

(1) Za sklic skupščine družbe za vzajemno zavarovanje, 
udeležbo na skupščini, zapisnik skupščine in pravico članov do 
obveščenosti se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 
281. člena, prvega odstavka 282. člena, 283. člena, 284. člena, 
prvega odstavka 285. člena, 286. člena, 288. člena, 289. člena, 
292. do 294. člena ZGD. Kadar navedene določbe govorijo o 
delničarjih, se pri uporabi za skupščino družbe za vzajemno 
zavarovanje šteje, da gre za člane skupščine. 
(2) Na skupščini se sestavi seznam prisotnih članov skupščine 
in njihovih zastopnikov, ki vsebuje njihovo ime in prebivališče. 

Seznam, ki ga podpiše predsednik, se pred glasovanjem da na 
vpogled udeležencem skupščine. 
(3) Za sprejem sklepa skupščine je potrebna večina oddanih 
glasov (navadna večina), če zakon ali statut ne določata višje 
večine. Za volitve lahko statut določi drugačne zahteve. 
(4) Če je skupščina organizirana kot skupščina članov, lahko za 
člane glasovalno pravico uresničujejo pooblaščenci. Pooblastilo 
mora biti pisno in ostane shranjeno pri družbi. 
(5) Član skupščine ne more niti v svojem imenu niti kot 
pooblaščenec oziroma zastopnik drugega člana sodelovati pri 
odločanju o tem, da se oprosti določene obveznosti ali o 
uveljavljanju zahtevka družbe proti njemu. 

Izredna in posebna revizija 
55. člen 

Za izredno in posebno revizijo družbe za vzajemno zavarovanje 
se smiselno uporabljajo 67. do 78. člena Zakona o prevzemih 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 47/97). Kadar navedene 
določbe govorijo o delničarjih, se pri uporabi za izredno oziroma 
posebno revizijo družbe za vzajemno zavarovanje šteje, da gre 
za člane skupščine. 

Ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov 
56. člen 

Za uveljavljanje ničnosti oziroma izpodbijanje sklepov skupščine 
družbe za vzajemno zavarovanje se smiselno uporabljajo določbe 
tretje do šeste alinee prvega odstavka 359. člena, drugega 
odstavka 359. člena, 360. do 368. člena in 370. člena ZGD. Kadar 
navedene določbe govorijo o delničarju, se pri uporabi za 
uveljavljanje ničnosti oziroma izpodbijanje sklepov skupščine 
družbe za vzajemno zavarovanje, v primeru iz drugega odstavka 
268. člena ZGD šteje, da gre za člana družbe za vzajemno 
zavarovanje, v vseh ostalih primerih pa, da gre za člana 
skupščine. 

2.3.6. Prenehanje družbe za vzajemno zavarovanje 

Razlogi prenehanja 
57. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje preneha: 
1. s pretekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
2. na podlagi sklepa skupščine (prostovoljna likvidacija); 
3. če je nad družbo zaključen stečajni postopek oziroma postopek 
prisilne likvidacije. 
(2) Za sklep skupščine o prenehanju družbe je potrebna 
tričetrtinska večina oddanih glasov. 
(3) Za veljavnost sklepa iz drugega odstavka tega člena je 
potrebno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Agencija za 
zavarovalni nadzor lahko zavrne zahtevo za dovoljenje samo, 
če v primeru prenehanja družbe za vzajemno zavarovanje interesi 
zavarovancev ne bi bili v zadostni meri zaščiteni. 

Prostovoljna likvidacija 
58. člen 

(1) Na podlagi veljavnega sklepa skupščine o prenehanju družbe 
izvede družba postopek za svojo likvidacijo. 
(2) Med likvidacijo veljajo za družbo za vzajemno zavarovanje 
enaki predpisi kot so veljali pred začetkom likvidacije, če iz določb 
tega zakona ali namena likvidacije ne izhaja drugače. 
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(3) Med likvidacijo družba ne sme sklepati novih zavarovanj niti 
povečati oziroma podaljšati obstoječih zavarovanj. 
(4) Sredstva, vplačana za oblikovanje ustanovnega kapitala, se 
lahko vrnejo šele, ko so poplačane ostale obveznosti družbe 
vključno z obveznostmi do članov iz zavarovanj, oziroma 
zagotovljeno ustrezno zavarovanje za poplačilo teh obveznosti. 
(5) Premoženje, ki ostane po poplačilu oziroma zagotoviti 
zavarovanja za poplačilo obveznosti iz četrtega odstavka tega 
člena, se razdeli osebam, ki so bile člani družbe za vzajemno 
zavarovanje v trenutku sprejema sklepa o prenehanju družbe. 
Razdelitev se opravi po merilih, ki jih statut določa za razdelitev 
dobička članom. 
(6) Za likvidacijske upravitelje se smiselno uporabljajo določbe o 
upravi družbe za vzajemno zavarovanje. 
(6) Če ni v prejšnjih odstavkih drugače določeno se za 
prostovoljno likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje smiselno 
uporabljajo določbe 374. do 376. člena, 381. člena, 383. do 386. 
člena, drugega odstavka 387. člena, 388. člena, in 390. do 393. 
člena ZGD in 32. do 35. člena tega zakona. 

Prenos zavarovalnih pogodb 
59. člen 

(1) Za prenos zavarovalnih pogodb je poleg pogojev, določenih v 
80. do 82. členu tega zakona, potrebno tudi soglasje skupščine. 
Za sklep skupščine o soglasju k prenosu zavarovalnih pogodb je 
potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov, če statut ne določa 
višje večine. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavrne zahtevo za 
izdajo dovoljenja za prevzem zavarovalnih pogodb tudi, če interesi 
članov iz članskega razmerja v družbi za vzajemno zavarovanje 
zaradi prenosa zavarovalnih pogodb ne bi bili zaščiteni v zadostni 
meri. 

Združitev 
60. člen 

(1) Dve ali več družb za vzajemno zavarovanje se lahko združijo, 
in sicer: 
1. s prenosom premoženja'ene ali več družb (prevzeta družba) 
na drugo družbo (prevzemna družba), pri čemer postanejo člani 
prevzetih družb člani prevzemne družbe (pripojitev), 
2. z ustanovitvijo nove družbe za vzajemno zavarovanje, na katero 
se prenese premoženje prevzetih družb, pri čemer postanejo 
člani prevzetih družb člani novoustanovljene prevzemne družbe 
(spojitev). 
(2) Za združitev je potrebno soglasje skupščin družb, ki se 
združujejo. Za sklep skupščine o soglasju k združitvi je potrebna 
tričetrtinska večina oddanih glasov, če statut ne določa višje 
večine. 
(3) Če ni v prejšnjih odstavkih drugače določeno, se za združitev 
družb za vzajemno zavarovanje smiselno uporabljajo določbe 
prve do tretje in pete do osme alinee 512. člena, 513. člena, 514. 
člena, 516. člena, 517. člena, 520. člena, prvega ter tretjega do 
petega odstavka 521. člena, 522. do 527. člena, 529. in 530. člena 
ZGD. Kadar navedene določbe govorijo o delničarjih oziroma 
delnicah se šteje, da gre za člane oziroma pravice in obveznosti 
članov. 

Prenos premoženja na zavarovalno delniško družbo 
61. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje lahko svoje celotno 
premoženje brez predhodne likvidacije prenese na zavarovalno 
delniško družbo. 
(2) Za prenos premoženja družbe za vzajemno zavarovanje na 
zavarovalno delniško družbo se smiselno uporabljajo določbe 
512. do 529. člena ZGD. Družba za vzajemno zavarovanje se 
šteje ?a prevzeto družbo, zavarovalna delniška družba pa za 
prevzemno družbo. 
(3) Za sklep skupščine družbe za vzajemno zavarovanje o 
soglasju k pogodbi o pripojitvi je potrebna tričetrtinska večina 
oddanih glasov, če statut ne določa višje večine: 

Preoblikovanje v delniško družbo 
62. člen 

(1) Družba za vzajemno zavarovanje se lahko preoblikuje v 
delniško družbo na podlagi sklepa skupščine. Za sklep skupščine 
je potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov, če statut ne določa 
višje večine. 
(2) Vsak član lahko do izteka tretjega dne pred zasedanjem 
skupščine ugovarja preoblikovanju s priporočenim pismom. 
(3) Najkasneje hkrati s sklicem skupščine mora uprava vse člane 
družbe obvestiti o vsebini predlaganega sklepa o preoblikovanju 
(peti in šesti odstavek tega člena) na način, ki ga za objave 
družbe določa statut. V obvestilu je potrebno člane poučiti o pravici 
do ugovora (drugi odstavek tega člena) in pravicah, ki izhajajo iz 
vloženega ugovora. 
(4) Za preoblikovanju je potrebno dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni nadzor zavrne 
zahtevo za izdajo dovoljenja, če bi preoblikovanje lahko ogrozilo 
interese članov. 

Sklep o preoblikovanju 
63. člen 

(1) Sklep o preoblikovanju mora določati osnovni kapital in znesek, 
na katerega se glasijo delnice, in druge za preoblikovanje potrebne 
spremembe statuta. Nominalni znesek osnovnega kapitala ne 
sme presegati vrednosti premoženja družbe za vzajemno 
zavarovanje zmanjšane za njene obveznosti. Znesek, na katerega 
se glasijo delnice mora biti enak najnižjemu znesku, na katerega 
se lahko glasijo delnice, ki ga določa ZGD. 
(2) Če sklep o preoblikovanju ne določa drugače, so člani družbe 
za vzajemno zavarovanje udeleženi v osnovnem kapitalu. Kadar 
sklep ne določa, da so vsi člani družbe za vzajemno zavarovanje 
v osnovnem kapitalu delniške družbe udeleženi z enakim deležem, 
se lahko delež posameznega člana določi samo na podlagi enega 
oziroma več naslednjih meril: 
1. višine zavarovalne vsote; 
2. višine prispevka (premije); 
3. višine zahtevanega kritja v primeru življenjskih zavarovanj; 
4. meril za razdelitev dobička; 
5. čas trajanja članstva. 
(3) Če udeležba posameznega člana ne doseže najnižjega 
nominalnega zneska delnice, se njegov delež v osnovnem kapitalu 
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ne upošteva. Ostali deleži se zaokrožijo tako, da so deljivi z 
najnižjim nominalnim zneskom delnice, in da je razdeljen celoten 
osnovni kapital. 
(4) Če je nominalni znesek, s katerim je član udeležen v osnovnem 
kapitalu delniške družbe, višji od deleža, določenega na podlagi 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena, mora član razliko 
vplačati delniški družbi. Če pa je nominalni znesek, s katerim je 
član udeležen v osnovnem kapitalu delniške družbe, nižji od deleža, 
določenega na podlagi prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena, oziroma če član ni udeležen v osnovnem kapitalu delniške 
družbe, mora razliko oziroma delež članu izplačati delniška družba. 

Izvedba preoblikovanja 
64. člen 

(1) Če ni v tem zakonu drugače določeno se za preoblikovanje 
družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo smiselno 
uporabljajo določbe 187. člena, 188. člena, 193. do 195. člena in 
548. člena ZGD. 
(2) Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v sodni re- 
gister dalje. Člani družbe za vzajemno zavarovanje so od tega 
trenutka dalje delničarji v skladu s sklepom o preoblikovanju. 
(3) Vsak delničar, ki je na način iz drugega odstavka 62. člena 
tega zakona ugovarjal preoblikovanju, lahko da svoje delnice 
družbi na razpolago. V takem primeru se smiselno uporablja 
določba 550. člena ZGD. 

3. OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH 
POSLOV 

3.1. DOVOLJENJA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 
ZAVAROVALNIH POSLOV 

3.1.1. Vrste dovoljenj 

Vrste dovoljenj 
65. člen 

(1) Zavarovalnica mora pred vpisom ustanovitve v sodni register 
pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 
zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za 
opravljanje zavarovalnih poslov). 
(2) Če se zavarovalnica združi z drugo zavarovalnico oziroma 
drugo pravno osebo, mora pred vpisom v sodni register sklepa o 
pripojitvi oziroma spojitvi pri prevzemni zavarovalnici, pridobiti 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: 
dovoljenje za združitev). 
(3) Zavarovalnica mora pred ustanovitvijo podružnice v tujini 
pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (v 
nadaljevanjem besedilu: dovoljenje za ustanovitev podružnice v 
tujini). 
(4) Zavarovalnica mora pred prenosom zavarovalnih pogodb na 
drugo zavarovalnico pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor. 
(5) Zavarovalnica mora za sklenitev pogodbe, s katero prenese 
pomemben del poslovanja na drugo zavarovalnico oziroma drugo 
osebo, pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za prenos izločenih poslov). 
(6) O dovoljenju iz drugega odstavka tega člena odloči Agencija 

za zavarovalni nadzor hkrati z odločitvijo o dovoljenju za opravljanje 
zavarovalnih poslov, razen kadar je bila zahteva za izdajo 
dovoljenja iz drugega odstavka tega člena vložena po tem, ko je 
prevzemna zavarovalnica pridobila dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov. 

3.1.2. Povoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov 

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje 
zavarovalnih poslov 

66. člen 

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov 
je treba priložiti: 
1. poslovni načrt; 
2. statut zavarovalnice v obliki overjenega prepisa notarskega 
zapisa; 
3. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova 
oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic 
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu zavarovalnice; 
4. za delničarje- pravne osebe, ki so imetniki kvalificiranih deležev, 
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega 
registra, 
- če je delničar delniška družba pa tudi izpisek delničarjev iz 
knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice, 
overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; 
za delničarje, ki so tuje pravne osebe je potrebno listine predložiti 
v overjenem prevodu; 
- računovodske izkaze za zadnji dve poslovni leti; 
5. seznam oseb, ki so povezane z imetniki kvalificiranih deležev 
z opisom načina povezave; 
6. drugo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti ali 
je zavarovalnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna 
opravljati zavarovalne posle, na katere se nanaša zahteva; 
7. pogodbe o opravljanju izločenih poslov, kadar bo zavarovalnica 
za opravljanje posameznih poslov pooblastila druge osebe. 
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov 
mora biti priloženo tudi potrdilo pooblaščenega aktuarja, da bo 
zavarovalnica sposobna zagotavljafl kapitalsko ustreznost glede 
na vrste zavarovanj in obseg poslov, ki jih bo opravljala. 

Odločanje o dovoljenju za opravljanje zavarovalnih 
poslov 

67. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloči o izdaji dovoljenja za 
vsako zavarovalno vrsto, v kateri sme zavarovalnica opravljati 
zavarovalne posle. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov v posamezni zavarovalni vrst, če ugotovi, 
da zavarovalnica izpolnjuje pogoje za opravljanje zavarovalnih 
poslov v tej zavarovalni vrsti. 
(3) V izreku dovoljenja Agencija za zavarovalni nadzor izrecno 
navede zavarovalne vrste, za katere dovoljenje velja. Če 
dovoljenje velja za vse zavarovalne vrste iz posamezne 
zavarovalne podskupine, lahko Agencija za zavarovalni nadzor 
v izreku dovoljenja navede to zavarovalno podskupino. 
(4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega člena 
odloči Agencija za zavarovalni nadzor o dovoljenju za opravljanje 
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj za vse zavarovalne 
vrsta in v izreku dovoljenja navede, da velja izključno za 
zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj. 
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Zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje 
zavarovalnih poslov 

68. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov: 
1. če delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev, nimajo 
dovoljenja iz prvega odstavka 19. člena tega zakona; 
2. če člani uprave nimajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave; 
3. če iz statuta zavarovalnice in druge dokumentacije izhaja, da 
zavarovalnica ni organizirana v skladu s tem zakonom; 
4. če iz statuta zavarovalnice in druge dokumentacije izhaja, da 
niso zagotovljeni pogoji za poslovanje zavarovalnice, določeni s 
tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi; 
5. če iz dokumentacije in drugih znanih okoliščin izhaja, da 
zavarovalnica kadrovsko, organizacijsko oziroma tehnično ne 
bo sposobna opravljati v poslovnem načrtu predvidenega obsega 
zavarovalnih poslov; 
6. če so določbe statuta zavarovalnice v nasprotju z določbami 
tega zakona oziroma določbami predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi; 
7. če izračunane premije in rezervacije ne zadoščajo za trajno in 
polno kritje obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih pogodb; 
8. če zavarovalnica ne izpolnjuje drugih pogojev, določenih s tem 
oziroma drugim zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi za opravljanje zavarovalnih poslov oziroma za opravljanje 
zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti, na katero se nanaša 
zahteva za izdajo dovoljenja. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, Agencija za 
zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje zavarovalnih poslov v delu, v katerem se nanaša na 
obvezna zavarovanja v prometu oziroma dopolnilna zdravstvena 
zavarovanja, če so splošni in posebni zavarovalni pogoji v 
nasprotju z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu 
oziroma dopolnilna zdravstvena zavarovanja. 

Poslovni načrt 
70. člen 

(1) Poslovni načrt iz 1. točke prvega odstavka 66. člena tega 
zakona mora vsebovati: 
1. temelje poslovne politike, 
2. navedbo posameznih zavarovalnih vrst, v katerih bo 
zavarovalnica opravljala zavarovalne posle, 
3. program predvidenega pozavarovanja s tabelami maksimalnega 
kritja za vse zavarovalne vrste, 
4. izračun zneska minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena 
tega zakona; 
5. predvideno višino ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov 
in stroškov razvijanja ter vire financiranja teh stroškov; 
6. oceno predvidenega likvidnostnega položaja in finančna 
sredstva, ki bodo na razpolago za kritje obveznosti in za 
zagotovitev kapitalske ustreznosti. 
7. elaborat o pričakovanih poslovnih izidih za najmanj triletno 
obdobje, zlasti o pričakovanih premijskih prihodkih, pričakovanih 
odškodninah oziroma zavarovalninah, pričakovanih stroških za 
provizije in drugih obratovalnih stroških ter o pričakovanem 
oblikovanju zavarovalnotehničnih rezervacij in rezerv. 
(2) Če se poslovni načrt nanaša na zavarovalne posle sklepanja 
pozavarovanj, mora vsebovati samo sestavine z 1., 4., 5. in 7. 
točke prvega odstavka tega člena. 
(3) Če namerava zavarovalnica opravljati obvezna zavarovanja 
v prometu oziroma dopolnilna zdravstvena zavarovanja, mora 
poslovni načrt obsegati tudi splošne in posebne zavarovalne 
pogoje, premijske sisteme ter druge zavarovalne podlage za 
izračun zavarovalnih premij in za oblikovanje zavarovalnotehničnih 
rezervacij. 
(4) Če namerava zavarovalnica opravljati zavarovalne posle v 
zavarovalni vrsti iz 18. točke drugega odstavka 2. člena tega 
zakona, mora poslovni načrt obsegati tudi opis sredstev, s katerimi 
zavarovalnica razpolaga, in ki so potrebna za izpolnitev nedenarnih 
obveznosti (nuđenja pomoči) zavarovalnice iz teh zavarovanj. 

Prenehanje dovoljenja za opravljanje zavarovalnih 
poslov 

69. člen 

(1) Dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov preneha: 
1. če zavarovalnica ne začne poslovati v šestih mesecih od izdaje 
dovoljenja, 
2. če zavarovalnica preneha z opravljanjem zavarovalnih poslov 
za več kot eno leto, 
3. z začetkom stečajnega postopka oziroma postopka prisilne 
likvidacije, 
4. z zaključkom redne likvidacije zavarovalnice, 
5. s prenosom vseh zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico. 
(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena, izda Agencija 
za zavarovalni nadzor sklep, s katerim ugotovi, da je dovoljenje 
prenehalo. 
(3) Zavarovalnica ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z 
opravljanjem zavarovalnih poslov: 
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena od dneva 
vročitve odločbe iz drugega odstavka tega člena, 
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko 
je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko, 
oziroma od dneva, ko ji je vročena odločba, s katero Agencija za 
zavarovalni nadzor odloči o začetku postopka prisilne likvidacije, 
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od dneva 
sprejema sklepa iz prvega odstavka 32. člena tega zakona, 
4. v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena z dnem, ko 
zavarovalnica pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor 
za prenos zavarovalnih pogodb. 

Pričetek opravljanja zavarovalnih poslov v posamezni 
zavarovalni vrsti 

71. člen 

Zavarovalnica mora obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor o 
začetku oziroma prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov v 
posamezni zavarovalni vrsti, za katere je pridobila dovoljenje. 

Sprememba zavarovalnih vrst 
72. člen 

(1) Zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov v določenih zavarovalnih vrstah, mora v 
primeru, če namerava pričeti z opravljanjem zavarovalnih poslov 
v drugih zavarovalnih vrstah, pridobiti dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor za takšno spremembo zavarovalnih vrst. 
(2) Za dovoljenje za spremembo zavarovalnih vrst iz prvega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 66. do 70. 
člena tega zakona. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za spremembo zavarovalnih vrst tudi: 
1. če ugotovi, da bi bilo zaradi opravljanja poslov v zavarovalni 
vrsti, na katero se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja, ogroženo 
poslovanje zavarovalnice v skladu s pravili o obvladovanju tveganj; 
2. če zavarovalnica ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje 
zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti, na katero se nanaša 
zahteva za izdajo dovoljenja. 
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3.1.3. Pooblaščeni aktuar 

Pooblaščeni aktuar 
73. člen 

(1) Pooblaščeni aktuar je oseba, ki ima dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje 
nalog pooblaščenega aktuarja, če oseba izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
1. da je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja, 
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje 
zoper premoženje in gospodarstvo na zaporno kazen najmanj 
treh mesecev. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor, predpiše pogoje za pridobitev 
in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog 
pooblaščenega aktuarja. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je bil pooblaščeni aktuar pravnomočno nepogojno obsojen 
za kaznivo dejanje zoper premoženje in gospodarstvo na zaporno 
kazen najmanj treh mesecev, 
3. če pooblaščeni aktuar huje krši pravila aktuarske stroke. 
(5) O odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
aktuarja mora Agencija za zavarovalni nadzor obvestiti 
zavarovalnice, za katere oseba, ki ji je bilo dovoljenje odvzeto, 
opravlja naloge pooblaščenega aktuarja. 
(6) Nadzor nad pooblaščenimi aktuarji opravlja Agencija za 
zavarovalni nadzor. Za nadzor nad pooblaščenim aktuarjem se 
smiselno uporabljajo določbe 171., 172., 173., 174., 176., 178., 
179., 182. in 183. člena tega zakona. 

Imenovanje pooblaščenega aktuarja 
74. člen 

(1) Zavarovalnica, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov, mora imenovati pooblaščenega aktuarja. 
(2) Za pooblaščenega aktuarja ne more biti imenovana oseba, ki 
v zavarovalnici opravlja funkcijo člana uprave ali prokurista ali ki 
je posredno ali neposredno udeležena v zavarovalnici. 
(3) O imenovanju pooblaščenega aktuarja mora zavarovalnica 
obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. 
(4) Če zavarovalnica v treh mesecih ne imenuje pooblaščenega 
aktuarja oziroma za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja 
imenuje osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, imenuje 
pooblaščenega aktuarja Agencija za zavarovalni nadzor. 

Razrešitev pooblaščenega aktuarja 
75. člen 

(1) Če po imenovanju pooblaščenega aktuarja Agencija za 
zavarovalni nadzor imenovani osebi odvzame dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja oziroma če v zvezi z 
imenovano osebo nastopijo okoliščine iz drugega odstavka 74. 
člena tega zakona, mora zavarovalnica imenovati novega 
pooblaščenega aktuarja. 
(2) Če zavarovalnica v primeru iz prvega odstavka tega člena ne 
imenuje novega pooblaščenega aktuarja, ji Agencija za zavarovalni 
nadzor z odredbo o odpravi kršitev naloži, da v roku, ki ne sme 
biti krajši od šestdeset dni, imenuje novega pooblaščenega 
aktuarja. 
(3) Če zavarovalnica v roku iz drugega odstavka tega člena ne 

imenuje novega pooblaščenega aktuarja, ga imenuje Agencija za 
zavarovalni nadzor. 

Naloge pooblaščenega aktuarja 
76. člen 

(1) Pooblaščeni aktuar mora preveriti, ali se izračunavajo premije 
in oblikujejo zavarovalnotehnične rezervacije v skladu s predpisi 
in ali so izračunane oziroma oblikovane tako, da zagotavljajo 
trajno izpolnjevanje vseh obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih 
pogodb. 
(2) Uprava mora dati pooblaščenemu aktuarju na razpolago vse 
podatke, ki jih ta potrebuje za opravljanje nalog iz prvega odstavka 
tega člena. 
(3) Pooblaščeni aktuar mora nadzornemu svetu in upravi hkrati z 
mnenjem k letnemu poročilu iz 158. člena tega zakona predložiti 
poročilo o ugotovitvah pooblaščenega aktuarja v zvezi z 
nadzorom, ki ga je v preteklem poslovnem letu opravljal na podlagi 
prvega odstavka tega člena. Poročilo mora obsegati zlasti razloge 
za pritrdilno mnenje, mnenje s pridržkom oziroma odklonilno 
mnenje pooblaščenega aktuarja k letnim izkazom. 
(4) Če pooblaščeni aktuar pri opravljanju nalog iz prvega odstavka 
tega člena ugotovi, da se premije ne izračunavajo oziroma 
zavarovalnotehnične rezervacije ne oblikujejo v skladu s predpisi 
oziroma, da so izračunane oziroma oblikovane tako, da je 
ogroženo trajno izpolnjevanje vseh obveznosti zavarovalnice iz 
zavarovalnih pogodb, mora o tem nemudoma poročati upravi 
zavarovalnice. Če uprava poročila pooblaščenega aktuarja ne 
upošteva na ustrezen način, mora pooblaščeni aktuar o tem 
nemudoma obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. 

3.1.4. Prenos izločenih poslov 

Pogodba o prenosu izločenih poslov 
77. člen 

(1) Pogodba o prenosu izločenih poslov je pogodba, s katero 
zavarovalnica prenese pomemben del poslovanja na drugo 
zavarovalnico oziroma drugo osebo. 
(2) Za pogodbe iz prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti 
pogodbe, s katerimi zavarovalnica za nedoločen čas oziroma za 
daljše obdobje prenese opravljanje naslednjih poslov: 
1. zastopanje pri sklepanju zavarovalnih pogodb; 
2. upravljanje s kritnim premoženjem zavarovalnice oziroma 
kritnim skladom; 
3. obdelavo škodnih primerov; 
4. vodenje računovodstva; 
v celoti ali v znatnem obsegu na drugo zavarovalnico oziroma 
drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: izločeni posli). 
(3) Pogodba o prenosu izločenih poslov mora določati obveznost 
osebe, ki prevzema opravljanje izločenih poslov, da zavarovalnici 
posreduje podatke iz drugega odstavka 79. člena tega zakona, ki 
jih sme zavarovalnica uporabiti samo za namen iz drugega 
odstavka 79. člena tega zakona. 

Dovoljenje za prenos izločenih poslov 
78. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za dovoljenje 
za prenos izločenih poslov, če bi bili glede na vrsto oziroma obseg 
izločenih poslov lahko ogroženi interesi zavarovancev, ali če bi 
bilo zaradi prenosa izločenih poslov lahko onemogočeno oziroma 
bistveno oteženo opravljanje nadzora nad zavarovalnimi posli, ki 
jih opravlja zavarovalnica. 
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(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko veljavnost dovoljenja 
veže na določene pogoje, če je to potrebno za zaščito interesov 
zavarovancev. 

Nadzor nad opravljanjem izločenih poslov 
79. člen 

(1) Določbe tega zakona o nadzoru nad zavarovalnicami se 
smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad osebo, ki opravlja izločene 
posle. 
(2) Zavarovalnica mora na zahtevo Agencije za zavarovalni 
nadzor tej posredovati vse podatke o pravnem in finančnem 
položaju ter poslovanju osebe, s katero je sklenila pogodbo o 
prenosu izločenih poslov. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za prenos 
izločenih poslov: 
1. če nastopijo okoliščine iz prvega odstavka 78. člena tega 
zakona, 
2. če zavarovalnica ne izpolni pogojev, določenih na podlagi 
drugega odstavka 78. člena tega zakona. 

3.1.5. Prenos zavarovalnih pogodb 

Prenos zavarovalnih pogodb 
80. člen 

(1) Zavarovalnica lahko s pogodbo na drugo zavarovalnico (v 
nadaljnjem besedilu: prevzemna zavarovalnica) prenese 
zavarovalne pogodbe v posamezni zavarovalni skupini ali 
zavarovalni vrsti (v nadaljnjem besedilu: zavarovalni portfelj) hkrati 
s prenosom kritnega premoženja v vrednosti rezervacij, ki jih je 
potrebno oblikovati za zavarovalni portfelj, ki je predmet prenosa, 
oziroma kritnega sklada, ki ga je potrebno oblikovati za zavarovalni 
portfelj, ki je predmet prenosa. 
(2) Za prenos zavarovalnih pogodb ni potrebno soglasje 
zavarovalcev. 
(3) Pogodba iz prvega odstavka tega člena prične učinkovati z 
dnem, ko zavarovalnica pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor za prenos zavarovalnih pogodb. Pred tem zavarovalnega 
portfelja ni dovoljeno prenesti na prevzemno zavarovalnico. 
(4) Prevzemna zavarovalnica mora o prenosu zavarovalnih 
pogodb obvestiti zavarovalce z objavami v sredstvih javnega 
obveščanja na območju, na katerem zavarovanja, ki so predmet 
prenosa, krijejo nevarnosti. 
(5) Zavarovalnica lahko prenese zavarovalne pogodbe na 
1. drugo zavarovalnico s sedežem v Republiki Sloveniji, 
2. svojo podružnico oziroma podružnico druge zavarovalnice, s 
sedežem v Republiki Sloveniji, če ima podružnica sedež v državi 
članici, 
3. zavarovalnico države članice oziroma njeno podružnico v 
Republiki Sloveniji oziroma drugi državi članici, 
4. podružnico tuje zavarovalnice, če je sedeže podružnice v 
Republiki Sloveniji, 
5. podružnico tuje zavarovalnice, če je sedež podružnice v državi 
članici, in če zavarovanja, ki so predmet prenosa, krijejo izključno 
nevarnosti v tej državi članici. 

Zahteva za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih 
pogodb 
81. člen 

Zahteva za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb 
mora obsegati: 
1. seznam zavarovalnih pogodb po posameznih zavarovalnih 
vrstah, ki so predmet prenosa, s splošnimi pogoji za ta 

zavarovanja, in izračuni rezervacij za ta zavarovanja; 
2. seznam kritnega premoženja oziroma premoženja kritnega 
sklada z navedbo vrednosti in podatkov, na podlagi katerih je 
mogoče preveriti izračun te vrednosti; 
3. v priemru iz 1., 2. in 4. točke petega odstavka 80. člena tega 
zakona: spremembo poslovnega načrta prevzemne 
zavarovalnice, ki je potrebna zaradi prevzema zavarovalnih 
pogodb; 
4. pogodbo o prenosu zavarovalnih pogodb. 

Odločanje o dovoljenju za prenos zavarovalnih 
pogodb 
82. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb, če je vrednost kritnega 
premoženja oziroma premoženja kritnega sklada, nižja od višine 
rezervacij, ki jih je potrebno oblikovati za zavarovalni portfelj, ki je 
predmet prenosa, oziroma če obstojajo drugi razlogi, zaradi katerih 
bi lahko bili ogroženi interesi zavarovalcev. 
(2) V primerih iz 1., 2. in 4. točke petega odstavka 80. člena tega 
zakona Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja tudi, če prevzemna zavarovalnica ne izpolnjuje pogojev 
za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalnih skupinah 
oziroma vrstah, ki so predmet prenosa, oziroma če bi bilo zaradi 
prevzema portfelja ogroženo poslovanje prevzemne 
zavarovalnice v skladu s pravili o obvladovanju tveganj. 
(3) Če zavarovalnica prenaša zavarovalne pogodbe na svojo 
podružnico v državi članici, mora Agencija za zavarovalni nadzor 
pred odločitvijo o izdaji dovoljenja zaprositi za mnenje pristojni 
nadzorni organ države članice. Če pristojni nadzorni organ države 
članice v roku treh mesecev od prejema zaprosila ne odgovori, 
se šteje, da prenosu zavarovalnih pogodb ne nasprotuje. 
(4) V primeru iz 3. točke petega odstavka 80. člena tega zakona 
lahko Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za prenos 
zavarovalnih pogodb samo, če pristojni nadzorni organ države 
članice izda potrdilo, da bo zavarovalnica države članice dosegala 
minimalno kapitalsko ustreznost tudi po prevzemu zavarovalnih 
pogodb. 
(5) Če v primeru iz četrtega odstavka tega člena zavarovanje 
krije nevarnosti tudi v drugi državi članici, lahko Agencija za 
zavarovalni nadzor izda dovoljenje za prenos zavarovalnih pogodb 
samo, če s prenosom soglaša pristojni nadzorni organ te države 
članice. Če pristojni nadzorni organ te države članice v roku treh 
mesecev od prejema zahteve za soglasje o soglasju ne odloči, 
se šteje, da s prenosom soglaša. 
(6) Določbe četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi v primeru, če se zavarovalne pogodbe prenašajo na 
podružnico švicarske zavarovalnice v Republiki Sloveniji. 
(7) Če potrebuje tuja zavarovalnica za prenos zavarovalnih 
pogodb njene podružnice v državi članici soglasje Agencije za 
zavarovalni nadzor, mora Agencija za zavarovalni nadzor odločiti 
o tem soglasju. 
(8) Če zavarovalnica države članice prenaša zavarovalne 
pogodbe na svojo podružnico v Republiki Sloveniji, mora Agencija 
za zavarovalni nadzor morebitne ugovore proti prenosu sporočiti 
pristojnemu nadzornemu organu države članice v roku treh 
mesecev od prejema zaprosila za mnenje. 
(9) Če je za prenos zavarovalnih pogodb zavarovalnice države 
članice potrebno potrdilo Agencije za zavarovalni nadzor v smislu 
četrtega odstavka tega člena, mora Agencija za zavarovalni 
nadzor izdati ustrezno potrdilo oziroma odločiti o zavrnitvi zahteve 
za izdajo takega potrdila. 
(10) Če zavarovalnica države članice prenaša zavarovalne 
pogodbe na zavarovalnico druge države članice in zavarovanja, 
ki so predmet prenosa, krijejo tudi nevarnosti v Republiki Sloveniji, 
lahko Agencija za zavarovalni nadzor zavrne soglasje v smislu 
petega odstavka tega člena, če s prenosom interesi zavarovalcev 
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niso zaščiteno v zadostni meri. O zavrnitvi soglasja mora odločiti 
v roku treh mesecev od prejema obvestila pristojnega nadzornega 
organa države članice o nameravanem prenosu. 

3.2. ZAVAROVALNI POGOJI IN OBVEŠČANJE 
ZAVAROVALCEV 

Zavarovalna pogodba in splošni zavarovalni pogoji 
83. člen 

(1) Če zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, mora 
zavarovalna pogodba obsegati zlasti določbe o: 
1. dogodkih, z nastopom katerih nastane obveznost 
zavarovalnice opraviti izpolnitev na podlagi zavarovalne pogodbe, 
in primerih, v katerih je zaradi posebnih razlogov obveznost 
zavarovalnice izključena; 
2. načinu izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti 
zavarovalnice; 
3. določitvi in plačilu premije, in o pravnih posledicah, če premija ni 
plačana; 
4. 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; 
5. izgubi zahtevkov iz zavarovalne pogodbe v primeru zamude 
rokov; 
6. v primeru življenjskih zavarovanj tudi o pogojih in obsegu izplačil 
akontacij in posojil na zavarovalno polico, o pogojih, pod katerimi 
je zavarovalec udeležen na dobičku zavarovalnice, in merilih za 
izračun te udeležbe, ter o pogojih in načinu izračuna odkupne 
vrednosti ter kapitalizacije. 
(2) V primeru družbe za vzajemno zavarovanje so obvezne 
določbe iz prvega odstavka tega člena lahko namesto v 
zavarovalni pogodbi vsebovane v statutu. 
(3) Določbe zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka tega člena 
lahko v škodo zavarovalca odstopajo od splošnih zavarovalnih 
pogojev samo: 
1. če so za to podani razlogi, ki so utemeljeni glede na predmet 
zavarovanja, in 
2. če je zavarovanec na takšno odstopanje izrecno pisno pristal. 
(4) V primeru zavarovanja stroškov postopka iz 17. točke drugega 
odstavka 2. člena tega zakona zavarovalna pogodba ne sme 
določati, da zavarovalnica krije samo stroške pravnega 
zastopanja po odvetniku oziroma drugi osebi, ki jo imenuje 
zavarovalnica. 
(5) Zavarovalna pogodba ne sme biti v nasprotju s prisilnimi 
določbami drugih zakonov, ki urejajo zavarovalno pogodbo 
oziroma posamezne vrste zavarovalnih pogodb. 

Obveščanje zavarovalcev ob sklenitvi zavarovalne 
pogodbe 
84. člen 

(1) Kadar je zavarovalec fizična oseba, mora zavarovalnica ob 
sklenitvi zavarovalne pogodbe iz 83. člena tega zakona s pisnim 
obvestilom zavarovalca seznaniti s podatki o: 

1. firmi, pravno organizacijski obliki, sedežu in naslovu 
zavarovalnice in podružnice, preko katere se sklepa zavarovalna 
pogodba; 
2. splošnih zavarovalnih pogojih, ki veljajo za zavarovalno 
razmerje, in pravu, ki velja za zavarovalno pogodbo; 
3. kadar se za zavarovalno razmerje ne uporabljajo splošni pogoji: 
o načinu izpolnitve, obsegu in dospelosti obveznosti 
zavarovalnice; 
4. času trajanja zavarovalne pogodbe; 
5. o višini premije, pri čemer mora biti 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; 
6. roku, v katerem ponudnika veže ponudba; 
7. pravici do preklica oziroma odstopa; 
8. nazivu in naslovu nadzornega organa, ki je pristojen za nadzor 
nad zavarovalnico, kateremu je mogoče nasloviti pritožbe zoper 
zavarovalnico oziroma zavarovalnega posrednika. 
(2) V primeru življenjskega zavarovanja in nezgodnega 
zavarovanja s pravico do povračila dela zavarovalne premije, 
mora obvestilo zavarovalcu poleg podatkov iz prvega odstavka 
obsegati tudi podatke o: 
1. osnovah in merilih za udeležbo na dobičku; 
2. tabeli odkupnih vrednosti; 
3. minimalni zavarovalni vsoti za spremembo zavarovanja v 
zavarovanje brez premije (kapitalizacija) in o pravicah iz takega 
zavarovanja; 
4. v primeru zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema 
naložbeno tveganje: o kritnem skladu, ki je oblikovan za ta 
zavarovanja, in strukturi naložb tega kritnega sklada; 
5. o davčni ureditvi, ki velja v primeru zavarovanja. 

Obveščanje zavarovalcev v času trajanja 
zavarovalne pogodbe 

85. člen 

(1) V času trajanja zavarovalne pogodbe iz 83. člena tega zakona 
mora zavarovalnica zavarovalce obveščati o: 
1. spremembi firme, pravno organizacijske oblike, sedeža ali 
naslova zavarovalnice oziroma podružnice, preko katere je bila 
sklenjena zavarovalna pogodba; 
2. spremembah podatkov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 84. 
člena tega zakona oziroma podatkov iz 1. do 4. točke drugega 
odstavka 84. člena tega zakona, če je do teh sprememb prišlo 
zaradi spremembe predpisov. 
(2) V času trajanja zavarovalne pogodbe iz drugega odstavka 84. 
člena tega zakona mora zavarovalnica oziroma zavarovalni 
posrednik enkrat letno obvestiti zavarovalca tudi o stanju udeležbe 
na dobičku. 

Vsebina splošnih pogojev in obvestil 
86. člen 

Besedilo splošnih zavarovalnih pogojev in obvestil iz 84. oziroma 
85. člena tega zakona mora biti enopomensko oblikovano, 
pregledno razčlenjeno, razumljivo in sestavljeno v slovenskem 
jeziku. 
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3.3. OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH POSLOV IZVEN 
OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Opravljanje zavarovalnih poslov v državi članici 
87. člen 

(1) Zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle, za katere je 
pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, na območju 
države članice bodisi preko podružnice bodisi neposredno, če 
izpolnjuje pogoje, določene s predpisi te države članice. 
(2) Šteje se, da zavarovalnica opravlja zavarovalne posle v državi 
članici, če sklepa zavarovanja, ki krijejo nevarnosti v tej državi. 
(3) Pri določitvi države članice, v kateri zavarovanja krijejo 
nevarnosti, se primerno uporablja drugi odstavek 6. člena tega 
zakona. 

Pričetek opravljanja zavarovalnih poslov v državi 
članici 

88. člen 

(1) Zavarovalnica, ki namerava pričeti z opravljanjem zavarovalnih 
poslov v državi članici, mora o tem obvestiti Agencijo za 
zavarovalni nadzor, in navesti državo članico, v kateri namerava 
pričeti z opravljanjem zavarovalnih poslov. Obvestilo mora 
obsegati opis zavarovalnih poslov, ki jih bo opravljala, z navedbo 
vrste in obsega teh poslov po posameznih zavarovalnih vrstah. 
Obvestilu mora biti priložena sprememba poslovnega načrta in 
potrdilo z vsebino iz drugega odstavka 66. člena tega zakona. Če 
namerava zavarovalnica v državi članici ustanoviti podružnico, 
mora obvestilo obsegati tudi: 
1. imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice; 
2. naslov podružnice v državi članici, na katerem bo mogoče 
pridobiti dokumentacijo o podružnici. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor mora najkasneje v enem 
mesecu obvestilo iz prvega odstavka tega člena posredovati 
pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti 
zavarovalnico. 
(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena mora 
Agencija za zavarovalni nadzor pristojnemu nadzornemu organu 
države članice posredovati tudi: 
1. izjavo, da zavarovalnica dosega minimalno kapitalsko 
ustreznost, 
2. podatke o zavarovalnih vrstah, v katerih sme zavarovalnica 
opravljati zavarovalne posle, v skladu z dovoljenjem za opravljanje 
zavarovalnih poslov. 
(4) Zavarovalnica lahko prične z opravljanjem zavarovalnih poslov 
v državi članici z iztekom dveh mesecev, šteto od dne, ko prejme 
obvestilo Agencije za zavarovalni nadzor iz drugega odstavka 
tega člena. 
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Agencija 
za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za posredovanje obvestila 
nadzornemu organu države članice, če na podlagi podatkov, s 
katerimi razpolaga in dokumentacije iz prvega odstavka tega 
člena, in ob upoštevanju načrtovanega obsega poslovanja, ugotovi 
da zavarovalnica ne dosega minimalne kapitalske ustreznosti, 
oziroma, če bi bilo zaradi začetka opravljanja zavarovalnih poslov 
v državi članici lahko ogroženo poslovanje zavarovalnice v skladu 
s pravili o obvladovanju tveganj 
(6) Agencija za zavarovalni nadzor prepove zavarovalnici 
nadaljnje opravljanje zavarovalnih poslov v državi članici, če 
nastopijo okoliščine iz petega odstavka tega člena. 

Sprememba podatkov iz obvestila 
89. člen 

(1) Določba 88. člena tega zakona se smiselno uporablja tudi, če 
namerava zavarovalnica, ki je v skladu s četrtim odstavkom 88. 
člena tega zakona pričela z opravljanjem zavarovalnih poslov v 
državi članici, razširiti opravljanje zavarovalnih poslov na posle v 
zavarovalnih vrstah, ki niso bile navedene v obvestilu iz prvega 
odstavka 88. člena tega zakona, oziroma če se spremenijo druge 
okoliščine oziroma pogoji, o katerih je Agencija za zavarovalni 
nadzor obvestila pristojni nadzorni organ države članice z 
obvestilom iz drugega odstavka 88. člena. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora Agencija 
za zavarovalni nadzor nemudoma obvestiti pristojni nadzorni or- 
gan države članice, če zavarovalnica ne dosega minimalne 
kapitalske ustreznosti. 

Nadzor nad opravljanjem zavarovalnih poslov v 
državi članici 

90. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor nad 
podružnico zavarovalnice v državi članici oziroma nad 
neposrednim opravljanjem zavarovalnih poslov v državi članici. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zaprosi pristojni nadzorni 
organ države članice, v kateri zavarovalnica opravlja zavarovalne 
posle, da opravi pregled poslovanja podružnice zavarovalnice v 
tej državi članici, če se s tem postopek nadzora pospeši oziroma 
poenostavi oziroma če je to v skladu z interesi učinkovitosti, 
enostavnosti, hitrosti oziroma manjših stroškov postopka. Pod 
enakimi pogoji se lahko pooblaščene osebe Agencije za 
zavarovalni nadzor udeležijo nadzora, ki ga izvaja pristojni 
nadzorni organ države članice. 
(3) Če zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v državi 
članici kljub opozorilu pristojnega nadzornega organa države 
članice krši predpise te države članice, sprejme Agencija za 
zavarovalni nadzor ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom. 
Agencija za zavarovalni nadzor mora nemudoma obvestiti pristojni 
nadzorni organ države članice o ukrepih, ki jih je sprejela. 
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici odvzame 
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, mora o tem 
nemudoma pisno obvestiti pristojne nadzorne organe držav članic, 
v katerih zavarovalnica opravlja zavarovalne posle. 

Poročanje o zavarovalnih poslih v državah članicah 
91. člen 

(1) Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v državi članici, 
mora Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o zavarovalnih poslih 
v posamezni državi članici, in sicer ločeno za zavarovalne posle, 
ki jih opravlja preko podružnice, in za zavarovalne posle, ki jih 
opravlja na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov. 
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke 
o višini premij, zahtevkov in provizij, brez odbitkov pozavarovanj. 
(3) Podrobnejšo vsebino poročil, ter način in roke poročanja 
predpiše Agencija za zavarovalni nadzor. 
(4) Na zahtevo pristojnega nadzornega organa države članice 
posreduje Agencija za zavarovalni nadzor informacije o vsebini 
poročil iz prvega odstavka tega člena v agregatni obliki pristojnemu 
nadzornemu organu države članice. 
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Opravljanje zavarovalnih poslov v tuji državi 
92. člen 

(1) Zavarovalnica sme opravljati zavarovalne posle v tuji državi 
samo preko podružnice. 
(2) Za ustanovitev podružnice v tujini mora zavarovalnica pridobiti 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. 
(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice v tujini 
se smiselno uporabljajo določbe prvega in četrtega do šestega 
odstavka 88. člena tega zakona. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavrne zahtevo za 
izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tujini tudi, če je ob 
upoštevanju predpisov države, v kateri namerava zavarovalnica 
ustanoviti podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse pri 
izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano izvajanje 
nadzora v skladu z določbami tega zakona. 

3.4. PROSTO OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH 
POSLOV ZAVAROVALNIC DRŽAV ČLANIC 

Zavarovalnice držav članic 
93. člen 

(1) Zavarovalnica, ki je v državi članici upravičena opravljati 
zavarovalne posle v posameznih zavarovalnih vrstah, lahko 
zavarovalne posle v teh zavarovalnih vrstah opravlja tudi na 
območju Republike Slovenije, bodisi preko podružnice, bodisi 
neposredno. 
(2) Za zavarovalnico iz prvega odstavka tega člena oziroma 
njeno podružnico na območju Republike Slovenije veljajo naslednje 
določbe tega zakona in na njihovi podlagi izdani predpisi: 
1. 83. do 86. člen, 
2.227. člen, 
3. določbe zakonov iz šestega in sedmega odstavka 2. člena 
tega zakona. 

Pričetek opravljanja zavarovalnih poslov 
94. člen 

(1) Podružnica zavarovalnice države članice lahko v Republiki 
Sloveniji prične opravljati zavarovalne posle, če pristojni nadzorni 
organ države članice Agencijo za zavarovalni nadzor 
1. obvesti o podatkih z vsebino iz prvega odstavka 88. člena tega 
zakona, o katerih ga je obvestila zavarovalnica države članice, 
2. izjavi, da zavarovalnica države članice razpolaga s potrebnim 
kapitalom. 
(2) Podružnica zavarovalnice države članice lahko v Republiki 
Sloveniji začne opravljati zavarovalne posle z iztekom dveh 
mesecev, šteto od dne, ko Agencija za zavarovalni nadzor prejme 
obvestilo pristojnega nadzornega organa države članice iz prvega 
odstavka tega člena. 
(3) Za spremembo zavarovalnih vrst, v katerih podružnica države 
članice opravlja zavarovalne posle se smiselno uporablja 2. točka 
prvega odstavka in drugi odstavek tega člena. 
(4) Podružnica zavarovalnice države članice mora prenehati z 
opravljanjem zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji: 
1. če pristojni nadzorni organ države članice odloči, da 
zavarovalnica države članice ne razpolaga z ustreznim kapitalom 
za nadaljnje opravljanje zavarovalnih poslov prek podružnice, ali 
2. če preneha dovoljenje zavarovalnice države članice za 
opravljanje zavarovalnih poslov. 
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sme 
zavarovalnica države članice pričeti z opravljanjem obveznih 

zavarovanj v prometu, če Agenciji za zavarovalni nadzor predloži 
potrdilo Slovenskega zavarovalnega združenja, iz katerega izhaja, 
da je zavarovalnica države članice: 
1. članica Slovenskega zavarovalnega združenja, 
2. pristopila k škodnemu skladu za kritje škod, ki jih povzročijo 
neznani in nezavarovani vozniki. 
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sme 
zavarovalnica države članice pričeti z opravljanjem obveznih 
zavarovanj v prometu oziroma dopolnilnih zdravstvenih 
zavarovanj samo, če pridobi soglasje Agencije za zavarovalni 
nadzor k splošnim in posebnim zavarovalnim pogojem za ta 
zavarovanja. 

Nadzor nad opravljanjem zavarovalnih poslov 
zavarovalnice države članice 

95. člen 

(1) Nadzor nad zavarovalnico države članice, ki opravlja 
zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, opravlja 
pristojni nadzorni organ države članice. 
(2) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih 
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pregled 
poslovanja zavarovalnice te države članice. 
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni 
organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot 
Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi določb 276. do 281. 
člena tega zakona. 
(4) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice 
mora Agencija za zavarovalni nadzor opraviti pregled poslovanja 
podružnice zavarovalnice te države članice na območju Republike 
Slovenija. 
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je Agencija 
za zavarovalni nadzor pristojna opraviti pregled poslovanja 
zavarovalnice te države članice na območju Republike Slovenije 
v skladu z določbami 276. do 281. člena tega zakona zaradi 
nadzora nad poslovanjem v skladu z določbami iz drugega 
odstavka 93. člena tega zakona. 

Ukrepi nadzora nad zavarovalnico države članice 
96. člen 

(1) Če zavarovalnica države članice na območju Republike 
Slovenije krši določbe iz drugega odstavka 93. člena tega zakona, 
ji Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo naloži odpravo kršitev. 
(2) Če zavarovalnica države članice v roku, določenem z odredbo, 
ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka tega člena, 
obvesti Agencija za zavarovalni nadzor pristojni nadzorni organ 
te države članice. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zavarovalnici države 
članice za kršitve storjene na območju Republike Slovenije izreče 
tudi dodatni ukrep prepoved sklepanja novih zavarovalnih pogodb, 
če so izpolnjeni pogoji, določeni v 10. točki drugega odstavka 
180. člena tega zakona. 
(4) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena mora 
Agencija za zavarovalni nadzor obvestiti pristojni nadzorni organ 
države članice. 
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko 
Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici države članice 
izreče začasno prepoved sklepanja novih zavarovalnih pogodb, 
ne da bi predhodno obvestila pristojni nadzorni organ države 
članice, če zaradi zaščite interesov zavarovancev ni mogoče 
odlašati. 
(6) Agencija za zavarovalni nadzor mora o začasni prepovedi 
sklepanja zavarovalnih pogodb obvestiti pristojni nadzorni organ 
države članice in Evropsko komisijo takoj, ko je to mogoče. 
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3.5. OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH POSLOV TUJIH 
ZAVAROVALNIC 

Opravljanje zavarovalnih poslov tuje zavarovalnice 
97. člen 

(1) Tuja zavarovalnica lahko na ozemlju Republike Slovenije 
opravlja zavarovalne posle samo preko podružnice. 
(2) Podružnica tuje zavarovalnice mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
1. posle podružnice morata voditi dve poslovodji, za kateri se 
smiselno uporabljajo določbe 22. do 26. člena in 28. člena tega 
zakona; 
2. podružnica mora biti ustrezno kadrovsko in tehnično 
usposobljena za opravljanje zavarovalnih poslov; 
3. podružnica mora razpolagati z ustreznim lastnim kapitalom; za 
lastni kapital podružnice se smiselno uporabljajo določbe 110. 
oziroma 111. člena tega zakona; 
4. podružnica mora na ozemlju Republike Slovenije deponirati 
določen denarni znesek oziroma drugo ustrezno finančno 
premoženje, kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz zavarovalnih 
pogodb, sklenjenih na območju Republike Slovenije, oziroma, ki 
krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: 
jamstveni depozit) v višini ene četrtine lastnega kapitala 
podružnice. 
(3) Za podružnico tuje zavarovalnice veljajo naslednje določbe 
tega zakona in na njihovi podlagi izdani predpisi: 
1. 83. do 86. člen, 
2. 227. člen, 
3. določbe zakonov iz šestega in sedmega odstavka 2. člena 
tega zakona, 

_4. določbe 5., 7. in 8. poglavja. 
(4) Za nadzor nad tujo zavarovalnico in podružnico, ki jo je 
ustanovila na območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo 
določbe 11. poglavja tega zakona. 

Dovoljenje za ustanovitev podružnice 
98. člen 

(1) Tuja zavarovalnica lahko na ozemlju Republike Slovenije 
ustanovi podružnico, če pridobi dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor. 
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je 
potrebno priložiti: 
1. akt o ustanovitvi podružnice; 
2. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države 
sedeža za matično zavarovalnico; 
3. statut oziroma pravila matične zavarovalnice; 
4. revidirana poslovna poročila matične zavarovalnice za zadnja 
tri leta poslovanja; 
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o lastnikih matične 
zavarovalnice: ustrezno listino, ki verodostojno izkazuje lastnike 
in njihove deleže pri upravljanju matične zavarovalnice; 
6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države 
sedeža za pravne osebe, ki so pri upravljanju matične 
zavarovalnice udeležene z več kot 10%; 
7. poslovni načrt z vsebino, določeno v 70. členu tega zakona; 
8. izjavo, da bo podružnica vodila in hranila vso dokumentacijo, ki 
se nanaša na poslovanje podružnice, na sedežu podružnice, 
9. dokaze o zagotovitvi ustreznega lastnega kapitala in 
jamstvenega depozita, 
10. dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je 
podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna 
opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva za izdajo 
dovoljenja. 

(3) Agencija za zavarovalni nadzor v dovoljenja za ustanovitev 
podružnice tuje zavarovalnice določi način zagotovitve 
jamstvenega depozita. 
(4) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice tuje 
zavarovalnice se smiselno uporablja 68. člen tega zakona. 
(5) Agencija za zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje zavarovalnice tudi, 
1. če je ob upoštevanju predpisov države sedeža te zavarovalnice 
oziroma ob upoštevanju prakse te države pri uporabi in 
izvrševanju teh predpisov, verjetno, da bo ovirano izvajanje 
nadzora v skladu z določbami tega zakona, ali 
2. če zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji v tej državi 
ne morejo opravljati zavarovalnih poslov ali če zaradi predpisov 
te države oziroma prakse pri izvrševanju teh predpisov nimajo 
enakih konkurenčnih možnosti za opravljanje zavarovalnih poslov 
kot jih imajo zavarovalnice te države. 

Posebne določbe za podružnico švicarske 
zavarovalnice 

99. člen 

(1) Za podružnico švicarske zavarovalnice na območju Republike 
Slovenije se ne uporabljajo naslednje določbe tega zakona: 
- 7. točka 68. člena v zvezi s četrtim odstavkom 98. člena tega 
zakona, 
- 3. in 4. točka drugega odstavka 97. člena tega zakona, 
- 2. točka petega odstavka 98. člena tega zakona. 
(2) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za ustanovitev podružnice 
švicarske zavarovalnice mora Agencija za zavarovalni nadzor 
obvestiti pristojni nadzorni organ Švicarske konfederacije in ga 
zaprositi za mnenje. Če pristojni nadzorni organ Švicarske 
konfederacije v roku treh mesecev od prejema zaprosila ne 
odgovori, se šteje, da ustanovitvi podružnice ne nasprotuje. 
(3) Pred odločitvijo o odvzemu dovoljenja za ustanovitev 
podružnice švicarske zavarovalnice mora Agencija za zavarovalni 
nadzor obvestiti pristojni nadzorni organ Švicarske konfederacije 
in ga zaprositi za mnenje. Če Agencija za zavarovalni nadzor 
pred pridobitvijo mnenja iz prejšnjega stavka podružnici švicarske 
zavarovalnice izreče prepoved sklepanja zavarovalnih pogodb, 
mora o tem nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ Švicarske 
konfederacije. 

4. SODELOVANJE Z NADZORNIMI 

ORGANI IN ORGANI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov 
100. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor in organi, ki so pristojni za 
nadzor drugih finančnih organizacij, morajo na zahtevo 
posameznega nadzornega organa posredovati temu organu vse 
podatke glede zavarovalnice oziroma druge finančne organizacije, 
ki jih potrebuje v postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno 
organizacijo, v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj oziroma pri 
odločanju o drugih posamičnih zadevah. 
(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o 
nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če so te 
ugotovitve pomembne tudi za delo drugih nadzornih organov. 
(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja 
nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na podlagi 
predhodnega mnenja nadzornih organov. 
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(4) Nadzorni organi morajo vse podatke, ki jih pridobijo na podlagi 
prejšnjih odstavkov tega člena oziroma na podlagi izmenjave 
podatkov z nadzornimi organi držav članic oziroma tujih držav, 
varovati kot zaupne in jih smejo uporabiti samo za namene, za 
katere so bili ti podatki pridobljeni. 

Obdelava podatkov in posredovanje informacij 
101. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojen zbirati in obdelovati 
podatke, o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje 
njenih nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom. 
(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni 
za izvrševanje nalog in pristojnosti Agencije za zavarovalni 
nadzor, določenih s tem zakonom se štejejo zlasti podatki o: 
1. dovoljenjih za opravljanje zavarovalnih poslov in drugih 
dovoljenjih, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 
tega zakona; 
2. članih uprave in nadzornih svetov zavarovalnic, njihovi 
organizaciji, delovanju notranjih revizij; 
3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju zavarovalnih 
poslov zavarovalnic v državah članicah, in podružnicah oziroma 
neposrednem opravljanju zavarovalnih poslov zavarovalnic 
držav članic v Republiki Sloveniji; 
4. podružnicah zavarovalnic v tuji državi in podružnicah tujih 
zavarovalnic v Republiki Sloveniji; 
5. spoštovanju določb o obvladovanju tveganj iz 5. poglavja in 6. 
poglavja tega zakona in na njihovi podlagi izdanih predpisov, 
6. poročilih iz 140. člena tega zakona; 
7. imetnikih kvalificiranih deležev iz 18. člena tega zakona; 
8. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz 
166. člena tega zakona; 
9. izvršenih ukrepih nadzora iz 177. člena tega zakona; 
10. informacije, ki jih je Agencija za zavarovalni nadzor pridobila v 
okviru izmenjave informacij od pristojnih nadzornih organov držav 
članic. 
(3) Podatke iz drugega odstavka tega člena sme Agencija za 
zavarovalni nadzor posredovati: 
1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih 
nadzornih organov na podlagi 100. člena tega zakona; 
2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za 
izpolnjevanje svojih nalog nadzora nad opravljanjem zavarovalnih 
poslov in če za te organe velja obveznost varovanja zaupnih 
podatkov v obsegu, določenem v četrtem odstavku 100. člena 
tega zakona; 
3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo za 
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem 
zavarovalnih poslov, ob pogoju vzajemnosti in če za te organe 
velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem 
v četrtem odstavku 100. člena tega zakona; 
4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad zavarovalnico; 
5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku 
nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske 
izkaze zavarovalnice; 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme 
Agencija za zavarovalni nadzor podatke iz 10. točke drugega 
odstavka tega člena posredovati samo, če je to izrecno dovolil 
organ, ki je te podatke posredoval Agenciji za zavarovalni nadzor. 

Obveščanje Evropske komisije o zavrnitvah zahtev 
za posredovanje obvestila 

102. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor mora obveščati Evropsko komisijo 
o zavrnitvah zahtev za posredovanje obvestila iz petega odstavka 
88. člena tega zakona. 

Obveščanje Evropske komisije o razmerjih s tujimi 
državami 
103. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor mora obvestiti Evropsko 
komisijo o: 
1. izdaji vsakega dovoljenja zavarovalnici, katere posredno ali 
neposredno nadrejena družba je pravna oseba s sedežem v tuji 
državi; 
2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, 
na podlagi katerega tuja oseba postane nadrejena družba 
zavarovalnice. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor obvešča Evropsko komisijo 
o vseh pomembnejših ovirah, na katere so naletele zavarovalnice 
pri opravljanju zavarovalnih poslov v tujih državah. 
(3) Če Evropska komisija odloči, da morajo nadzorni organi držav 
članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o zahtevah oseb 
posamezne tuje države, mora Agencija za zavarovalni nadzor s 
sklepom prekiniti postopek za največ tri mesece v zadevah 
odločanja o; 
1. zahtevah za izdajo dovoljenja zavarovalnici, katere posredno 
ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s sedežem 
v tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije; 
2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega 
deleža, na podlagi katerega tuja oseba s sedežem v tuji državi, 
na katero se nanaša odločitev Evropske komisije, postane" 
obvladujoča družba zavarovalnice. 
(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi tretjega 
odstavka tega člena, rok za odločitev iz prvega odstavka 304. 
člena tega zakona ne teče. 
(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma prekinitev 
postopkov iz tretjega odstavka tega člena podaljša, mora Agencija 
za zavarovalni nadzor s sklepom podaljšati prekinitev postopka 
iz tretjega odstavka tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo 
Evropskega sveta. 
(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne veljajo za: 
1. ustanovitev zavarovalnice kot odvisne družbe zavarovalnice, 
ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega 
odstavka tega člena upravičena opravljati zavarovalne posle v 
državi članici, oziroma od te zavarovalnice odvisne družbe; 
2. pridobitev kvalificiranega deleža, katerega bodoči imetnik bo 
zavarovalnica, ki je v trenutku sprejema odločitve iz tretjega 
oziroma petega odstavka tega člena upravičena opravljati 
zavarovalne posle v državi članici, oziroma od te zavarovalnice 
odvisna družba. 
(7) Agencija za zavarovalni nadzor mora Evropsko komisijo na 
njeno zahtevo obvestiti o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz 
prvega odstavka tega člena oziroma o vsaki zahtevi za pridobitev 
kvalificiranega deleža, na podlagi katerega bi tuji imetnik postal 
obvladujoča družba zavarovalnice, če Evropska komisija te 
podatke potrebuje za ugotovitev dejstev, pomembnih za sprejem 
odločitve na podlagi tretjega oziroma petega odstavka tega člena. 
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5. OBVLADOVANJE TVEGANJ 

5.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Obvladovanje tveganj 
104. člen 

(1) Zavarovalnica mora zagotoviti, da vedno razpolaga z 
ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrste zavarovalnih poslov, 
ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju 
teh poslov (kapitalska ustreznost). 
(2) Zavarovalnica mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je 
zavarovalnica izpostavljena pri posameznih oziroma vseh vrstah 
zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, nikoli ne presežejo omejitev 
določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 
(3) Zavarovalnica mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku 
sposobna pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) 
ter da je trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti 
(solventnost). 

5.2. KAPITAL ZAVAROVALNICE 

Kapital zavarovalnice 
105. člen 

Kapital zavarovalnice se zaradi ugotavljanja izpolnjevanja določb 
o obvladovanju tveganj (v nadaljnjem besedilu: kapital) izračuna 
na način, določen v naslednjih členih tega razdelka. 

Temeljni kapital 
106. člen 

(1) Pri izračunu temeljnega kapitala zavarovalnice se upoštevajo 
naslednje postavke: 
1. vplačani osnovni oziroma ustanovni kapital in vplačani presežek 
kapitala, razen vplačanega osnovnega kapitala in presežka 
kapitala na podlagi prednostnih kumulativnih delnic; 
2. rezerve zavarovalnice; 
3. preneseni dobiček preteklih let; 
4. dobiček tekočega poslovnega leta, vendar največ do višine 
50% tega dobička po odbitku davkov in drugih dajatev, ki bremenijo 
dobiček, če je višino dobička potrdil pooblaščeni revizor; 
5. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz 
1. do 3. točke tega odstavka. 
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala se kot odbitne upoštevajo 
naslednje postavke: 
1. lastne delnice; 
2. neopredmetena dolgoročna sredstva; 
3. prenesena izguba in izguba tekočega leta; 
4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz 
prejšnjih točk tega odstavka. 
(3) Temeljni kapital mora biti vedno najmanj enak zajamčenemu 
kapitalu iz 112. člena tega zakona. 

Dodatni kapital 
107. člen 

(1)Pri izračunu dodatnega kapitala zavarovalnice se upoštevajo 
naslednje postavke: 
1. osnovni kapital in presežek kapitala, vplačan na podlagi 
prednostnih kumulativnih delnic; 

2. podrejeni dolžniški instrumenti; 
3. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz 
prejšnjih točk tega odstavka. 
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu 
dodatnega kapitala upoštevajo največ v obsegu, določenem s 
predpisom iz 109. člena tega zakona glede na višino temeljnega 
kapitala. 
(3) Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji in drugi 
finančni instrumenti, iz katerih ima imetnik v primeru stečaja 
oziroma likvidacije izdajatelja pravico do poplačila šele po poplačilu 
drugih upnikov izdajatelja, oziroma ki so glede dospelosti in drugih 
lastnosti primerni za pokrivanje morebitnih izgub zaradi tveganj, 
ki jim je pri poslovanju izpostavljena zavarovalnica. 

Izračun kapitala 
108. člen 

(1) Pri izračunu kapitala zavarovalnice se seštevek temeljnega 
in dodatnega kapitala zmanjša za naslednje postavke: 
1. naložbe zavarovalnice v delnice oziroma podrejene dolžniške 
instrumente drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih 
organizacij, v katerih kapitalu je zavarovalnica udeležena z več 
kot 10% in druge naložbe v te osebe, ki se pri ugotavljanju 
kapitalske ustreznosti teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega 
kapitala, 
2. naložbe zavarovalnice v delnice oziroma podrejene dolžniške 
instrumente drugih zavarovalnic oziroma drugih finančnih 
organizacij, ki niso osebe iz 1. točke tega člena, v obsegu, ki 
presega 10% kapitala zavarovalnice izračunanega pred odštetjem 
postavk iz 1. in te točke tega člena, 
3. nelikvidna sredstva. 
(2) Nelikvidna sredstva so naložbe zavarovalnice v delnice borze, 
klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil v jamstveni 
sklad pri klirinško depotni družbi, terjatve iz naslova vplačil v 
druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev 
obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki jih ni mogoče unovčiti 
v času, ki je potreben zaradi pravočasne izpolnitve zapadlih 
denarnih obveznosti. 

Predpis o obvladovanju tveganj 
109. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejši način 
izračuna kapitala in kapitalskih zahtev, s katerim določi: 
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri izračunu 
kapitala zavarovalnice in kapitalske ustreznosti, 
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri 
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti, 
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz 
tretjega odstavka 107. člena tega zakona in nelikvidnih sredstev 
iz drugega odstavka 108. člena tega zakona, 
4. podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala 
zavarovalnice iz 110. in 111. člena tega zakona, 
5. podrobnejša pravila in minimalne standarde za izračun 
zavarovalnotehničnih rezervacij, 
6. podrobnejše lastnosti naložb kritnega premoženja in premoženja 
kritnega sklada ter podrobnejša pravila za razpršitev in omejitev 
teh naložb, njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost, 
7. metodologijo za izračun lastnih deležev zavarovalnice v tabelah 
maksimalnega kritja in metodologijo za ugotavljanje največje 
verjetne škode, 
8. sestavine izračunov v zavarovalnih podlagah za oblikovanje 
zavarovalnih premij, 
9. podrobnejši način izračuna količnikov likvidnosti in najmanjši 
obseg likvidnosti, ki jo mora zavarovalnica zagotavljati, 
10. podrobnejšo vsebino poročil iz 140. člena tega zakona ter 
roke in način poročanja. 
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5.3. KAPITALSKA USTREZNOST 

Minimalni kapital zavarovalnice, ki opravlja 
zavarovalne posle v skupini premoženjskih 

zavarovanj 
110. člen 

(1) Kapital zavarovalnice, ki opravlja zavarovalne posle v skupini 
premoženjskih zavarovanj, in kapital pozavarovalnice mora biti 
vedno najmanj enaka kapitalskim zahtevam, izračunanim z 
uporabo premijskega količnika oziroma škodnega količnika, in 
sicer tistim od obeh, ki je višja. 
(2) Kapitalske zahteve se z uporabo premijskega količnika 
izračunajo na naslednji način: 
1. vsota zavarovalnih premij, doseženih v zadnjem poslovnem 
letu, do skupne višine 2.000.000.000 tolarjev se pomnoži z 0,18, 
vsota teh zavarovalnih premij, v višini, ki presega 2.000.000.000 
tolarjev, pa se pomnoži z 0,16, 
2. vsota obeh zmnožkov iz 1. točke tega odstavka se pomnoži z 
deležem, ki za zadnje poslovno leto ustreza razmerju med: 
- skupnim zneskom terjatev na izplačilo odškodnin v tem letu, 
zmanjšano za terjatve, ki jih krije pozavarovanje, in 
-skupnim zneskom terjatev na izplačilo odškodnin v tem letu, 
vključno s terjatvami, ki jih krije pozavarovanje, 
vendar ne z manj kot 0,5. 
(3) Kapitalske zahteve s z uporabo škodnega količnika izračunajo 
na naslednji način: 
1. letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin, vključno s terjatvami, 
ki jih krije pozavarovanje, do skupne višine 1.400.000.000 tolarjev 
se pomnoži z 0,26, vsota teh terjatev v višini, ki presega 
1.400.000.000 tolarjev pa z 0,23; 
2. vsota obeh zmnožkov iz 1. točke tega odstavka se pomnoži z 
deležem, ki za zadnje poslovno leto ustreza razmerju med: 
- skupnim zneskom terjatev na izplačilo odškodnin v tem letu, 
zmanjšano za terjatve, ki jih krije pozavarovanje, in 
-skupnim zneskom terjatev na izplačilo odškodnin v tem letu, 
vključno s terjatvami, ki jih krije pozavarovanje, 
vendar ne z manj kot 0,5. 
(4) Pri izračunu letnih vsot terjatev na izplačilo odškodnin iz 1. 
točke tretjega odstavka tega člena se upošteva aritmetično 
povprečje za zadnja tri poslovna leta. 
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena, se za 
zavarovanja, ki krijejo nevarnosti kredita, nevihte, toče ali pozebe, 
pri izračunu letnih vsot terjatev na izplačilo odškodnin upošteva 
aritmetično povprečje zadnjih sedmih let. 
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so kapitalske 
zahteve za zdravstvena zavarovanja, za katera se uporabljajo 
podobne verjetnostne tabele in izračuni kot za življenjska 
zavarovanja, ena tretjina kapitalskih zahtev iz prvega odstavka 
tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. če se zavarovalne premije izračunavajo na podlagi verjetnostnih 
izračunov z uporabo zavarovalnotehničnih podlag, 
2. če zavarovalnica v zvezi s temi zavarovanji oblikuje posebne 
rezervacije za starost, 
3. če premije obsegajo varnostni dodatek, 
4. če zavarovalnica najkasneje po izteku treh let nima več pravice 
odpovedati zavarovalne pogodbe, 
5. če je z zavarovalno pogodbo določena možnost znižanja premij 
oziroma zmanjšanja obveznosti zavarovalnice. 
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se kapitalske 
zahteve za prvo leto poslovanja zavarovalnice izračunajo z 
uporabo premijskega količnika. 
(8) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kapital 
zavarovalnice ne sme biti nikoli manjši od zneska zajamčenega 
kapitala iz 112. člena tega zakona. 

Minimalni kapital zavarovalnice, ki opravlja 
zavarovalne posle v skupini življenskih zavarovanj 

.111. člen 

(1) Kapital zavarovalnice, ki opravlja zavarovalne posle v skupini 
življenjskih zavarovanj, mora biti vedno najmanj enak kapitalskim 
zahtevam izračunanim kot vsota rezultatov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena. 
(2) Prvi rezultat se izračuna na naslednji način: 
1. vsota matematičnih rezervacij, oblikovanih na zadnji dan 
preteklega poslovnega leta, vključno z matematičnimi 
rezervacijami, oblikovanimi za zavarovanja, ki jih krije 
pozavarovanje, se pomnoži z 0,04, 
2. zmnožek iz 1. točke tega odstavka se pomnoži z deležem, ki 
za zadnje poslovno leto ustreza razmerju med: 
- skupnim zneskom matematičnih rezervacij na zadnji dan 
preteklega poslovnega leta, zmanjšano za matematične 
rezervacije za zavarovanja, ki jih krije pozavarovanje, in 
- skupnim zneskom matematičnih rezervacij, oblikovanih na zadnji 
dan preteklega poslovnega leta, vključno z matematičnimi 
rezervacijami, oblikovanimi za zavarovanja, ki jih krije 
pozavarovanje, 
vendar ne z manj kot 0,85. 
(3) Drugi rezultat se izračuna samo za zavarovanja, pri katerih 
tvegani kapital ni negativen, in sicer na naslednji način: 
1. znesek tveganega kapitala na zadnji dan preteklega leta, 
vključno s tveganim kapitalom za zavarovanja, ki jih krije 
pozavarovanje, se pomnoži z 0,003; 
2. zmnožek Iz 1. točke tega odstavka se pomnoži z deležem, ki 
za zadnje poslovno leto ustreza razmerju med: 
- skupnim zneskom tveganega kapitala na zadnji dan preteklega 
poslovnega leta, zmanjšano za znesek tveganega kapitala za 
zavarovanja, ki jih krije pozavarovanje, in 
-skupnim zneskom tveganega kapitala na zadnji dan preteklega 
leta, vključno s tveganim kapitalom za zavarovanja, ki jih krije 
pozavarovanje, 
vendar ne z manj kot 0,5. 
(4) Ne glede na določbo 1. točke tretjega odstavka tega člena se 
pri izračunu kapitalskih zahtev za življenjska zavarovanja za 
primer smrti znesek iz 1. točke tretjega odstavka tega člena 
pomnoži z 0,001, če je zavarovanje sklenjeno do največ treh let 
oziroma z 0,0015, če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta 
in največ pet let. 
(5)' Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so za 
zavarovanja s kapitalizacijo izplačil iz 23. točke drugega odstavka 
2. člena tega zakona kapitalske zahteve enake prvemu rezultatu 
iz drugega odstavka tega člena. 
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za 
zavarovanja iz 21. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona 
kapitalske zahteve izračunajo na naslednje načine: 
1. če je zavarovanec upravičen do zajamčenega minimalnega 
izplačila, so kapitalske zahteve enake prvemu rezultatu iz drugega 
odstavka tega člena; 
2. če zavarovanec v celoti prevzema naložbeno tveganje, se 
kapitalske zahteve izračunajo na način iz drugega odstavka tega 
člena, pri čemer se znesek iz 1. točke drugega odstavka tega 
člena pomnoži z 0,01; 
3. če zavarovalnica prevzema tudi nevarnost smrti, se rezultatu 
iz 1. oziroma 2. točke tega odstavka prišteje drugi rezultat iz 
tretjega odstavka tega člena. 
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so za ton- 
tine iz 22. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona kapitalske 
zahteve enake 0,01 vrednostni kapitaliziranega premoženja. 
(8) Tvegani kapital iz tretjega odstavka tega člena je razlika med 
zavarovalno vsoto za primer smrti in oblikovano matematično 
rezervacijo za zavarovanje, ki krije nevarnost smrti. 
(9) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kapital 
zavarovalnice ne sme biti nikoli manjši od zneska zajamčenega 
kapitala iz 112. člena tega zakona. 
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Zajamčeni kapital 
112. člen 

(1) Zajamčeni kapital predstavlja eno tretjino minimalnega kapitala 
iz 110. oziroma 111. člena tega zakona. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zajamčeni 
kapital zavarovalnice, ki opravlja zavarovalne posle v skupini 
premoženjskih zavarovanj, ne sme biti nikoli nižji od: 
1. zneska 160.000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa 
zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalnih 
vrst iz 10., 11., 12., 13. in 15. točke drugega odstavka 2. člena 
tega zakona, 
2. zneska 120.000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa 
zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalnih 
vrst iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 6., 16. in 18. točke drugega odstavka 
2. člena tega zakona, 
3. zneska 80.000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa 
zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalnih 
vrst iz 9. in 17. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona, 
4. zneska 560.000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa 
zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalnih 
vrst iz 14. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona, razen v 
primeru iz 5. točke tega odstavka, 
5. zneska 160.000.000 tolarjev, če zavarovanja, ki jih sklepa 
zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere nevarnosti iz zavarovalnih 
vrst iz 14. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona, in če 
zavarovalne premije za ta zavarovanja v vsakem posameznem 
od zadnjih treh poslovnih let ne dosegajo 500.000.000 tolarjev ali 
0,04 deleža zavarovalnih premij za vsa zavarovanja, ki jih je v 
navedenem obdobju sklenila zavarovalnica. 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zajamčeni 
kapital ne sme biti nikoli nižji od zneska 320.D00.000 tolarjev, če 
zavarovanja, ki jih sklepa zavarovalnica, krijejo vse ali nekatere 
nevarnosti iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj. 
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zajamčeni 
kapital pozavarovalnice ne sme biti nikoli nižji od zneska 
320.000.000 tolarjev. 
(5) Če premoženjska zavarovanja, ki jih sklepa zavarovalnica, 
krijejo nevarnosti iz večih vrst zavarovanj, se pri določitvi 
minimalnega kapitala na podlagi drugega odstavka tega člena 
upoštevajo tiste nevarnosti, pri katerih je zajamčeni kapital najvišji. , 

5.4. ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE 

Zavarovalnotehnične rezervacije 
113. člen 

(1) Zavarovalnica mora v zvezi z vsemi zavarovalnimi posli, ki jih 
opravlja, oblikovati ustrezne zavarovalnotehnične rezervacije, 
namenjene kritju bodočih obveznosti iz zavarovanj in morebitnih 
izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, ki jih 
opravlja. ' 
(2) Zavarovalnica mora oblikovati naslednje vrste 
zavarovalnotehničnih rezervacij: 
1. rezervacije za prenosne premije, 
2. rezervacije za bonuse, popuste in storno, 
3. škodne rezervacije, 
4. izravnalne rezervacije, 
5. druge zavarovalnotehnične rezervacije. 
(3) Zavarovalnica, ki sklepa življenjska zavarovanja oziroma 
nezgodna ali zdravstvena zavarovanja, za katere se uporabljajo 
podobne verjetnostne tabele in izračuni kot za življenjska 
zavarovanja, mora v zvezi s temi zavarovanji oblikovati tudi 
matematične rezervacije. 

(4) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja, pri katerih zavarovanec 
prevzema naložbeno tveganje, mora v zvezi s temi zavarovanji 
oblikovati tudi posebne rezervacije. 

Rezervacije za prenosne premije 
114. člen 

Rezervacije za prenosne premije pri posameznem zavarovanju 
se oblikuje v višini tistega dela vplačane premije, ki se nanaša na 
zavarovalno kritje za zavarovalno obdobje po zaključku 
obračunskega obdobja, za katerega se izračunava rezervacija. 

Rezervacije za bonuse, popuste in storno 
115. člen 

Rezervacije za bonuse in popuste se oblikujejo v višini zneskov, 
do izplačila katerih so upravičeni zavarovanci iz naslova: 
1. pravice do udeležbe v dobičku iz njihovih zavarovanj oziroma 
drugih upravičenj na podlagi zavarovalne pogodbe (bonusi), 
2. pravice do delnega znižanja premije (popusti), 
3. pravice do povrnitve dela premije za neporabljeni čas 
zavarovanja zaradi predčasnega prenehanja zavarovanja 
(storno). 

Škodne rezervacije 
116. člen 

(1) Škodne rezervacije se oblikujejo v višini ocenjenih obveznosti, 
ki jih je zavarovalnica dolžna izplačati na podlagi zavarovalnih 
pogodb, pri katerih je zavarovalni primer nastopil do konca 
obračunskega obdobja, in sicer ne glede na to ali je zavarovalni 
primer že prijavljen, vključno z vsemi stroški, ki na podlagi teh 
pogodb bremenijo zavarovalnico. 
(2) Škodne rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih 
obveznosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode, tudi 
ocenjene obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode. 

Matematične rezervacije 
117. člen 

(1) Matematične rezervacije se oblikujejo v višini sedanje vrednosti 
ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice na podlagi sklenjenih 
zavarovanj zmanjšano za sedanjo ocenjeno vrednost bodočih 
premij, ki bodo vplačane na podlagi teh zavarovanj. 
(2) Matematične rezervacije se izračunavajo z uporabo 
ustreznega aktuarskega vrednotenja, ki upošteva vse bodoče 
obveznosti zavarovalnice, na podlagi posamezne zavarovalne 
pogodbe, vključno z: 
1. zajamčenimi izplačili, do katerih je zavarovanec upravičen, 
2. bonusi, do katerih je upravičen zavarovanec bodisi samostojno 
bodisi skupaj z drugimi zavarovanci, ne glede na to, v kakšni 
obliki so izraženi, 
3. vsemi upravičenji, med katerimi lahko zavarovanec izbira na 
podlagi zavarovalne pogodbe, 
4. stroški, vključno s provizijami. 
(3) Pri izbiri metode aktuarskega vrednotenja mora zavarovalnica 
ustrezno upoštevati tudi metode vrednotenja kritnega premoženja, 
ki jih uporablja. 
(4) Zavarovalnica mora izračunavati matematične rezervacije 
posamično za vsako zavarovalno pogodbo. Uporaba ustreznih 
približkov oziroma posplošitev je dovoljena samo, kadar je 
verjetno, da bo njihova uporaba privedla do približno enakega 
rezultata kot posamični izračun. 
(5) Kadar ima zavarovanec na podlagi zavarovalne pogodbe 
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pravico do izplačila odkupne vrednosti, matematične rezervacije 
oblikovane v zvezi s to pogodbo ne smejo biti manjše od odkupne 
vrednosti. 
(6) Zavarovalnica mora v dodatku k letnemu poročilu opisati 
podlage in metode, ki jih uporablja pri izračunu matematičnih 
rezervacij. 

Izravnalne rezervacije 
118. člen 

(1) Izravnalne rezervacije se oblikujejo na podlagi deleža škod, 
za katerega dejanske obveznosti zavarovalnice na podlagi 
zavarovalnih primerov, ki so nastopili v obračunskem obdobju, 
presegajo ocenjene obveznosti zavarovalnice, ki so bile podlaga 
za določitev zavarovalne premije. 
(2) Izravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo 
neenakomernega odvijanja škodnega dogajanja. Zavarovalnica 
oblike izravnalne rezervacije v tistih zavarovalnih vrstah, kjer so 
na podlagi statističnih podatkov ugotovljena znatna nihanja škod, 
ki niso izravnana z zavarovalno premijo posameznega leta ali s 
pozavarovanjem. Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije 
na podlagi odstopanja deleža škod v tekočem obračunskem 
obdobju od povprečnega deleža škod v opazovanem obdobju. 
(3) Zavarovalnica mora oblikovati izravnalno rezervacijo v 
posamezni zavarovalni vrsti, če 
1. znaša standardni odklon deleža škod od povprečnega deleža 
škod v opazovanem obdobju vsaj 5 odstotnih točk, in 
2. če vsaj enkrat v opazovanem obdobju delež škod, povečan za 
povprečni delež stroškov, prekorači 100 odstotkov. 
(4) Opazovano obdobje mora obsegati obdobje najmanj desetih 
let pred letom, za katerega se izračunavajo izravnalne rezervacije. 
(5) Delež škod za posamezno leto se izračuna kot razmerje med 
odhodki za škode ter prihodki za premije. Pri odhodkih za škode 
se upoštevajo tudi spremembe v stanju zavarovalnotehničnih 
rezervacij iz 115., 117. in 119. člena tega zakona ter pripadajoče 
obresti. Povprečni delež škod je aritmetična sredina deležev škod 
v posameznih letih opazovanega obdobja. 
(6) Delež stroškov za posamezno leto se izračuna kot razmerje 
med obratovalnimi stroški, povečanimi za cenilne stroške, ter 
celotnimi prihodki za premije. Povprečni delež stroškov je 
aritmetična sredina stroškov za zadnja tri leta opazovanega 
obdobja. Delež stroškov se izračuna skupno za vse zavarovalne 
vrste. Ne glede na prejšnji stavek se delež stroškov za 
zavarovanja, v ?vezi s katerimi mora zavarovalnica oblikovati 
kritni sklad, izračunava ločeno za vsako od teh zavarovanj. 
(7) Zgornja meja obveznosti oblikovati izravnalne rezervacije je 
pri kreditnih zavarovanjih in zavarovanjih posevkov in plodov 
proti toči in pozebi šestkratnik, pri vseh drugih zavarovanjih pa 
štirikratnik standardnega odklona povprečnega deleža škod v 
opazovanem obdobju, pomnožen z lastnim deležem zavarovane 
premije za tekoče leto. 
(8) Zavarovalnica mora vsako leto, neodvisno od deleža škod, 
povečati izravnalno rezervacijo za 3,5% zgornje meje, izračunane 
po sedmem odstavku tega člena, dokler izravnalne rezervacije 
ne dosežejo zgornje meje oziroma dokler je ne dosežejo ponovno, 
če so bile zmanjšane na podlagi enajstega odstavka tega člena. 
(9) Zavarovalnica mora dodatno povečati izravnalne rezervacije, 
če je delež škod v tekočem letu manjši od povprečnega deleža 
škod v opazovanem obdobju. Povečanje se izračuna tako, da se 
razlika med obema deleža pomnoži z lastnim deležem premije za 
tekoče leto. 
(10) Če bi s povečanjem na podlagi osmega in devetega odstavka 
tega člena izravnalne rezervacije presegle zgornjo mejo iz 
sedmega odstavka tega člena, se izravnalne rezervacije povečajo 
le toliko, da dosežejo zgornjo mejo. 
(11) Zavarovalnica mora zmanjšati izravnalne rezervacije, če je 
delež škod v tekočem letu večji od povprečnega deleža škod v 
opazovanem obdobju. Zmanjšanje se izračuna tako, da se razlika 

med obema deležema pomnoži z lastnim deležem zavarovalne 
premije za tekoče leto. 
(12) Določbe sedmega do enajstega odstavka tega člena se 
uporabljajo le, dokler obstaja obveznost oblikovati izravnalne 
rezervacije po tretjem odstavku tega člena. Če obveznost 
oblikovati izravnalne rezervacije preneha, zavarovalnica zmanjša 
izravnalne rezervacije v naslednjih petih letih, in sicer vsako leto 
za eno petino višine teh rezervacij ob prenehanju pogojev za 
njihovo oblikovanje. 

Druge zavarovalnotehnične rezervacije 
119. člen 

Druge zavarovalnotehnične rezervacije oblikuje zavarovalnica 
glede na predvidene bodoče obveznosti in tveganja velikih škod, 
ki izhajajo na primer iz zavarovanja odgovornosti za jedrsko 
škodo, proizvajalčeve odgovornosti za tarmacevtske izdelke, 
potresa, poplave in druge obveznosti in tveganja, v zvezi s 
katerimi ne oblikuje posameznih rezervacij iz 1. do 4. točke drugega 
odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 113. člena tega zakona. 

5.5. KRITNO PREMOŽENJE 

5.5.1. Splošne določbe 

Kritno premoženje 
120. člen 

(1) Kritno premoženje je premoženje zavarovalnice, namenjeno 
kritju bodočih obveznosti iz zavarovanj, ki jih sklepa zavarovalnica 
in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih 
poslov, ki jih opravlja zavarovalnica, ter v zvezi s katerimi je 
zavarovalnica dolžna oblikovati zavarovalnotehnične rezervagije. 
(2) Zavarovalnica mora premoženje v vrednosti, ki je najmanj 
enaka višini zavarovalnotehničnih rezervacij (kritno premoženje), 
ki jih je dolžna oblikovati, naložiti v skladu z določbami tega 
razdelka in predpisa izdanega na podlagi 6. točke 109. člena tega 
zakona. 
(3) Pri izbiri naložb kritnega premoženja mora zavarovalnica 
upoštevati vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, tako, da je 
zagotovljena varnost, donosnost in tržnost naložb ter ustrezna 
raznovrstnost in razpršitev teh naložb. 

Vrste dovoljenih naložb 
121. člen 

(1) Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naslednje vrste 
naložb 
1. vrednosti papirji, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka 
Slovenije, država članica oziroma država članica OECD oziroma 
mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena 
od teh oseb, 
2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi 
se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki 
Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD, 
3. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, s katerimi 
se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je 
njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji 
oziroma državi članici oziroma državi članici OECD, 
4. delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev v Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici 
OECD, 
5. delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
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papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD, in če so 
izdane kot vrednostni papir, 
6. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice 
investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v 
vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj, 
7. terjatev iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno pravico na 
nepremični, če je zastavna pravica vpisana v zemljiški oziroma 
drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici, in če 
višina terjatve ni višja od 60 odstotkov vrednosti nepremične, 
ugotovljene na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma 
na drug primeren način, 
8. terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki 
Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD, oziroma za 
izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sedežem v 
Republiki Sloveniji, državi članici oziroma državi članici OECD, 
9. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico 
na vrednostnih papirjih iz 1., 2. oziroma 4. točke tega odstavka, 
10. terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno zavarovane, 
11. predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovanja podlagi 
zavarovalnih polic in posojila zavarovana z odkupno vrednostjo 
zavarovalne police, 
12. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (na 
primer stavbna pravica); 
- če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni knjigi v 
Republiki Sloveniji oziroma državi članici, 
- če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče pričakovati 
donos, in 
- če je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve cenilca 
ustrezne stroke oziroma na drug primeren način, 
13. naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji 
državi članici oziroma državi članici OECD, 
14. gotovino v blagajni oziroma na upoglednem denarnem računu. 
(2) S predpisom, izdanim na podlagi 6. točke 109. člena tega 
zakona lahko Agencija za zavarovalni nadzor določi tudi druge 
vrste naložb, ki so glede na varnost, donosnost in tržnost primerne 
za kritno premoženje. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih 
razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice, tej dovoli, da 
kritno premoženje naloži v druge vrste naložb, kot naložbe, 
dovoljene na podlagi prvega odstavka tega člena in predpisa, 
izdanega na podlagi 6. točke 109. člena tega zakona. Veljavnost 
dovoljenja mora biti omejena za čas, ki ga ob upoštevanju razlogov, 
iz katerih je dovoljenje izdal, določi Agencija za zavarovalni nadzor. 

Omejitve posameznih naložb 
122. člen 

(1) Vrednost posameznih vrst naložb kritnega premoženja ne 
sme presegati naslednjih odstotkov od skupne višine 
zavarovalnotehničnih rezervacij, vključno z zavarovalno- 
tehničnimi rezervacijami za zavarovanja, ki jih krije pozavarovanje, 
katerih kritju je namenjeno kritno premoženje: 
1. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 2. do 5. točke 
prvega odstavka 121. člena tega zakona in terjatve iz naslova 
posojil iz 7. do 9. točke prvega odstavka 121. člena ne smejo 
skupno presegati 5% zavarovalnotehničnih rezervacij, 
2. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 3. točke prvega 
odstavka 121. člena tega zakona ne smejo presegati 1% 
zavarovalnotehničnih rezervacij, 
3. naložbe v vrednostne papirje iz 3. in 5. točke prvega odstavka 
121. člena tega zakona skupno ne smejo presegati 10% 
zavarovalnotehničnih rezervacij, 
4. naložbe v vrednostne papirje iz 4. in 5. točke prvega odstavka 
121. člena in naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih 

skladov oziroma investicijskih družb iz 6. točke prvega odstavka 
121. člena tega zakona, ki morajo po pravilih sklada imeti več kot 
polovico naložb v vrednostnih papirjih, ki ne dajejo zajamčenega 
donosa, skupaj ne smejo presegati 30% zavarovalnotehničnih 
rezervacij, 
5. naložbe v vrednostne papirje istega izdajatelja iz 5. točke prvega 
odstavka 121. člena tega zakona ne smejo presegati 1% 
zavarovalnotehničnih rezervacij, 
6. naložbe v vrednostne papirje iz 5. točke prvega odstavka 121. 
člena tega zakona skupno ne smejo presegati 5% 
zavarovalnotehničnih rezervacij, 
7. naložbe v tiste investicijske kupone vzajemnih skladov oziroma 
investicijskih družb iz 6. točke prvega odstavka 121. člena tega 
zakona, ki morajo po pravilih sklada imeti več kot polovico naložb 
v vrednostnih papirjih, ki dajejo zajamčen donos, skupaj ne smejo 
presegati 40% zavarovalnotehničnih rezervacij, 
8. naložbe v terjatve iz naslova posojil posameznemu 
posojilojemalcu iz 10. točke prvega odstavka 121. člena tega 
zakona ne smejo presegati 2% zavarovalnotehničnih rezervacij, 
skupno pa vse terjatve iz naslova teh posojil ne smejo presegati 
5% zavarovalnotehničnih rezervacij, 
9. naložbe v eno nepremičnino oziroma več nepremičnin, ki so 
med seboj v takšni bližini, da predstavljajo eno samo naložbo ne 
smejo presegati 10% višine zavarovalnotehničnih rezervacij, 
skupno pa vse naložbe v nepremičnine in druge stvarne pravice 
iz 12. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona ne smejo 
presegati 30% zavarovalnotehničnih rezervacij, 
10. naložbe v depozite iz 13. točke prvega odstavka 121. člena 
tega zakona skupno ne smejo presegati 30% zavarovalno- 
tehničnih rezervacij, pri čemer naložbe v depozite pri posamezni 
banki ne smejo presegati 10% zavarovalnotehničnih rezervacij, 
11. naložbe v obliki gotovine v blagajni in na upoglednih računih iz 
14. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona skupno ne 
smejo presegati 3% zavarovalnotehničnih rezervacij. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih 
razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice, tej dovoli, da v 
zvezi s posamezno vrsto naložb prekorači omejitve, določene 
na podlagi prvega odstavka tega člena in predpisa, izdanega na 
podlagi 6. točke 109. člena tega zakona. Veljavnost dovoljenja 
mora biti omejena za čas, ki ga ob upoštevanju razlogov, iz katerih 
je dovoljenje izdal, določi Agencija za zavarovalni nadzor. 

Lokalizacija kritnega premoženja 
123. člen 

(1) Zavarovalnica mora pri nalaganju kritnega premoženja na 
območju Republike Slovenije, države članice oziroma tuje države 
ustrezno upoštevati, na območju katere države zavarovanja, ki 
jih sklepa, krijejo nevarnosti. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih 
razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice, tej dovoli, da kot 
kritno premoženje uporabi tudi naložbo, ki ne izpolnjuje pogoja iz 
prvega odstavka tega člena. 

Usklajenost naložb 
124. člen 

Zavarovalnica mora naložbe kritnega premoženja, zaradi katerih 
je izpostavljena tveganjem morebitnih izgub zaradi spremembe 
obrestnih mer, tečajev tujih valut oziroma drugih tržnih tveganj, 
ustrezno uskladiti z njenimi obveznostmi na podlagi zavarovalnih 
pogodb, katerih višina je odvisna od enakih sprememb. 
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5.5.2. Kritni sklad 

Kritni sklad 
125 . člen 

(1) Kritni sklad je kritno premoženje namenjeno kritju obveznosti 
zavarovalnice iz tistih vrst zavarovanj, za katere je potrebno 
oblikovati matematične rezervacije. 
(2) Premoženje kritnega sklada je dovoljeno uporabiti samo za 
izplačilo terjatev iz zavarovanj, v zvezi s katerimi je bil oblikovan 
kritni sklad. 

Zahtevano kritje 
126. člen 

(1) Zahtevano kritje obsega matematične rezervacije. Pri 
življenjskih zavarovanjih, vključno z življenjskimi zavarovanji, pri 
katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, obsega 
zahtevano kritje poleg matematičnih rezervacij tudi rezervacije 
za prenosne premije, škodne rezervacije in rezervacije za bonuse 
in popuste. 
(2) Zahtevano kritje mora izračunavati ločeno za vsako od vrst 
zavarovanj iz drugega odstavka 127. člena tega zakona. 

Obveznost oblikovati kritni sklad 
127. člen 

(1) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja v zavarovalnih vrstah, 
za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije, mora 
oblikovati kritni sklad in s premoženjem kritnega sklada upravljati 
ločeno od drugega premoženja. 
(2) Za vsako od naslednjih vrst zavarovanj, ki jih sklepa, mora 
zavarovalnica oblikovati poseben kritni sklad: 
1. za življenjska zavarovanja, razen zavarovanj iz 2. točke tega 
odstavka; 
2. za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema 
naložbeno tveganje, razen prenosnih premij, škodnih rezervacij 
in dodatnih zavarovalnotehničnih rezervacij za zajamčeno 
najmanjše izplačilo; 
3. za zdravstvena zavarovanja; 
4. za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati 
matematične rezervacije. 
(3) Kadar zavarovalnica v skladu z drugim odstavkom tega člena 
oblikuje več kritnih skladov se določbe tega zakona o kritnem 
skladu in poplačilu iz premoženja kritnega sklada uporabljajo 
ločeno za vsak od kritnih skladov, ki jih je oblikovala zavarovalnica. 
(4) Vrednost premoženja kritnega sklada mora biti vedno najmanj 
enaka višini zahtevanega kritja. 
(5) Zavarovalnica mora skrbeti, da je vrednost premoženja 
kritnega sklada vedno najmanj-enaka višini zahtevanega kritja. 
Zavarovalnica mora ob zaključku vsakega trimesečja za račun 
kritnega sklada pridobiti dodatno premoženje, če je to potrebno 
zaradi uskladitve vrednosti premoženja kritnega sklada z višino 
zahtevanega kritja. 

Naložbe kritnega sklada 
128. člen 

(1) Za naložbe kritnega sklada se uporabljajo določbe 121. do 
124. člena tega zakona. 
(2) Omejitve posameznih naložb, določenih v 122. členu tega 
zakona in predpisu, izdanem na podlagi 6. točke 109. člena tega 
zakona, veljajo ločeno za vsak kritni sklad, ki ga oblikuje 
zavarovalnica. 

Posebne določbe za zavarovanja, pri katerih 
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje 

129. člen 

(1) Kadar so upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi 
zavarovalne pogodbe neposredno povezana z vrednostjo enote 
premoženja vzajemnega oziroma investicijskega sklada, morajo 
naložbe kritnega sklada, ki ga zavarovalnica oblikuje v zvezi s 
temi zavarovanji, v največji možni meri obsegati naložbe v 
investicijske kupone oziroma druge vrednostne papirje, ki 
predstavljajo enote premoženja tega vzajemnega oziroma 
investicijskega sklada. 
(2) Kadar so upravičenja, ki gredo zavarovancu na podlagi 
zavarovalne pogodbe neposredno povezana s spremembo 
indeksa vrednostnih papirjev oziroma druge referenčne vrednosti, 
morajo naložbe kritnega sklada, ki ga zavarovalnica oblikuje v 
zvezi s temi zavarovanji, v največji možni meri obsegati naložbe 
v ustrezne vrednostne papirje, ki po lastnostih in tržnosti ustrezajo 
tistim, ki so podlaga za določitev indeksa oziroma druge referenčne 
vrednosti. 
(3) Za zavarovanja iz prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena se ne uporablja določba 128. člena tega zakona. 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se za 
zavarovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena v primeru, 
kadar upravičenja zavarovancev obsegajo tudi minimalno 
zajamčeno izplačilo, do katerega je zavarovanec upravičen ne 
glede na spremembo referenčne vrednosti iz prvega oziroma 
drugega odstavka tega člena, se določba 128. člena tega zakona 
uporablja za tisti del naložb kritnega sklada, ki ustreza višini 
zavarovalnotehničnih rezervacij, ki jih mora zavarovalnica 
oblikovati v zvezi s temi zajamčenimi izplačili. 

Ločitev premoženja kritnega sklada od premoženja 
zavarovalnice 

130. člen 

(1) Zavarovalnica mora premoženje kritnega sklada ločiti od 
svojega premoženja na način, ki je glede na vrsto tega premoženja 
določen v naslednjih členih tega zakona. 
(2) Na premoženje kritnega sklada iz prvega odstavka tega člena 
je dovoljena izvršba samo za zavarovanje oziroma poplačilo 
terjatve zavarovanca iz zavarovalne pogodbe v zvezi s katero je 
bil oblikovan kritni sklad. 
(3) V primeru življenjskih zavarovanj in v primeru zdravstvenih ali 
nezgodnih zavarovanj, za katera se uporabljajo podobne 
verjetnostne tabele in izračuni kot za življenjska zavarovanja, je 
izvršba na premoženje kritnega sklada omejena na tisti del 
premoženja kritnega sklada, katerega vrednost: 
1. je v enakem razmerju z zahtevanim kritjem v zvezi z 
zavarovanjem, iz katerega izvira terjatev, kot je razmerje med 
celotno vrednostjo premoženja kritnega sklada in zahtevanim 
kritjem za vsa zavarovanja, ki jih je sklenila zavarovalnica v 
zavarovalni vrsti, v zvezi s katero je bil oblikovan kritni sklad; in 
2. ni večja od zahtevanega kritja v zvezi z zavarovanjem, iz 
katerega izvira terjatev. 

Ločitev naložb v vrednostne papirje 
131. člen 

(1) Zavarovalnica mora s Klirinško depotno družbo skleniti 
pogodbo, na podlagi katere postane član Klirinško depotne družbe 
in ima v zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje 
na organiziranem trgu, če so bili slednji izdani v nematerializirani 
obliki, najmanj naslednje pravice: 
- neposreden vpogled v stanja vrednostnih papirjev na računih 
kritnih skladov, ki jih upravlja; 
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- neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih 
papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za račun kritnih skladov 
sklenila zavarovalnica oziroma po njenem pooblastilu borzno 
posredniška družba oziroma oseba, ki na podlagi pogodbe o 
izločitvi poslov, za zavarovalnico opravlja posle gospodarjenja z 
naložbami v vrednostne papirje. 
(2) Zavarovalnica mora zagotoviti, da Klirinško depotna družba 
za vsakega od kritnih skladov, ki ga upravlja zavarovalnica, odpre 
poseben račun, na katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih 
papirjev iz prvega odstavka tega člena za ta kritni sklad. 
(3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne 
listine, mora zavarovalnica s pogodbo, ki jo sklene z banko, ki je 
pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednostnih- 
papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za opravljanje 
vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih papirjev za račun 
posameznih kritnih skladov, ki jih upravlja. 
(4) Za hrambo iz tretjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 
(5) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega odstavka 
tega člena mora Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo 
posredovati podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani za 
račun kritnih skladov, in ji omogočiti pregled teh stanj. 

Naložbe v bančne denarne depozite oziroma posojila 
132. člen 

(1) Zavarovalnica mora v zvezi z naložbami kritnega sklada v 
bančne denarne depozite oziroma posojila skleniti pogodbo z 
banko oziroma posojilojemalcem v svojem imenu in za račun 
kritnega sklada. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, da je 
sklenjena za račun kritnega sklada. 
(2) Kadar je posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z 
zastavno pravico na nepremičnini, mora zavarovalnica zagotoviti, 
da se zastavna pravica v zemljiški knjigi vknjiži v korist kritnega 
sklada kot zastavnega upnika. 
(3) Kadar je posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z 
zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so bili izdani v 
nematerializirani obliki, mora zavarovalnica zagotoviti, da se 
zastavna pravica v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev vknjiži v korist kritnega sklada kot zastavnega 
upnika. 
(4) V vseh drugih primerih zavarovanja posojila iz prvega odstavka 
tega člena, ki jih ne urejata drugi in tretji odstavek tega člena, 
mora biti zastavna pravica ustanovljena v korist kritnega sklada 
kot zastavnega upnika v skladu s pravili, ki veljajo za ustanovitev 
zastavne pravice na premoženju, ki je predmet zastave. 

Poseben denarni račun kritnega sklada 
133. člen 

Zavarovalnica mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja 
plačilni promet, za vsak kritni sklad, ki ga mora oblikovati, odpreti 
poseben denarni račun kritnega sklada, preko katerega sprejema 
vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi s premoženjem 
kritnega sklada, in vodi denarna sredstva kritnega Sklada. 

5.6. DRUGI UKREPI OBVLADOVANJA TVEGANJ 

Dolžnost pozavarovanja 
134. člen 

Zavarovalnica mora s pozavarovanjem kriti tisti del v zavarovanje 
prevzetih nevarnosti, ki po tabelah maksimalnega kritja presegajo 
deleže v izravnavanju nevarnosti. 

Program načrtovanega pozavarovanja 
135. člen 

(1) Zavarovalnica mora za vsako poslovno leto sprejeti program 
načrtovanega pozavarovanja. 
(2) Program načrtovanega pozavarovanja mora obsegati: 
1. izračunane lastne deleže po posameznih zavarovalnih vrstah, 
2. na podlagi izračunov iz 1. točke tega odstavka izdelano tabelo 
maksimalnega kritja, 
3. postopke, osnove in merila za ugotavljanje največje verjetne 
škode za posamezne v zavarovanje prevzete nevarnosti. 
(3) Pri izračunih iz 1. točke drugega odstavka tega člena upošteva 
zavarovalnica zlasti: 
1. višino kapitala in minimalnega kapitala, 
2. skupni poslovni obseg, 
3. zaračunane zavarovalne premije v zavarovalnih skupinah in 
zavarovalnih vrstah, 
4. deleže zavarovanj po posameznih zavarovalnih vrstah v . 
osnovah iz 2. in 3. točke tega odstavka, 
5. popravke zaradi odstopanj v posameznih zavarovalnih vrstah. 

Sozavarovanje 
136. člen 

Zavarovalnica v sozavarovanje ne sme prevzeti nevarnosti v 
obsegu, ki presegajo njene lastne deleže po posameznih 
zavarovalnih vrstah po tabelah maksimalnega kritja Iz 2. točke 
drugega odstavka 135. člena tega zakona. 

Zavarovalni statistični standardi 
137. člen 

(1) Zavarovalnica mora pri statističnih obdelavah sklenjenih 
zavarovanj, nevarnosti, ki jih krijejo zavarovanja, zavarovalnih 
primerov in škod uporabljati zavarovalne statistične standarde. 
(2) Zavarovalne statistične standarde sprejme Slovensko 
zavarovalno zdrzženje v soglasju z Agencijo za zavarovalni 
nadzor. 

Upravljanje z likvidnostjo 
138. člen 

(1) Zavarovalnica mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je 
v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti. 
(2) Zavarovalnica mora za zavarovanje pred likvidnostnim 
tveganjem oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z 
likvidnostjo, ki obsega: 
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov 
in zadostnih denarnih pritokov zanje; 
2. redno spremljanje likvidnosti; 
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo 
vzrokov nelikvidnosti. 
(3) Zavarovalnica mora tekoče izračunavati količnike likvidnosti 
sredstev. 

Izračunavanje in ugotavljanje 
139. člen 

Zavarovalnica mora za vsako trimesečje izračunavati oziroma 
ugotavljati: 
1". višino kapitala, 
2. kapitalske zahteve, 
3. kapitalsko ustreznost, 
4. višino zavarovalnotehničnih rezervacij, 
5. vrednost kritnega premoženja, 
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6. vrste, razpršenost, usklajenost in lokalizacijo naložb kritnega 
premoženja oziroma kritnih skladov, 
7. zavarovalnostatistične podatke. 

Poročilo o merjenju tveganj 
140. člen 

Zavarovalnica mora Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o 
podatkih iz 139. člena tega zakona. 

Prepoved izplačila dobička 
141. člen 

Zavarovalnica ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne 
dividende oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz naslova 
udeležbe v dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma 
zaposlenih, v naslednjih primerih: 
1. če je kapital zavarovalnice manjši od minimalnega kapitala, 
določenega v 110. oziroma 111. členu tega zakona; 
2. če bi se kapital zavarovalnice zaradi izplačila dobička zmanjšal 
tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 
110. oziroma 111. členu tega zakona; 
3. če zavarovalnica ne zagotavlja najmanjšega obsega likvidnosti, 
določenega s predpisom iz 9. točke 109. člena tega zakona; 
4. če zavarovalnica zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala 
najmanjšega obsega likvidnosti, določenega s predpisom iz 9. 
točke 109. člena tega zakona; 
5. če je Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici odredila 
odpravo kršitev v zvezi z napačnim izkazovanjem aktivnih 
oziroma pasivnih bilančnih postavk, katerih pravilno izkazovanje 
bi vplivalo na izkaz uspeha zavarovalnice, in zavarovalnica ni 
ravnala v skladu s to odredbo o odpravi kršitev. 

Ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala 
142. člen 

(1) Če kapital zavarovalnice zaradi povečanih kapitalskih zahtev 
ali drugih vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 
110. oziroma 111. členu tega zakona, mora uprava zavarovalnice 
nemudoma sprejeti tiste ukrepe za zagotovitev minimalnega 
kapitala, za odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izdelati 
predlog tistih ukrepov, za odločanje o katerih so pristojni drugi 
organi zavarovalnice. 
(2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prvega odstavka 
tega člena mora uprava poročati Agenciji za zavarovalni nadzor 
s poročilom iz 140. člena tega zakona. 

6. NADZOR NAD ZAVAROVALNIŠKO 

SKUPINO 

Dodaten nadzor 
143. člen 

(1) Nad zavarovalnico, ki je v zavarovalniški skupini, opravlja 
Agencija za zavarovalni nadzor nadzor tudi v obsegu določenem 
v tem poglavju. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja tudi nadzor nad 
zavarovalnim holdingom, mešanim zavarovalnim holdingom in 
osebami, v katerih je udeležena zavarovalnica oziroma, ki so 
udeležene v zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma 
drugi državi članici. 

Zavarovalniška skupina 
144. člen 

(1) Zavarovalniška skupina po tem zakonu obstoji, kadar je 
zavarovalnica ali zavarovalni oziroma mešani zavarovalni hold- 
ing s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba (v 
nadaljevanju: nadrejena zavarovalnica, zavarovalni oziroma 
mešani zavarovalni holding), eni ali večim zavarovalnicam, s 
sedežem v Republiki Sloveniji ali državi članici (v nadaljnjem 
besedilu: podrejene zavarovalnice). 
(2) Šteje se, da je zavarovalnica ali zavarovalni oziroma mešani 
zavarovalni holding nadrejena družba v smislu drugega odstavka 
tega člena, če je v podrejenih zavarovalnicah iz prvega odstavka 
tega člena: 
1. večinsko posredno ali neposredno udeležena, 
2. ima posredno ali neposredno večino glasovalnih pravic, 
3. ima pravico imenovati večino članov uprave ali nadzornega 
sveta, 
4. ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv, 
5. dejansko izvršuje prevladujoč vpliv, 
6. ima na podlagi pogodbe z enim ali več drugimi delničarji oziroma 
družbeniki odvisne družbe pravico izvrševati njihove glasovalne 
pravice, tako da ima skupaj z lastnimi glasovalnimi pravicami 
večino, potrebno za imenovanje večino članov uprave oziroma 
nadzornega sveta. 
(3) Zavarovalniška skupina obstoji tudi, če ima zavarovalni 
oziroma mešani zavarovalni holding sedež v državi članici in je 
finančnemu holdingu na enega od načinov iz drugega odstavka 
tega člena podrejena najmanj ena zavarovalnica s sedežem v 
Republiki Sloveniji. 
(4) Za posredno udeležbo v smislu drugega odstavka tega člena 
se šteje udeležba preko neposrednega imetnika kapitalskega 
deleža oziroma glasovalnih pravic, pri katerem je nadrejena 
družba udeležena z najmanj 20% deležem v kapitalu oziroma 
glasovalnih pravicah. 
(5) Za nadrejeno zavarovalnico v zavarovalniški skupini se ne 
glede na drugi odstavek tega člena ne šteje zavarovalnica s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati podrejena drugi 
zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Pojmi povezani z zavarovalniško skupino 
145. člen 

(1) Zavarovalni holding je pravna oseba, 
1. ki ni zavarovalnica, in 
2. ki so ji podrejene izključno oziroma pretežno zavarovalnice 
oziroma pozavarovalnice, pri čemer za presojo pretežno 
podrejenih družb ni odločilno njihovo število, temveč višina kapitala, 
knjigovodska vrednost deležev in druga gospodarska merila. 
(2) Mešani zavarovalni holding je pravna oseba, 
1. ki ni zavarovalnica, in 
2. ki ji je podrejena vsaj ena zavarovalnica. 

Obveznosti zavarovalnice v zavarovalniški skupini 
146. člen 

(1) Zavarovalnice v zavarovalniški skupini morajo nadrejeni 
zavarovalnici, zavarovalnemu oziroma mešanemu 
zavarovalnemu holdingu posredovati vse podatke in informacije, 
ki jih ta potrebuje za izpolnjevanje obveznosti do Agencije za 
zavarovalni nadzor oziroma nadzornega organa v državi članici 
v zvezi z nadzorom nad zavarovalniško skupino. 
(2) Zavarovalnice v zavarovalniški skupini morajo zagotoviti 
ustrezne postopke notranjega nadzora nad pravilnostjo podatkov 
in informacij iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor mora na zahtevo nadzornega 
organa države članice opraviti pregled poslovanja zavarovalnice 
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zaradi preveritve podatkov in informacij iz prvega odstavka tega 
člena, ki jih pristojni nadzorni organ te države članice potrebuje 
za opravljanje nadzora nad zavarovalniško skupino. 

Poročanje o poslih v zavarovalniški skupini 
147. člen 

(1) Zaradi zagotovitve nadzora nad tem, ali posli v zavarovalniški 
skupini potekajo po normalnih tržnih pogojih, mora zavarovalnica 
v zavarovalniški skupini poročati Agenciji za zavarovalni nadzor 
o pomembnejših poslih v skupini sklenjenih oziroma opravljenih 
med zavarovalnico in naslednjimi osebami: 
1. pravnimi osebami, ki so podrejene družbe zavarovalnici, 
2. pravnimi osebami, ki so nadrejene družbe zavarovalnice, 
3. pravnimi osebami, ki so podrejene pravnim osebam iz 2. točke 
tega odstavka, 
4. fizičnimi osebami, ki so udeležene v: 
- zavarovalnici oziroma pravnih osebah, v katerih je udeležena 
zavarovalnica, 
- pravnih osebah, ki so udeležene v zavarovalnici, 
- pravnih osebah, ki so udeležene v pravnih osebah iz druge 
alinee te točke. 
(2) Za pomembnejše posle iz prvega odstavka tega člena se 
štejejo zlasti: 
1. posojila in krediti, 
2. garancije in drugi posli, zaradi katerih nastanejo zunajbilančne 
obveznosti, 
3. pravni posli, katerih predmet so naložbe v vrednostne papirje, 
druge finančne instrumente oziroma nepremičnine, 
4. drugi pravni posli, ki pomembneje vplivajo na izračun prilagojenih 
kapitalskih zahtev. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko zaradi preveritve 
pravilnosti podatkov o poslih v .zavarovalniški skupini opravi tudi 
pregled poslovanja oseb iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Pregled poslovanja iz tretjega odstavka tega člena opravi 
Agencija za zavarovalni nadzor tudi na zahtevo nadzornega 
organa države članice, zaradi preveritve pravilnosti podatkov o 
poslih v zavarovalniški skupini, ki jih pristojni nadzorni organ te 
države članice potrebuje za opravljanje nadzora nad 
zavarovalniško skupino. 

Prilagojene kapitalske zahteve za nadrejene 
zavarovalnice 

148. člen 

(1) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini mora 
izračunavati tudi prilagojene kapitalske zahteve in izdelati letno 
poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah. 
(2) Podrejene zavarovalnice in podrejeni zavarovalni holdingi 
morajo nadrejeni zavarovalnici v zavarovalniški skupini 
posredovati vse podatke, ki jih potrebuje nadrejena zavarovalnica 
za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev, 
(3) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini mora 
Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o prilagojenih kapitalskih 
zahtevah. 
(4) Določbe 10. poglavja tega zakona o revidiranju letnega poročila 
zavarovalnice se smiselno uporabljajo tudi za revidiranje letnega 
poročila o prilagojenih kapitalskih zahtevah nadrejene 
zavarovalnice. 

Prilagojene kapitalske zahteve za nadrejene 
zavarovalne holdinge 

149. člen 

(1) Nadrejeni zavarovalni holding v zavarovalniški skupini mora 
izračunavati tudi prilagojene kapitalske zahteve in izdelati letno 
poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah. 

(2) Podrejene zavarovalnice morajo nadrejenemu aavarovalnemu 
holdingu v zavarovalniški skupini posredovati vse podatke, ki jih 
potrebuje nadrejeni zavarovalni holding za izračun prilagojenih 
kapitalskih zahtev, 
(3) Nadrejeni zavarovalni holding v zavarovalniški skupini mora 
Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o prilagojenih kapitalskih 
zahtevah. 
(4) Določbe 10. poglavja tega zakona o revidiranju letnega poročila 
zavarovalnice se smiselno uporabljajo tudi za revidiranje letnega 
poročila o prilagojenih kapitalskih zahtevah nadrejenega 
zavarovalnega holdinga. 

Obveščanje Agencije za zavarovalni nadzor in 
razkrivanje podatkov 

150. člen 

(1) Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor tekoče 
obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za 
presojo, ali gre za zavarovalniško skupino po tem zakonu 
(2) Zavarovalnica v zavarovalniški skupini mora v posebnem 
dodatku k letnem poročilu razkriti podatke o podrejenih oziroma 
nadrejenih družbah v zavarovalniški skupini. 

Predpis o nadzoru nad zavarovalniško skupino 
151. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor predpiše: 
1. podrobnejšo vsebino poročil iz prvega odstavka 147. člena 
tega zakona ter roke in način poročanja, 
2. način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za nadrejene 
zavarovalnice iz prvega odstavka 148. člena tega zakona in za 
nadrejene zavarovalne holdinge iz prvega odstavka 149. člena 
tega zakona, 
3. podrobnejšo vsebino poročil iz tretjega odstavka 148. člena in 
tretjega odstavka 149. člena tega zakona ter roke in način 
poročanja. 

7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 

Zaupni podatki 
152. člen 

Zavarovalnica mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 
okoliščine, za katere je izvedela pri poslovanju s posameznim 
zavarovalcem oziroma zavarovancem oziroma drugim 
upravičencem iz zavarovanja. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
153. člen 

(1) Člani organov zavarovalnice, delničarji zavarovalnice, delavci 
zavarovalnice oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim 
delom v zavarovalnici oziroma opravljanju storitev za 
zavarovalnico na kakršen koli način dostopni zaupni podatki iz 
152. člena tega zakona, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim 
osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale 
tretje osebe. 
(2) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih 
primerih: 
1. če zavarovalec izrecno pisno pristane, da se sporočijo 
posamezni zaupni podatki, 
2. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih 
postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma 
naloži pristojno sodišče, 
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3. določenih i zakonom o preprečevanju pranja denarja, 
4. če so ti podatki potrebni za odločitev o pravnih razmerjih med 
zavarovalnico in zavarovalcem oziroma zavarovancem oziroma 
drugim upravičencem iz zavarovanja v sodnem sporu, 
5. če so ti podatki potrebni v zapuščinskem postopku in predložitev 
teh podatkov zahteva oziroma naloži pristojno sodišče, 
6. če so ti podatki potrebni zaradi izvršbe na premoženje 
zavarovalca oziroma zavarovanca oziroma drugega upravičenca 
iz zavarovanja in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma 
naloži pristojno sodišče, 
7. če te podatke potrebuje Agencija za zavarovalni nadzor oziroma 
drug nadzorni organ za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru 
svojih pristojnosti, 
8. če te podatke potrebuje davčni organ v postopku, ki ga vodi v 
okviru svojih pristojnosti, 
9. v primerih, določenih z zakonom o obveznih zavarovanjih v 
prometu (Ur.l, RS, št. 70/94). 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor oziroma drugi organi in sodišča 
smejo podatke, ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka 
tega člena, uporabiti izključno za namen, zaradi katerega so bili 
podatki pridobljeni. 

8. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA 

Splošna določba 
154. člen 

Zavarovalnica mora voditi poslovne knjige, sestavljati 
knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati 
računovodska poročila v skladu z zakonom o gospodarskih 
družbah in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in 
finančnih standardov in načel ter splošnih računovodskih 
predpostavk, če ni v tem poglavju drugače določeno. 

Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije 
155. člen 

Zavarovalnica mora organizirati poslovanje in tekoče voditi 
poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne 
oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti 
ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj. 

Kontni okvir in sheme izkazov 
156. člen 

(1) Zavarovalnica razvršča podatke v računovodske evidence 
po kontnem okviru za zavarovalnice. 
(2) Zavarovalnica pri sestavljanju računovodskih izkazov 
uporablja sheme računovodskih izkazov za zavarovalnice. 

Letno poročilo 
157. člen 

(1) Zavarovalnica sestavlja računovodske izkaze in poslovna 
poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. 
(2) Zavarovalnica mora predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor 
nerevidirane računovodske izkaze v treh mesecih po preteku 
koledarskega leta. 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora 
pozavarovalnica predložiti nerevidirane računovodske izkaze v 
štirih mesecih. 

Mnenje pooblaščenega aktuarja k letnim poročilom 
158. člen 

(1) Letnemu poročilu zavarovalnice, mora biti priloženo poročilo 
pooblaščenega aktuarja iz tretjega odstavka 76. člena tega zakona 
z mnenjem pooblaščenega aktuarja o tem ali je zavarovalnica 
izračunavala premije in zavarovalno tehnične rezervacije v skladu 
s predpisi. 
(2) Za mnenje pooblaščenega aktuarja se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja revidiranje, o mnenju pooblaščenega 
revizorja. 

Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih 
159. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor predpiše: 
1. kontni okvir za zavarovalnice; 
2. vrste in sheme računovodskih izkazov zavarovalnic; 
3. podrobnejšo vsebino letnega poslovnega poročila zavarovalnic 
in dodatkov k temu poročilu; 
4. podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk in 
sestavljanja računovodskih izkazov; 
5. podrobnejšo vsebino poročila pooblaščenega aktuarja iz tretjega 
odstavka 76. člena tega zakona. 

9. NOTRANJA REVIZIJA 

Notranja revizija 
160. člen 

(1) Zavarovalnica mora organizirati notranjo revizijo kot samostojni 
organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi zavarovalnice 
ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih 
delov zavarovalnice. 
(2) Uprava zavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom določi 
pravila delovanja notranje revizije. 

Naloge notranje revizije 
161. člen 

(1) Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem 
zavarovalnice z namenom preverjanja, če zavarovalnica: 
1. opravlja zavarovalne posle pravilno in v skladu s tem zakonom 
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter notranjimi pravili, ki 
urejajo poslovanje zavarovalnice, 
2. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti 
knjigovodske postavke in sestavlja računovodska ter druga 
poročila v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje zavarovalnice/ 
(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v 
skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja, 
kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter pravili delovanja 
notranje revizije, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme 
uprava zavarovalnice. 
(3) Notranja revizija mora uskladiti metode svojega dela 2 delom 
zunanjih revizorjev zavarovalnice, ki pregledujejo letne 
računovodske izkaze oziroma opravljajo posebno revizijo na 
zahtevo Agencije za zavarovalni nadzor oziroma posebno ali 
izredno revizijo na podlagi določb Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, 
št. 47/97). 
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Delavci notranje revizije 
162. člen 

10. REVIDIRANJE 

(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora zavarovalnica 
zaposliti najmanj eno osebo, ki je pridobila naziv revizor oziroma 
preizkušeni notranji revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. 
(2) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja, v 
zavarovalnici ne smejo opravljati nobenih drugih nalog. 
(3) Nalog notranje revizije ne smejo opravljati člani uprave 
zavarovalnice. 

Letni program dela notranje revizije 
163. člen 

(1) Uprava zavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom sprejme 
letni program dela notranje revizije. 
(2) Letni program mora obsegati: 
1. področja poslovanja na katerih bo notranja revizija opravila 
pregled poslovanja, 
2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po posameznih 
področjih. 
(3) Podrobnejši načrt dela notranje revizije sprejme uprava 
zavarovalnice. 

Poročilo o notranjem revidiranju 
164. člen 

(1) Notranja revizija mora najmanj dvakrat letno izdelati poročilo o 
notranjem revidiranju, ki obsega: 
1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja, 
2. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih kontrol, 
3. kršitve in nepravilnosti, ki jih je notranja revizija ugotovila pri 
posameznem pregledu poslovanja, in predlog ukrepov za odpravo 
teh kršitev in nepravilnosti, 
4. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti, ki jih je 
ugotovila notranja revizija. 
(2) Notranja revizija mora izdelati letno poročilo o notranjem 
revidiranju, ki obsega: 
1. poročilo o uresničitvi letnega programa dela, 
2. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregledov 
poslovanja. 
(3) Polletno in letno poročilo mora notranja revizija predložiti upravi 
in nadzornemu svetu. 
(4) Uprava mora letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem 
nadzornega sveta uvrstiti na dnevni red skupščine hkrati z 
revidiranim letnim poročilom zavarovalnice. 

Obveščanje uprave zavarovalnice in nadzornega svet 
165. člen 

(1) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da 
zavarovalnica krši pravila o obvladovanju tveganj ter ji zaradi 
tega grozi nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je ogrožena varnost 
poslovanja oziroma zavarovancev, mora o tem nemudoma 
obvestiti upravo zavarovalnice. 
(2) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi, da uprava 
zavarovalnice krši pravila o obvladovanju tveganj, mora o tem 
nemudoma obvestiti tudi nadzorni svet. 

Revidiranje letnega poročila 
166. člen 

(1) Letno poročilo zavarovalnice mora pregledati pooblaščeni 
revizor. 
(2) Zavarovalnica mora Agenciji za zavarovalni nadzor predložiti 
revidirano letno poročilo v roku osmih dni po prejemu revizorjevega 
poročila oziroma najkasneje v šestih mesecih po izteku 
koledarskega leta. 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora 
pozavarovalnica predložiti revidirano letno poročilo v sedmih 
mesecih po izteku koledarskega leta. 

Poročanje Agenciji za zavarovalni nadzor 
167. člen 

če revizor pri pregledu ugotovi, da zavarovalnica oziroma z 
zavarovalnico povezana oseba krši pravila o obvladovanju 
tveganj ter zavarovalnici zaradi tega grozi nelikvidnost ali 
nesolventnost, ali da je ogrožena varnost poslovanja oziroma 
zavarovancev, mora o tem nemudoma-obvestiti Agencijo za 
zavarovalni nadzor. 

Dolžnost zavarovalnice do posredovanja informacij 
168. člen 

(1) Uprava zavarovalnice mora revizorju posredovati vso 
potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, 
spise in računalniške zapise. Revizorjem mora zavarovalnica v 
okviru običajnega poslovnega časa omogočiti dostop do poslovnih 
in delovnih prostorov. 
(2) Za izvajanje revizije mora zavarovalnica dati revizorski družbi 
na razpolago ustrezne prostore in pripomočke, če so bili opravljeni 
vnosi ali shranjevanje podatkov z uporabo računalniške obdelave, 
mora zavarovalnica na lastne stroške v primernem roku revizorju 
dati na razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje 
dokumentacije in, če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v 
potrebnem številu kopij. 

Vsebina revizijskega pregleda 
169. člen 

(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o: 
1. bilanci stanja; 
2. izkazu uspeha; 
3. izkazu finančnih tokov; 
4. stanju in spremembah zavarovalnotehničnih rezervacij; 
5. stanju in strukturi naložb kritnega premoženja; 
6. stanju in strukturi naložb kritnih skladov, ki jih upravlja 
zavarovalnica; 
7. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj; 
8. delovanju notranje revizije; 
9. načinu vodenja poslovnih knjig; 
10. kvaliteti informacijskega sistema v zavarovalnici; 
11. pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agenciji za zavarovalni 
nadzor, 
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12. vrednotenju bilančnih in zunajbilančnih postavk in 
računovodskih politikah. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo obliko 
in najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in 
revizorjevega poročila. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko od revizorja zahteva 
dodatna pojasnila v zvezi z revizijskim pregledom. 
(4) Če revizijski pregled oziroma poročilo ni opravljeno oziroma 
izdelano v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, Agencija 
za zavarovalni nadzor zavrne poročilo in zahteva, da revizijski 
pregled opravi drug pooblaščeni revizor na stroške zavarovalnice. 

Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
170. člen 

(1) Zavarovalnica v dnevnem tisku oziroma strokovnem 
finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat tedensko, objavi 
povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja v 15 
dneh po sprejemu na skupščini, vendar najkasneje v osmih 
mesecih po preteku koledarskega leta. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo vsebino 
povzetka iz prvega odstavka tega člena. 

11. NADZOR NAD ZAVAROVALNICAMI 

11.1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nadzor nad zavarovalnicami 
171. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor nad 
zavarovalnicami z namenom preverjanja, ča zavarovalnice 
spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila, določena 
s tem zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi oziroma 
drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje zavarovalnic, in predpisi 
izdanimi na njihovi podlagi. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor tudi nad 
pravnimi osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno 
zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnice. 
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka 
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Agencija za 
zavarovalni nadzor pregled poslovanja te družbe v sodelovanju 
s pristojnim nadzornim organom. 
(4) Če zavarovalnica opravlja zavarovalne posle iz 18. točke 
drugega odstavka 2. člena tega zakona, opravlja Agencija za 
zavarovalni nadzor tudi nadzor nad tehnično usposobljenostjo 
oseb, ki nudijo pomoč v težavah. 

Način opravljanja nadzora 
172. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor nad 
zavarovalnicami s: 
1. spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
zavarovalnic in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Agenciji za zavarovalni 
nadzor oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. opravljanjem pregledov poslovanja zavarovalnic; 
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 

Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
173. člen 

(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 172. člena tega zakona 
plačujejo zavarovalnice v proračun nadomestilo za nadzor, ki ga 
glede na višino vplačanih premij, določa tarifa, ki jo sprejme 
Agencija za zavarovalni nadzor. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko določi nadomestilo iz 
prvega odstavka tega člena največ v taki višini, da vsota 
nadomestil, ki so jih dolžne plačati vse zavarovalnice za 
posamezno leto, ne preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 
2. točke 172. člena tega zakona v tem letu. 
(3) Če zavarovalnica ne plača nadomestila, v rokih, ki jih določa 
tarifa iz prvega odstavka tega člena, Agencija za zavarovalni 
nadzor zavarovalnici z odločbo naloži plačilo. 
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni 
naslov. 

Stroški nadzora 
174. člen 

(1) Kadar je zavarovalnici izrečen ukrep nadzora po tem zakonu 
mora Agenciji za zavarovalni nadzor plačati pavšalno nadomestilo 
stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa 
tarifa, ki jo sprejme Agencija za zavarovalni nadzor. 
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči 
Agencija za zavarovalni nadzor z odredbo oziroma odločbo o 
izreku ukrepa nadzora. 
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega 
člena je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva tudi, če proti 
odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora postopek 
sodnega varstva ni dopusten. 
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena je izvršilni 
naslov. 

11.2. POROČANJE 

Redno poročanje in poročanje na zahtevo Agencije za 
zavarovalni nadzor 

175. člen 

(1) Zavarovalnica mora poročati Agenciji za zavarovalni nadzor 
o naslednjih dejstvih in okoliščinah: 
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register; 
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic zavarovalnice ter o pridobitvi oziroma spremembi 
kvalificiranih deležev iz 18. člena.tega zakona; 
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave; 
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem 
prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah 
vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, 
6. naložbah na podlagi katerih je zavarovalnica posredno ali 
neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o 
vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo, 
7. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala, 
8. prenehanju opravljanja posameznih zavarovalnih poslov. 
(2) Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor obveščati 
o splošnih in posebnih zavarovalnih pogojih, premijskih cenikih in 
obrazcih oziroma drugih tiskovinah, ki jih uporablja pri poslovanju 
z zavarovalci, zavarovanci oziroma drugimi upravičenci iz 
zavarovanj. 
(3) Uprava zavarovalnice mora Agencijo za zavarovalni nadzor 
nemudoma obvestiti o naslednjih dogodkih: 
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1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalnice, 
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za 
opravljanje zavarovalnih poslov, 
3. če se finančni položaj zavarovalnice spremeni tako, da 
zavarovalnica ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 
111. člena tega zakona. 
(4) Zavarovalnica mora na zahtevo Agencije za zavarovalni 
nadzor posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, 
pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih 
pristojnosti in nalog Agencije za zavarovalni nadzor. 

Predpis o poročanju 
176. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejšo vsebino 
poročil in obvestil iz prvega do tretjega odstavka 175. člena tega 
zakona, ter način in roke poročanja oziroma obveščanja. 

11.3. UKREPI NADZORA 

11.3.1. Splošna določba 

Ukrepi nadzora 4 
177. člen 

Ukrepi nadzora nad zavarovalnico po tem zakonu so: 
1. odreditev odprave kršitev; 
2. odreditev dodatnih ukrepov; 
3. odvzem dovoljenja; 
4. izredna uprava; 
5. prisilna likvidacija zavarovalnice; 
6. odločanje o razlogih za stečaj zavarovalnice. 

11.3.2. Odprava kršitev 

Odredba o odpravi kršitev 
178. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda odredbo o odpravi kršitev, 
če pri opravljanju nadzora nad zavarovalnico ugotovi:. 
1. da član uprave zavarovalnice nima dovoljenja iz 25. člena tega 
zakona; 
2. da zavarovalnica ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
zavarovalnih poslov; 
3. da zavarovalnica opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu ne 
sme opravljati; 
4. da zavarovalnica krši pravila o obvladovanju tveganj; 
5. da zavarovalnica krši pravila o vodenju poslovnih knjig in 
poslovnih poročil, notranji reviziji oziroma o revidiranju letnih 
poročil; 
6. da zavarovalnica krši obveznosti poročanja in obveščanja; 
7. da zavarovalnica krši druge določbe tega zakona oziroma na 
njegovi podlagi izdanih predpisov oziroma drugih zakonov, ki 
urejajo poslovanje zavarovalnic. , 
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Agencija za 
zavarovalni nadzor primeren rok za odpravo kršitev. 

Poročilo o odpravi kršitev 
179. člen 

(1) Zavarovalnica mora v roku iz drugega odstavka 178. členg 
tega zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Agenciji za zavarovalni 
nadzor dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo 
kršitev. Poročilu je potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz 
katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene. 
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Agencija za 
zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da so bile kršitve 
odpravljene. Agencija za zavarovalni nadzor lahko pred izdajo 
odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem 
za ugotovitev ali so kršitve odpravljene. 
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih 
dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Agencija 
za zavarovalni nadzor zavarovalnici z odredbo naloži dopolnitev 
poročila in ji določi rok za dopolnitev. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor mora odločbo oziroma 
odredbo iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena izdati v 
tridesetih dneh po prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se 
šteje, da so bile kršitve odpravljene. 

Dodatni ukrepi za uresničevanje pravil o 
obvladovanju tveganj 

180. člen 

(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor pri izvajanju nadzora 
ugotovi, da zavarovalnica huje krši pravila o obvladovanju tveganj, 
lahko z odredbo o odpravi kršitev odredi tudi naslednje dodatne 
ukrepe: 
1. naloži upravi zavarovalnice, da sprejme načrt ukrepov za 
zagotovitev minimalnega kapitala zavarovalnice, 
2. naloži upravi zavarovalnice in nadzornemu svetu, da skličeta 
skupščino delničarjev zavarovalnice ter predlagata sprejem 
ustreznih sklepov, kot na primer: 
- sklep o povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice z novimi 
vložki, 
- sklep o povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice iz sredstev 
dobička, 
3. prepove zavarovalnici sklepanje novih zavarovalnih pogodb v 
posameznih ali vseh zavarovalnih vrstah, 
4. prepove zavarovalnici opravljanje določenih vrst izplačil oziroma 
izplačil določenim osebam, 
5. prepove zavarovalnici sklepanje poslov s posameznimi 
delničarji, člani uprave, član nadzornega sveta, povezanimi 
družbami ali investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba za 
upravljanje, ki je z zavarovalnico povezana oseba; 
6. naloži upravi zavarovalnice, da sprejme in opravi ukrepe za: 
- izboljšanje postopkov upravljanja s tveganji; 
- spremembo področij poslovanja zavarovalnice; 
- omejitev dajanja posojil; 
- izboljšanje postopkov izterjatve zapadlih terjatev zavarovalnice; 
- pravilno vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk; 
- izboljšanje računovodsko informacijskega sistema; 
- izboljšanje postopkov notranjih kontrol in notranjega revidiranja; 
- druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o obvladovanju 
tveganj, 
7. prepove oziroma omeji zavarovalnici razpolaganje s kritnim 
premoženjem oziroma premoženjem kritnih skladov, ki jih upravlja 
zavarovalnica. 
(2) Šteje se, da zavarovalnica huje krši pravila o obvladovanju 
tveganj, če: ) 
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1. ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena 
tega zakona oziroma minimalnega obsega likvidnosti, določenega 
s predpisom iz 9. točke drugega odstavka 109. člena tega zakona; 
2. ni organizirala poslovanja oziroma ne vodi tekoče poslovnih 
knjig, poslovne dokumentacije ter drugih administrativnih in 
poslovnih evidenc tako, da je mogoče kadarkoli preveriti ali posluje 
v skladu s pravili o obvladovanju tveganj; 
3. ne sprejme ukrepov in določi pravil za ustrezno vrednotenje 
bilančnih in zunajbilančnih postavk oziroma če te postavke 
vrednoti v nasprotju s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi; 
4. opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu ne sme opravljati; 
5. krši določbe 120. do 133. člena tega zakona; 
6. izplača dividende v nasprotju s 141. členom tega zakona; 
7. pogosto krši obveznosti pravočasnega in pravilnega poročanja, 
določene s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi; 
8. sklepa navidezne posle z namenom napačnega prikazovanja 
finančnega položaja zavarovalnice; 
9. opravlja druge posle, ki lahko ogrozijo njeno likvidnost oziroma 
solventnost, 
10. ponavljajoče krši določbe 83. do 86. člena oziroma 227. člena 
tega zakona. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor naloži nadzornemu svetu 
zavarovalnice, da razreši člana oziroma člane uprave in imenuje 
novega člana oziroma člane uprave: 
1. če zavarovalnica ne ravna v skladu z odredbo o odpravi kršitev 
oziroma, 
2. če uprava zavarovalnice ne opravi dodatnih ukrepov iz prvega 
odstavka tega člena, ki jih je odredil, oziroma 
3. če zavarovalnica ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega in 
pravilnega poročanja oziroma obveščanja Agencije za zavarovalni 
nadzor ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim 
poslovanjem. 

11.3.3. Odvzem dovoljenja 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti 
181. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame zavarovalnici 
dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v naslednjih primerih: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je zavarovalnici odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 
180. člena tega zakona in nadzorni svet v roku, določenem za 
izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana oziroma članov 
uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo imenovani člani 
uprave v roku dveh mesecev od imenovanja niso zagotovili 
odpravo kršitev oziroma izvršitev dodatnih ukrepov, ki so bili 
razlog za dodatni ukrep iz tretjega odstavka 180. člena tega 
zakona, 
3. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev 
kvalificiranega deleža iz prvega odstavka 21. člena tega zakona 
osebi, ki je neposredno oziroma posredno obvladujoča družba 
zavarovalnice. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija za 
zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov v posameznih zavarovalnih vrstah, če se 
razlogi iz prvega odstavka tega člena nanašajo samo na 
zavarovalne posle v teh zavarovalnih vrstah. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
182. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija za zavarovalni 
nadzor hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če 
zavarovalnica v času, ki ga določi Agencija za zavarovalni nadzor, 
ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od enega 
leta (preizkusna doba), ne bo storila nove kršitve, zakadi katere 
je mogoče odvzeti dovoljenje. 
(2) Kadar Agencija za zavarovalni nadzor izreče pogojni odvzem 
dovoljenja, lahko določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če 
zavarovalnica v določenem roku ne odpravi kršitev oziroma opravi 
dodatnih ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem 
dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi Agencija za 
zavarovalni nadzor v mejah preizkusne dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
183. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor prekliče pogojni odvzem dovoljenja 
in dovoljenje odvzame, če zavarovalnica v preizkusni dobi stori 
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma 
če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 182. člena 
tega zakona. 

11.3.4. Izredna uprava 

Odločba o izredni upravi 
184. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o izredni upravi 
v naslednjih primerih: 
1. če je zavarovalnici odredila dodatne ukrepe iz prvega odstavka 
180. člena tega zakona in zavarovalnica v rokih določenih za 
izvajanje dodatnih ukrepov ni pričela z izvajanjem teh ukrepov 
oziroma jih ni izvedla, 
2. če zavarovalnica kljub izvedenim dodatnim ukrepom ne dosega 
minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena tega zakona; 
3. če bi nadaljnje poslovanje zavarovalnice lahko ogrozilo njeno 
likvidnost oziroma solventnost oziroma varnost zavarovancev. 
(2) Z odločbo o izredni upravi določi Agencija za zavarovalni 
nadzor rok trajanja izredne uprave, ki ne sme biti daljši od enega 
leta. 

Člani izredne uprave 
185. člen 

Z odločbo o izredni upravi Agencija za zavarovalni nadzor imenuje 
dva ali več izrednih upraviteljev, ki so člani izredne uprave 
zavarovalnice, in določi vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja 
posamezni izredni upravitelj. 

Vpis v sodni register 
186. člen 

(1) V sodni register se vpiše izdaja odločbe o izredni upravi. 
Hkrati se vpiše tudi ustrezna sprememba oseb, pooblaščenih za 
zastopanje zavarovalnice. 
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega člena 
mora izredna uprava vložiti v roku treh dni od prejema odločbe. 
Predlogu mora priložiti odločbo Agencije za zavarovalni nadzor o 
izredni upravi. 
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Pravne posledice izredne uprave 
187. člen 

(1) V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega 
sveta Agencija za zavarovalni nadzor. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima Agencija za 
zavarovalni nadzor pravico dajati izrednemu upravitelju navodila 
za vodenje poslov zavarovalnice, ki so zanj obvezna. 
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na člana uprave, se 
uporabljajo tudi za izrednega upravitelja, če Agencija za 
zavarovalni nadzor z navodili iz drugega odstavka tega člena ne 
določi drugače. 
(4) Z dnem izdaje odločbe o izredni upravi prenehajo vse 
pristojnosti in pooblastila članom uprave in nadzornega sveta 
zavarovalnice, ter pristojnosti skupščine, razen pristojnosti iz 
190. člena tega zakona. 

Pooblastila v času trajanja izredne uprave 
188. člen 

(1) Člani uprave morajo izredni upravi nemudoma omogočiti 
dostop do vse poslovne in druge dokumentacije zavarovalnice in 
pripraviti poročilo o predaji poslov. 
(2) Izredni upravi ali posameznemu izrednemu upravitelju morajo 
člani uprave zavarovalnice na zahtevo dati vsa pojasnila oziroma 
dodatna poročila o poslovanju zavarovalnice. 
(3) Izredni upravitelj ima pravico odstraniti osebo, ki ovira njegovo 
delo, glede na okoliščine primera pa tudi zahtevati pomoč 
pristojnega organa za notranje zadeve. 

Poročila izredne uprave 
189. člen 

(1) Izredna uprava mora najmanj vsake tri mesece izdelati in 
izročiti Agenciji za zavarovalni nadzor poročilo o tinančnem stanju 
in pogojih poslovanja zavarovalnice v izredni upravi. 
(2) Izredna uprava mora v devetih mesecih po imenovanju izredne 
uprave izročiti Agenciji za zavarovalni nadzor poročilo o finančnem 
stanju in pogojih poslovanja zavarovalnice v izredni upravi, skupaj 
z oceno ekonomske stabilnosti zavarovalnice in možnosti za 
nadaljnje poslovanje zavarovalnice, ki vključuje: 
1. oceno in posledice prevzemanja izgub zavarovalnice s strani 
delničarjev zavarovalnice, 
2. možnosti za alokacijo in razpršitev ostalih izgub zavarovalnice; 
3. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti 
zavarovalnice; 
4. oceno možnih ukrepov za odpravo finančnih težav 
zavarovalnice, vključno s prenosom zavarovalnih pogodb, z 
oceno stroškov izvedbe teh ukrepov, 
5. oceno pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja 
zavarovalnice. 

Povečanje osnovnega kapitala zaradi zagotovitve 
ekonomske stabilnosti zavarovalnice 

190. člen 

(1) Če Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi poročila izredne 
uprave iz prvega oziroma drugega odstavka 189. člena tega 
zakona oceni, da je zaradi zagotovitve minimalnega kapitala 
zavarovalnice oziroma zaradi odprave vzrokov nelikvidnosti ali 
nesolventnosti zavarovalnice, potrebno ustrezno povečati osnovni 
kapital zavarovalnice z novimi denarnimi vložki, naloži izredni 
upravi, da skliče skupščino delničarjev zavarovalnice in ji predlaga 
sprejem sklepa o takšnem povečanju osnovnega kapitala. 
(2) Izredna uprava mora objaviti sklic skupščine zaradi odločanja 
o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena 

najkasneje v roku 8 dni po prejemu naloga Agencije za zavarovalni 
nadzor iz prvega odstavka tega člena. 
(3) V sklicu skupščine morajo biti delničarji opozorjeni na pravne 
posledice iz 2. točke prvega odstavka 192. člena tega zakona. 

Ocena rezultatov izredne uprave 
191. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor mora najmanj enkrat na tri 
mesece oceniti rezultate izredne uprave. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor mora sprejeti končno oceno 
rezultatov izredne uprave najkasneje v treh mesecih po prejemu 
poročila iz drugega odstavka 189. člena tega zakona. 
(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da se je v času 
trajanja izredne uprave izboljšalo finančno stanje zavarovalnice 
tako, da je zavarovalnica dosegla minimalni kapital iz 110. oziroma 
111. člena tega zakona, in redno izpolnjuje svoje dospele 
obveznosti, mora Agencija za zavarovalni nadzor izdati odločbo 
o prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih upraviteljev. 
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da se v času trajanja 
izredne uprave finančno stanje zavarovalnice ni izboljšalo tako, 
da bi zavarovalnica dosegla minimalni kapital iz 110. oziroma 111. 
člena tega zakona oziroma da bi bila sposobno tekoče izpolnjevati 
dospele obveznosti, izda odločbo o začetku likvidacije oziroma o 
ugotovitvi pogojev za začetek stečaja zavarovalnice. 
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko Agencija za 
zavarovalni nadzor izda tudi odločbo o podaljšanju izredne uprave 
za največ šest mesecev, če ni pogojev za začetek stečaja 
zavarovalnice in če Agencija za zavarovalni nadzor oceni, da bo 
zavarovalnica v nadaljnjih šestih mesecih lahko dosegla minimalni 
kapital iz 110. oziroma 111. člena tega zakona. 

11.3.5. Prisilna likvidacija 

Razlogi za začetek prisilne likvidacije 
192. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o začetku prisilne 
likvidacije v naslednjih primerih: 
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 189. člena tega 
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno 
stanje ni izboljšalo tako, da bi zavarovalnica dosegla minimalni 
kapital iz 110. oziroma 111. člena tega zakona in ni pogojev za 
začetek stečajnega postopka, 
2. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega 
odstavka 190. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic na 
podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega 
odstavka 190. člena tega zakona ni uspešna, 
3. če je zavarovalnici odvzeto dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov, 
4. če je članu uprave zavarovalnice pravnomočno odvzeto 
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave oziroma če je član 
uprave razrešen oziroma če član uprave ne opravlja funkcije 
člana uprave več kot šest mesecev, in nadzorni svet v roku treh 
mesecev ne imenuje novega člana uprave v skladu s tem 
zakonom, ter zavarovalnica zaradi tega nima najmanj dveh članov 
uprave, 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor mora izdati odločbo o začetku 
prisilne likvidacije v roku 8 dni, ki teče 
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena od izteka 
roka za sprejem končnega poročila o oceni rezultatov izredne 
uprave iz drugega odstavka 191. člena tega zakona, 
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko 
je skupščina zavrnila predlog sklepa iz prvega odstavka 190. 
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člena tega zakona oziroma od dneva, ko je iztekel rok za vpis in 
vplačilo delnic na podlagi neuspešne prve prodaje, 
3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva 
izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja, 
4. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od izteka 
trimesečnega roka za imenovanje novega člana uprave. 

Likvidacijski upravitelji 
193. člen 

Z odločbo o začetku prisilne likvidacije Agencija za zavarovalni 
nadzor imenuje dva ali več. likvidacijskih upraviteljev, in določi 
vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni likvidacijski 
upravitelj. 

Pravne posledice prisilne likvidacije 
194. člen 

(1) Z dnem izdaje odločbe o prisilni likvidaciji prenehajo vse 
pristojnosti in pooblastila članom uprave in članom nadzornega 
sveta zavarovalnice, ter pooblastila skupščine, razen pristojnosti 
na podlagi določb iz 1. točke 195. člena tega zakona. 
(2) V postopku prisilne likvidacije izvršuje pristojnosti nadzornega 
sveta zavarovalnice in pristojnosti skupščine, razen pristojnosti 
na podlagi določb iz 1. točke 195. člena tega zakona, Agencija za 
zavarovalni nadzor. 

Postopek prisilne likvidacije 
195. člen 

Če v tem podrazdelku ni drugače določeno, se za postopek 
prisilne likvidacije zavarovalnice smiselno uporabljajo določbe 
1.374. člena, 376. člena, 380. člena, 381. člena, 384. člena, prvega 
odstavka 385. člena, 386. člena, 387. člena, 388. člena, 389. člena, 
390. člena in 393. člena ZGD, ter 
2. 186. člena, tretjega odstavka 187. člena in 188. člena tega 
zakona. 

Prepoved sklepanja novih poslov 
196. člen 

V postopku prisilne likvidacije zavarovalnica ne sme sklepati 
nobenih novih poslov, razen tistih, ki so potrebni za unovčenje 
likvidacijske mase. 

Nastop stečajnega razloga 
197. člen 

Če likvidacijski upravitelji ugotovijo, da premoženje zavarovalnice 
ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov zavarovalnice, ali 
da zavarovalnica nima zadosti likvidnih sredstev, da bi lahko ob 
dospelosti izplačala terjatve upnikov, morajo o tem nemudoma 
obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor. 

12. STEČAJ , 

12.1. SKUPNE DOLOČBE 

Prepoved prisilne poravnave 
198. člen 

Nad zavarovalnico ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave. 

Uporaba določb za stečajni postopek 
199. člen 

Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za stečajni postopek 
nad zavarovalnico uporabljajo določbe Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in 39/97 - v nadaljnjem 
besedilu ZPPSL). 

Stečajni razlogi 
200. člen 

Agencija za zavarovalni nadzor izda odločbo o ugotovitvi pogojev 
za začetek stečajnega postopka v naslednjih primerih: 
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 189. člena tega 
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno 
stanje ni izboljšalo, in zavarovalnica kljub izredni upravi ni sposobna 
tekoče izpolnjevati dospelih obveznosti; 
2. če pri opravljanju nadzora nad zavarovalnico ugotovi, da 
premoženje zavarovalnice ne zadošča za poplačilo vseh terjatev 
upnikov zavarovalnice. 

Začetek stečajnega postopka 
201. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor mora pri pristojnem sodišču 
vložiti predlog za začetek stečajnega postopka naslednji delovni 
dan po izdaji pisnega odpravka odločbe o ugotovitvi pogojev za 
začetek stečajnega postopka. Predlogu mora priložiti odločbo o 
ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka. 
(2) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka brez 
ponovnega preizkusa pogojev za začetek stečajnega postopka 
v roku treh delovnih dni od vložitve predloga iz prvega odstavka 
tega člena. 
(3) Proti sklepu o začetku stečajnega postopka iz drugega 
odstavka tega člena ni pritožbe. 

Stečajni upravitelj 
202. člen 

(1) Stečajnega upravitelja imenuje sodišče na predlog Agencije 
za zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni nadzor lahko za 
stečajnega upravitelja predlaga samo osebo, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. 
(2) Če nastopijo razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja, mora 
sodišče pred odločitvijo o njegovi razrešitvi o razlogih obvestiti 
Agencijo za zavarovalni nadzor in jo pozvati, da se o razlogih 
izjavi v roku, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši od osmih dni. 
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Oklic o začetku stečajnega postopka 
203. člen 

Oklic o začetku stečajnega postopka nad zavarovalnico mora 
poleg podatkov, ki jih mora obsegati oklic po ZPPSL, obsegati 
tudi: 
1. opozorilo zavarovancev na pravne posledice začetka 
stečajnega postopka nad zavarovalnico iz 204. oziroma 209. člena 
tega zakona; 
2. ime, priimek in naslov kuratorja, če je bil ta postavljen. 

Prenehanje zavarovalnih pogodb 
204. člen 

Zavarovalne pogodbe, ki jih je sklenila zavarovalnica, prenehajo 
veljati z iztekom tridesetega dne šteto od objave oklica o začetku 
stečajnega postopka nad zavarovalnico v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Mnenje Agencije za zavarovalni nadzor 
205. člen 

(1) Kadar sodišče v zvezi z unovčevanjem stečajne mase po 
ZPPSL, odloča na podlagi predhodnega mnenja upniškega 
odbora, mora v primeru stečaja zavarovalnice pridobiti tudi mnenje 
Agencije za zavarovalni nadzor. 
(2) Za mnenje Agencije za zavarovalni nadzor iz prvega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo določbe ZPPSL o mnenju 
upniškega odbora. 

Obveščanje Agencije za zavarovalni nadzor 
206. člen 

Izvod poročil stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka 
vroči sodišče tudi Agenciji za zavarovalni nadzor. 

Prednostno poplačilo terjatev iz zavarovalnih pogodb 
207. člen 

(1) Terjatve iz zavarovalnih pogodb se iz stečajne mase izplačajo 
kot strošek stečajnega postopka pred poplačilom upnikov iz 
drugega in tretjega odstavka 160. člena ZPPSL. 
(2) Terjatve iz prvega odstavka tega člena se poplačajo po 
naslednjem vrstnem redu: 
1. terjatve iz zavarovanj iz drugega odstavka 210. člena tega 
zakona v višini zahtevanega kritja v zvezi z zavarovanjem, iz 
katerega izvira terjatev, in ki jih ni bilo mogoče poplačati iz 
premoženja kritnega sklada; 
2. terjatve iz četrtega odstavka 210. člena tega zakona, ki jih ni 
bilo mogoče poplačati iz premoženja kritnega sklada; 
3. terjatve iz premoženjskih zavarovanj in drugih zavarovanj, v 
zvezi s katerimi se ne oblikujejo matematične rezervacije, na 
izplačilo odškodnine za škodne dogodke, ki so nastopili pred 
začetkom stečaja; 
4. terjatve iz premoženjskih zavarovanj in drugih zavarovan/, v 
zvezi s katerimi se ne oblikujejo matematične rezervacije, na 
povrnitev dela premije vplačane za obdobje po prenehanju 
zavarovanja. 

12.2. POSEBNE DOLOČBE ZA POPLAČILO 
TERJATEV IZ TISTIH VRST ZAVAROVANJ, ZA 
KATERA JE POTREBNO OBLIKOVATI 
MATEMATIČNE REZERVACIJE 

Uporaba določb 
208. člen 

Določbe tega razdelka se uporabljajo za življenjska zavarovanja 
in nezgodna ter zdravstvena zavarovanja, za katera se uporabljajo 
podobne verjetnostne tabele in izračuni kot za življenjska 
zavarovanja. 

Prenehanje zavarovalnih pogodb 
209. člen 

Z dnem,začetka stečajnega postopka nad zavarovalnico 
prenehajo zavarovalne pogodbe iz 208. člena tega zakona. 

Pravica do ločenega poplačila iz premoženja kritnega 
sklada 

210. člen 

(1) Z dnem začetka stečajnega postopka pridobijo upravičenci iz 
zavarovanj iz 208. člena tega zakona, ločitveno pravico na 
premoženju kritnega sklada za poplačilo njihovih terjatev iz teh 
zavarovanj. 
(2) Upravičenci iz življenjskih zavarovanj in iz nezgornih ter 
zdravstvenih zavarovanj, pri katerih za obveznosti zavarovalnice 
veljajo pravila življenjskih zavarovanj, imajo pravico, da se iz 
premoženja kritnega sklada, pred ostalimi terjatvami, katerih kritju 
je namenjen posamezen kritni sklad, poplačajo njihove terjatve v 
višini, ki je enaka zahtevanemu kritju v zvezi z zavarovanjem, iz 
katerega izvira terjatev. 
(3) Če premoženje kritnega sklada ne zadošča za celotno 
poplačilo terjatev iz drugega odstavka tega člena se te terjatve 
poplačajo v višini, ki je v enakem razmerju z zahtevanim kritjem 
v zvezi z zavarovanjem, iz katerega izvira terjatev, kot je razmerje 
med celotno vrednostjo premoženja kritnega sklada in zahtevanim 
kritjem za vsa zavarovanja, ki jih je sklenila zavarovalnica v 
zavarovalni vrsti, v zvezi s katero je bil oblikovan kritni sklad 
(4) Ostale terjatve iz zavarovanj iz 208. člena tega zakona, se 
poplačajo iz premoženja kritnega sklada, ki ostane po poplačilu 
terjatev iz drugega odstavka tega člena. 
(5) Če premoženje kritnega sklada ne zadošča za celotno 
poplačilo ostalih terjatev iz četrtega odstavka tega člena, se te 
terjatve iz premoženja kritnega sklada poplačajo sorazmerno. 
(6) Za ugotavljanje višine terjatve in skupne višine zahtevanega 
kritja je odločilno stanje na dan začetka stečajnega postopka. 

Ločen račun denarnih sredstev v stečaju 
211. člen 

(1) Stečajni upravitelj mora pri organizaciji, ki opravlja posle 
plačilnega prometa, poleg splošnega računa stečajnega dolžnika, 
za vsak kritni sklad odpreti poseben denarni račun kritnega sklada. 
(2) Celotno poslovanje z denarnimi sredstvi, pridobljenimi z 
unovčenjem premoženja kritnega sklada mora stečajni upravitelj 
opravljati preko posebnega denarnega računa kritnega sklada. 
(3) Vsak nalog za izplačilo iz posebnega denarnega računa kritnega 
sklada mora poleg stečajnega upravitelja odobriti tudi kurator. 
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Kurator 
212. člen 

(1) Zaradi zaščite interesov upravičencev iz prvega odstavka 
210. člena tega zakona, imenuje stečajno sodišče na predlog 
Agencije za zavarovalni nadzor s sklepom o začetku stečajnega 
postopka kuratorja. 
(2) Za kuratorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
imenovanje za stečajnega upravitelja in ki ima ustrezna znanja in 
izkušnje s področja zavarovalništva. 
(3) Stečajni upravitelj mora kuratorju omogočiti pregled poslovnih 
knjig in drugih evidenc ter dokumentacije zavarovalnice, v obsegu, 
ki je potreben za ugotovitev obsega premoženja kritnega sklada, 
prijavo terjatev upravičencev ter uresničevanjem drugih pooblastil, 
ki jih ima kurator po tem zakonu. 
(4) Kadar ZPPSL, določa, da je potrebno pridobiti mnenje oziroma 
soglasje upniškega odbora, je potrebno v zvezi s premoženjem 
kritnega sklada pridobiti tudi mnenje oziroma soglasje kuratorja. 
(5) Glede nagrade kuratorja ter njegovih pooblastil in dolžnosti se 
smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za stečajnega upravitelja. 

Prijava in preizkus terjatev 
213. člen 

(1) Rok za prijavo terjatev iz prvega odstavka 210. člena tega 
zakona je tri mesece od objave oklica o začetku stečajnega 
postopka v Uradnem listu Republike Slovenije. 
(2) Kurator mora v imenu in za račun upravičencev prijaviti terjatve 
iz prvega odstavka 210. člena tega zakona in o prijavi obvestiti 
upravičence. Upravičenci lahko tudi sami prijavijo svoje terjatve. 
(3) Terjatve, ki jih prijavi kurator, veljajo v stečajnem postopku 
zavarovalnice za ugotovljene in se zanje ne uporabljajo določbe 
ZPPSL o preizkusu terjatev. 
(4) Kadar je terjatev poleg kuratorja prijavil tudi upravičenec, se 
prijava terjatve upravičenca upošteva in preizkusi samo v delu, v 
katerem presega terjatev, ki jo je v imenu in za račun tega 
upravičenca prijavil kurator. 

13. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN 
POSREDNIKI 

13.1. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI 

Zavarovalni zastopnik 
214. člen 

(1) Zavarovalni zastopnik je oseba, ki je na podlagi zaposlitve 
oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico 
pooblaščena za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za 
račun zavarovalnice. 
(2) Pooblastilo zavarovalnega zastopnika za sklenitev 
zavarovalne pogodbe obsega tudi pooblastilo za spremembo 
oziroma podaljšanje te pogodbe, in sprejemanje izjav zavarovanca 
o odstopu od zavarovalne pogodbe. 

Zavarovalna zastopniška družba 
215. člen 

(1) Zavarovalna zastopniška družba je pravna oseba, ki kot 
gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja zavarovalnic 
pri sklepanju zavarovalnih pogodb. 
(2) Določbe tega zakona o zavarovalni posredniški družbi se 

smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika po ZGD, ki 
kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja 
zavarovalnic pri sklepanju zavarovalnih pogodb. 

Obveznosti zastopnika in odgovornost zavarovalnice 
216. člen 

(1) Določbe 83. do 86. člena tega zakona veljajo tudi za 
zavarovalnega zastopnika. 
(2) Za ravnanja zavarovalnega zastopnika odgovarja 
zavarovalnica kot za svoja lastna ravnanja. 

Omejitev pooblastil zastopnika 
217. člen 

(1) Če je pooblastilo zastopnika omejeno samo na določeno 
območje, je zastopnik pooblaščen opravljati pravna dejanja iz 
214. člena tega zakona samo v zvezi z zavarovanji, ki se nanašajo 
na premoženje, ki se nahaja na tem območju, oziroma osebe, ki 
na tem območju bivajo. 
(2) Če je pooblastilo za zastopanje omejeno bodisi tako, da 
zastopnik ni pooblaščen za opravljanje vseh pravnih dejanj iz 
prvega in tretjega odstavka 214. člena tega zakona, bodisi na 
način iz prvega odstavka tega člena, učinkuje omejitev pooblastila 
za zastopanje nasproti zavarovancu samo, če mu je bila ta 
omejitev znana oziroma mu ni mogla ostati neznana. 
(3) Šteje se, da zavarovancu omejitev pooblastila zastopnika ni 
mogla ostati neznana po drugem odstavku tega člena, samo če 
za omejitev ni vedel zaradi hude malomarnosti. 

13.2. ZAVAROVALNI POSREDNIKI 

Zavarovalni posrednik 
218. člen 

(1) Zavarovalni posrednik je oseba, ki posreduje pri sklepanju 
zavarovalnih pogodb za eno ali več zavarovalnic. 
(2) Posredovanje po prvem odstavku tega člena je storitev, katere 
predmet je prizadevanje spraviti zavarovalca v stik z 
zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne 
pogodbe. 
(3) Za zavarovalno posredovanje se uporabljajo splošna pravila 
obligacijskega prava o pogodbi o posredovanju, razen pravil o 
mešetarskem dnevniku in mešetarskem listu, če ni v tem zakonu 
drugače določeno. 

Zavarovalna posredniška družba 
219. člen 

(1) Zavarovalna posredniška družba je pravna oseba, ki kot 
gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja pri 
sklepanju zavarovalnih pogodb. 
(2) Določbe tega zakona o zavarovalni posredniški družbi se 
smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika po ZGD, ki 
kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja pri 
sklepanju zavarovalnih pogodb. 

Zaščita interesov strank 
220. člen 

(1) Zavarovalni posrednik mora pri opravljanju zavarovalnega 
posredovanja ščiti zlasti interese zavarovalca. 
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(2) V razmerju do zavarovalnice mora zavarovalni posrednik 
ščititi tiste interese zavarovalnice, na katere mora pred oziroma 
po sklenitvi zavarovalne pogodbe paziti tudi zavarovanec. Zlasti 
mora zavarovalni posrednik zavarovalnico pri pripravi zavarovalne 
pogodbe obvestiti o vseh posebnih nevarnostih, ki so mu znane 
oziroma bi mu morale biti znane. 

Obveznosti zavarovalnega posrednika 
221. člen 

(1) Obveznost zavarovalnega posrednika ščititi interese 
zavarovalca iz prvega odstavka 220. člena tega zakona obsega 
tudi pojasnila in svetovanje zavarovalcu o vseh okoliščinah 
pomembnih za odločitvijo zavarovalca za sklenitev zavarovalne 
pogodbe za določene vrste zavarovanja oziroma z določeno 
zavarovalnico, 
(2) Zaradi izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka tega člena 
mora zavarovalni posrednik zlasti: 
1. za zavarovalca izdelati primerno analizo nevarnosti in primerna 
načela kritja; 
2. za zavarovalca na podlagi strokovnih informacij, ki so mu 
dostopne, izdelati oceno o kapitalski ustreznosti zavarovalnice; 
3. za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede 
na okoliščine posameznega primera zavarovancu nudi največje 
varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene 
zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik 
zavarovalca izrecno obvesti; 
4. obvestiti zavarovalnico o zavarovalčevi ponudbi za sklenitev 
zavarovalne pogodbe; izročiti zavarovancu zavarovalne pogoje, 
in ga seznaniti s pravili za izračun premije; 
5. preveriti vsebino zavarovalne police; 
6. nuditi pomoč zavarovalcu v času trajanja zavarovalne pogodbe 
in sicer tako pred kot tudi po nastopu zavarovalnega primera, in 
zlasti skrbeti, da zavarovalec pravna dejanja, ki so pomembna 
za ohranitev oziroma uresničitev pravic na podlagi zavarovalne 
pogodbe opravi v rokih, določenih za opravo teh pravnih dejanj; 
7. stalno preverjati zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovalec 
sklenil z njegovim ppsredovanje, in izdelati predloge za 
spremembe teh zavarovalnih pogodb z namenom doseči večje 
varstvo. 

Nasprotje interesov 
222. člen 

(1) Zavarovalni posrednik mora zavarovalcu razkriti vse pravne 
in ekonomske povezave s posamezno zavarovalnico, ki lahko 
vplivajo na nepristranost zavarovalnega posrednika pri 
izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca in zlasti obveznosti iz 3. 
in 7. točke drugega odstavka 221. člena tega zakona. 
(2) Za pravne in ekonomske povezave po prvem odstavku tega 
Člena se štejejo zlasti določbe pogodbe o posredovanju z 
zavarovalnico na podlagi katerih je zavarovalni posrednik: 
1. zavezan posredovati izključno pri sklepanju zavarovanj s to 
zavarovalnic, 
2. upravičen do posebne provizije (provizije za uspeh) oziroma 
do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj. 

Provizija 
223. člen 

(1) Zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovalca zahtevati 
plačilo provizije oziroma kakršno koli drugo plačilo, če ni s pogodbo 
o posredovanju, sklenjeno z zavarovalcem izrecno pisno drugače 
dogovorjeno. 
(2) Če je s pogodbo o posredovanju iz prvega odstavka tega 
člena izrecno pisno dogovorjeno, da ima zavarovalni posrednik 

pravico do provizije, pridobi pravico do provizije, ko prične veljati 
zavarovalna pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. 

Prisilne določbe 
224. člen 

(1) Obveznosti posrednika iz prvega odstavka 220. člena in iz 
221. člena tega zakona s pogodbo ni mogoče izključiti niti omejiti. 
(2) Določba pogodbe o posredovanju, ki je v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena oziroma drugim odstavkom 223. člena 
tega zakona, je nična. 

Prepoved posredovanja 
225. člen 

(1) Zavarovalni posrednik ne sme posredovati pri sklenitvi pogodb 
z zavarovalnico, zavarovalnico države članice oziroma tujo 
zavarovalnico, če bi bila s sklenitvijo zavarovalne pogodbe kršena 
določba 3. člena tega zakona. 
(2) Zavarovalni posrednik ne sme posredovati pri sklenitvi 
zavarovalne pogodbe, ki bi bila v nasprotju s 83. členom tega 
zakona. 

13.3. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA OZIROMA 
POSREDOVANJA 

13.3.1. Skupne določbe 

Splošna določba 
226. člen 

(1) Storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja 
lahko opravlja samo zavarovalna zastopniška oziroma 
posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
(2) Nihče drug razen oseb iz prvega odstavka tega člena ne sme 
opravljati storitev zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja. 
(3) Za opravljanje storitev po prvem odstavku tega člena se ne 
štejejo posli zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki 
jih opravljajo tizične osebe na podlagi zaposlitve v zavarovalnici 
oziroma družbi iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko storitve 
zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi druge osebe, če sklepajo 
zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo 
opravljajo (na primer potovalne agencije, špediterji in osebe, ki 
opravljajo tehnične preglede vozil). 
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko storitve 
zavarovalnega posredovanja opravljajo tudi banke, ki so za 
opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Banka 
Slovenije izda dovoljenje na podlagi predhodnega mnenja Agencije 
za zavarovalni nadzor. 

Obveznost zavarovalnice 
227. člen 

Zavarovalnica mora zagotoviti, da zanjo storitve zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja opravljajo samo osebe iz 
prvega, četrtega oziroma petega odstavka 226. člena tega 
zakona. 
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Združenje zavarovalnih agencij 
228. člen (-) 

(1) Zavarovalne zastopniške oziroma posredniške družbe se 
združijo v združenje zavarovalnih agencij, organizirano kot 
gospodarsko interesno združenje. 
(2) Združenje zavarovalnih agencij 
1. vodi register iz prvega odstavka 230. člena tega zakona, 
2. opravlja naloga skupnega pomena za zavarovalne zastopniške 
oziroma posredniške družbe, določene v pogodbi o ustanovitvi 
oziroma drugih aktih združenja. 

Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja 

229. člen (228. člen) 

(1) Posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko 
pri zavarovalnici, zavarovalni zastopniški družbi oziroma 
zavarovalni posredniški družbi oziroma banki iz petega odstavka 
226. člena tega zakona samostojno opravljajo samo fizične osebe, 
ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, če 
oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je uspešno opravila preizkus strokovnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja, 
2. da ima najmanj enoletne izkušnje s področja zavarovalnih poslov, 
3. da obvlada slovenski jezik, 
4. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje 
zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več 
kot treh mesecev. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je bil zavarovalni zastopnik oziroma posrednik pravnomočno 
nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, 
3. če zavarovalni zastopnik ponavljajoče krši določbe tega zakona 
iz prvega odstavka 216. člena tega zakona, 
4. če zavarovalni posrednik ponavljajoče krši prepovedi iz 224. 
člena tega zakona. 

Register zavarovalnih zastopnik in posrednikov 
230. člen (229. člen) 

(1) Združenje zavarovalnih agencij vodi register zavarovalnih 
zastopniških družb in zavarovalnih posredniških družb, ki so na 
območju Republike Slovenije v skladu s tem zakonom upravičene 
opravljati storitve zavarovalniškega posredovanja. 
(2) Zavarovalnica mora voditi register zavarovalnih zastopnikov, 
ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici opravljajo posle 
zavarovalnega zastopanja. 
(3) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba 
oziroma banka iz petega odstavka 226. člena tega zakona mora 
voditi register zavarovalnih posrednikov oziroma zastopnikov, ki 
na podlagi zaposlitve oziromg drugega pravnega razmerja v 
zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi opravljajo 
posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
(4) Registri iz prejšnjih odstavkov tega člena so javni. 
(5) Agencija za zavarovalni nadzor tekoče obvešča Združenje 
zavarovalnih agencij o: 
1. izdaji in odvzemu dovoljen za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, 

2. obvestilih zavarovalno zastopniških oziroma posredniških družb 
iz 240. člena tega zakona, 
3. izdaji in odvzemu dovoljenj za ustanovitev podružnice tuje 
zavarovalne zastopniške oziroma posredniške družbe. 

Nadzor • 
231. člen (230. člen) 

(1) Nadzor nad zavarovalnimi zastopniki oziroma posredniki in 
zavarovalnimi zastopniškimi oziroma posredniškimi družbami 
opravlja Agencija za zavarovalni nadzor. Nadzor nad bankami iz 
petega odstavka 226. člena tega zakona opravlja ASgencija za 
zavarovalni nadzor v sodelovanju z Banko Slovenije. 
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 171., 172., 174., 176., 178., 179., 182. in 183. 
člena tega zakona, za nadzor nad zavarovalnimi zastopniškimi 
in posredniškimi družbami pa tudi 173. člena tega zakona. 

Predpis o zavarovalnih zastopnikih in posrednikih 
232. člen (231. člen) 

Agencija za zavarovalni nadzor predpiše: 
1. podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, 
potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja iz 1. točke drugega odstavka 229. člena 
tega zakona, 
2. podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 230. člena 
tega zakona, podatkih, ki se vpisujejo v te registre in načinu 
javnega dostopa do teh podatkov, 
3. podrobnejšo vsebino poročil iz 237. člena tega zakona ter roke 
in način poročanja. 

13.3.2.Zavarovalne zastopniške oziroma posredniške 
družbe 

Uporaba določb 
233. člen (232. člen) 

Za zavarovalno zastopniško oziroma posredniško družbo se 
uporabljajo določbe ZGD, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Pravnoorganizacijska oblika 
234. člen (233. člen) 

(1) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba je 
lahko organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni 
podjetnik po ZGD. 
(2) Kadar se samostojni podjetnik, ki kot gospodarsko dejavnost 
opravlja storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, 
po ZGD ne vpiše v sodni register, se določbe tega zakona o 
vpisu v sodni register smiselno uporabljajo za vpis v ustrezen 
drug register samostojnih podjetnikov. 

Dejavnost zavarovalne zastopniške oziroma 
posredniške družbe 
235. člen (234. člen) 

(1) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba lahko 
opravlja samo storitve zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba opravlja 
tudi 
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1. storitve kreditnega posredovanja, oziroma storitve 
posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma 
drugih podobnih finančnih proizvodov, če izpolnjuje pogoje za 
opravljanje teh storitev določenih z zakoni oziroma drugimi 
predpisi, ki urejajo opravljanje teh storitev, 
2. storitve iz 2. do 5. točke petega odstavka 14. člena tega zakona. 

Zavarovanje odgovornosti zavarovalne posredniške 
družbe 

236. člen 

Zavarovalna posredniška družba mora zavarovati svojo 
odgovornost zavarovalcu za kršitev pogodbe o zavarovalnem 
posredovanju za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 
70.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma 
od 140.000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v 
posameznem letu. 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja 

237. člen 

(1) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba mora 
pred vpisom ustanovitve v sodni register oziroma pred vpisom 
ustrezne spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja se smiselno 
uporabljajo določbe 2. do 6. točke prvega odstavka 66. člena tega 
zakona. Zahtevi za izdajo dovoljenja mora zavarovalna 
zastopniška oziroma posredniška družba priložiti tudi dokaze, iz 
katerih izhaja, da izpolnjuje pogoje, določene v 233. do 236. členu 
tega zakona. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, če 
zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba izpolnjuje 
pogoje, določene v 233. do 236. členu tega zakona. 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena Agencija za 
zavarovalni nadzor zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz 
podatkov, s katerimi razpolaga izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti 
ali poslov, ki jih opravlja kvalificirani imetnik delnic zavarovalne 
zastopniške oziroma posredniške družbe oziroma z njim 
povezane osebe, oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil kvalificirani 
imetnik oziroma z njim povezane osebe, lahko ogroženo 
poslovanje zavarovalne zastopniške oziroma posredniške družbe 
v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi. 
(5) Pred zavrnitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, mora 
dati Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalni zastopniški 
oziroma posredniški družbi rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in 
ne daljši od 30 dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev dovoljenja 
iz četrtega odstavka tega člena. 
(6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za mnenje Agencije za zaavrovalni nadzor iz 
petega odstavka 226. člena tega zakona. 

Poročanje 
238. člen 

Zavarovalna posredniška družba mora Agenciji za zavarovalni 
nadzor poročati tudi o: 

1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, 
2. strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki 
jih je v posameznem poslovnem letu opravil za te zavarovalnice, 
3. pravnih in ekonomskih povezavah iz drugega odstavka 222. 
člena tega zakona. 

13.3.3. Zavarovalne zastopniške oziroma 
posredniške družbne držav članic 

Zavarovalne zastopniške oziroma posredniške 
družbe držav članic 

239. člen 

(1) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba, ki je 
v državi članici upravičena opravljati dejavnost zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja, lahko na območju Republike 
Slovenije opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja bodisi preko podružnice bodisi neposredno. 
(2) Za zavarovalne zastopniške oziroma posredniške družbe iz 
prvega odstavka tega člena veljajo določbe 214. do 231. člena 
tega zakona. 

Pričetek opravljanja dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja 

240. člen 

(1) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba iz 
prvega odstavka 239. člena tega zakona lahko prične opravljati 
dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja v 
Republiki Sloveniji, po tem ko obvesti Agencijo za zavarovalni 
nadzor o začetku opravljanja te dejavnosti. 
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora priložiti mnenje 
oziroma izjavo pristojnega nadzornega organa države članice, iz 
katere izhaja, da je v državi članici upravičena opravljati dejavnost 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 

13.3.4. Tuje zavarovalne zastopniške oziroma 
posredniške družbe 

Podružnica tuje zavarovalne zastopniške oziroma 
posredniške družbe 

241. člen 

(1) Tuja zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba 
lahko na območju Republike Slovenije opravlja dejavnost 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja samo preko 
podružnice. 
(2) Za tujo zavarovalno zastopniško oziroma posredniško 
družbo, ki je na območju Republike Slovenije ustanovila 
podružnico, veljajo določbe 214. do 238. člena tega zakona. 

Dovoljenje za ustanovitev podružnice 
242. člen 

Za dovoljenje za ustanovitev podružnice iz prvega odstavka 241. 
člena tega zakona in odvzem tega dovoljenja se smiselno 
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 19. člena, 98. 
člena in 237. člena tega zakona. 
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14. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI 15. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI 

NADZOR 

Nadzor nad drugimi osebami 
243. člen 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor opravlja tudi nadzor nad 
osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost 
opravljajo 
1. zavarovalne posle, ne da bi za opravljanje teh poslov pridobile 
oziroma imele dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, 
2. dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, 
ne da bi za opravljanje teh dejavnosti pridobile oziroma imele 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. 
(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 171., 172., 174., 176., 178. in 179. člena tega 
zakona, če ni v 244. členu tega zakona drugače določeno. 

Ukrepi nadzora 
244. člen 

(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija za zavarovalni nadzor 
razpolaga, izhaja, da oseba opravlja zavarovalni posle oziroma 
dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ne 
da bi za opravljanje teh poslov oziroma dejavnosti pridobila oziroma 
imela dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, izda tej osebi 
odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem teh poslov 
oziroma dejavnosti. 
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko Agencija za 
zavarovalni nadzor še pred izdajo odredbe opravi pregled 
poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe in zbere druge 
dokaze, zaradi ugotovitve, ali oseba opravlja zavarovalne posle 
oziroma dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja. 
(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija za 
zavarovalni nadzor osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 
8 dni in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše 
ukrepe, ki jfh je opravila v zvezi s prenehanjem opravljanja 
zavarovalnih poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja ter v katerem se oseba lahko 
izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe. Oseba mora 
poročilu priložiti dokaze, iz katerih izhaja, da je opravila ukrepe v 
zvezi s prenehanjem opravljanja zavarovalnih poslov oziroma 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
(4) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po 
odredbi iz prvega odstavka tega člena, izda Agencija za 

.zavarovalni nadzor odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog 
za likvidacijo te osebe. 
(5) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena. 
(6) Na podlagi pravnomočne odločbe iz četrtega odstavka tega 
člena začne pristojno sodišče na predlog Agencije za zavarovalni 
nadzor postopek likvidacije. 

15.1. POLOŽAJ AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI 
NADZOR 

Položaj Agencije za zavarovalni nadzor 
245. člen (-) 

(1) S tem zakonom se ustanovi Agencija za zavarovalni nadzor. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor je pravna oseba. 
(3) Pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti je Agencija za 
zavarovalni nadzor samostojna in neodvisna. 
(4) Sedež Agencije za zavarovalni nadzor je v Ljubljani. 

Poslovnik Agencije za zavarovalni nadzor 
246. člen (-) 

Agencija za zavarovalni nadzor ima poslovnik, ki določa 
podrobnejšo notranjo organizacijo in poslovanje Agencije za 
zavarovalni nadzor. 

Pečat 
247. člen (-) 

Agencija za zavarovalni nadzor ima pečat, na katerem sta ime 
"Agencija za zavarovalni nadzor" in grb Republike Slovenije. 

Poročanje o stanju na področju zavarovalništva 
248. člen (-) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor letno poroča Državnemu zboru 
Republike Slovenije o stanju in razmerah na področju 
zavarovalništva. 
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke 
o obsegu zavarovalnih poslov po zavarovalnih vrstah. 
(3) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora Agencija za 
zavarovalni nadzor predložiti Državnemu zboru do 30. junija 
tekočega leta. 

Letno poročilo o delu 
249. člen (-) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor letno poroča Državnemu zboru 
Republike Slovenije o svojem delu. 
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati podatke 
o ukrepih Agencije za zavarovalni nadzor po izvedenih postopkih 
nadzora, izdanih dovoljenjih za opravljanje zavarovalnih poslov 
in o drugih dovoljenjih, ki jih izdaja Agencija za zavarovalni nadzor, 
ter podatke o sodelovanju Agencije za zavarovalni nadzor z 
drugimi domačimi in tujimi nadzornimi organi. 
(3) Poročilo iz prvega odstavka za preteklo leto mora Agencija za 
zavarovalni nadzor predložiti Državnemu zboru do 30. junija 
tekočega leta. 
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15.2. ORGANI AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

Organi Agencije za zavarovalni nadzor 
250. člen (-) 

Organa Agencije za zavarovalni nadzor sta strokovni svet in 
direktor Agencije za zavarovalni nadzor. 

Sestava strokovnega sveta 
251. člen (-) 

Strokovni svet sestavljajo predsednik in šest članov. 

Imenovanje in razrešitev članov in predsednika 
strokovnega sveta 

252. člen (-) 

(1) Člane in predsednika strokovnega sveta imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
finance. 
(2) Člani in predsednik strokovnega sveta se imenujejo za dobo 
petih let in so lahko ponovno imenovani. 

Pogoji za imenovanje članov in predsednika 
strokovnega sveta 

253. člen (-) 

(1) Za člana oziroma predsednika strokovnega sveta je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. je državljan Republike Slovenije, 
2. ima univerzitetno izobrazbo, 
3. je priznan strokovnjak s področja zavarovalništva, financ ali 
gospodarskega prava, 
4. ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več 
kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 
(2) Člani in predsednik strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno 
vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim 
Agencija za zavarovalni nadzor izdaja dovoljenje oziroma soglasje 
za poslovanje, in ne smejo opravljati nalog v organih političnih 
strank. 

Razrešitev članov in predsednika strokovnega sveta 
254. člen (-) 

Član oziroma predsednik strokovnega sveta se sme predčasno 
razrešiti: 
1. če to sam zahteva, 
2. če je pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več 
kot treh mesecev, 
3. zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje funkcije, 
4. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (259. člen), 
5. če krši prepoved iz drugega odstavka 253. člena tega zakona. 

Pristojnosti strokovnega sveta 
255. člen (-) 

Strokovni svet: 
1. odloča o dovoljenjih in soglasjih ter o drugih posamičnih 
zadevah, o katerih v skladu z zakonom odloča Agencija za 
zavarovalni nadzor, če ni v tem ali drugem zakonu drugače 
določeno, 
2. sprejema predpise, kadar zakon določa, da takšen akt sprejme 
Agencija za zavarovalni nadzor, 

3. sprejema poslovnik Agencije za zavarovalni nadzor, 
4. sprejema poročilo o stanju na področju zavarovalništva in letno 
poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor, 
5. sprejema letni načrt dela strokovnih služb Agencije za 
zavarovalni nadzor in poročilo o delu Agencije za zavarovalni 
nadzor. 
6. izvršuje druge naloge iz pristojnosti Agencije za zavarovalni 
nadzor, če ni v zakonu določeno, da je za izvrševanje teh nalog 
pristojen drug organ Agencije za zavarovalni nadzor. 

Odločanje strokovnega sveta o izdaji predpisov 
256. člen (-) 

(1) Strokovni svet veljavno odloča o izdaji predpisov, ki jih je 
Agencija za zavarovalni nadzor pristojna izdajati, če je na seji 
navzoča večina članov strokovnega sveta. 
(2) Predpis je sprejet, če zanj glasuje večina članov strokovnega 
sveta. 

Objava predpisov 
257. člen (-) 

Predpisi Agencije za zavarovalni nadzor se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Direktor Agencije za zavarovalni nadzor 
258. člen (-) 

(1) Direktorja Agencije za zavarovalni nadzor imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
finance, za dobo petih let izmed članov strokovnega sveta. 
(2) Direktor Agencije za zavarovalni nadzor vodi poslovanje 
Agencije za zavarovalni nadzor in organizira njeno delo. 

Varovanje zaupnih podatkov 
259. člen (-) 

(1) Člani in predsednik strokovnega sveta ter delavci Agencije za 
zavarovalni nadzor morajo kot zaupne varovati podatke o osebah, 
nad katerimi Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor in 
druge podatke o dejstvih in okoliščinah, za katere so izvedeli v 
zvezi z opravljanjem funkcije oziroma dela, razen podatkov, ki so 
po določbah tega zakona javno dostopni, in sicer tudi po 
prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega razmerja. 
(2) Zaposleni na Agenciji za zavarovalni nadzor ne smejo biti 
člani organov zavarovalnic oziroma drugih pravnih oseb, nad 
katerimi Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor, in tudi 
ne smejo opravljati nalog za te pravne osebe. 

15.3. SREDSTVA ZA DELO 

Tarifa in sejnine 
260. člen (-) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor izda tarifo, v kateri določi 
višino taks za odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo 
izpisov iz registrov, ki jih vodi, ter višino letnih nadomestil ter 
pavšalnih nadomestil stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora 
dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi Agencija za 
zavarovalni nadzor opravlja nadzor po tem ali drugem zakonu. 
(2) Tarifa Agencije za zavarovalni nadzor oziroma njene 
spremembe začnejo veljati, ko Agencija za zavarovalni nadzor 
pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije k tarifi oziroma njenim 
spremembam. 
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(3) Sejnine, do katere so upravičeni predsednik in člani 
strokovnega sveta, določi strokovni svet v soglasju z Vlado 
Republike Slovenije. 

Viri sredstev 
261. člen (-) 

(1) Sredstva za delo Agencije za zavarovalni nadzor se 
zagotavljajo: 
1. iz taks in nadomestil, 
2. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija za zavarovalni nadzor 
s svojim poslovanjem. 
(2) Iz presežka prihodkov nad odhodki se del izloči v rezerve 
Agencije za zavarovalni nadzor v višini, določeni s finančnim 
načrtom Agencije za zavarovalni nadzor, preostanek pa se usmeri 
v proračun Republike Slovenije. 

Presežek odhodkov nad prihodki 
262. člen (-) 

(1) Presežek odhodkov nad prihodki Agencije za zavarovalni 
nadzor se krije iz rezerv Agencije za zavarovalni nadzor, če pa 
sredstva rezerv ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz 
proračuna Republike Slovenije. 
(2) Sredstva proračuna Republike Slovenije se lahko zagotovijo 
samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog Agencije 
za zavarovalni nadzor. 

16. POSTOPEK ODLOČANJA 
AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI 

NADZOR V POSAMIČNIH ZADEVAH 

16.1. SPLOŠNA DOLOČBA 

Uporaba določb o postopku 
265. člen (245. člen) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloča o posamičnih zadevah, 
za katere je pristojen po tem zakonu, po postopku, določenem v 
tem poglavju, če ni v drugih poglavjih tega zakona ali drugem 
zakonu drugače določeno. 
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek 
odločanja Agencije za zavarovalni nadzor uporabljajo določbe 
zakona o splošnem upravnem postopku. 
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku 
odločanja Agencije za zavarovalni nadzor ni mogoče zahtevati 
vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev. 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, je v 
postopku odvzema dovoljenja, ki ga je izdal Agencija za 
zavarovalni nadzor, dovoljena obnova postopka, vendar samo 
zaradi novih dejstev in novih dokazov in če je predlog za obnovo 
postopka vložen v roku enega leta od pravnomočnosti odločbe o 
odvzemu dovoljenja. 

Finančni načrt in letni obračun 
263. člen (-) 

(1) Strokovni svet mora najpozneje do 31. marca vsakega leta 
sprejeti letni obračun za prejšnje leto in finančni načrt tekočega 
leta. 
(2) Do sprejema finančnega načrta Agencije za zavarovalni nadzor 
se financiranje Agencije za zavarovalni nadzor izvaja po sklepu o 
začasnem financiranju, ki ga sprejme strokovni svet. 
(3) Letni obračun Agencije za zavarovalni nadzor mora pregledati 
pooblaščeni revizor. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor mora ministru, pristojnemu 
za finance, v roku 10 dni po sprejemu, dostaviti letni obračun z 
revizorjevim poročilom in finančni načrt. K letnemu obračunu in 
finančnemu načrtu da soglasje Vlada Republike Slovenije. 

15.4. NADZOR NAD UPORABO SREDSTEV 

Nadzor nad uporabo sredstev 
264. člen (-) 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
rabo sredstev Agencije za zavarovalni nadzor opravlja računsko 
sodišče. 

16.2. PRISTOJNOSTI IN SESTAVA ORGANOV 
POSTOPKA 

Organi postopka 
266. člen (246. člen) 

Organa postopka sta senat in predsednik senata. 

Pristojnost in sestava senata 
267. člen (247- člen) 

(1) Senat sestavljajo vsi člani strokovnega sveta, od katerih je 
eden predsednik senata. 
(2) Senat odloča o vseh zadevah, če zakon za posamezno 
zadevo ne določa, da o njej odloča predsednik senata. 
(3) Senat odloča o ugovorih proti odredbam predsednika senata. 

Pristojnosti predsednika senata 
268. člen (248. člen) 

(1) Pristojnosti predsednika senata pri vodenju postopka in 
odločanju o posamezni zadevi opravlja član strokovnega sveta, 
določen z razporedom dela Agencije za zavarovalni nadzor. 
(2) Predsednik senata: 
1. izdaja odredbe v postopkih nadzora; 
2. odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka in o tistih vprašanjih, 
ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka 
in se o njih ne odloča z odločbo; 
3. odloča o drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa. 
(3) Posamezna procesna dejanja pred izdajo odločbe oziroma 
odredbe, ki jih je pristojen opraviti predsednik senata, lahko opravi 
tudi strokovni delavec Agencije za zavarovalni nadzor, če ga za 
opravilo teh dejanj pooblasti predsednik senata. 
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16.3. POSTOPEK DO IZDAJE ODLOČBE 

Izjave strank 
269. člen (250. člen) 

(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno. 
(2) V primeru iz drugega odstavka 252. člena tega zakona lahko 
stranke dajo svoje izjave tudi ustno na obravnavi. 

Možnost izjave 
270. člen (251. člen) 

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti 
kateri ni ugovora, mora Agencija za zavarovalni nadzor stranko 
pozvati, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za 
odločitev, kolikor zakon v posameznem primeru ne določa 
drugačnega načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi. 
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka 
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo; 
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni; 
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se 
nanje sklicuje, in da po preteku roka za izjavo ne bo imela pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da 
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega 
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske 
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti. 
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo 
določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč Agencija za 
zavarovalni nadzor pri odločanju upošteva zgolj tiste dpkaze, ki 
so izjavi priloženi. 
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih 
dejstev in predlagati novih dokazov. 

Odločanje 
271. člen (252. člen) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor odloča brez naroka. 
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko predsednik senata 
razpiše ustno obravnavo, če presodi, da je to potrebno za 
razjasnitev ali ugotovitev odločilnih dejstev. 

16.4. ODLOČBE NADZORNEGA ORGANA IN 
ODLOČANJE 

16.4.1. Skupne določbe 

Vrste odločb Agencije za zavarovalni nadzor 
272. člen (253. člen) 

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

Seja senata 
273. člen (-) 

(1) Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem na 
seji, ki ni javna. 

(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov 
senata. 
(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje 
zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja 
vsestransko in popolnoma pretresejo. 
(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, 
porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima 
potrebne večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler 
se ne doseže večina. Če se na ta način ne dobi večina, se odločitev 
doseže tako, da se glasovi, ki so za subjekt nadzora najmanj 
ugodni, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugodni, dokler 
se ne doseže potrebna večina. 
(5) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih 
postavi predsednik senata. Vendar pa član senata, ki je glasoval 
za ustavitev postopka za odvzem dovoljenja in ostal v manjšini, 
ni dolžan glasovati o sankciji." Če ne glasuje, se šteje, da se strinja 
z glasom, ki je za subjekt nadzora najugodnejši. 
(6) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov 
senata, ki so navzoči na seji. 
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, je odločitev o odvzemu 
dovoljenja sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov senata. 

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju 
274. člen (-) 

(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik. 
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek 
glasovanja in sprejeto odločbo. 
(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in 
glasovanju, če niso vpisana v samem zapisniku. 
(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar. 
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben 
ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo Vrhovno sodišče, ko 
odloča v postopku sodnega varstva. V tem primeru mora Vrhovno 
sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku 
označiti, da je zapisnik pregledalo. 

Korespondenčna seja 
275. člen (-) 

(1) Ne glede na določbo 273. čleha tega zakona, lahko senat o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij odloča na korespondenčni seji, 
če nihče izmed članov senata ne nasprotuje odločanju na 
korespondenčni seji. 
(2) Korespondenčno sejo razpiše predsednik senata z vabilom 
članom senata. 
(3) Vabilo iz drugega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. vsebino zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 
2. poziv članu senata, da glasuje za oziroma proti izdaji dovoljenja 
oziroma soglasja, ' 
3. rok za glasovanje, določen z dnevom in uro, do katerega mora 
član senata pisno sporočiti Agenciji vsebino svoje odločitve o 
glasovanju oziroma izjaviti, da korespondenčni seji nasprotuje. 
(4) Odločitev je na korespondenčni seji veljavno sprejeta, če 
zanjo do roka za glasovanje glasuje večina vseh članov senata 
in če v tem roku nihče izmed članov senata ni izjavil, da 
korespondenčni seji nasprotuje. 
(5) Če je odločitev na korespondenčni seji veljavno sprejeta, se z 
glasovnicami članov senata postopa po petem odstavku 274. 
člena tega zakona. 
(6) Če odločitev na korespondenčni seji ni veljavno sprejeta, 
mora predsednik senata zadevo uvrstiti na prvo naslednjo sejo. 
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16.4.2. Odločba 

Odločba 
276. člen (254. člen) 

Z odločbo Agencija za zavarovalni nadzor odloča o izdaji oziroma 
odvzemu dovoljenja in o drugih zadevah, za katere zakon ne 
določa, da o njih odloča s sklepom oziroma odredbo. 

Oblika in vročitev odločbe 
277. člen 

(1) Odločba se izda pisno. 
(2) Izvirnik odločbe podpiše predsednik senata. 
(3) Strankam se vroči overjen prepis odločbe. 

Sestavni deli odločbe 
278. člen 

(1) Vsaka odločba mora obsegati uvod, izrek in pouk o pravnem 
sredstvu. 
(2) Poleg podatkov, ki jih mora obsegati uvod odločbe po zakonu 
o splošnem upravnem postopku, mora odločba Agencije obsegati 
tudi ime in priimek predsednika in članov senata, ki so sodelovali 
pri odločanju. 
(3) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. 
V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim 
ni dovoljen poseben postopek sodnega varstva. 

16.4.3. Sklep 

Sklep 
279. člen (255. člen) 

(1) S sklepom odloča Agencija za zavarovalni nadzor o vprašanjih, 
ki se tičejo postopka ali se pojavijo v zvezi s postopkom. 
(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem 
sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek 
sodnega varstva. 
(3) Za sklep se primerno uporabljajo določbe 277. in 278. člena 
tega zakona. 

16.5. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA 

16.5.1. Skupne določbe 

Postopek sodnega varstva 
280. člen (256. člen) 

(1) Sodno varstvo proti odločbam Agencije za zavarovalni nadzor 
se zagotavlja v postopku, določenim s tem zakonom (v nadaljnjem 
besedilu: postopek sodnega varstva). 
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe ZUS (Ur.l. RS, št. 50/97 - 2634), 
če ni s-tem zakonom drugače določeno. 

Pravica do sodnega varstva 
281. člen (257. člen) 

(1) Proti odločbam Agencije za zavarovalni nadzor je dovoljeno 
začeti postopek sodnega varstva. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti 
naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva: 
1. proti odločbi, s katero Agencija za zavarovalni nadzor odloči o 
ugovoru proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo; 
2. proti odločbi, s katero Agencija za zavarovalni nadzor začne 
postopek za odvzem dovoljenja. 
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo 
je Agencija za zavarovalni nadzor izdala, ker subjekt nadzora ni 
ravnal v skladu z odredbo Agencije za zavarovalni nadzor. 
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o 
odvzemu dovoljenja. 

Pristojnost in sestava sodišča 
282. člen (258. člen) 

V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu 
petih sodnikov. 

Tožba in odgovor na tožbo 
283. člen (259. člen) 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku petnajstih dni. 
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni. 

Nova dejstva in dokazi 
284. člen (260. člen) 

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev 
in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa 
285. člen (261. člen ) 

Sodišče preizkusi odločbo Agencije za zavarovalni nadzor v mejah 
tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, 
pri tem pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb 
postopka iz tretjega odstavka 25. člena ZUS. 

Seja 
286. člen (262. člen ) 

Sodišče odloča brez obravnave. 

Pravna sredstva 
287. člen (263.člen ) 

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva, 
ni pritožbe. 

16.5.2. Postopek sodnega varstva proti odločbi o 
prenehanju zavarovalnice 

Uporaba določb 
288. člen (264. člen ) 

Določbe tega podrazdelka se uporabljajo v postopku sodnega 
varstva proti odločbi o začetku prisilne likvidacije in proti odločbi 
o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja (v nadaljnjem besedilu: 
odločba o prenehanju zavarovalnice). 
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Tožnik 
289. člen (265. člen ) 

16.6. POSTOPEK NADZORA 

(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju zavarovalnice lahko vloži: 
1. zavarovalnica, 
2. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino 
osnovnega kapitala ali nominalni znesek 100.000.000 tolarjev. 
(2) Če je tožnik zavarovalnica, jo v postopku sodnega varstva 
zastopa uprava, ki so ji zaradi odločbe o prenehanju zavarovalnice 
prenehala druga pooblastila in pristojnosti. 

Nova dejstva in dokazi 
290. člen (266. člen ) 

(1) Ne glede na določbo 284. člena tega zakona lahko tožnik v 
tožbi proti odločbi o prenehanju zavarovalnice navaja nova dejstva 
in nove dokaze. Če se v tožbi sklicuje na Nstinske dokaze, mora 
te dokaze tožbi priložiti. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v odgovoru na tožbo 
navaja nova dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru na tožbo 
sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze odgovoru na tožbo 
priložiti. 
(3) Če tožnik oziroma Agencija za zavarovalni nadzor tožbi 
oziroma odgovoru na tožbo ne priloži listinskih dokazov, na katere 
se sklicuje, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč 
sodišče pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so tožbi 
oziroma odgovoru na tožbo priloženi. 
(4) Po izteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora na tožbo 
stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in predlagati novih 
dokazov. 

Glavna obravnava in seja 
291. člen (267. člen ) 

(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi. 
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v 
pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v 
postopku izdaje odločbe o prenehanju zavarovalnice popolno in 
pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno. 

Odločanje 
292. člen (268. člen ) 

(1) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi, zaradi katerih bi 
lahko po 61. členu ZUS upravni akt odpravilo in s sodbo odločilo 
o stvari, sodišče odločbe o prenehanju zavarovalnice ne odpravi 
temveč s sodbo samo ugotovi, da je odločba o prenehanju 
zavarovalnice nezakonita in da ni bilo pogojev za začetek prisilne 
likvidacije oziroma stečaja. 
(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na tek 
postopka prisilne likvidacije oziroma stečaja. 
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko delničarji 
uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke v pravdi. 
(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega 
varstva proti odločbi o prenehanju zavarovalnice, je, ne glede na 
določbo 287. člena tega zakona, dovoljena pritožba, o kateri odloča 
Vrhovno sodišče v senatu sedmih sodnikov. 

16.6.1. Splošne določbe 

Uporaba določb 
293. člen (269. člen ) 

(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh 
postopkih nadzora, ki ga opravlja Agencija za zavarovalni nadzor 
na podlagi določb tega zakona, kolikor zakon za posamezen 
postopek nadzora ne določa drugače. 
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
nadzora skupne določbe poglavja o postopku odločanja Agencije 
za zavarovalni nadzor. 

Stranka postopka nadzora 
294. člen (270. člen ) 

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Agencija za 
zavarovalni nadzor opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt 
nadzora). 
(2) Stranke postopka nadzora nad zavarovalnico so tudi člani 
uprave zavarovalnice. 

Vročanje 
295. člen (271. člen) 

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik 
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena 
za sprejem, ali delavcu, ki se najden/ pisarni oziroma poslovnem 
prostoru. 
(2) Vročitve članom uprave zavarovalnice se opravljajo z 
vračanjem zavarovalnici. Šteje se, da je z vročitvijo zavarovalnici 
opravljena tudi vročitev članom uprave. 
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, 
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku 
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni. 
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu 
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je 
zaposlen. 

Nadomestna osebna vročitev 
296. člen (272. člen ) 

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 295. členu tega zakona, pa ni 
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči 
vročevalec Agenciji za zavarovalni nadzor. Na vratih oziroma v 
poštnem nabiralniku stanovanja ali poslovnega prostora 
naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, vročevalec 
pusti pismeno sporočilo, v katerem je navedeno, kje se spis 
nahaja in rok 8 dni, v katerem mora naslovnik spis dvigniti. Na 
sporočilu in na samem spisu navede vročevalec vzrok za takšno 
ravnanje in dan, ko je sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem 
nabiralniku naslovnika, oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, 
ter se podpiše. 
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje, da je bila 
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na vratih 
oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega odstavka, 
na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu. 
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Posredna vročitev 
297. člen (273. člen ) 

Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 295. členu tega zakona, 
vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku 
stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri 
kateri je zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne 
vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev 
opravljena. 

16.6.2. Opravljanje nadzora 

Opravljanje nadzora 
298. člen (274. člen ) 

Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor: 
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
zavarovalnic in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Agenciji za zavarovalni 
nadzor oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

Pooblaščene osebe 
299. člen (275. člen) 

(1) Pregled poslovanja zavarovalnice opravi strokovni delavec 
Agencije za zavarovalni nadzor, ki ga za opravljanje pregleda 
pooblasti direktor Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem 
besedilu: inšpektor Agencije za zavarovalni nadzor). 
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja 
lahko direktor Agencije za zavarovalni nadzor pooblasti 
pooblaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo. 
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri 
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil 
direktor Agencije za zavarovalni nadzor, enake pristojnosti kot 
Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 300. do 305. člena 
tega zakona. 

Obseg pregleda 
300. člen (276. člen ) 

(1) Zavarovalnica mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled vseh 
poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije. 
(2) Zavarovalnica mora na zahtevo Agencije za zavarovalni 
nadzor izročiti računalniške izpiske oziroma kopije evidenc 
oziroma drugih poslovnih knjig in dokumentacije. 
(3) Člani uprave in zaposleni pri zavarovalnici morajo pooblaščeni 
osebi na njeno zahtevo posredovati poročila in informacije o vseh 
zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora. 
(4) Pooblaščena oseba lahko opravi tudi pregled poslovanja 
pravnih oseb, povezanih z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi 
popolnega pregleda poslovanja zavarovalnice. 

Poročila in informacije 
301. člen (277. člen) 

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Agencija za zavarovalni nadzor 
od subjekta nadzora zahteva poročila in informacije o vseh 
zadevah, ki so glede na namen posameznega nadzora, 
pomembne za presojo ali subjekt nadzora spoštuje določbe 
zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov. 
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko 
Agencija za zavarovalni nadzor zahteva tudi od članov uprave 
subjekta nadzora in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora. 

(3) Agencija za zavarovalni nadzor lahko osebe iz drugega 
odstavka tega člena pozove, da o zadevah iz prvega odstavka 
tega člena v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno 
poročilo, ali jih povabi, da o teh zadevah podajo ustno izjavo. 

Pregled poslovanja 
302. člen (278. člen ) 

(1) Subjekt nadzora mora inšpektorju Agencije za zavarovalni 
nadzor na njegovo zahtevo omogočiti, da opravi pregled 
poslovanja na sedežu subjekta nadzora in v drugih prostorih, v 
katerih subjekt nadzora oziroma druga oseba po njegovem 
pooblastilu opravlja dejavnosti in posle, v zvezi s katerimi Agencija 
za zavarovalni nadzor opravlja nadzor. 
(2) Subjekt nadzora mora inšpektorju Agencije za zavarovalni 
nadzor na njegovo zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig, 
poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih 
evidenc, v obsegu potrebnem za izvajanje posameznega nadzora 
oziroma v obsegu, določenem z zakonom, ki ureja posamezen 
nadzor. 
(3) Subjekt nadzora mora Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno 
zahtevo izročiti računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih 
knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma 
poslovnih evidenc. 
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena 
opravlja Agencija za zavarovalni nadzor ob delavnikih med 8.00 
in 18.00 uro. Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to 
potrebno, lahko Agencija za zavarovalni nadzor opravi pregled 
poslovanja tudi po 18.00 uri čziroma med nedelavnimi dnevi. 
(5) Agencija za zavarovalni nadzor mora pregled poslovanja 
opravljati tako, da s tem ovira normalno poslovanje subjekta 
nadzora samo v takšni meri kot je nujno za opravljanje nadzora v 
skladu z namenom posameznega nadzora. 

Zahteva za pregled poslovanja 
303. člen (279. člen ) 

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora 
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob 
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo 
mogoče doseči namena posameznega nadzora. 
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno 
navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter 
administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet 
pregleda. 
(4) V primeru iz tretjega odstavka 302. člena tega zakona, mora 
zahteva za pregled obsegati določno navedbo poslovnih knjig, 
poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih 
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij 
potrebno izročiti, in rok za predložitev. 
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora 
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma 
Agenciji za zavarovalni nadzor ne bo omogočil opravljanja pregleda 
poslovanja na način, določen v 302. členu tega zakona. 
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko med opravljanjem 
pregleda poslovanja dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za 
dopolnitev zahteve se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek 
tega člena. 

Pogoji za opravljanje pregleda 
304. člen (280. člen ) 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Agencije za 
zavarovalni nadzor zagotoviti ustrezne prostore, v kateril) lahko 
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nemoteno in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled 
poslovanja. 
(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem 
pooblaščene osebe Agencije za zavarovalni nadzor opravljajo 
pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 302. člena 
tega zakona, v teh prostorih prisotne pooblaščene osebe subjekta 
nadzora, ki lahko na,zahtevo pooblaščenih oseb Agencije za 
zavarovalni nadzor podajo pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, 
poslovno dokumentacijo ter administrativnimi oziroma poslovnimi 
evidencami, ki so predmet pregleda. 

Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih 
knjig in evidenc 

305. člen (281. člen) 

(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma 
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na 
zahtevo pooblaščene osebe Agencije za zavarovalni nadzor 
zagotoviti ustrezne pripomočke za pregled poslovnih knjig in 
evidenc ter preizkušanje ustreznosti računalniško obravnavanih 
podatkov. 
(2) Nadzornemu organu mora subjekt nadzora izročiti 
dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela 
računalniškega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni 
podsistemi in datoteke računalniškega sistema. Dokumentacija 
mora zagotavljati vpogled v: 
1. računalniško rešitev; 
2. postopke v okviru računalniške rešitve; 
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov; 
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje 
ali brisanje hranjenih računalniških zapisov. 
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških 
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti 
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, 
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti 
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek. 

Izrekanje ukrepov nadzora 
306. člen (282. člen ) 

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Agencija za zavarovalni 
nadzor po uradni dolžnosti. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
Agencija za zavarovalni nadzor izreče ukrep zavarovalnici tudi 
na predlog člana uprave ali nadzornega sveta zavarovalnice ali 
delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino 
osnovnega kapitala zavarbvalnice ali nominalni znesek 
100.000.000 tolarjev. 

16.6.3. Odprava kršitev 

Odredba 
307. člen (283. člen ) 

Kadar Agencija za zavarovalni nadzor pri opravljanju nadzora 
ugotovi kršitve tega zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih 
predpisov oziroma drugih predpisov, ki urejajo poslovanje 
zavarovalnic, z odredbo subjektu nadzora naloži, da odpravi 

kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti določena 
dejanja (v nadaljevanju: odprava kršitev). 

Vsebina odredbe 
308. člen (284. člen ) 

(1) Izrek odredbe mora obsegati: 
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena; 
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in 
predložiti poročilo o odpravi kršitev; 
3. način odprave kršitve, kadar Agencija za zavarovalni nadzor 
subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na določen način; 
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Agencija za 
zavarovalni nadzor subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev 
predloži določene listine oziroma druge dokaze. 
(2) Odredba mora biti obrazložena. 

Predložitev poročila pooblaščenega revizorja o 
odpravi kršitev 

309. člen (285. člen ) 

Kadar Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi kršitve pri vodenju 
poslovnih knjig, oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki jih 
je dolžna voditi zavarovalnica, oziroma obsežnejše kršitve pri 
poslovanju zavarovalnice, lahko zavarovalnici z odredbo naloži 
tudi, da o odpravi kršitev predloži poročilo, s pozitivnim mnenjem 
pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene. 

Ugovor proti odredbi 
310. člen (286. člen) 

(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora pravico vložiti ugovor v 
roku 8 dni od vročitve. 
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor,.se rok za 
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve 
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru. 
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Agencija za 
zavarovalni nadzor z odredbo odloči, da ugovor ne zadrži 
izvršitve, kadar zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni 
mogoče odlašati. 

Razlogi za ugovor 
311. člen (287. člen) 

Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe; 
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana; 
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe, 
nima znakov kršitve; 
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način, 
določen z odredbo; 
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v 
nasprotju s prisilnimi predpisi; 
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero 
Agencija za zavarovalni nadzor ni pristojna opravljati nadzora; 
7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena predložitev 
poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev; 
8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko 
stanje. 
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Vsebina ugovora 
312. člen (288. člen ) 

(1) Ugovor mora obsegati: 
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga; 
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu; 
3. razloge za ugovor; 
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga. 
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih 
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, 
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na 
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru. 
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se 
ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah, temveč Agencija za 
zavarovalni nadzor pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki 
so izjavi priloženi. 
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati 
novih dejstev in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa odredbe 
313. člen (289. člen ) 

Agencija za zavarovalni nadzor preizkusi odredbo v tistem delu, 
v katerem se izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih 
in obrazloženih v ugovoru. 

Odločanje o ugovoru 
314. člen (290. člen ) 

(1) O ugovoru odloča Agencija za zavarovalni nadzor z odločbo. 
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Agencija za zavarovalni nadzor 
ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi. 
(3) Agencija za zavarovalni nadzor ugovor zavrže, če ugovor ni 
dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba. 
(4) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da je podan razlog 
iz 1., 2 , 3. ali 6. točke 311. člena tega zakona, odpravi odredbo. 
(5) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, daje podan razlog 
iz 4., 5., 7. ali 8. točke 311. člena tega zakona, glede na naravo 
kršitve odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Agencija za 
zavarovalni nadzor pri odločanju o ugovoru odredbe ne sme 
spremeniti v škodo subjekta nadzora. 

Poročilo o odpravi kršitev 
315. člen (291. člen) 

(1) Subjekt nadzora mora v roku, določenem z odredbo, odpraviti 
ugotovljene kršitve in Agenciji za zavarovalni nadzor predložiti 
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu 
mora priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile 
ugotovljene kršitve odpravljene. 
(2) V primeru iz 309. člena tega zakona, mora subjekt nadzora 
poročilu o odpravi kršitev priložiti tudi poročilo pooblaščenega 
revizorja. 
(3) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov oziroma poročila iz drugega odstavka tega člena izhaja, 
da so kršitve odpravljene, izda Agencija za zavarovalni nadzor 
odločbo, s katero ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, 
odpravljene. 

16.6.4. Odvzem dovoljenja 

Začetek postopka za odvzem dovoljenja 
316. člen (292. člen ) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor začne postopek za odvzem 

dovoljenja, ki ga je izdala, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, 
izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem 
dovoljenja, določen z zakonom. 
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Agencija 
za zavarovalni nadzor z odločbo (v nadaljevanju: odločba o 
začetku postopka za odvzem dovoljenja). 
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora 
vsebovati: 
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za 
začetek postopka, 
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Agencija 
za zavarovalni nadzor zaključila, da obstaja utemeljen sum iz 
prvega odstavka tega člena, 
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka. 
(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Agencija 
za zavarovalni nadzor določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15 
dni in ne daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu 
nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za 
začetek postopka (v nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem 
dovoljenja). 

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja 
317. člen (293. člen ) 

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora 
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen 
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. 
Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora 
te dokaze priložiti izjavi. 
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne 
priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe tega zakona 
o nepopolnih vlogah, temveč Agencija za zavarovalni nadzor pri 
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja 
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 
318. člen (294. člen ) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor mora odločiti o odvzemu 
dovoljenja v roku 30 dni od prejema izjave o razlogih za odvzem 
dovoljenja oziroma od izteka roka za takšno izjavo. 
(2) Agencija za zavarovalni nadzor sme odločati o odvzemu 
dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi 
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
in samo na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni 
v odločbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za 
odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora. 

Ustavitev postopka 
319. člen (295. člen ) 

Agencija za zavarovalni nadzor ustavi postopek za odvzem 
dovoljenja: 
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 318. člena tega 
zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi 
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 318. člena tega 
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil 
dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je izdala 
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 
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Odločba o odvzemu dovoljenja 
320. člen (296. člen ) 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma 
izdaje dovoljenja, 
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta 
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto, 
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem 
dovoljenja. 
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
321. člen (297. člen ) 

Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno 
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema 
dovoljenja. 

16.7. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI 
DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ 

Uporaba določb 
322. člen (298. člen ) 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Agencija za 
zavarovalni nadzor, kolikor zakon za posamezen postbpek izdaje 
dovoljenja oziroma soglasja ne določa drugače. 
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij skupne določbe 
poglavja o postopku odločanja Agencije za zavarovalni nadzor. 

Taksa za odločanje 
323. člen (299. člen) 

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij 
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarigo Agencije za 
zavarovalni nadzor. 

Stranka v postopku 
324. člen (300. člen ) 

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

Začetek postopka 
325. člen (301. člen ) 

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

Vsebina zahteve 
326. člen (302. člen ) 

(1) Zahteva mora obsegati: 
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve, 
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 
3. druge podatke, določene z zakonom. 
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in 
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo 
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi. 

Procesne predpostavke za odločanje 
327. člen (303. člen ) 

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Agencija za 
zavarovalni nadzor preizkusi ali so izpolnjene procesne 
predpostavke za odločanje o zahtevi: 
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati, 
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine, 
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila 
za delo Agencije za zavarovalni nadzor, 
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti 
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 
(2) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da procesne 
predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za 
pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže 
zahtevo. 
(3) Če Agencija za zavarovalni nadzor ugotovi, da procesne 
predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je 
pomanjkljivosti mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da 
pomanjkljivosti odpravi. V sklepu določi rok za odpravo 
pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši kot 
petnajst dni. 
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena 
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Agencija za 
zavarovalni nadzor z odločbo zavrže zahtevo. 
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega 
postopka sodnega varstva. 
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje 
zavarovalnih poslov oziroma za združitev mora Agencija za 
zavarovalni nadzor izdati sklep iz tretjega odstavka tega člena v 
dveh mesecih od prejema vloge, v vseh ostalih primerih pa v 
tridesetih dneh od prejema vloge. 

Rok za odločitev 
328. člen (304. člen ) 

(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih 
poslov ali za združitev mora Agencija za zavarovalni nadzor 
odločiti v roku treh mesecev od prejema zahteve za izdajo 
dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v roku dveh mesecev od prejema 
zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja. 
(2) Če je Agencija za zavarovalni nadzor izdala sklep iz šestega 
odstavka 327. člena tega zakona, rok iz prvega odstavka tega 
člena ne teče od vročitve sklepa do izteka roka za odpravo 
pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave 
vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenim s sklepom. 
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16.8. IZVRŠITEV ODLOČB NADZORNEGA ORGANA 

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti 

329. člen (305. člen ) 

Dokončne odločbe Agencije za zavarovalni nadzor, ki se glasijo 
na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog 
Agencije za zavarovalni nadzor. 

Odredba o odpravi kršitev 
330. člen (306. člen) 

Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti. 

17. ZAVAROVALNI IN POZAVAROVALNI 
POOLI 

Zavarovalni in pozavarovalni pooli 
331. člen (307. člen) 

(1) Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi zavarovalni oziroma 
pozavarovalni pool za opravljanje zavarovalnih, sozavarovalnih 
oziroma pozavarovalnih poslov, ki krijejo nevarnosti velikih škod 
iz odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti 
za farmacevtske izdelke oziroma drugih velikih škod. 
(2) Za zavarovalni oziroma pozavarovalni pool se uporabljajo 
določbe ZGD o gospodarskem interesnem združenju, če ni v 
tem členu drugače določeno. 
(3) Za zavarovalni oziroma pozavarovalni pool se smiselno 
uporabljajo določbe 3. poglavja ter 5. do 12. poglavja tega zakona. 

18. SLOVENSKO ZAVAROVALNO 
ZDRUŽENJE 

Slovensko zavarovalno združenje 
332. člen (308. člen) 

(1) Zavarovalnice se združijo v Slovensko zavarovalno združenje. 
(2) Za Slovensko zavarovalno združenje se uporabljajo določbe 
ZGD o gospodarskem interesnem združenju, če ni v tem členu 
drugače določeno. 
(3) Slovensko zavarovalno združenje: 
1. opravlja posle, predvidene s sprejetimi mednarodnimi sporazumi 
o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (zelena 
karta) in predstavlja zavarovalnice v mednarodnih organizacijah 
zavarovalnic v zvezi s temi posli, 
2. sprejema zavarovalne statistične standarde, 
3. opravlja naloge v zvezi s škodnim skladom za izplačilo škod, ki 
jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil 
ter priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov, 
4. opravlja naloge skupnega pomena za zavarovalnice, določene 
v pogodbi o ustanovitvi oziroma statutu, oziroma za katere ga 
pooblastijo članice. 
(4) Agencija za zavarovalni nadzor lahko s predpisom iz tretjega 
odstavka 73. člena tega zakona oziroma 1. točke 232. člena tega 
zakona pooblasti Slovensko zavarovalno združenje za 
organiziranje izobraževanja in opravljanje preizkusov strokovnih 

znanj, potrebni za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja 
oziroma poslov zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika. 
(5) Za opravljanje poslov Slovenskega zavarovalnega združenja 
iz 3. točke četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe 70. člena, 116. člena, prvega odstavka 137. člena ter 8. 
do 11. poglavja tega zakona. 
(6) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se za nadzor nad 
organiziranjem izobraževanj in opravljanjem preizkusov znanj 
smiselno uporabljajo določbe 171., 172., 174., 176., 178. in 179. 
člena tega zakona. 

19. PRAVO, KI SE UPORABI ZA 
ZAVAROVALNO POGODBO 

Uporaba določb 
333. člen (309. člen) 

(1) Določbe tega poglavja veljajo za določanje prava za 
zavarovalne pogodbe z mednarodnim elementom kadar 
zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji oziroma državi 
članici. 
(2) Če ni v tem poglavju drugače določeno se za določanje prava 
za zavarovalne pogodbe iz prvega odstavka tega člena uporabljajo 
določbš splošnega zakona, ki ureja pravila o določanju prava za 
razmerja z mednarodnim elementom. 
(3) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za pozavarovalne 
pogodbe. 

Napotilo na materialnopravne določbe tujega prava 
334. člen (310. člen) 

(1) Če določbe tega poglavja napotujejo na tuje pravo, se 
upoštevajo samo materialnopravne določbe tega prava, ki urejajo 
vsebino pravnega razmerja, in ne določbe tega prava o napotilu 
na drugo pravo. 
(2) Če obsega posamezna država, katere pravo je treba uporabiti, 
več delov, na katerih veljajo različne določbe iz prvega odstavka 
tega člena, se pri uporabi določb tega poglavja vsak tak del države 
šteje za samostojno državo. 

Tuje pravo, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi 
335. člen (311. člen) 

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

Avtonomija strank pri izbiri prava za premoženjska 
zavarovanja 

336. člen (312. člen) 

Za zavarovalno pogodbo se v primeru premoženjskih zavarovanj 
uporabi pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki, če je izbira prava 
v skladu s 337. členom tega zakona. 

Omejitev avtonomija strank pri izbiri prava za 
premoženjska zavarovanja 

337. člen (313. člen) 

(1) Če ima zavarovalec sedež oziroma bivališče v Republiki 
Sloveniji in premoženjsko zavarovanje krije nevarnosti v Republiki 
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Sloveniji, se za zavarovalno pogodbo uporabi pravo Republike 
Slovenije. 
(2) Če ima zavarovalec sedež oziroma bivališče v državi članici 
in premoženjsko zavarovanje krije nevarnosti v tej državi, lahko 
stranki izbereta pravo druge države, če pravo države članice 
dovoljuje izbiro drugega prava. 
(3) Če ima zavarovalec sedež oziroma bivališče v državi članici 
in premoženjsko zavarovanje krije nevarnosti v Republiki Sloveniji, 
lahko stranki za zavarovalno pogodbo izbereta bodisi pravo 
Republike Slovenije bodisi pravo države članice, v kateri ima 
zavarovanec sedež oziroma bivališče, razen če pravo te države 
dovoljuje izbiro drugega prava. 
(4) Če ima zavarovalec sedež oziroma bivališče v Republiki 
Sloveniji in premoženjsko 'zavarovanje krije nevarnosti v državi 
članici, lahko stranki za zavarovalno pogodbo izbereta bodisi 
pravo Republike Slovenije bodisi pravo države članice, v kateri 
zavarovanje krije nevarnosti, razen če pravo te države dovoljuje 
izbiro drugega prava. 
(5) Če je premoženjsko zavarovanje krije nevarnosti povezane z 
gospodarsko dejavnostjo, ki jo opravlja zavarovalec, in 
zavarovanje krije nevarnosti v več kot eni državi članici oziroma 
v Republiki Sloveniji in vsaj eni državi članici, lahko stranki za 
zavarovalno pogodbo izbereta pravo katerekoli države članice, 
v kateri zavarovanje krije nevarnosti, oziroma Republike Slovenije, 
razen če pravo vsaj ene izmed držav članic, v kateri zavarovanje 
krije nevarnosti dovoljuje izbiro drugega prava. 
(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena 
lahko stranki za zavarovalno pogodbo v primeru premoženjskih 
zavarovanj, izbereta pravo katerekoli države v naslednjih primerih: 
1. za zavarovanja iz 4. do 7., 11. in 12. točke drugega odstavka 2. 
člena tega zakona, 
2. za zavarovanja iz 14. in 15. točke drugega odstavka 2. člena 
tega zakona, če zavarovalec opravlja gospodarsko dejavnost in 
se nevarnosti, ki jih krijejo ta zavarovanja nanašajo nato dejavnost, 
3. za zavarovanja iz 3., 8., 9., 10., 13. in 16. točke drugega odstavka 
2. člena tega zakona, če zavarovalec izpolnjuje najmanj dva od 
naslednjih pogojev: 
- njegova bilančna vsota presega 1.240.000.000 tolarjev, 
- njegov letni prihodek presega 2.560.000.000 tolarjev, 
- število zaposlenih v posameznem letu presega 250. 

Pravo, ki se uporabi za premoženjska zavarovanja, če 
stranki nista izbrali prava 

338. člen (314. člen) 

Če stranki za zavarovalno pogodbo v primeru premoženjskih 
zavarovanj nista izbrali prava, ki naj se uporabi, oziroma sta to 
pravo izbrali v nasprotju s 337. členom tega zakona, se za 
zavarovalno pogodbo uporabi: 
1. pravo države članice, v kateri zavarovanje krije nevarnosti, če 
ima zavarovalec tudi sedež oziroma bivališče v tej državi, 
2. v drugih primerih pravo države, ki je z zavarovanjem v najtesnejši 
zvezi; pri tem se šteje, da je z zavarovanjem v najtesnejši zvezi 
pravo države, v kateri je ob sklenitvi zavarovalne pogodbe 
zavarovanje krilo nevarnosti. 

Pravo, ki se uporabi za življenska zavarovanja 
339. člen (315. člen) 

(1) Če ima zavarovalec bivališče v Republiki Sloveniji se za 
zavarovalno pogodbo življenjskega zavarovanja uporabi pravo 
Republike Slovenije. 
(2) Če ima zavarovalec bivališče v državi članici, se za 
zavarovalno pogodbo življenjskega zavarovanja uporabi pravo 
te države. 
(3) Ne glede na določbo prvega oziroma drugega odstavka tega 
člena lahko stranki za zavarovalno pogodbo izbereta pravo 
države, katere državljan je zavarovalec. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko 
stranki izbereta pravo druge države, če pravo države članice, v 
kateri ima zavarovalec bivališče, dovoljuje izbiro drugega prava. 

20. KAZENSKE DOLOČBE 

Hujše kršitve zavarovalnice 
340. člen (316. člen ) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000,00 do 100.000.000,00 tolarjev 
se za gospodarski prestopek kaznuje zavarovalnica: 
1. če v nasprotju s 14. členom opravlja druge dejavnosti, razen 
zavarovalnih poslov ; 
2. če opravlja zavarovalne posle, v zavarovalnih vrstah, v katerih 
ni pridobila dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor (prvi 
odstavek 67. člena); 
3. če prične opravljati zavarovalne posle v državi članici v nasprotju 
z 88. členom tega zakona; 
4. če ustanovi podružnico v tujini ne da bi za ustanovitev 
podružnice pridobila dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 
(drugi odstavek 92. člena); 
5. če Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o merjenju tveganj 
z vsebino v rokih in na način, določen s predpisom, izdanim na 
podlagi 10. točke 109. člena tega zakona; 
6. če nalaga kritno premoženje v nasprotju z določbami 120. do 
124. člena tega zakona oziroma predpisom, izdanim na njihovi 
podlagi, 
7. če ne oblikuje kritnega sklada oziroma upravlja s premoženjem 
kritnega sklada v nasprotju z določbami 125. do 133. člena tega 
zakona oziroma predpisom, izdanim na njihovi podlagi, 
8. če nadrejeni zavarovalnici, oziroma nadrejenemu 
zavarovalnemu oziroma mešanemu zavarovalnemu holdingu v 
zavarovalni skupini ne sporoča podatkov iz prvega odstavka 
146. člena tega zakona; 
9. če Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o poslih v skupini 
v skladu s 147. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim 
na njegovi podlagi; 
10. če kot nadrejena zavarovalnica v zavarovalni skupini ne 
sestavlja poročila o prilagojenih kapitalskih zahtevah oziroma ne 
poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s 148. členom 
tega zakona oziroma predpisom, izdanim na njegovi podlagi; 
11. če vodi poslovne knjige, sestavlja knjigpvodske listine, vrednoti 
knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska poročila v 
nasprotju s 154. do 158. členom tega zakona oziroma predpisom, 
izdanim na podlagi 159. člena tega zakona; 
12. če ne organizira notranje revizije v skladu s 160. do 165. 
členom tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Lažje kršitve zavarovalnice 
341. člen (317. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje zavarovalnica: 
1. če ne poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s prvim 
oziroma tretjim odstavkom 175. člena tega zakona oziroma 
predpisom, izdanim na podlagi 176. člena tega zakona; 
2. če pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda na način, določen v 
276. do 281. členu tega zakona; 
3. če Agenciji za zavarovalni nadzor ne predloži nerevidiranega 
letnega poročila v roku treh oziroma štirih mesecev po preteku 
koledarskega leta (drugi oziroma tretji odstavek 157. člena); 
4. če Agenciji za zavarovalni nadzor ne predloži revidiranega 
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letnega poročila v roku, določenem v drugem oziroma tretjem 
odstavku 166. člena tega zakona; 
5. če krši določbe 83. do 86. člena tega zakona; 
6. če krši določbe 227. oziroma prvega odstavka 228. člena tega 
zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitve člana uprave oziroma nadzornega sveta 
342. člen (318. člen ) 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje član uprave zavarovalnice: 
1. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta zavarovalnice o 
okoliščinah iz 27. člena tega zakona; 
2. ki ne obvesti nemudoma Agencije za zavarovalni nadzor o 
okoliščinah iz drugega odstavka 175. člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje član nadzornega sveta zavarovalnice, ki ne 
obvesti nemudoma Agencije za zavarovalni nadzor o okoliščinah 
iz tretjega odstavka 31. člena tega zakona. 

Kršitve zavarovalne zastopniške družbe 
343. člen (319. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje zavarovalna zastopniška 
oziroma posredniška družba: 
1. če krši določbe 83. do 86. člena tega zakona; 
2. če krši določbe 227. oziroma prvega odstavka 228. člena tega 
zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba zavarovalne 
zastopniške družbe, ki stori gospodarskih prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Kršitve zavarovalne posredniške družbe 
344. člen (320. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje zavarovalna posredniška družba: 
1. če krši določbe 220/do 225. člena tega zakona; 
2. če Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o podatkih iz 
drugega odstavka 238. člena tega zakona, z vsebino, v rokih in 
na način, določen s predpisom, izdanim na podlagi 4. točke 231. 
člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje zavarovalna posredniška družba: 
1. če krši določbe 83. do 86. člena tega zakona; 
2. če krši določbe 227. oziroma prvega odstavka 228. člena tega 
zakona. 
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna zavarovalne 
posredniške družbe, ki stori gospodarskih prestopek iz prvega 
odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba zavarovalne 
posredniške družbe, ki stori gospodarskih prestopek iz drugega 
odstavka tega člena. 

Kršitve zavarovalnega holdinga 
345. člen (321. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 20.000.000,00 do 100.000.000,00 tolarjev 
se za gospodarski prestopek kaznuje zavarovalni holding, 

1. če Agenciji za zavarovalni nadzor ne poroča o poslih v skupini 
v skladu s 147. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim 
na njegovi podlagi; 
2. če kot nadrejeni zavarovalni holding v zavarovalni skupini ne 
sestavlja poročila o prilagojenih kapitalskih zahtevah oziroma ne 
poroča Agenciji za zavarovalni nadzor v skladu s 149. členom 
tega zakona oziroma predpisom, izdanim na njegovi podlagi; 
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba zavarovalnega 
holdinga, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Kršitve drugih oseb 
346. člen (322. člen) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba: 
1. če opravlja zavarovalne posle v nasprotju s prepovedjo iz 5. 
člena tega zakona; 
2. če opravlja storitve zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja v nasprotju s prepovedjo iz drugega odstavka 226. 
člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 100,000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba: 
1. če opravlja zavarovalne posle v nasprotju s prepovedjo iz 5. 
člena tega zakona; 
2. če opravlja storitve zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja v nasprotju s prepovedjo iz drugega odstavka 226. 
člena tega zakona. 

Kršitve revizorja 
347. člen (323. člen ) 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje revizor, ki ne obvesti nemudoma Agencije za zavarovalni 
nadzor o okoliščinah iz 167. člena tega zakona. 

Kršitve pooblaščenega aktuarja 
348. člen (324. člen) 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni aktuar, ki ne obvesti nemudoma Agencije 
za zavarovalni nadzor o okoliščinah iz četrtega odstavka 76. 
člena tega zakona. 

Kršitve izrednega upravitelja 
349. člen (325. člen ) 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje izredni upravitelj: 
1. če v treh mesecih po imenovanju Agenciji za zavarovalni nadzor 
ne izroči poročila o finančnem stanju in pogojih poslovanja 
zavarovalnice v izredni upravi (prvi odstavek 189. člena); 
2. če v devetih mesecih po imenovanju Agenciji za zavarovalni 
nadzor ne izroči poročila iz drugega odstavka 189. člena tega 
zakona; 
3. če v primeru iz prvega odstavka 190. člena tega zakona ne 
objavi sklica skupščine z dnevnim redom in v roku iz drugega 
odstavka 190. člena tega zakona. 
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Kršitve v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov 
350. člen (326. člen ) 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se 
kaznuje zavarovalnica, ki krši dolžnost varovanja zaupnih 
podatkov iz 153. člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba zavarovalnice, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba iz prvega odstavka 153. člena 
tega zakona, ki krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov. 

21. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Agencija za zavarovalni nadzor 
351. člen (-) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor prične z opravljanjem nalog in 
pristojnosti po tem zakonu, ko Vlada Republike Slovenije imenuje 
predsednika in člane strokovnega sveta ter direktorja. 
(2) Minister, pristojen za finance, mora v roku enega meseca od 
uveljavitve tega zakona Vladi Republike Slovenije predlagati 
imenovanje predsednika in članov strokovnega sveta in direktorja. 
Vlada Republike Slovenije mora o imenovanju odločiti v roku enega 
meseca od prejema predloga za imenovanje. 
(3) Z dnem imenovanja iz prvega odstavka tega člena se ukine 
Urad za zavarovalni nadzor Republike Slovenije. 
(4) Delavci Urada za zavarovalni nadzor Republike Slovenije 
nadaljujejo z delom v Agenciji za zavarovalni nadzor. 
(5) Po imenovanju predsednikov in članov strokovnega sveta je 
Agencija za zavarovalni nadzor pristojna za odločanje o vseh 
zahtevah za izdajo dovoljenj, o katerih Urad za zavarovalni nadzor 
Republike Slovenije še ni izdal odločbe. 
(6) Ministrstvo, pristojno za finance, zagotovi finančne, tehnične 
in druge materialne pogoje za začetek dela Agencije za zavarovalni 
nadzor. 

Uskladitev zavarovalnic 
352. člen (327. člen ) 

(1) Zavarovalnice, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona 
dovoljenje za poslovanje, nadaljujejo s poslovanjem kot 
zavarovalnice po tem zakonu v mejah poslov na podlagi 
obstoječega dovoljenja. 
(2) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena morajo v roku 
enega leta od uveljavitve tega zakona: 
1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom 17. člena tega 
zakona, če so organizirane kot zavarovalne delniške družbe; 
2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave oziroma 
za člana uprave imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje; 
3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega zakona, če 
ni za uskladitev s posameznimi določbami v naslednjem odstavku 
tega člena določen daljši rok. 
(3) Zavarovalnice se morajo uskladiti z naslednjimi določbami 
tega zakona v naslednjih rokih: 
1. s 4. točko 139. člena do 1.1.2002; do takrat morajo višini 
zavarovalnotehničnih rezervacij izračunavati polletno, 
2. prvim odstavkom 122. člena tega zakona do 1.1.2003, 
3. z 227. členom v roku iz 354. oziroma 355. člena tega zakona, 
4. s prvim odstavkom 228. člena tega zakona v roku enega leta, 
šteto od dne, ko Agencija za zavarovalni nadzor izda predpis iz 1. 
točke 232. člena tega zakona, 
(4) Zavarovalnica iz prvega odstavka tega člena mora Agenciji 

za zavarovalni nadzor v roku enega leta od uveljavitve tega 
zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega 
člena. Poročilu mora priložiti: 
1. statut v obliki overjenega notarskega zapisa; 
2. izpisek delničarjev iz centralnega registra nematerializiranih 
vrednostnih papirjev za imetnike kvalificiranih deležev, 
3. opis organizacije notranje revizije in pravila poslovanja notranje 
revizije, 
4. druge dokaze o uskladitvah, ki jih zahteva Agencija za 
zavarovalni nadzor. 
(5) Če zavarovalnica ravna v nasprotju z drugim oziroma četrtim 
odstavkom tega člena lahko Agencija za zavarovalni nadzor začne 
postopek prisilne likvidacije po določbah tega zakona. 
(6) Če iz poročila iz četrtega odstavka tega člena in poročilu 
priloženih dokazov izhaja, da se je zavarovalnica uskladila z 
določbami iz drugega odstavka tega člena, izda Agencija za 
zavarovalni nadzor zavarovalnici dovoljenje za opravljanje 
zavarovalnih poslov z vsebino, določeno v 67. členu tega zakona. 

Uskladitev zavarovalnic, ki opravljajo življenska in 
premoženjska zavarovanja 

353. člen (-) 

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 352. člena tega zakona 
se zavarovalnica, ki na dan uveljavitve tega zakona na podlagi 
obstoječega dovoljenja opravlja zavarovalne posle v zavarovalni 
skupini življenjskih in premoženjskih zavarovanj, ni dolžna uskladiti 
z drugim odstavkom 14. člena tega zakona. 
(2) Če zavarovalnica v skladu s prvim odstavkom tega člena 
opravlja zavarovalne posle v skupini življenjskih in premoženjskih 
zavarovanj, se določbe tega zakona zanjo uporabljajo na naslednji 
način: 
1. zajamčeni kapital se izračunava kot seštevek zajamčenega 
kapitala za premoženjska zavarovanja (drugi v zvezi s četrtim 
odstavkom 112. člena tega zakona) in zajamčenega kapitala za 
življenjska zavarovanja (tretji odstavek 112. člena tega zakona); 
2. zavarovalnica mora voditi poslovne knjige in sestavljati 
računovodska in poslovna poročila ločeno za premoženjska in 
življenjska zavarovanja, ki jih opravlja. 

Uskladitev zavarovalnih zastopniških družb 
354. člen (328. člen) 

(1) Zavarovalne zastopniške družbe, ki ob uveljavitvi tega zakona 
opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja morajo v roku 
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona uskladiti svoje 
poslovanje z določbami tega zakona, če ni za uskladitev s 
posameznimi določbami v naslednjem odstavku tega člena 
določen daljši rok. 
(2) Zavarovalne zastopniške družbe se morajo uskladiti s prvim 
odstavkom 229. člena tega zakona v roku enega leta, šteto od 
dne, ko Agencija za zavarovalni nadzor izda predpis iz 1. točke 
232. člena tega zakona. 
(3) Za zavarovalne zastopniške družbe iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo določbe četrtega do šestega 
odstavka 352. člena tega zakona. 

Uskladitev zavarovalnih posredniških družb 
355. člen (329. člen) 

(1) Zavarovalne posredniške družbe, ki ob uveljavitvi tega zakona 
opravljajo dejavnost zavarovalnega posredovanja morajo v roku 
enega leta od uveljavitve tega zakona uskladiti svoje poslovanje 
z določbami tega zakona, če ni za uskladitev s posameznimi 
določbami v naslednjem odstavku tega člena določen daljši rok. 
(2) Zavarovalne zastopniške družbe se morajo uskladiti s prvim 
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odstavkom 228. člena tega zakona v roku enega leta, šteto od 
dne, ko Agencija za zavarovalni nadzor izda predpis iz 1. točke 
232. člena tega zakona. 
(3) Za zavarovalne posredniške družbe iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo določbe četrtega do šestega 
odstavka 352. člena tega zakona. 

Pooblaščeni aktuarji 
356. člen 

Za osebe, ki so do uveljavitve tega zakona pridobile naziv 
pooblaščeni aktuar po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona, se šteje, da so pridobile naziv pooblaščeni aktuar po tem 
zakonu. 

Postopki 
357. člen (330. člen ) 

Vsi postopki za pridobitev dovoljenj in soglasij, ki so bili začeti 
pred uveljavitvijo tega zakona, in v katerih je po petem odstavku 
351. člena tega zakona za odločanje pristojna Agencija za 
zavarovalni nadzor, se dokončajo po določbah tega zakona. 

Izdaja predpisov 
358. člen (331. člen) 

(1) Agencija za zavarovalni nadzor mora v roku šestih mesecev 
od imenovanja predsednika in članov strokovnega sveta in 
direktorja izdati predpise na podlagi tega zakona. 
(2) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se smiselno 
uporabljajo predpisi izdani na podlagi zakona iz prvega odstavka 
359. člena tega zakona 

Razveljavitev predpisov 
359. člen (332. člen) 

(1) Z dnem ko začne veljati ta zakon preneha veljati Zakon o 
zavarovalnicah (Uradni list RS, št. 64/94, 35/95-pop. in 22/97). 
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vsi predpisi, 
izdani na podlagi določb zakona iz prvega odstavka tega člena. 

Pričetek uporabe posameznih določb 
360. člen (333. člen) 

(1) Določbe petega odstavka 18. člena, 2. do 4. točke petega 
odstavka 80. člena, tretjega do desetega odstavka 82. člena, 87. 
do 91. člena, 93. do 96. člena, 99. člena, 2. točke tretjega odstavka 
101. člena, 102. člena, 103. člena, 239. člena in 240. člena tega 
zakona začnejo veljati z dnem polnopravnega članstva Republike 
Slovenije v Evropskih skupnostih. 
(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena, se 
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža 
osebe države članice uporablja tretji odstavek 19. člena tega 
zakona. 
2. za opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalnic v državah 
članicah uporablja določba 92. člena tega zakona, 
3. za opravljanje storitev zavarovalnic držav članic v Republiki 
Sloveniji uporabljajo določbe 97. in 98. člena tega zakona, 
4. za posredovanje podatkov nadzornim organom držav članic 
uporabljajo določba 3. točke tretjega odstavka 101. člena tega 
zakona. 
5. za zavarovalne zastopniške oziroma posredniške družbe držav 
članic uporabljajo določbe 241. in 242. člena tega zakona. 

Uveljavitev zakona 
361. člen (334. člen) 

Ta zakon začne veljati 15 dan po njegovi objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, če ni v 360. členu tega zakona drugače 
določeno. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbora Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o zavarovalništvu (ZZavar) ■ prva obravnava, na 14. 
seji, dne 27.5.1999, sprejel sklep, da je predlog zakona primerna 
podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo in naložil Vladi 
Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona v skladu s stališči 
državnega zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo 
stališča Državnega zbora upošteval na naslednji način: 

1. v skladu s stališčem, da naj prouči in upošteva pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
- ponovno proučil skladnost ureditve s smernicami EU in dopolnil 
določbe 80. in 82. člena (prenos zavarovalnih pogodb), šesti 
odstavek 110. člena in šesti odstavek 111. člena (kapitalska 
ustreznost za posamezne vrste zavarovanj), tretji odstavek 175. 
člena (poročanje); 
- opravil redakcijo besedila zakona. 

2. v skladu s stališčem naj prouči pripombe in mnenje Slovenskega 
zavarovalnega združenja - predvsem v zvezi s Slovenskim 
zavarovalnim birojem: 
- spremenil 332. člen (prej 308. člen), 
- upošteval posamične pripombe k naslednjim členom: 2., 14., 
17., 46., 66., 70., 72., 74., 80., 83., 84., 91., 94., 96., 97., 110., 
111., 112., 116., 117., 121., 152., 153., 166., 226., 234. in 236. 
členu. 

3. v skladu s stališčem, da naj prouči ustreznost kapitalskih zahtev 
in drugih pravil o obvladovanju tveganj za opravljanje 
pozavarovalnih poslov dopolnil 5., 7., 67. in 112. člen. 

4. v skladu s stališčem, da naj prouči ali besedilo členom 83. do 
86. in 18. (sedaj 19.) poglavja po vsebini ne sodi bolj v zakon o 
obligacijskih razmerjih, proučil te določbe. Ker navedene določbe 
vsebujejo specialna pravila za zavarovalništvo, ki morajo biti 
urejena na predlagani način zaradi uskladitve z EU smernicami, 

predlagatelj ureditve pri pripravi besedila za drugo obravnavo ni 
spremenil. 

5. v skladu s stališčem, da naj prouči pripombe Združenja 
zavarovalnih Agencij, oblikoval nov 228. člen in spremenil 230. 
člen. 

6. V skladu s stališčem, da naj določbe zakona preoblikuje tako, 
da bo vse pristojnosti nadzornega organa po zakonu opravljala 
Agencija za zavarovalni nadzor 
- dodal novo 15. poglavje in pravni položaj Agencije za zavarovalni 
nadzor uredil na enak način kot je urejen pravni položaj Agencije 
za trg vrednostnih papirjev v novem zakonu o trgu vrednostnih 
papirjev; 
■ pravnemu položaju Agencije za zavarovalni nadzor ustrezno 
prilagodil določbe o postopku odločanja (16. poglavje zakona). 

7. v skladu s stališčem naj prouči in preoblikuje določbe, ki dajejo 
prevelike diskrecijske pravice nadzornemu organu je dopolnil 
določbe 113., 115., 116. in 118. člena, in s tem v zakonu določil 
podrobnejša pravila za oblikovanje zavarovalnotehničnih 
rezervacij. 

8. v skladu s stališčem naj prouči in preoblikuje določbe, ki na 
stroški način urejajo poslovanje zavarovalnic, kot to narekujejo 
smernice EU v zvezi z delitvijo na premoženjska in življenjska 
zavarovanja je oblikoval nov 353. člen. 

9. v skladu s stališčem naj prouči pripombe Slovenske izvozne 
družbe glede zavarovanj v zvezi z izvoznimi posli proučil te 
pripombe, kipa jih v sistemskem zakonu ni bilo mogoče upoštevati; 
gre namreč za posebnosti, ki jih ureja zakon, ki ureja položaj 
Slovenske izvozne družbe. 

10. v skladu s stališčem naj prouči možnost podaljšanja rokov za 
uskladitev dopolnil tretji odstavek 352. člena in določil daljši rok 
(1.1.2003) za uskladitev s posameznimi določbami zakona. 
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Predlog zakona o 

PREPREČEVANJU UPORABE 

PREPOVEDANIH DROG IN 0 

OBRAVNAVI UŽIVALCEV 

PREPOVEDANIH DROG (ZPUPD) 

- EPA 750 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 180. korespondenčni seji dne 
13. julija 1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU UPORABE 
PREPOVEDANIH DROG IN O OBRAVNAVI UŽIVALCEV 
PREPOVEDANIH DROG, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19. maja 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr.med., državna sekretarka v 

Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tanja KOSTNAPFEL RIHTAR, mag. farm., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo; 
- Majda BENJE MIHELIČ, univ.dipl.prav., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih 
drog in obravnavo uživalcev prepovedanih drog. 

Ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki zajemajo informativne, 
zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, zdravljenje, 
socialno varstvene storitve in programe za reševanje socialne 
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog ter 
spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo pristojna 
ministrstva. 

2.člen 

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali 
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo 
na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje 
ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu. 

Obravnava uživalcev prepovedanih drog obsega zdravljenje ter 
reševanje socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog. 

Uživalci prepovedanih drog so osebe, ki uporabljajo snovi iz 
prvega odstavka tega člena. 
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Uporaba prepovedanih drog obsega vsakršno jemanje 
prepovedanih drog. 

Spremljanje uživanja prepovedanih drog zajema zbiranje, obdelavo 
in izmenjavo podatkov o prepovedanih drogah in o njihovem 
uživanju. 

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE 
UPORABE PREPOVEDANIH DROG 

3.člen 

Država skrbi za preprečevanje in zmanjševanje uporabe 
prepovedanih drog z ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja, 
zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in na 
drugih področjih. 

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega odstavka Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme 
program preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih 
drog (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki določa 
strategijo preprečevanja, zdravljenja ter reševanja socialne 
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog. 

Ukrepi na področju zdravstvenega in socialnega varstva zajemajo 
programe zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, predvsem 
storitve preventive, zdravljenja ter programe za reševanje 
socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog. 

4.člen 

Urad Vlade Republike Slovenije za droge spremlja problematiko 
na področju preprečevanja uživanja drog, zmanjševanja 
povpraševanja po drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe 
drog ter spremljanja problematike na področju zdravljenja in 
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog. 

usklajuje medresorske priprave nacionalnega programa za 
preprečevanje uživanja prepovedanih in drugih drog ter 
zdravljenje, rehabilitacijo in reintegracijo uživalcev drogin ga 
predlaga Komisiji Vlade Republike Slovenije za droge; 
usklajuje medresorske predloge proračunskih SFedstev 
namenjenih programom za preprečevanje uživanja 
prepovedanih drog ter obravnave uživalcev drog, ki se 
financirajo iz proračuna; 
koordinira medresorsko usklajevanje za oblikovanje prioritet 
programov, nadzoruje in usklajuje vzpostavitev in razvoj 
programov; 
koordinira mednarodno problematiko na področju drog ter 
usklajuje medresorsko sodelovanje pri delu teles in ustanov 
mednarodnih organizacij in združenj; 
druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije. 

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog in 
posledic uživanja 

5.člen 

Preprečevanje uporabe prepovedanih drog po tem zakonu 
vključuje informativne, izobraževalne in vzgojne dejavnosti, 
programe promocije zdravja in druge dejavnosti, ki dvigujejo 

kvaliteto življenja in zmanjšujejo uporabo prepovedanih drog in s 
tem škodljive posledice uživanja prepovedanih drog. 

Vrste preventivnih programov v skladu z nacionalnim programom 
na posameznih področjih določijo: minister, pristojen za zdravstvo, 
minister, pristojen za socialno varstvo, minister, pristojen za 
šolstvo in šport, minister, pristojen za notranje zadeve, minister, 
pristojen za pravosodje in minister, pristojen za obrambo. 

Za spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja 
prepovedanih drog na lokalni ravni in za izvajanje preventivnih 
ukrepov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, občine 
lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine. 

6.člen 

Minister, pristojen za zdravstvo lahko na predlog Komisije Vlade 
Republike Slovenije za droge določi ukrepe pri uživalcih 
prepovedanih drog, katerih namen je preprečevanje nalezljivih 
bolezni ali okvar, ki jih povzroča uživanje prepovedanih drog 
(razdeljevanje injekcijskih igel in podobno). 

Zdravljenje 

7. člen 

Zdravljenje uživalcev prepovedanih drog poteka v obliki hospitalnih 
in ambulantnih programov zdravljenja, ki jih potrdi Zdravstveni 
svet. 

Zdravljenje iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in pravne osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje, določene za opravljanje zdravstvenih 
dejavnosti. 

Za zdravljenje se po tem zakonu šteje tudi vzdrževanje z 
metadonom in ostalimi substitucijskimi sredstvi, ki jih potrdi 
Zdravstveni svet. 

8.člen 

Za opravljanje ambulantne dejavnosti preprečevanja in zdravljenja 
odvisnosti se v okviru mreže javne zdravstvene službe na primarni 
ravni organizirajo centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 
od prepovedanih drog. 

Dejavnost centrov iz prejšnjega odstavka izvajajo osebe iz 
drugega odstavka 7.člena tega zakona na podlagi koncesije ali 
javni zdravstveni zavodi. 

Minister, pristojen za zdravstvo imenuje Koordinacijo centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, ki 
predlaga in preverja izvajanje doktrine zdravljenja odvisnosti ter 
koordinira strokovno sodelovanje centrov za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 

Sestavo in način dela Koordinacije centrov za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog podrobneje predpiše 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Za opravljanje hospitalnega in specialističnega ambulantnega 
zdravljenja Vlada Republike Slovenije ustanovi javni zdravstveni 
zavod - Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. 

Za hospitalno zdravljenje se šteje bolnišnična detoksikacija, 
psihosocio-terapevtska obravnava, podaljšano zdravljenje in 
zdravstvena rehabilitacija. 
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Socialno varstvene storitve in programi reševanja 
socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog 

9.člen 

Socialno varstvene storitve namenjene preprečevanju in 
odpravljanju socialnih stisk in težav povezanih z uživanjem 
prepovedanih drog, ki se izvajajo v okviru javne službe so zlasti: 
socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč in 
pomoč družini. 

Storitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu ter po normativih in standardih, ki jih predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo. 

10. člen 

Programi reševanja socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog, ki se izvajajo izven okvira javne službe, so 
strokovno opredeljene celote socialnovarstvenih strokovnih 
ravnanj namenjene posamezniku, družinam in skupinam 
prebivalstva pri odpravljanju socialnih stisk in težav povezanimi z 
uživanjem prepovedanih drog. Za programe reševanja socialne 
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog, ki se 
izvajajo izven okvira javne službe se lahko štejejo tudi organizirane 
oblike medsebojne pomoči uživalcev drog, njihovih bližnjih ali drugih 
zainteresiranih. 

Programe reševanja socialne problematike povezane z uživanjem 
prepovedanih drog, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev verificira 
Svet za droge, ki ga imenuje minister, pristojen za socialne zadeve 
na predlog Socialne zbornice Slovenije. 

V Svet za droge se imenuje predstavnik ministrstva, pristojnega 
za socialne zadeve in strokovnjaki s področja obravnave uživanja 
prepovedanih drog. 

11. člen 

Kadar Svet za droge meni, da del verificiranega programa za 
reševanje socialne problematike vsebuje elemente zdravljenja, 
predlaga Zdravstvenemu svetu, da potrdi del programa kot del 
zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog. Zdravstveni svet lahko 
potrdi del programa in določi kateri del se šteje za del zdravljenja 
in za kakšno obdobje. 

Nevladne organizacije 

12.člen 

Nevladne organizacije po tem zakonu izvajajo z nacionalnim 
programom usklajene dejavnosti ter dopoljnjujejo dejavnosti javne 
službe na področju preprečevanja in obravnave odvisnosti. 

Dejavnosti nevladnih organizacij lahko zajemajo vzgojno 
izobraževalne aktivnosti, preventivne dejavnosti, programe 
zmanjševanja škode, programe vzpostavljanja, vzdrževanja ab- 
stinence, socialne rehabilitacije in reintegracije ter druge oblike 
obravnave uživalcev prepovedanih drog in njihovih bližnjih v 
skladu z drugim odstavkom 2. člena tega zakona in nacionalnim 
programom iz 3. člena tega zakona. 

Spremljanje 

13.člen 

Spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka v obliki zbiranja, 
urejanja, obdelovanja in posredovanja informacij o prepovedanih 
drogah, uživalcih prepovedanih drog ter posledicah uporabe 
prepovedanih drog z namenom zagotavljanja nacionalne 
informacijske mreže in medresorsko usklajenega zbiranja 
podatkov ter izmenjave informacij na nacionalni in mednarodni 
ravni. 

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka izvajajo pristojna ministrstva, 
javni zavodi in nevladne organizacije. Način spremljanja v 
posameznih resorjih podrobneje predpišejo pristojni ministri. 

Spremljanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo o zbirkah 
podatkov, za podatke, ki vsebujejo osebne podatke pa se 
uporabljajo določila zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo organizira informacijsko enoto za 
prepovedane droge. 

V informacijsko enoto iz prejšnjega odstavka se vključujejo vsa 
pristojna ministrstva, javni zavodi in nevladne organizacije z 
bazami podatkov na področju prepovedanih drog, s katerimi 
razpolagajo. 

III.FINANCIRAN JE 

14.člen 

Sredstva za sofinanciranje izvajanja programov preprečevanja 
uporabe prepovedanih drog iz 5.člena tega zakona ter spremljanja 
iz 13.člena tega zakona se zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva za sofinanciranje delovanja lokalnih akcijskih skupin v 
skladu s 5.členom zagotovlja občina. 

Sredstva za izvajanje zdravljenja v skladu s 7. in 8. členom tega 
zakona se zagotavljajo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih storitev in 
programov reševanja socialne problematike iz 9. in 10. člena tega 
zakona povezane z uživanjem prepovedanih drog se sofinancirajo 
iz državnega proračuna. 

Dejavnost nevladnih organizacij je sofinancirana iz državnega 
proračuna in drugih javnih sredstev. Način in sofinanciranje 
nevladnih organizacij je določena s pogoji in kriteriji posameznega 
uporabnika proračunskih in javnih sredstev v skladu z nacionalnim 
programom iz 3. člena tega zakona. 

15.člen 

Uživalci prepovedanih drog, ki so vključeni v program reševanja 
socialne problematike povezane z uživanjem drog, ki so 
sofinancirani na podlagi nacionalnega programa socialnega 
varstva, so dolžni prispevati del stroškov za izvajanje programa 
v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi, vendar največ v 
višini oskrbnega dne. 

Način določitve prispevka iz prejšnjega odstavka določi izvajalec 
programa. 
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IV. NADZORSTVO VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16.člen 

Nadzor nad nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje 
odvisnih od prepovedanih drog ter zdravljenjem uživalcev 
prepovedanih drog izvaja ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

Način izvajanja nadzora iz prejšnjega odstavka podrobneje določi 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Za nadzor nad izvajanjem socialne preventive, drugih socialno 
varstvenih storitev in programov reševanja socialne problematike 
povezane z uživanjem drog po tem zakonu se smiselno 
uporabljanjo določbe o nadzoru po zakonu, ki ureja socialno 
varstvo. 

17.člen 

Upravni nadzor nad zakonitostjo izvajanja tega zakona opravljajo 
pristojna ministrstva. 

V.KAZENSKE DOLOČBE 

18.člen 

Z denarno kaznijo do 500 000 SIT se kaznuje za prekršek fizična 
oseba, ki opravlja program zdravljenja uživalcev prepovedanih 
drog brez potrditve Zdravstvenega sveta (7.člen). 

Z denarno kaznijo do 1 000 000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo do 100 000 SIT se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

19.člen 

Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona sprejmejo izvršilne 
predpise po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

20.člen 

Nacionalni program iz 3.člena tega zakona sprejme Državni zbor 
Republike Slovenije v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

21 .člen 

Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih 
drog iz prvega odstavka 8.člena se organizirajo v skladu s tem 
zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Minister, pristojen za zdravstvo imenuje Koordinacijo centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog iz 
tretjega odstavka 8.člena v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Javni zdravstveni zavod iz petega odstavka 8.člena tega zakona 
se organizira v skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

22.člen 

Minister, pristojen za socialne zadeve imenuje Svet za droge iz 
10.člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

23.člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji dne 19. 5. 1999 
opravil prvo obravnavo in sklenil, da je predlog zakona o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi 
uživalcev prepovedanih drog primerna podlaga za pripravo 
besedila za drugo obravnavo. 

Vladi Republike Slovenije kol predlagateljici je naložil, da pripravi 
predlog zakona za drugo obravnavo in pri tem upošteva stališča 
Državnega zbora Republike Slovenije, ter mnenje Sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. V zvezi z 
obravnavo predloga zakona je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel tudi dodatni sklep. 

Predlagatelj je preučil vse pripombe in stališča Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

V zvezi z pripombo Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo 
in pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu:sekretariat), kise nanaša 
na definicijo prepovedanih drog v 2. členu predloga zakona, je 
predlagatelj ugotovil, da je usklajena z definicijo prepovedanih 
drog v predlogu zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami (EPA 1243), ki je pripravljen za drugo obravnavo v 
Državnem zboru Republike Slovenije. 

Predlagatelj je upošteval tudi mnenje sekretariata in 2. člen predloga 
zakona dopolnil z definicijo uporabe prepovedanih drog, ki obsega 
vsakršno jemanje prepovedanih drog. 

Predlagatelj je upošteval pripombo sekretariata in 3. člen predloga 
zakona spremenil tako, da Vlada Republike Slovenije predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem programa 
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preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog 
(nacionalni program). V zvezi s tem je dopolnjeno tudi besedilo 
20.člena predloga zakona, ki določa rok, v katerem bo sprejet 
nacionalni program. 

Glede pomisleka o smotrnosti velikega števila posameznih 
organov in inštitucij na področju oblikovanja in izvajanja ukrepov 
za preprečevanje in zmanjševanje uporabe prepovedanih drog, 
predlagatelj meni, da so zaradi multidisciplinarnosti vsi potrebni, 
saj na različnih nivojih tako odločanja kot tudi izvajanja ukrepov 
pokrivajo področje obravnave preprečevanja in zmanjševanja 
uporabe prepovedanih drog ter da pri tem ne prihaja do podvajanja 
njihovih pristojnosti. 

Urad Vlade Republike Slovenije za droge je ustanovljen kot služba 
vlade z nalogami spremljanja problematike na področju 
preprečevanja uživanja drog, zmanjševanja povpraševanja po 
drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog ter spremljanja 
problematike na področju zdravljenja in reševanja socialne 
problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog. Urad 
Vlade Republike Slovenije za droge usklajuje medresorske 
priprave nacionalnega programa za preprečevanje uživanja 
prepovedanih in drugih drog ter zdravljenje, rehabilitacijo in 
reintegracijo uživalcev drog, katerega predlaga Komisiji Vlade 
Republike Slovenije za droge. 

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge je medresorska 
komisija, sestavljena iz pristojnih ministrov in strokovnjakov 
posameznih področij pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe 
in programe, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije za 
preprečevanje uživanja drog, zmanjševanje povpraševanja po 
drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in 
rehabilitacije. 

Predlog zakona predvideva, da se za spremljanje uživanja 
prepovedanih drog pri Ministrstvu za zdravstvo organizira 
informacijska enota za prepovedane droge, pri Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve pa za verifikacijo programov 
reševanja socialne problematike povezane z uživanjem drog Svet 
za droge. 

V okviru javne zdravstvene službe na primarni ravni v obstoječih 
zdravstvenih domovih že delujejo centri za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, na sekundarni ravni 
pa v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani deluje center za 
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Socialno varstvene 
storitve se izvajajo v okviru javne službe v centrih za socialno 
delo. 

V zvezi z navedeno pripombo sekretariata je predlagatelj 
vsebinsko dopolnil 21.člen predloga zakona, v katerem je določil 
rok za uskladitev organiziranosti v skladu s tem zakonom. 

Predlagatelj je vsebinsko upošteval menenje sekretariata in 
spremenil 4.člen ter črtal 19. člen predloga zakona, ki se nanašata 
na ustanovitev in pristojnosti Urada Vlade Republike Slovenije za 
droge. 

Predlagatelj je upošteval mnenje sekretariata na 5. člen predloga 
zakona in črtal tretji odstavek tega člena, ki predvideva, da Svet 
za socialno varnost daje svoje mnenje k preventivnim programom, 
ki se nanašajo na ukrepe s področij, ki presegajo okvir socialnih 
vprašanj. Svet Vlade Republike Slovenije za socialno varnost ima 
po Poslovniku Vlade Republike Slovenije, kot strokovno 
posvetovalno telo že pristojnost podajanja mnenj Vladi Republike 
Slovenije v zvezi z zadevami, ki posegajo v socialno problematiko. 

Predlagatelj je mnenja, da za spremljanje in koordinacijo 
preprečevanja uživanja prepovedanih drog na lokalni ravni občine 
lahko ustanovijo lokalne akcijske skupine. 

Predlagatelj je dopolnil besedilo 10.člena predloga zakona z 
nalogami in sestavo Sveta za droge ter v zvezi s tem dopolnil 
prehodno določbo predloga zakona (22. člen ). 

Predlog zakona predvideva ustanovitev javnega zdravstvenega 
zavoda Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Na 
Centru za zdravljenje odvisnosti od drog, ki trenutno deluje v 
okviru organizacijske enote Kliničnega oddelka za mentalno 
zdravje Psihiatrične klinike Ljubljana, katerega del je po novi 
sistemizaciji tudi Oddelek za detoksikacijo, potekajo poleg 
hospitalne tudi številne ambulantne dejavnosti, vendar obstoječe 
kapacitete ne zadostujejo za obravnavo vedno večjega števila 
uživalcev drog. 

Zdravstveni svet je na 78.seji 4.marca 1999 soglašal z 
ustanovitvijo Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. 

* Zato je skladno z nacionalnim programom predvidena širitev 
programa Centra za zdravljenje odvisnosti od drog s specialistično 
ambulantno dejavnostjo, obravnavo mladostnikov, podaljšanim 
zdravljenjem in zdravstveno rehabilitacijo ter obravnavo kriznih 
stanj pri uživalcih drog. Zaradi vseh navedenih razlogov je 
predlagatelj menil, da je potrebno ustanoviti nov javni zdravstveni 
zavod, ki bi kot specialna bolnišnica zdravil določeno skupino 
prebivalcev - uživalce prepovedanih drog. 

Vsebina razširjenega programa Centra za zdravljenje odvisnih 
od prepovedanih drog je bila potrjena tudi na tedanjem Odboru 
Vlade RS za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja 
zlorabe drog in Republiškem strokovnem kolegiju za psihiatrijo. 
Prostore za širitev dejavnosti pa je že zagotovila Vlada Republike 
Slovenije v stavbi Vojne bolnišnice ob Zaloški cesti štev.2 (skupno 
s stavbama štev. 13 in 15), skladno s sklepi Vlade štev. 511-02/ 
91-1 z dne 18.6.1992, štev. 464-01793-3/14-8, z dne 10.10.1996 
ter štev 367-01/98-1 (N) z dne 18.12.1998. Vzpostavljeno bo tudi 
intenzivno sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami 
v javni mreži ter izven nje. 

Predlagatelj je proučil pripombo sekretariata, ki se nanaša na 
pristojnosti ministra, pristojnega za zdravstvo oziroma 
ministrststva, pristojnega za zdravstvo. V zvezi s tem je črtal 
zadnji odstavek 7.člena predloga zakona, ki določa, da način 
zdravljenja podrobneje predpiše minister, pristojen za zdravstvo 
na predlog Zdravstvenega sveta. Doktrino zdravljenja bolezni 
odvisnosti skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list 
R.S.št.9/92 ) oblikujejo v medsebojnem sodelovanju razširjeni 
strokovni kolegiji, Medicinska fakulteta in Zdravstveni svet, 
strokovne podlage za doktrinama vprašanja pa usklajuje 
Zdravstveni svet, kot republiški strokovni kolegij, ki se oblikuje 
pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo. 

Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 
od prepovedanih drog predlaga in preverja le izvajanje doktrine 
zdravljenja odvisnosti, kar je bil prav tako pomislek sekretariata. 

Predlagatelj je upošteval pripombe sekretariata, ki se nanašajo 
na programe in storitve na področju socialne problematike ter v 
zvezi s tem vsebinsko dopolnil 9., 10. in 11. člen ter črtal besedilo 
12. člena predloga zakona. 

Predlagatelj je proučil pripombe sekretariata, ki se nanašajo na 
pojem laični delavci in v zvezi s tem ugotovil, da je navedeni 
pojem že uporabljen in definiran v 72. členu Zakona o socialnem 
varstvu (Ur.list št. 54/92). 

Predlagatelj je vsebinsko upošteval mnenje sekretariata, ki se 
nanaša na spremljanje uživanja prepovedanih drog in spremenil 
besedilo 13. člena predloga zakona. V zvezi z tem je predlagatelj 
ponovno proučil četrti odstavek navedenega člena ter meni, da je 
organiziranost informacijske enote za prepovedane v pristojnosti 
ministrstva za zdravstvo. 
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Glede pripombe, ki se nanaša na financiranje programov socialne 
rehabilitacije, zlasti glede načina določitve višine prispevkov in 
ustreznega nadzora nad načinom določitve prispevkov je 
predlagatelj ugotovil, da ni možno s tem zakonom predpisati višine 
prispevkov, glede na to, da gre za dejavnost socialnega varstva, 
ki je neprofitna dejavnost. 

Skladno z pripombo sekretariata je v celotnem besedilu predloga 
zakona pri poimenovanju posameznih organov enotno uporabljen 
izraz »prepovedane droge«. 

Predlagatelj je delno upošteval pripombo sekretariata in spremenil 
prvi odstavek 16. člena predloga zakona tako, da nadzor nad 
delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog ter zdravljenjem uživalcev prepovedanih drog 
izvaja ministrstvo, pristojno za zdravstvo. Način izvajanja tega 
nadzora pa bo podrobneje določil minister, pristojen za zdravstvo. 

Predlagatelj je proučil pripombo sekretariata na 17. člen predloga 
zakona in meni, da je predlagana rešitev ustrezna. Navedena 
kazenska določba se sklicuje na 7. člen predloga zakona kar 
pomeni, da gre za fizično osebo oziroma posameznika, ki na 
podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti izpolnjuje pogoje za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti. , 

V zvezi s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije, ki se 
nanaša na možnost, da bi lahko uživalec prepovedanih drog 
bival v družini, ki bi ga bila pripravljena sprejeti za čas njegove 
ponovne vključitve v normalno življenje in bi začasno zavetje 
lahko dobil v družini, za katero bi dal soglasje center za socialno 
delo kot tudi družina zdravljenega odvisnika, predlagatelj meni, 
da je takšna možnost zatočišča že podana na podlagi Zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.list SRS št. 14/89 p.b.). 

Predlagatelj je proučil tudi možnost vključitve socialne rehabilitacije 
kot oblike zdravljenja in meni, da se obravnava zasvojenosti sestoji 
iz zdravljenja in socialne rehabilitacije, kar je v skladu z definicijo 
Svetovne zdravstvene organizacije. 

Zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci v zdravstvenih zavodih in zdravstveni 
delavci na podlagi dovoljenj in koncesij. 

Omenjene storitve kot tudi nadomestilo za čas odsotnosti zaradi 
bolezni plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

V kolikor verificirani programi socialne rehabilitacije vsebujejo tudi 
elemente zdravljenja, v skladu z 11.členom predloga zakona lahko 
Svet za droge pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
predlaga Zdravstvenemu svetu elemente zdravljenja v potrditev. 

Socialna rehabilitacija pomeni nuđenje psihosocialne pomoči 
zasvojenim uživalcem drog. Izvaja se v okviru javne službe ter 
izven nje. Izvajanje storitev znotraj socialnih zavodov plačuje 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, izven okvira 
javne službe pa se programi sofinancirajo iz državnega proračuna. 

Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora, ki se nanaša na 
protiustaven status tistih uživalcev prepovedanih drog, ki so 
vključeni v program socialne rehabilitacije v nasprotju s tistimi, ki 
so vključeni v zdravstveno rehabilitacijo. 

Predlagatelj meni, da imajo vsi uživalci prepovedanih drog v skladu 
s 14. členom Ustave Republike Slovenije kot tudi s 51. členom 
Ustave pravico do zdravljenja oziroma pravice iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja, torej pravice, ki jim gredo zaradi 
bolezni. Program socialne rehabilitacije ne pomeni zdravljenja, 
zato pravic iz tega naslova ni mogoče enačiti s pravicami iz 
zdravljenja. Predlagatelj se zaveda celovitosti in soodvisnosti obeh 
načinov obravnave, saj socialna rehabilitacija lahko zajema 
elemente zdravljenja in obratno, zato je v 11. členu predloga 
zakona predvidiI možnost definiranja dela programa socialne 
rehabilitacije kot zdravljenje. 

Skladno s 34.členom Zakona o socialnem varstvu, so uživalci 
prepovedanih drog upravičeni do denarnega dodatka v višini do 
52% zajamčenega dohodka mesečno, kot občani pa imajo 
pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora v zvezi s 
sofinanciranjem občine pri izvajanju preventivnih ukrepov za 
preprečevanje uporabe prepovedanih drog ter dopolnil 14.člen 
predloga zakona tako, da občine zagotovijo sredstva za 
sofinanciranje delovanja lokalnih akcijskih skupin. 

Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora in natančnejše 
opredelil status in financiranje nevladnih organizacij na področju 
preprečevanja uživanja drog, zmanjševanja povpraševanja po 
drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog ter reševanja 
socialne problematike povezane z uživanjem drog, tako da je 
navedeno materijo opredelil v 12.členu predloga zakona. 

Predlagatelj je proučil tudi dodatni sklep Državnega zbora 
Republike Slovenije k predlogu zakona o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in obravnavi uživalcev. Urad Vlade RS je že 
pričel z aktivnostmi za izdelavo nacionalnega programa in bo 
upošteval navedeni rok pri pripravi omenjenega programa. 

Ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je predlagatelj 
upošteval pripombo sekretariata in redakcijsko popravil ter 
izboljšal besedilo predloga zakona. 
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Predlog zakona o 

VOLITVAH POSLANK 

(ZVPP??) 

- EPA 879 - II - prva obravnava 

IN POSLANCEV 

Skupina poslancev: Janez Janša, Franc Jazbec, Branko 
Kelemina, Rudolf Petan in Janez Mežan so dne 7. julija 
1999 poslali v obravnavo predlog zakona o volitvah 
poslank in poslancev - prva obravnava (EPA 879-II). 

Dne 8. avgusta 1996 |e Državni svet predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v 
Državni zbor - prva obravnava (EPA 1589) In dne 2. 
julija 1999 poslanec Janez Janša predlog zakona o 
volitvah poslank in poslancev - prva obravnava (EPA 
875-11), ki urejata enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka o predlogih zakonov, ki sta 
ju predložila v obravnavo Državni svet in Janez Janša 
še nista končana, je predsednik Državnega zbora na 
podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, 
ki ga je v obravnavo predložila skupina poslancev. 

Ljubljana, 7. julij 1999 in ga pošiljajo v prvo obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) ter 
174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. Janez Janša, l.r. 
40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci v sprejem Franc Jazbec, l.r. 

Branko Kelemina, l.r. 
- PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH POSLANK IN Rudolf Petan, l.r. 
POSLANCEV, Janez Mežan, l.r. 

19. julij 1999 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na 
pobudo pobudnikov in vlagateljev zahteve za razpis referenduma 
o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor, na seji dne 8. oktobra 
1998 (U-l-12/97) ugotovilo, da "na podlagi Poročila Republiške 
volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o volilnem 
sistemu, ki je bil 8. decembra 1996, Ustavno sodišče (...) ugotavlja, 
da je bil na tem referendumu izglasovan predlog, vsebovan v 
referendumskem vprašanju, postavljenem na zahtevo 43.710 
volivk in volivcev". Hkrati je Ustavno sodišče tudi ugotovilo, da je 
"Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 
13/95 - odi. US, 38/96 in 43/96 - odi. US) v neskladju z ustavo, ker 
ne določa roka, v katerem mora Državni zbor po sprejemu 
predloga na predhodnem referendumu sprejeti zakon, s katerim 
uveljavi rešitev, sprejeto na referendumu". S tem v zvezi je 
Ustavno sodišče ocenilo, da "v primeru, da je referendum sprejet, 
predlog določene ureditve nekega vprašanja, ki se ureja z 
zakonom, Državni zbor takšno rešitev mora preliti v zakon" in da 
"Državni zbor z izpolnitvijo opisane obveznosti ne sme po 
nepotrebnem zavlačevati, temveč jo mora izpolniti v razumnem 
roku - v času, ki je nujno potreben za potek zakonodajneaa 
postopka". 

8. decembra 1996 je bil torej izglasovan predlog, da se volilni 
sistem uredi drugače, 

kot je predlagano, in sicer tako: 

- da se bo v Sloveniji oblikovalo 88 volilnih okrajev na približno 
enako število volivcev, 

- da bo v vsakem volilnem okraju izvoljen en poslanec, 
r 

- da bo za poslanca izvoljen kandidat, ki bo v svojem volilnem 
okraju prejel večino glasov vseh volivcev, ki bodo v tistem volilnem 
okraju glasovali, 

- da bosfa v primeru, da v prvem krogu volitev noben izmed 
kandidatov ne bo dobil zahtevane večine glasov, kandidata z 
največ glasovi prišla v drugi krog volitev, v katerem bo izvoljen 
tisti, ki bo dobil več glasov. 

S predlaganim zakonom bomo zagotovili dosledno spoštovanje 
jasno izražene referendumske volje volivcev in odločbe 
Ustavnega sodišča. S pravočasno vložitvijo zakona pa želimo 
preprečili morebitne nove poskuse, da bi se z obravnavanjem 
predlogov zakonov o volitvah, ki so v očitnem nasprotju z odločbo 
Ustavnega sodišče, še naprej zavlačevalo zakonodajni postopek, 
v katerem je državni zbor po ustavi dolžan uzakoniti 
referendumsko odločitev. Določilo 90. člena ustave je nedvoumno: 
"Državni zbor je vezan na izid referenduma.". Ustavno sodišče je 
v 52. točki navedene odločbe posebej opozorilo da je "vezanost 
Državnega zbora na izid referenduma tako politična oziroma 
moralna, kot tudi pravna" in da "bi Državni zbor prekršil ustavno 
določilo o vezanosti v primeru, če bi spreiel zakon z vsebino, ki bi 

nasprotovala referendumski odločitvi, ravno tako pa bi prekršil to 
ustavno določilo tudi v primeru, če zakona, ki ureia materijo, o 
kateri se ie odločalo na referendumu, sploh ne bi sprejel " 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon temelji na dvokrožnem večinskem volilnem 
sistemu in uveljavlja načelo, da so izvoljeni samo tisti kandidati, ki 
v svojem volilnem okraju prejmejo večino glasov vseh volivcev, 
ki so glasovali. Volivci v vsakem volilnem okraju izvolijo po enega 
poslanca, torej bo vsak volilni okraj imel v državnem zboru svojega 
predstavnika. Hkrati zakon tudi zagotavlja načelo, da se en 
poslanec voli na približno enako število volivcev. Število volivcev 
v posameznem volilnem okraju sme odstopati za največ pet 
odstotkov v pozitivni oziroma negativni smeri od števila volivcev 
v idealnem volilnem okraju, ki se izračuna tako, da se število 
vseh volivcev deli z številom volilnih okrajev (88). 

Z uveljavitvijo tega zakona se v parlament torej ne bodo več volile 
predvsem politične stranke ampak konkretni ljudje, kar bo izvoljene 
poslance zavezovalo k bistveno večji odgovornosti do volivcev. 
Prav načelo bistveno večje odgovornosti poslancev do 
državljanov, ki ga prinaša dvokrožni večinski volilni sistem, želimo 
tudi poudariti z naslovom zakona, s katerim smiselno povzemamo 
določilo prvega odstavka 80. člena ustave. Ker proporcionalni 
volilni sistem (v nobeni različici - niti kot t. i. "kombinirani" volilni 
sistem) ne omogoča doslednega uveljavljanja prav te - osebne - 
odgovornosti poslancev do volivcev, je ugled nosilca zakonodajne 
oblasti danes žalostno nizek, kar je za državo s parlamentarno 
demokracijo nedvomno slabo. 

S sprejetjem zakona bi omogočili uresničevanje z ustavo 
zajamčene volilne pravice tudi tistim našim državljanom, ki so na 
dan volitev v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo. S 
predlaganim zakonom se ukinja pretirani formalizem za glasovanje 
naših državljanov v tujini in določajo časovni roki, ki so praktično 
uresničljivi. Sprejetje predlaganega zakona bi omogočilo tudi 
uresničitev določila o volitvah na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije. Volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev bi imenovala državna volilna komisija. 
Predlagani zakon omogoča predlaganje članov volilnih organov 
tudi društvom in drugim organizacijam, ki združujejo naše 
državljane v tujini oziroma Slovence po svetu. To demokratično 
določilo bo glasovanju in ugotovljenim izidom glasovanja na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih dalo bistveno večjo 
verodostojnost. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Predlagani zakon poenostavlja oziroma odpravlja posamezne 
postopke in tudi nekatere volilne organe - volilne komisije volilnih 
enot, zato bo za izvedbo volitev v tem delu mogoče predvideti 
manj stroškov. Dodaten strošek za proračun bo predstavljal drugi 
krog glasovanja, ki pa bo potreben le tam, kjer v prvem krogu ne 
bo izvoljen noben kandidat. 
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II. BESEDILO ČLENOV: 

"I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poslanke in poslanci (v nadaljevanju "poslanci") državnega zbora 
se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih 
in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 

2. člen 

Poslanci se volijo po volilnih okrajih. 

Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na približno 
enako število volivcev. 

Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni zbor 
vsaka po enega poslanca. 

3. člen 

Kolikor ta zakon nima posebnih določb za volitve poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te volitve 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve 
drugih poslancev. 

4. člen 

Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne praznike 
in druge dela proste dneve. 

Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo 
neposredno pri pristojnih organih. 

5. člen 

Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur pred 
dnem glasovanja. 

6. člen 

Stroški za izvedbo volitev se krijejo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

II. VOLILNA PRAVICA 

7. člen , 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike 
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in 
mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Pravico voliti uresničuje volivec v volilnem okraju, v katerem ima 
stalno prebivališče. 

8. člen 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih 
skupnosti, ki imajo volilno pravico. 

9. člen 

Vojivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po 
pooblaščencu. 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne 
pravice in tudi ne preprečiti glasovanja. 

10. člen 

Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se 
ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je 
glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

11. člen 

Evidenco volilne pravice ureja zakon. 

III. SPLOŠNE VOLITVE 

12. člen 

Splošne volitve v državni zbor so redne in predčasne. 

Redne volitve se opravijo na štiri leta. 

Predčasne volitve se opravijo, če se državni zbor razpusti pred 
potekom štiriletne mandatne dobe. 

13. člen 

Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje 
petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega 
državnega zbora. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta rok 
šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe. 

Predčasne volitve se opravijo najkasneje dva meseca po razpustu 
državnega zbora. 

Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo 
sejo novega državnega zbora. Za prvo sejo novega državnega 
zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica 
poslanskih mandatov. 

14. člen 

Splošne volitve razpiše predsednik republike. 

Predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o 
razpustitvi državnega zbora. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 

V javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini 
oziroma Slovencev po svetu ter v tistih slovenskih glasilih, ki so 
namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu se 
najpozneje petnajst dni po razpisu volitev objavi besedilo akta o 
razpisu volitev in navodilo o postopkih ter rokih za glasovanje po 
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pošti oziroma na diplomatsko konzularnih predstavništvih. 
Besedila akta in navedenih navodil morajo biti volivcem dostopna 
tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije. 

Državna volilna komisija določi seznam javnih glasil, v katerih se 
objavijo akti in navodila iz prejšnjega odstavka tega člena. Pri 
določitvi seznama javnih glasil državna volilna komisija upošteva 
njihovo pluralnost. 

16. člen 

Redne volitve se razpišejo najprej 150 dni in najkasneje 105 dni 
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
več kot 105 in ne manj kot 90 dni. 

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 55 dneh od dneva 
razpisa volitev. 

17. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

18. člen 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za 
volilna opravila. 

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan. 

IV. NADOMESTNE VOLITVE 

19. člen 

Če poslancu preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se ne opravijo, če poslancu preneha mandat 
manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe državnega 
zbora, razen če zbor odloči drugače. 

Na nadomestnih volitvah se poslanec izvoli za čas do izteka 
mandatne dobe državnega zbora. 

20. člen 

Nadomestne volitve razpiše državna volilna komisija najkasneje 
v petnajstih dneh po ugotovitvi državnega zbora o prenehanju 
mandata. 

Nadomestne volitve se opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil 
izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki 
veljajo za predčasne volitve, kolikor ni v tem členu drugače 
določeno. 

V. VOLILNI OKRAJI 

21. člen 

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje 
oseminosemdeset volilnih okrajev. V vsakem volilnem okraju se 
glasuje za enega kandidata. 

Volilni okraji se oblikujejo v skladu z načelom, da se en poslanec 
voli na približno enako število volivcev. Število volivcev v 
posameznem volilnem okraju sme odstopati za največ pet 
odstotkov v pozitivni oziroma negativni smeri od števila volivcev 
v idealnem volilnem okraju, ki se izračuna tako, da se število 
vseh volivcev iz prvega odstavka 7. člena deli z 88. 

Pri oblikovanju volilnih okrajev je treba upoštevati njihovo 
geografsko zaokroženost ter njihove skupne kulturne in druge 
značilnosti. 

Volilni okraj lahko obsega območje ene občine, območje dveh ali 
več občin, območje dela občine oziroma naselja, lahko pa je tudi 
sestavljen iz občin in delov občin oziroma naselij. 

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta 
posebna volilna okraja. 

22. člen 

Volilne okraje določa zakon. 

VI. VOLILNI ORGANI 

23. člen 

Volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori 
(v nadaljnjem besedilu: volilni organi). 

Volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev, se imenujejo za štiri leta. Volilne komisije 
diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori se 
imenujejo za vsake volitve posebej. 

24. člen 

Volilne komisije so: 
1) državna volilna komisija 
2) okrajne volilne komisije 
3) volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev. 

Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti 
se imenujejo volilne komisije posebnih volilnih okrajev. 

' 25. člen 

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi namestniki 
(v nadaljnjem besedilu: člani). 

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico. 
Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa. 
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26. člen 

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. 

Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu 
preneha funkcija člana v volilnem organu. 

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki 
kandidatov. 

27. člen 

Funkcija v volilnem organu je častna. 

Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno, 
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in drugi 
predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil. 

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnem organu pravico 
do ustreznega nadomestila. 

28. člen 

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi 
namestniki. 

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči 
katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča samo njegov 
namestnik. 

29. člen 

Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov. 

Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve, 
odloči glas predsednika volilnega organa. 

Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno 
potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega organa. 

30. člen 

Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati 
volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati 
podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

\ i 

31. člen 

Pri delu državne volilne komisije in okrajnih volilnih komisij so 
lahko navzoči predstavniki kandidatov. 

Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev so lahko navzoči zaupniki kandidatov. 

Predstavniki in zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika 
volilnega organa na nepravilnosti. Opozorila se vpišejo v zapisnike 
volilnih organov. 

32. člen 

Predstavnika kandidata določi predlagatelj kandidature ob 
predložitvi kandidature okrajni volilni komisiji. 

Imena zaupnikov kandidata sporoči predstavnik kandidata okrajni 
volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja. 

Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri delu volilnih 
komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in volilnih odborov, 
ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči predstavnik 
kandidata državni volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem 
glasovanja. 

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata je lahko vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst 
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata ne sme biti kandidat. 

33. člen 

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor. 

Državno volilno komisijo sestavljajo predsednik in osem članov 
ter njihovi namestniki. 

Predsednik in člani državne volilne komisije ter njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se 
upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih 
strank. 

34. člen 

Okrajne volilne komisije imenuje državna volilna komisija. 

Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega okraja. 

Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in šest članov ter 
njihovi namestniki. 

Predsednik in člani okrajne volilne komisije ter njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se 
upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih 
strank. Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in 
njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih 
skupnosti z območja volilnega okraja. 

V volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev poslanca 
narodne skupnosti mora biti vsaj en član pripadnik narodne 
skupnosti. 

35. člen 

Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev imenuje 
državna volilna komisija. 

Volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 

Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije 
diplomatsko konzularnega predstavništva in njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane 
v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se upošteva 
pluralnost teh organizacij in članstva. Kadar državna volilna 
komisija navedenih predlogov ne prejme v roku trideset dni po 
razpisu volitev oziroma je število predlaganih kandidatov za člane 
volilnega organa premajhno, se predsednik in člani volilne komisije 
ter njihovi namestniki lahko imenujejo tudi iz vrst osebja 
diplomatsko konzularnega predstavništva, pri čemer je lahko 
število članov volilnega organa tudi manjše od predpisanega, 
vendar morajo biti v volilnem organu najmanj trije člani. 
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36. člen 

Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu 
volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev. 

37. člen 

Volilna komisija ima tajnika. 

Tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 
se imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega 
predstavništva. 

Tajnik državne volilne komisije je vodja službe te komisije. 

38. člen 

Državna volilna komisija: 
1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke, 
2) usklajuje delo volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev ter okrajnih volilnih komisij, jim daje strokovna 
navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona in nadzoruje njihovo 
delo, 
3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil, 
5) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so 
izvoljeni ter objavlja izide volitfev v državni zbor, 
6) izdaja potrdila o izvolitvi, 
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Državna volilna komisija določi, katere spise ji mora poslati okrajna 
volilna komisija ter katere volilna komisija diplomatsko 
konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na kakšen 
način. 

39. člen 

Okrajna volilna komisija: 
1) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem 
okraju, 
2) ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom, 
3) določa volišča in območja volišč, 
4) imenuje volilne odbore, 
5) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju, 
6) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena pri volitvah poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti opravlja volilna 
komisija posebnega volilnega okraja. 

40. člen 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva: 
1) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
2) določa volišča in območja volišč diplomatsko konzularnega 
predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta volišča, 
3) ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu, 
4) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Pri določitvi sestave volilnega odbora po drugi točki tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 35. člena, volilna 
komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pa mora 

imenovati volilne odbore najkasneje dvajset dni pred dnevom 
glasovanja. 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri 
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno 
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije. 
Kadar volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva 
določi samo eno volišče, sama opravlja naloge volilnega odbora 
diplomatsko konzularnega predstavništva. 

41. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. 

Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor. 

42. člen 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter 
njihovi namestniki. 

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se 
imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na 
območju volilnega okraja. 

Politične stranke lahko najkasneje v dvajsetih dneh po razpisu 
volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov 
volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni volilni komisiji. 
Okrajna volilna komisija je pri imenovanju volilnega odbora dolžna 
upoštevati sorazmerno zastopanost političnih strank. 

VII. KANDIDIRANJE 

43. člen 

Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci. 

44. člen 

Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi 
pravili. Pristojni organ stranke določi kandidate s tajnim 
glasovanjem. Politična stranka zapisnik o določitvi kandidatov in 
svoja volilna pravila predloži državni volilni komisiji najkasneje do 
dne, določenega za predložitev kandidatur. 

Politična stranka lahko vloži kandidature v vseh volilnih okrajih iz 
prvega in petega odstavka 21. člena, če njene kandidature 
podprejo s podpisi najmanj trije poslanci državnega zbora. Podpisi 
poslancev na predpisanih obrazcih se predložijo državni volilni 
komisiji, ki o tem obvesti okrajne volilne komisije najkasneje dan 
po predložitvi obrazcev. 

Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata. 
Vsaka stranka kandidata določi v skladu s svojimi volilnimi pravili, 
kandidaturo pa vložijo skupaj. 

45. člen 

Volivci določijo kandidate s podpisovanjem. 

V posameznem volilnem okraju lahko določi kandidata s podpisi 
najmanj petsto volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tistem 
volilnem okraju. 
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46. člen 52. člen 

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za začetek 
volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev kandidatur. 

Volivec oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom 
samo enkrat. 

47. člen 

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu. 
Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi 
evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnem krajevnem yradu. 
Državljani, ki v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča (Slovenci 
po svetu), podpišejo obrazec osebno na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu. 

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih 
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani, 
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo 
pristojna volilna komisija oziroma sodišče. 

Poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, 
ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora. 

48. člen 

Vsakdo lahko kandidira samo v enem volilnem okraju. 

49. člen 

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. 
Soglasje kandidata je nepreklicno. 

50. člen 

Kandidatura se vloži pri okrajni volilni komisiji. 

Kandidatura mora vsebovati oznako volilnega okraja, ime 
predlagatelja, osebne podatke kandidata - ime, priimek, rojstni 
podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče ter 
ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predstavnika 
kandidata. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, 
da sprejema kandidaturo. Politična stranka mora kandidaturi priložiti 
tudi zapisnik o določitvi kandidatov in volilna pravila. Če kandidatura 
ni vložena v skladu z 2. odstavkom 44. člena, ji mora biti priloženo 
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na 
predpisanih obrazcih in seznam teh volivcev. 

Ime predlagatelja je enako imenu politične stranke, ki je kandidata 
določila. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime ali kratica 
imena stranke. Kadar kandidaturo vloži več strank skupaj, se kot 
ime predlagatelja navedejo imena vseh teh strank. Kadar je 
predlagatelj skupina občanov, se šteje kot ime predlagatelja ime 
in priimek prvega podpisnika s seznama volivcev iz prejšnjega 
odstavka tega člena, imenu in priimku pa se doda "in skupina 
volivcev". 

VIII. POTRJEVANJE KANDIDATUR 

51. člen 

Kandidature se predložijo okrajni volilni komisiji najkasneje 
petintrideseti dan pred dnem glasovanja. 

Ko okrajna volilna komisija prejme kandidaturo, takoj preizkusi, 
ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu s tem 
zakonom. 

Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je kandidatura vložena 
prepozno, ali da ni določena v skladu s tem zakonom, jo zavrne. 

53. člen 

Če okrajna volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti 
kandidature, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh 
odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, 
volilna komisija kandidaturo zavrne. 

54. člen 

Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je posameznega kandidata 
določilo več predlagateljev in da ne gre za skupno kandidaturo po 
tretjem odstavku 44. člena, šteje za veljavno kandidaturo, ki je 
bila prva določena, in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike 
kandidata. 

Okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni volilni komisiji podatke 
o vloženih kandidaturah. Če državna volilna komisija ugotovi, da 
posamezni kandidat kandidira v več volilnih okrajih, šteje za 
veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj obvesti 
okrajne volilne komisije, kandidata in predstavnike kandidata. 

55. člen 

Kandidaturo, ki je pravočasno vložena in določena v skladu s 
tem zakonom, okrajna volilna komisija potrdi. 

56. člen 

Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda 
okrajna volilna komisija najpozneje do tridesetega dne pred dnem 
glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku kandidata. 

57. člen 

Okrajna volilna komisija sestavi seznam kandidatov, o katerih se 
glasuje, po vrstnem redu, ki se določi z žrebom. 

58. člen 

Seznami kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih 
okrajih, se objavijo v sredstvih javnega obveščanja najpozneje 
petindvajset dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi državna 
volilna komisija. 

Seznami iz prejšnjega odstavka tega člena se najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja objavijo tudi v javnih glasilih, ki jih izdajajo 
združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu 
ter v tistih slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem 
obveščanju Slovencev po svetu, seznami pa morajo biti v ' 
navedenem roku dostopni volivcem tudi na vseh diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. 

59. člen 

Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname 
kandidatov s podatki, določenimi v tem zakonu. 
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Državna volilna komisija določi sredstva javnega obveščanja, v 
katerih se objavijo seznami kandidatov. Stroški objave se krijejo 
iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev. 

IX. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 

1. Organizacija in delo na volišču 

60. člen 

Volišča določi okrajna volilna komisija. 

Volišča imajo zaporedno številko. 

61. člen 

Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se 
glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje 
glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki preprečuje 
opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice. 

Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te 
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe. 

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih 
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic 
in drug volilni material. 

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, o 
katerih se glasuje. 

62. člen 

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču. 

63. člen 

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega 
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je prostor 
primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo potrebno 
število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen volilni imenik za 
območje volišča, razglase in drugo, kar je potrebno za izvedbo 
glasovanja na volišču. 

Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in člani 
volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure pred 
pričetkom glasovanja. 

O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odstavka tega 
člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in 
predsednik volilnega odbora. 

64. člen 

Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo 
predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in 
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili na 
dan pred volitvami, in če je volilni material v enakem stanju, kot na 
dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo, če je volilna skrinjica 
prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in 
člani volilnega odbora. 

2. Glasovanje 

65. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na katerem 
so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, se lahko zapre že 
pred 19. uro. 

Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno komisijo določijo, 
da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. uri, če je to 
potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki sicer ne bi mogli 
glasovati. 

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasovanje 
ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. 

66. člen 

Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem 
dnem, vendar ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne 
kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. 

Glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne 
volilne komisije. 

67. člen 

■Okrajna volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o 
volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik. 

68. člen 

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni 
imenik. 

Volivec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi 
svoje prebivališče. 

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca z 
osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost se lahko 
ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje 
osebne podatke volivca. 

Volivec se podpiše za svojim imenom in priimkom v volilnem 
imeniku, predsednik ali član volilnega odbora pa mu pojasni, kako 
se glasuje, ter mu izroči glasovnico. 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi 
potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volivec za območje 
volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo 
se priloži zapisniku. 

69. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v 
volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se izkazale s 
potrdili. 

Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo 
glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik. 

Če hoče glasovati oseba, pri kateri se v volilnem imeniku za 
njenim imenom in priimkom že nahaja podpis v skladu s četrtim 
odstavkom 68. člena, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče 
ter njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni 
odbor ne dovoli. 
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70. člen 76. člen 

Glasovanje se opravi z glasovnico. 
Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnem okraju vsebuje: 
- oznako volilnega okraja, 
- zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov, o katerih se 

glasuje v volilnem okraju, po vrstnem redu iz seznama iz 57. 
člena tega zakona, 

- ime predlagatelja 
- znak politične stranke, kadar je predlagatelj politična stranka 
- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje 
tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom 
in imenom kandidata, za katerega glasuje. 

71. člen 

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in 
odide z volišča. 

72. člen 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni. 

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, 
kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, 
za katerega kandidata je glasoval. 

73. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega odbora 
oziroma njihovi namestniki. 

Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki kandidatov. 

Kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. Okrajna 
volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri 
volilnem odboru. 

74. člen 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora za 
red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč policije. 
Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vodstvom in je 
glasovanje prekinjeno. 

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na volišču, 
odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi zaupnika 
odloči volilni odbor. 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, 
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena. 

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik 
volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na volišče samo v 
določenem številu ali posamično. 

75. člen 

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi 
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima pravico 
pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati 
glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni 
dogodki na volišču. 

Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika 
se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno 
mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo 
predsednik in člani volilnega odbora. 

77. člen 

Volivci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja. 

Volivci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, 
ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju, 
v katerem je njihovo stalno prebivališče. 

Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše, ki 
nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na zdravljenju 
v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje 
sedem dni pred dnem glasovanja. 

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom 
kot dan glasovanja. 

78. člen 

Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno 
prebivajo, lahko glasujejo na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti, če to sporočijo 
državni volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem 
glasovanja, ali če to sporočijo diplomatsko konzularnemu 
predstavništvu najkasneje osemnajst dni pred dnem glasovanja. 
Diplomatsko konzularno predstavništvo o nameri volivca obvesti 
državno volilno komisijo najkasneje petnajst dni pred dnem 
glasovanja. 

Volivec, ki nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, mora v 
obvestilu iz prvega odstavka tega člena navesti tudi volilni okraj, 
v katerem želi uresničevati pravico voliti. Če volivec, ki nima 
stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, tega ne navede, določi 
volilni okraj, v katerem bo volivec uresničeval pravico voliti, 
državna volilna komisija z žrebom. 

Državna volilna komisija na osnovi prejetih obvestil iz prejšnjega 
odstavka sestavi sezname volivcev za glasovanje na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih ter po pošti iz tujine ter jih posreduje 
diplomatsko konzularnim predstavništvom najkasneje dvanajst 
dni pred dnem glasovanja. V enakem roku državna volilna komisija 
obvesti tudi volilno komisijo volilnega okraja o riameri volivca, ki 
ima v tistem kraju stalno bivališče, začasno prebivališče pa v 
tujini, da bo glasoval po pošti iz tujine oziroma na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu. 

Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije se izvede v rokih, ki so predpisani v 65. in 66. členu 
zakona, pri čemer poteka glasovanje na voliščih na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih na dan glasovanja od 7.00 ure do 
19.00 ure po lokalnem času. Volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev upoštevajo tiste glasovnice, ki so 
prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po 
lokalnem času. 

Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji. 
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Volilne komisije pošljejo glasovnice za glasovanje po pošti volivcem 
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. V istem roku obvestijo 
tudi vse volivce, ki jih je državna volilna komisija vpisala v volilne 
sezname volišč diplomatsko konzularnih predstavništev, o času 
glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni seznam 
ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico 
voliti. 

79. člen 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 
v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim 
odborom na svojem domu.To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji 
najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. 

3. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču 

80. člen 

Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne 
ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene 
glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato 
ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volivcev, 
ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih 
glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili 
posamezni kandidati. 

81. člen 

O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi 
zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča volilnih 
upravičencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo 
po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih 
je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo 
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna,mnenja in pripombe 
članov volilnega odbora in zaupnikov kandidatov. 

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

82. člen 

Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na volišču, 
vendar ne pred 19. uro. 

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni odbor 
okrajni volilni komisiji. 

83. člen 

Okrajna volilna komisija ugotovi za območje volilnega okraja koliko 
volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo 
po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je 
glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih, koliko 
glasov so dobili posamezni kandidati. Volilna komisija ugotovi izid 
glasovanja po pošti, razen izida glasovanja po pošti iz tujine, pri 
čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na 
dan po dnevu glasovanja. 

84. člen 

Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in člani okrajne volilne komisije. 

Okrajna volilna komisija pošlje zapisnik o svojem delu in drug 

volilni material državni volilni komisiji v roku, ki ga določi državna 
volilna komisija. 

85. člen 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva sestavi 
o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilne 
komisije. Za sestavo zapisnika se smiselno uporabijo določbe o 
ugotavljanju izida glasovanja na volišču, pri čemer se zapiše izid 
glasovanja za vsak volilni okraj posebej. 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pošlje 
zapisnik o svojem delu in drug volilni material državni volilni komisiji 
v roku, ki ga določi državna volilna komisija. 

X. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV 

86. člen 

Državna volilna komisija ugotovi za vsakega kandidata skupno 
število glasov , ki jih je dobil na glasovanju v volilnem okraju in na 
glasovanju na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije ter na glasovanju po pošti iz tujine. Pri glasovanju po 
pošti iz tujine državna volilna komisija upošteva tiste glasovnice, 
ki so prispele najkasneje četrti dan po dnevu glasovanja do 12.00 
ure. 

87. člen 

Izvoljeni so tisti kandidati, ki so prejeli večino glasov vseh volivcev, 
ki so veljavno glasovali v tistih volilnih okrajih. 

Če nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh volivcev, 
ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega okraja, se 14. dan po 
dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki 
sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo 
enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov 
dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov 
za drugi krog volitev določi z žrebom. 

Na glasovnici za drugi krog volitev se kandidata navedeta po 
vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu 
volitev. Če je bilo število dobljenih glasov enako, se vrstni red 
določi z žrebom, ki ga opravi okrajna volilna komisija. 

V drugem krogu volitev je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje 
število glasov. Če sta kandidata v drugem krogu glasovanja prejela 
enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi 
državna volilna komisija v prisotnosti kandidatov ali njunih 
predstavnikov. 

88. člen 

Izid volitev na državni ravni ugotovi državna volilna komisija. O 
tem sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. 

89. člen 

Izid volitev v državni zbor se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

90. člen 

Izvoljenemu poslancu izda državna volilna komisija potrdilo o 
izvolitvi. 
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XI. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE 97. člen 

91. člen 

Naknadne volitve se opravijo, če v volilnem okraju oziroma na 
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil 
določen za glasovanje. Naknadne volitve razpiše okrajna volilna 
komisija. Za naknadne volitve se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se morajo najkasneje 
v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih 
volitvah. 

92. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija zaradi 
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi 
glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve. 

Ponovne volitve razpiše okrajna volilna komisija, če pa je 
razveljavila volitve državna volilna komisija, razpiše volitve ta 
komisija. 

93. člen 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor oziroma 
ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi poslanskega man- 
data. 

Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše državna 
volilna komisija. 

94. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih 
volitvah. 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo 
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev. 

Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje 
v dveh mesecih od dneva razpisa volitev. 

XII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

95. člen 

Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat 
in vsak predstavnik kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni 
volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za 
predložitev kandidatur. 

Okrajna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v postopku 
ugotavljanja zakonitosti kandidatur, najpozneje v 48 urah od izteka 
roka za predložitev kandidatur. 

96. člen 

Državna volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni odločbo 
okrajne volilne komisije, izdano v postopku potrjevanja kandidatur, 
če ugotovi, da je odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer 
najpozneje do dneva, določenega za objavo seznamov kandidatov. 

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura, 
zoper odločbo volilne komisije iz drugega odstavka 95. člena 
tega zakona ter zoper odločbo državne volilne komisije iz 
prejšnjega člena se lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za 
upravne spore, v 48 urah po prejemu odločbe. 

Sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po prejemu 
pritožbe. 

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih 
sporih. 

98. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah ima vsak 
kandidat, predstavnik oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec 
pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji oziroma pri volilni 
komisiji diplomatsko konzularnega predstavništva. 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko 
konzularnega predstavništva oziroma okrajne volilne komisije pri 
volitvah ima vsak kandidat in vsak predstavnik oziroma zaupnik 
kandidata pravico vložiti ugovor pri državni volilni komisiji. 

Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja, volilna 
komisija pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur. 

99. člen 

Če okrajna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri 
glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali 
bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na 
volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo 
glasovanje razveljavljeno. 

100. člen 

Če državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu 
okrajne volilne komisije, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem okraju. 

Če državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu 
volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva, ki so 
ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje 
na diplomatsko konzularnem predstavništvu ter odredi ponovne 
volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

101. člen 

Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev 
poslanskih mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik liste 
kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor. Pritožba se lahko 
vloži najkasneje do prve seje državnega zbora, pritožba, ki se 
nanaša na naknadne ali ponovne volitve, pa najkasneje 15 dni od 
dneva teh volitev. Državni zbor odloča o pritožbi ob potrditvi 
poslanskih mandatov. 
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XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

102. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 
1. kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona, 
2. kdor agitira na volišču (62. člen), 
3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega 

odbora noče oditi z volišča (71. člen), 
4. kdor moti red na volišču (74. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev ali s kaznijo zapora 
do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju z 74. členom 
tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem ali 
kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, da se 
pripelje na volišče oborožene osebe, ali jih sam pripelje. 

člena tega zakona lahko na prvih volitvah po uveljavitvi tega 
zakona dajo samo poslanci tistih političnih strank, ki so na zadnjih 
volitvah v državni zbor po proporcionalnem sistemu prejele vsaj 
tri mandate, poslanec pa lahko da podporo samo kandidaturam 
stranke, na listi katere je bil izvoljen v državni zbor. 

104. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 14. člen zakona o 
poslancih (Ur. L. RS 48/92 ter 15/94, 19/94 in 44/94), določbe 10. 
člena tega zakona pa se ne uporabljajo za predsednika vlade, 
podpredsednika vlade in ministre. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)., razen določb 
o nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo 
veljati z dnem konstituiranja prvega, po določbah tega zakona 
izvoljenega državnega zbora. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 105. Člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
103. člen Republike Slovenije. 

Podporo kandidaturam političnih strank iz drugega odstavka 44. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

Prvi člen zakona o volitvah poslank in poslancev določa, da se 
poslanci državnega zbora volijo na podlagi splošne in enake volilne 
pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 

Drugi člen določa, da se poslanci volijo po volilnih okrajih in po 
načelu, da se en poslanec voli na približno enako število volivcev. 
Drugi člen določa tudi, da italijanska in madžarska narodna 
skupnost volita v državni zbor vsaka po enega poslanca. 

Tretji člen določa, da se za volitve poslancev italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona, ki veljajo za volitve drugih poslancev, če te volitve v 
zakonu niso urejene s posebnimi določbami. 

Četrti člen določa, da roki po tem zakonu tečejo ne glede na 
nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve in da se 
vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, vlagajo neposredno 
pri pristojnih organih. 

Peti člen določa, da se mora javna volilna propaganda končati 
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. 

Šesti člen določa, da se stroški za zvedbo volitev krijejo iz 
proračuna Republike Slovenije. 

Sedmi člen določa, da ima državljan Republike Slovenije, ki je na 
dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni odvzeta 
poslovna sposobnost, pravico voliti in biti voljen za poslanca ter 
da volivec pravico voliti uresničuje v volilnem okraju, v katerem 
ima stalno prebivališče. 

Osmi člen določa, da imajo pravico voliti in biti voljen za poslanca 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti tisti pripadniki 
teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico. 

Deveti člen določa, da volivci glasujejo osebno in da nihče ne 
more glasovati po pooblaščencu ter da se glasuje tajno z 
glasovnicami. Deveti člen določa tudi, da se osebi, ki je vpisana v 
volilni imenik, ne sme odvzeti glasovalne pravice in ne preprečiti 
glasovanja. 

Deseti člen določa, da morata biti volivcu zagotovljeni svoboda in 
tajnost glasovanja, ter da nihče ne sme biti klican na odgovornost 
zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali 
je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

Enajsti člen določa, da evidenco volilne pravice ureja zakon. 

Dvanajsti člen določa, da so splošne volitve v državni zbor redne 
in predčasne, ter da se redne volitve opravijo na štiri leta. Dvanajsti 
člen določa tudi, da se predčasne volitve opravijo, če se državni 
zbor razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe. 

Trinajsti člen določa, da se redne volitve opravijo najprej dva 
meseca in najkasneje petnajst dni pred potekom štirih let od prve 
seje prejšnjega državnega zbora in da se v primeru podaljšanja 
mandatne dobe ta rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne 
dobe ter da se predčasne volitve opravijo najkasneje dva meseca 
po razpustu državnega zbora. Trinajsti člen določa tudi, da se 
mandatna doba prejšnjega državnega zbora konča s prvo sejo 
novega državnega zbora in da se za prvo sejo novega državnega 
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zbora šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica poslanskih 
mandatov. 

Štirinajsti člen določa, da splošne volitve razpiše predsednik 
republike in da se akt o razpisu volitev objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Štirinajsti člen določa tudi, da predčasne 
volitve razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi 
državnega zbora. 

Petnajsti člen določa, da se v javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja 
naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu ter v tistih 
slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem obveščanju 
Slovencev po svetu, najpozneje petnajst dni po razpisu volitev 
objavi besedilo akta o razpisu volitev in navodilo o postopkih ter 
rokih za glasovanje po pošti oziroma na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih, ter da morajo biti navedena besedila volivcem 
dostopna tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih 
Republike Slovenije. Petnajsti člen določa tudi, da državna volilna 
komisija določi seznam javnih glasil, v katerih se objavijo akti in 
navodila iz prejšnjega odstavka tega člena in da pri določitvi 
seznama javnih glasil državna volilna komisija upošteva njihovo 
pluralnost. 

Šestnajsti člen določa, da se redne volitve razpišejo najprej 150 
dni in najkasneje 105 dni pred potekom štirih let od prve seje 
prejšnjega državnega zbora in da od dneva razpisa volitev do 
dneva glasovanja ne sme preteči več kot 105 in ne manj kot 90 
dni, ter da se predčasne volitve lahko opravijo najprej v 55 dneh 
od dneva razpisa volitev. 

Sedemnajsti in osemnajsti člen določata, da se v aktu o razpisu 
volitev določi dan razpisa volitev in dan glasovanja in da z dnem, 
ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna 
opravila ter da se za dan glasovanja določi nedelja ali drug dela 
prost dan. 

Devetnajsti člen določa, da se, če poslancu preneha mandat, 
opravijo nadomestne volitve, na katerih se poslanec izvoli za čas 
do izteka mandatne dobe državnega zbora. Devetnajsti člen 
določa tudi, da se nadomestne volitve ne opravijo, če poslancu 
preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne 
dobe državnega zbora, razen če zbor odloči drugače. 

Dvajseti člen določa, da nadomestne volitve razpiše državna 
volilna komisija najkasneje v petnajstih dneh po ugotovitvi 
državnega zbora o prenehanju mandata in da se nadomestne 
volitve opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil izvoljen poslanec, 
ki mu je prenehal mandat. Dvajseti člen določa tudi, da se 
nadomestne volitve opravijo po določbah tega zakona, ki veljajo 
za predčasne volitve, kolikor ni v tem členu drugače določeno. 

Enaindvajseti člen določa, da se za volitve poslancev državnega 
zbora oblikuje oseminosemdeset volilnih okrajev in da se v vsakem 
volilnem okraju glasuje za enega kandidata. Enaindvajseti člen 
določa tudi, da se volilni okraji oblikujejo v skladu z načelom, da 
se en poslanec voli na približno enako število volivcev in da je 
treba pri oblikovanju volilnih okrajev upoštevati njihovo geografsko 
zaokroženost ter njihove skupne kulturne in druge značilnosti pri 
čemer lahko volilni okraj obsega območje ene občine, območje 
dveh ali več občin, ali območje dela občine oziroma naselja, lahko 
pa je tudi sestavljen iz občin in delov občin oziroma naselij. Število 
volivcev v posameznem volilnem okraju sme odstopati za največ 
pet odstotkov v pozitivni oziroma negativni smeri od števila 
volivcev v idealnem volilnem okraju, ki se izračuna tako, da se 
število vseh volivcev iz prvega odstavka 7. člena deli z 88. 
Enaindvajseti člen nadalje določa, da se za volitve poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oblikujeta 
posebna volilna okraja. 

Dvaindvajseti člen določa, da volilne okraje določa poseben zakon. 

Triindvajseti člen določa, da volitve poslancev vodijo in izvajajo 
volilne komisije in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi), 
ter da se volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko 
konzularnih predstavništev, imenujejo za štiri leta, volilne komisije 
diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori pa se 
imenujejo za vsake volitve posebej. 

Štiriindvajseti člen določa, da so volilne komisije: državna volilna 
komisija, okrajne volilne komisije in volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev ter da se za volitve poslancev 
italijanske in madžarske narodne skupnosti imenujejo volilne 
komisije posebnih volilnih okrajev. 

Petindvajseti člen določa, da volilni organ sestavljajo predsednik 
in člani ter njihovi namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani), da so 
člani volilnih organov lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico 
in da nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa. 

Šestindvajseti člen določa, da član volilnega organa ne more 
hkrati kandidirati na volitvah. Šestindvajseti člen določa tudi, da 
članu volilnega organa, ki sprejme kandidaturo, po zakonu preneha 
funkcija člana v volilnem organu, ter da člani volilnih organov ne 
morejo biti predstavniki oziroma zaupniki kandidatov. 

Sedemindvajseti člen določa, da je funkcija v volilnem organu 
častna in da morajo člani volilnih organov opravljati svojo funkcijo 
vestno, odgovorno in delovati samo na podlagi zakonov in drugi 
predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil, zaradi dela 
v volilnem organu pa imajo pravico do ustreznega nadomestila. 

Osemindvajseti člen določa, da je volilni organ sklepčen, če so 
navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki ali če so namesto 
odsotnih članov navzoči katerikoli namestniki, vendar predsednika 
lahko nadomešča samo njegov namestnik. 

Devetindvajseti člen določa, da volilni organ odloča z večino glasov 
vseh članov, če pa zaradi enakega števila glasov za in proti ne 
pride do odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa in da 
v primeru, kadar volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, 
ki je nujno potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega 
organa. 

Trideseti člen določa, da so državni organi in organi lokalne 
samouprave dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu 
ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, kijih potrebujejo pri svojem 
delu. 

Enaintrideseti člen določa, da so lahko pri delu državne volilne 
komisije in okrajnih volilnih komisij navzoči predstavniki kandidatov, 
pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev pa so lahko navzoči zaupniki kandidatov in da 
predstavniki ali zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika 
volilnega organa na nepravilnosti, opozorila pa se vpišejo v 
zapisnik volilnega organa. 

Dvaintrideseti člen določa, da predstavnika kandidata določi 
predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature okrajni volilni 
komisiji, imena zaupnikov kandidata pa sporoči predstavnik 
kandidata okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem 
glasovanja. Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri 
delu volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in 
volilnih odborov, ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči 
predstavnik kandidata državni volilni komisiji najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja. Dvaintrideseti člen določa tudi, da je 
predstavnik oziroma zaupnik kandidata lahko vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst 
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost ter sam ni 
kandidat. 
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Triintrideseti čien določa, da državno volilno komisijo imenuje 
državni zbor. Triintrideseti člen določa tudi, da državno volilno 
komisijo sestavljajo predsednik in osem članov ter njihovi 
namestniki. Člani volilnega organa se imenujejo po predlogih 
poslanskih skupin, pri čemer se upošteva enakopravna 
zastopanost parlamentarnih političnih strank. 

Štiriintrideseti člen določa, da okrajne volilne komisije, ki se 
imenujejo za območje volilnega okraja, imenuje državna volilna 
komisija in da okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in 
šest članov ter njihovi namestniki. Člani tega volilnega organa se 
imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva 
enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih strank. 
Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih 
namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti 
z območja volilnega okraja. Štiriintrideseti člen določa tudi, da 
mora biti v volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev 
poslanca narodne skupnosti vsaj en član pripadnik narodne 
skupnosti. 

Petintrideseti člen določa, da volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev imenuje državna volilna komisija ter 
da volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 
Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije 
diplomatsko konzularnega predstavništva in njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane 
v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se upošteva 
pluralnost teh organizacij in članstva. Petintrideseti člen določa 
tudi, da se predsednik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki 
lahko imenujejo tudi iz vrst osebja diplomatsko konzularnega 
predstavništva, kadar državna volilna komisija navedenih 
predlogov ne prejme v roku trideset dni po razpisu volitev oziroma 
je število predlaganih kandidatov za člane volilnega organa 
premajhno, ter da je v tem primeru lahko število članov volilnega 
organa tudi manjše od predpisanega, vendar morajo biti v volilnem 
organu najmanj trije člani. 

Šestintrideseti člen določa, da se članom volilnih komisij, ki bi jim 
prenehal mandat v času po razpisu volitev, mandat podaljša do 
konca volitev. 

Sedemintrideseti člen določa, da ima volilna komisija tajnika in da 
se tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 
imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega predstavništva. 
Sedemintrideseti člen določa tudi, da je tajnik državne volilne 
komisije vodja službe te komisije. 

Osemintrideseti člen določa, da državna volilna komisija: skrbi za 
zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega zakona, ki se 
nanašajo na volilne postopke; usklajuje delo volilnih komisij 
diplomatsko konzularnih predstavništev ter okrajnih volilnih komisij 
in jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona in 
nadzoruje njihovo delo; predpiše obrazce za izvrševanje tega 
zakona ter določa enotne standarde za volilni material in določa 
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil; ugotavlja 
rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so izvoljeni ter 
objavlja izide volitev v državni zbor; izdaja potrdila o izvolitvi in 
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. Osemintrideseti člen 
določa tudi, da državna volilna komisija določi, katere spise ji 
mora poslati okrajna volilna komisija ter katere volilna komisija 
diplomatsko konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na 
kakšen način. 

Devetintrideseti člen določa, da okrajna volilna komisija skrbi za 
zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem okraju in 
ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom; 
določa volišča in območja volišč ter imenuje volilne odbore; 
ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju; vodi neposredno 

tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih 
določa zakon. Devetintrideseti člen določa tudi, da pri volitvah 
poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti te 
naloge opravlja volilna komisija posebnega volilnega okraja. 

Štirideseti člen zakona določa, da volilna komisija diplomatsko 
konzularnega predstavništva vodi neposredno tehnično delo v 
zvezi z volitvami; določa volišča in območja volišč diplomatsko 
konzularnega predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta 
volišča; ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 
Štirideseti člen zakona določa tudi, da se pri mora pri določitvi 
sestave volilnega odbora, ki ga imenuje volilna komisija 
diplomatsko konzularnega predstavništva upoštevati načelo 
pluralnosti, odbor pa mora biti imenovan najkasneje dvajset dni 
pred dnevom glasovanja. Štirideseti člen zakona nadalje določa, 
da volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri 
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno 
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije, 
kadar pa določi samo eno volišče, sama opravlja naloge volilnega 
odbora diplomatsko konzularnega predstavništva. 

Enainštirideseti člen določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni 
odbori in da se za vsako volišče določi najmanj en volilni odbor. 

Dvainštirideseti člen določa, da volilni odbor sestavljajo predsednik 
in parno število članov ter njihovi namestniki ter da se člani tega 
volilnega organa imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno 
prebivališče na območju volilnega okraja. Dvainštirideseti člen 
določa tudi, da imajo politične stranke pravico najkasneje v 
dvajsetih dneh po razpisu volitev predlagati kandidate za člane 
tega volilnega organa okrajni volilni komisiji, ki je pri imenovanju 
volilnega odbora dolžna upoštevati sorazmerno zastopanost 
političnih strank. 

Triinštirideseti člen določa, da lahko kandidate predlagajo politične 
stranke in volivci. 

Štiriinštirideseti člen določa, da politična stranka določi kandidate 
po postopku, določenem z njenimi pravili. Pristojni organ stranke 
določi kandidate s tajnim glasovanjem. Politična stranka zapisnik 
o določitvi kandidatov in svoja volilna pravila predloži državni 
volilni komisiji najkasneje do dne, določenega za predložitev 
kandidatur. Politična stranka lahko vloži kandidature v vseh volilnih 
okrajih, če njene kandidature podprejo s podpisi najmanj trije 
poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih 
obrazcih se predložijo državni volilni komisiji, ki o tem obvesti 
okrajne volilne komisije najkasneje dan po predložitvi obrazcev. 
Štiriinštirideseti člen določa tudi, da lahko dvoje ali več političnih 
strank določi skupnega kandidata, vendar mora vsaka stranka 
kandidata določiti v skladu s svojimi volilnimi pravili, politične 
stranke pa v tem primem kandidaturo vložijo skupaj. 

Petinštirideseti člen določa, da lahko poleg političnih strank določijo 
kandidate tudi volilci in sicer s podpisovanjem, pri čemer lahko v 
posameznem volilnem okraju določi kandidata s podpisi najmanj 
petsto volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tistem volilnem 
okraju. 

Šestinštirideseti člen določa, da se podpora s podpisi lahko daje 
od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, do dneva, ki je 
določen za predložitev kandidatur ter da volivec oziroma poslanec 
lahko da svojo podporo s podpisom samo enkrat. 

Sedeminštirideseti člen določa, da volivec da svojo podporo s 
podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše osebno pred 
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri 
pristojnem krajevnem uradu. Državljani, ki v Sloveniji nimajo 
stalnega prebivališča (Slovenci po svetu) podpišejo obrazec 
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osebno na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Organ, ki 
vodi evidenco volilne pravice, vodi poseben seznam izdanih 
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani, 
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo 
pristojna volilna komisija oziroma sodišče. Sedeminštirideseti člen 
določa tudi da lahko poslanec da svojo podporo s podpisom na 
predpisanem obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega 
zbora. 

Oseminštirideseti člen določa, da vsakdo lahko kandidira samo v 
enem volilnem okraju. 

Devetinštirideseti člen določa, da je za vsako kandidaturo potrebno 
pisno soglasje kandidata in da je soglasje kandidata nepreklicno. 

Petdeseti člen določa, da se kandidatura vloži pri okrajni volilni 
komisiji in da mora kandidatura vsebovati oznako volilnega okraja, 
ime predlagatelja, osebne podatke kandidata ■ ime, priimek, rojstni 
podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče ter 
ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predstavnika 
kandidata. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, 
da sprejema kandidaturo. Politična stranka mora kandidaturi priložiti 
tudi zapisnik o določitvi kandidatov in volilna pravila. Če kandidatura 
ni vložena s podporo najmanj treh poslancev, ji mora biti priloženo 
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na 
predpisanih obrazcih in seznam teh volivcev. Petdeseti člen določa 
tudi, da je ime predlagatelja enako imenu politične stranke, ki je 
kandidata določila. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime 
ali kratica imena stranke. Kadar kandidaturo vloži več strank 
skupaj, se kot ime predlagatelja navedejo imena vseh teh strank. 
Kadar je predlagatelj skupina občanov, se šteje kot ime 
predlagatelja ime in priimek prvega podpisnika s seznama volivcev 
iz prejšnjega odstavka tega člena, imenu in priimku pa se doda 
"in skupina volivcev". 

Enainpetdeseti člen določa, da se kandidature predložijo okrajni 
volilni komisiji najkasneje petintrideseti dan pred dnem glasovanja. 

Dvainpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ko prejme 
kandidaturo, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je 
določena v skladu s tem zakonom ter jo zavrne, če ugotovi, da je 
kandidatura vložena prepozno, ali da ni določena v skladu s tem 
zakonom. 

Triinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, če ugotovi 
formalne pomanjkljivosti kandidature, zahteva takoj od 
predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi, sicer volilna komisija 
kandidaturo zavrne. 

Štiriinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ki ugotovi, 
da je posameznega kandidata določilo več predlagateljev in da 
ne gre za skupno kandidaturo po tretjem odstavku 44. člena, 
šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem 
takoj obvesti kandidata in predstavnike kandidata. Štiriinpetdeseti 
člen določa tudi, da okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni 
volilni komisiji podatke o vloženih kandidaturah. Če državna volilna 
komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira v več volilnih 
okrajih, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in 
o tem takoj obvesti okrajne volilne komisije, kandidata in 
predstavnike kandidata. 

Petinpetdeseti člen določa, da kandidaturo, ki je pravočasno 
vložena in določena v skladu s tem zakonom, okrajna volilna 
komisija potrdi. 

Šestinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija odločbo o 
potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda najpozneje do 
osemnajstega dne pred dnem glasovanja ter jo pošlje predstavniku 
kandidata. 

Sedeminpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija sestavi 
seznam kandidatov, o katerih se glasuje, po vrstnem redu, ki se 
določi z žrebom. 

Oseminpetdeseti člen določa, da se seznami kandidatov, o katerih 
se glasuje v posameznih volilnih okrajih, objavijo v slovenskih 
sredstvih javnega obveščanja in v tistih javnih glasilih, ki jih izdajajo 
združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu 
ali so namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu, 
najpozneje petindvajset oziroma petnajst dni pred dnem glasovanja 
in da za objavo skrbi državna volilna komisija, seznami pa morajo 
biti v navedenem roku dostopni volivcem tudi na vseh diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. 

Devetinpetdeseti člen določa, da so slovenska sredstva javnega 
obveščanja, ki jih določi državna volilna komisija, dolžna objaviti 
sezname kandidatov s predpisanimi podatki, ter da se stroški 
objave krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev. 

Šestdeseti člen določa, da volišča določi okrajna volilna komisija 
ter da imajo volišča zaporedno številko. 

Enainšestdeseti člen določa, da se za vsako volišče določi 
poseben prostor, ki mora biti opremljen na način, ki preprečuje 
opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice, ter da se za 
volišče šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te zgradbe in 
določen prostor okrog zgradbe, prostor, kjer se glasuje, pa mora 
biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice. 
Enainšestdeseti člen določa tudi, da volilne komisije pravočasno 
pripravijo za vsa volišča, ki so jih določile, potrebno število 
glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material, ter 
da je na volišču treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, 
o katerih se glasuje. 

Dvainšestdeseti člen določa, da je na dan glasovanja prepovedana 
vsaka agitacija na volišču. 

Triinšestdeseti člen določa, da se na dan pred volitvami zberejo 
predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se bo 
glasovalo, in zagotovijo, da je prostor primerno urejen za izvedbo 
glasovanja ter prevzamejo potrebno število glasovalnih skrinjic in 
glasovnic, overjen volilni imenik za območje volišča, razglase in 
drugo, kar je potrebno za izvedbo glasovanja na volišču, lahko 
pa to storijo tudi najkasneje pol ure pred pričetkom glasovanja. 
Triinšestdeseti člen določa tudi, da o prevzemu volišča in volilnega 
gradiva volilni odbor napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in 
predsednik volilnega odbora. 

Štiriinšestdeseti člen določa, da se najkasneje pol ure pred 
začetkom glasovanja zberejo predsednik in člani volilnega odbora 
v prostom, kjer se glasuje in pregledajo, če je prostor v enakem 
stanju, kot so ga zapustili na dan pred volitvami, in če je volilni 
material v enakem stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri 
tem preverijo, če je volilna skrinjica prazna ter o tem sestavijo 
zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

Petinšestdeseti člen določa, da glasovanje traja nepretrgoma od 
7. do 19. ure in da se volišče, na katerem so glasovali vsi v volilni 
imenik vpisani volivci, lahko zapre že pred 19. uro. Petinšestdeseti 
člen določa tudi, da lahko volilni odbori v sporazumu z okrajno 
volilno komisijo določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali 
konča po 19. uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje 
volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati, vendar se glasovanje ne 
more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. 

Šestinšestdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na dan 
glasovanja odsotni, glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot 
pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred 
dnem glasovanja. Šestinšestdeseti člen določa tudi, da se 

19. julij 1999 115 poročevalec, št. 56 



predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na sedežu 
okrajne volilne komisije. 

Sedeminšestdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija obvesti 
volivce o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v 
volilni imenik. 

Oseminšestdeseti člen določa, da volivec glasuje osebno na 
volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik in da volivec najprej 
pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi svoje 
prebivališče, predsednik ali član volilnega odbora pa ugotovi 
istovetnost volivca z osebnim dokumentom, ki izkazuje osebne 
podatke volivca ali na drug način. Nato se volivec podpiše za 
svojim imenom in priimkom v volilnem imeniku, predsednik ali 
član volilnega odbora pa mu pojasni, kako se glasuje, ter mu 
izroči glasovnico. Oseminšestdeseti člen določa tudi, da lahko v 
primeru, če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, državljan 
glasuje na podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot 
volivec za območje volišča, na katerem želi glasovati, kar se 
vpiše v zapisnik; potrdilo pa se priloži zapisniku. 

Devetinšestdeseti člen določa, da volilni odbor ne sme odreči 
glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in 
tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili, morebitna pripomba 
člana volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo 
glasovati, pa se vpiše v zapisnik. Devetinšestdeseti člen določa 
tudi, da se priimek, rojstno ime, prebivališče ter morebitna izjava 
osebe, pri kateri se v volilnem imeniku za njenim imenom in 
priimkom že nahaja podpis v skladu s četrtim odstavkom 68. 
člena, vendar hoče vseeno glasovati, vpišejo v zapisnik, glasovati 
pa ji volilni odbor ne dovoli. 

Sedemdeseti člen določa, da se glasovanje opravi z glasovnico, 
ki vsebuje: oznako volilnega okraja; zaporedne številke ter imena 
in priimke kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju, po 
vrstnem redu iz seznama iz 57. člena tega zakona; ime 
predlagatelja in znak politične stranke, kadar je predlagatelj 
politična stranka ter navodilo o načinu glasovanja. Sedemdeseti 
člen določa tudi, da volivec lahko glasuje samo za enega kandidata 
in sicer tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred 
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje. 

Enainsedemdeseti člen določa, da volivec izpolnjeno glasovnico 
odda v glasovalno skrinjico in nemudoma odide z volišča. 

Dvainsedemdeseti člen določa, da je neizpolnjena glasovnica in 
glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata 
je volivec glasoval, neveljavna. 

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, 
kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, 
za katerega kandidata je glasoval. 

Triinsedemdeseti člen določa, da morajo biti ves čas glasovanja 
navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma njihovi namestniki, 
lahko pa so navzoči tudi zaupniki kandidatov. Triinsedemdeseti 
člen določa tudi, da ima kandidat lahko največ po enega zaupnika 
na vsakem volišču, okrajna volilna komisija pa izda zaupniku 
potrdilo, s katerim se izkaže pri volilnem odboru. 

Štiriinsedemdeseti člen določa, da predsednik volilnega odbora s 
pomočjo članov odbora skrbi za red in mir na volišču in da lahko 
zahteva pomoč policije, ki je na volišču pod njegovim vodstvom, 
v času prisotnosti policistov na volišču pa je glasovanje prekinjeno. 
Štiriinsedemdeseti člen določa tudi, da lahko predsednik volilnega 
odbora vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar 
se vpiše v zapisnik. Izjema je zaupnik kandidata, saj o njegovi 
odstranitvi odloči volilni odbor. Štiriinsedemdeseti člen nadalje 
določa, da nihče (izjema so policisti, kadar jih pokliče predsednik 
odbora) ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, 

če pa je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko 
predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na 
volišče samo v določenem številu ali posamično. 

Petinsedemdeseti člen določa, da ima tisti volivec, ki zaradi telesne 
hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je 
določeno v tem zakonu, pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu 
pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico ter da o upravičenosti 
volivca do uveljavitve te pravice odloči volilni odbor in vpiše to v 
zapisnik. 

Šestinsedemdeseti člen določa, da se o glasovanju piše zapisnik, 
v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču, na zahtevo 
vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika pa se vpišejo 
v zapisnik tudi posamezne okoliščine, posebno mnenje člana 
volilnega odbora ali zaupnika in njegove pripombe k zapisniku. 
Šestinsedemdeseti člen določa tudi, da zapisnik podpišejo 
predsednik in člani volilnega odbora. 

Sedeminsedemdeseti člen določa, da volivci ne smejo biti 
vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja, tisti volivci, ki na 
dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, ker služijo 
vojaški rok, pa lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju, v katerem 
je njihovo stalno prebivališče. Sedeminsedemdeseti člen določa 
tudi, da lahko po pošti glasujejo tudi oskrbovanci domov za 
starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so 
na zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji 
najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja, glasovanje po pošti 
pa se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom kot dan 
glasovanja. 

Oseminsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na dan 
glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, glasujejo 
na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
ali po pošti, če to sporočijo državni volilni komisiji najkasneje 
petnajst dni pred dnem glasovanja, ali če to sporočijo diplomatsko 
konzularnemu predstavništvu najkasneje osemnajst dni pred 
dnem glasovanja. Diplomatsko konzularno predstavništvo o 
nameri volivca obvesti državno volilno komisijo najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja, državna volilna komisija pa na osnovi 
prejetih obvestil sestavi sezname volivcev za glasovanje na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih ter po pošti iz tujine ter 
jih posreduje diplomatsko konzularnim predstavništvom 
najkasneje dvanajst dni pred dnem glasovanja. V enakem roku 
državna volilna komisija obvesti tudi volilno komisijo volilnega 
okraja o nameri volivca, ki ima v tistem kraju stalno bivališče, 
začasno prebivališče pa v tujini, da bo glasoval po pošti iz tujine 
oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Volivec, ki 
nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, pa mora v obvestilu 
iz prvega odstavka tega člena navesti tudi volilni okraj, v katerem 
želi uresničevati pravico voliti. Če volivec, kinima stalnega bivališča 
v Republiki Sloveniji, tega ne navede, določi volilni okraj, v katerem 
bo volivec uresničeval pravico voliti, državna volilna komisija z 
žrebom. Oseminsedemdeseti člen določa tudi, da se glasovanje 
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije 
izvede v enakih rokih kot to velja za glasovanje v Republiki Sloveniji, 
pri čemer poteka glasovanje na voliščih na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih na dan glasovanja od 7.00 ure do 
19.00 ure po lokalnem času, volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev pa upoštevajo tiste glasovnice, ki so 
prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po 
lokalnem času. Oseminsedemdeseti člen nadalje določa, da se 
za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije smiselno uporabljajo določbe, 
ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji ter da so volilne 
komisije dolžne poslati glasovnice za glasovanje po pošti volivcem 
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja in v istem roku obvestiti 
tudi vse volivce, ki jih je državna volilna komisija vpisala v volilne 
sezname volišč diplomatsko konzularnih predstavništev, o času 
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glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni seznam 
ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico 
voliti. 

Devetinsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki se zaradi 
bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani 
v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, 
vendar le, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni 
pred dnem glasovanja. 

Osemdeseti člen določa, da začne takoj po končanem glasovanju 
volilni odbor ugotavljati izide glasovanja in sicer tako, da najprej 
prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in 
omot zapečati, potem pa ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih 
skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico 
ter ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je 
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

Enainosemdeseti člen določa, da se o delu volilnega odbora pri 
ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik; ki ga podpišejo 
predsednik .in člani volilnega odbora. V zapisnik se vpišejo 
morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega odbora 
in zaupnikov kandidatov ter vsi podatki o izidu glasovanja na 
volišču: koliko je na območju volišča volilnih upravičencev po 
volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo po volilnem imeniku, 
koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo 
po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov 
so dobili posamezni kandidati. 

Dvainosemdeseti člen določa, da predsednik volilnega odbora 
razglasi izid glasovanja na volišču, vendar ne pred 19. uro ter da 
volilni odbor zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje 
okrajni volilni komisiji. 

Triinosemdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija ugotovi 
za območje volilnega okraja koliko volivcev je vpisano v volilni 
imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo po volilnem imeniku in 
koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili 
posamezni kandidati. Triinosemdeseti člen določa tudi, da okrajna 
volilna komisija ugotovi izid glasovanja po pošti, razen izida 
glasovanja po pošti iz tujine, pri čemer upošteva glasovnice, ki so 
prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja. 

Štiriinosemdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija sestavi 
o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani okrajne 
volilne komisije ter ga skupaj z drugim volilnim materialom pošlje 
državni volilni komisiji v roku, ki ga določi državna volilna komisija. 

Petinosemdeseti člen določa, da volilna komisija diplomatsko 
konzularnega predstavništva sestavi o svojem delu zapisnik, ki 
ga podpišejo predsednik in člani volilne komisije ter ga pošlje 
skupaj z drugim volilnim materialom državni volilni komisiji v roku, 
ki ga določi državna volilna komisija.. Komisija pri sestavi zapisnika 
uporabi določbe o ugotavljanju izida glasovanja na volišču, vendar 
zapiše izid glasovanja za vsak volilni okraj posebej. 

Šestinosemdeseti člen določa, da državna volilna komisija ugotovi 
za vsakega kandidata skupno število glasov , ki jih je dobil na 
glasovanju v volilnem okraju in na glasovanju na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter na glasovanju 
po pošti iz tujine, pri čemer upošteva tiste glasovnice, ki so prispele 
najkasneje četrti dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure. 

Sedeminosemdeseti člen določa, da so izvoljeni tisti kandidati, ki 
so prejeli večino glasov vseh volivcev, ki so veljavno glasovali v 
tistih volilnih okrajih, če pa nobeden od kandidatov ni prejel večine 
glasov vseh volivcev, ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega 
okraja, se 14. dan po dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev 
med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. Če je več 

kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali 
več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se 
izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. 
Sedeminosemdeseti člen določa tudi, da se na glasovnici za drugi 
krog volitev kandidata navedeta po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov v prvem krogu volitev, kadar pa je število dobljenih 
glasov enako, se vrstni red določi z žrebom, ki ga opravi okrajna 
volilna komisija. Sedeminosemdeseti člen nadalje določa, da je v 
drugem krogu volitev izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje število 
glasov in da v primeru, če sta kandidata v drugem krogu 
glasovanja.prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi med 
kandidatoma žreb, ki ga opravi državna volilna komisija v 
prisotnosti kandidatov ali njunih predstavnikov. 

Oseminosemdeseti člen določa, da izid volitev na državni ravni 
ugotovi državna volilna komisija ter o tem sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in člani komisije. 

Devetinosemdeseti člen določa, da se izid volitev v državni zbor 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Devetdeseti člen določa, da izda izvoljenemu poslancu državna 
volilna komisija potrdilo o izvolitvi. 

Enaindevetdeseti člen določa, da se naknadne volitve opravijo, 
če v volilnem okraju oziroma na posameznem volišču ni bilo 
izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasovanje. 
Enaindevetdeseti člen določa tudi, da naknadne volitve razpiše 
okrajna volilna komisija ter da se za njihovo izvedbo smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa 
se morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za 
glasovanje na splošnih volitvah, 

Dvaindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve opravijo, če 
pristojna volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati 
na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne 
volitve. Dvaindevetdeseti člen določa tudi, da ponovne volitve 
razpiše okrajna volilna komisija, če pa je razveljavila volitve 
državna volilna komisija, razpiše volitve ta komisija. 

Triindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve se opravijo 
tudi v primeru, če državni zbor oziroma ustavno sodišče v primeru 
pritožbe ne potrdi poslanskega mandata, ter da jih v tem primeru 
razpiše državna volilna komisija. 

Štiriindevetdeseti člen določa, da se v aktu o razpisu volitev določi 
dan glasovanja na ponovnih volitvah, ki se na podlagi obstoječih 
kandidatur opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev, 
na podlagi novih kandidatur pa najkasneje v dveh mesecih od 
dneva razpisa volitev. 

Petindevetdeseti člen določa, da'ima zaradi nepravilnosti v 
postopku kandidiranja vsak kandidat in vsak predstavnik 
kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisji do roka, 
določenega za predložitev kandidatur, okrajna volilna komisija pa 
mora o ugovoru odločiti v postopku ugotavljanja zakonitosti 
kandidatur, vendar najpozneje v 48 urah od izteka roka za 
predložitev kandidatur. 

Šestindevetdeseti člen določa, da lahko državna volilna komisija 
razveljavi ali spremeni odločbo okrajne volilne komisije, izdano v 
postopku potrjevanja kandidatur, če ugotovi, da je odločba 
nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do dneva, 
določenega za objavo seznamov kandidatov. 

Sedemindevetdeseti člen določa, da se zoper odločbo volilne 
komisije, s katero se zavrne kandidatura, zoper odločbo volilne 
komisije iz drugega odstavka 95. člena tega zakona ter zoper 
odločbo državne volilne komisije iz prejšnjega člena se lahko 
vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah 
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po prejemu odločbe, sodišče, ki odloča v senatu treh sodnikov 
pa mora ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih 
odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po prejemu pritožbe. 

Osemindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti pri 
delu volilnega odbora pri volitvah vsak kandidat, predstavnik 
oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec pravico v treh dneh 
od dneva glasovanja vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji 
oziroma pri volilni komisiji diplomatsko konzularnega 
predstavništva, ta pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur. 
Osemindevetdeseti člen določa tudi, da ima zaradi nepravilnosti 
pri delu volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 
oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat in vsak 
predstavnik oziroma zaupnik kandidata pravico v treh dneh od 
dneva glasovanja vložiti ugovor pri državni volilni komisiji, ta pa 
mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur. 

Devetindevetdeseti člen določa, da lahko okrajna volilna komisija, 
če ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma 
pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve 
v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

Stoti člen določa, da mora državna volilna komisija, če ugotovi 
takšne nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije, ki so ali bi 
lahko bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotoviti izid volitev v 
volilnem okraju. Stoti člen določa tudi, da državna volilna komisija, 
če ugotovi takšne nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko 
konzularnega predstavništva, ki so ali bi lahko bistveno vplivale 
na izid volitev, razveljavi glasovanje na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je 
bilo glasovanje razveljavljeno. 

Stoprvi člen določa, da ima zoper odločitev volilne komisije, ki 
lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, vsak kandidat in 
predstavnik liste kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor 
ter da se pritožba lahko vloži najkasneje do prve seje državnega 
zbora, pritožba, ki se nanaša na naknadne ali ponovne volitve, 

pa najkasneje 15 dni od dneva teh volitev. Stoprvi člen določa 
tudi, da državni zbor odloča o pritožbi ob potrditvi poslanskih 
mandatov. 

Stodrugi člen določa, da se z denarno kaznijo najmanj 100.000 
tolarjev kaznuje za prekršek kdor izvaja predvolilno propagando 
v času volilnega molka ali kdor agitira na volišču ter da se z 
enako kaznijo kaznuje tisti volivec, ki potem, ko je glasoval, na 
opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča oziroma 
moti red na volišču. Stodrugi člen določa tudi, da se z denarno 
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev ali s kaznijo zapora do 30 dni 
kaznuje za prekršek, kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem (izjema so policisti, če jih pokliče predsednik volilnega 
odbora) ali kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, 
da se pripelje na volišče oborožene osebe, ali jih sam pripelje. 

Stotretji člen določa,da lahko na prvih volitvah po uveljavitvi tega 
zakona da podporo kandidaturam političnih strank iz drugega 
odstavka 44. člena tega zakona samo poslanci tistih političnih 
strank, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor po proporcionalnem 
sistemu prejele vsaj tri mandate, poslanec pa lahko da podporo 
samo kandidaturam stranke, na listi katere je bil izvoljen v državni 
zbor. 

Stočetrti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati 14. člen zakona o poslancih (Ur. L. RS 48/92 ter 15/94, 19/ 
94 in 44/94), določbe 10. člena tega zakona (nezdružljivost s 
funkcijo poslanca) pa se ne uporabljajo za predsednika vlade, 
podpredsednika vlade in ministre. Stočetrti člen določa tudi, da z 
dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah v 
državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95), razen določb o 
nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo 
veljati z dnem konstituiranja prvega, po določbah tega zakona 
izvoljenega državnega zbora. 

Stopeti člen določa, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE 0 

SODELOVANJU NA PODROČJU 

KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN 

(BBOKVR) 

- EPA 882 - II - 

, i 
Vlada Republike Slovenije je na 117. seji dne 1. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
BOLGARIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU 
KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- dr. Anton SVETLIN, državni sekretar v Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Katarina GROZNIK, vodja Službe za varstvo rastlin 

v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

I.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike'Bolgarije o sodelovanju na področju karantene in 
varstva rastlin, podpisan 30. junija 1998 v Sofiji. 

2.člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

' Besedilo izvirnika v bolgarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE 

O SODELOVANJU NA PODROČJU 
KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v 
nadaljevanju pogodbenici) 

/ 
sta se v želji, da bi poglobili medsebojno sodelovanje na.področju 
karantene in varstva rastlin, 

ob prizadevanju za boljšo zaščito ozemlja svojih držav pred 
vdorom karantenskih škodljivih organizmov in za omejitev izgub 
zaradi njihovega delovanja in tudi za lažje medsebojno trgovanje 
in izmenjavo blaga rastlinskega izvora, 

sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Izrazi, navedeni v tem sporazumu, pomenijo: 

a) rastline - žive rastline in njihovi deli, vključno s semeni; 
b) rastlinski proizvod - nepredelani material rastlinskega izvora 

(vključno z zrni) in tisti predelani proizvodi, ki so po svoji 
naravi ali načinu predelave lahko nevarni za razširitev 
škodljivih organizmov; ' 

c) semena - semena za sajenje in ne za porabo ali predelavo; 
d) rastlinska pošiljka - postavke, navedene v točkah a), b) in c) 

1. člena; 
e) škodljivi organizem - rastlinski škodljivi organizem - vse vrste 

rastlinskih ali živalskih oblik ali patogenih dejavnikov, ki so 
škodljivi ali potencialno škodljivi za rastline ali rastlinske 
proizvode; 

f) karantenski škodljivi organizem - škodljivi organizem 
potencialnega narodnega gospodarskega pomena za državo, 
ki jo ogroža in v njej še ni prisoten ali pa je prisoten, vendar ne 
zelo razširjen, in je pod aktivnim nadzorom. 

2. člen 

Organa pogodbenic, pristojna za izvajanje tega sporazuma in 
pooblaščena za dajanje pobud za spremembe ali dopolnitve tega 
sporazuma na podlagi soglasja pogodbenic, sta: 

- za Republiko Slovenijo - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Republike Slovenije; 

- za Republiko Bolgarijo - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in agrarno reformo Republike Bolgarije prek Državne službe za 
varstvo rastlin, karanteno in agrokemijo. 

3. člen 

Pristojna organa pogodbenic se takoj obvestita o pojavu 
karantenskih škodljivih organizmov s seznamov vsake 
pogodbenice in o sprejetih ukrepih proti njihovi razširitvi in ukrepih 
za njihovo zatiranje. 

4. člen 

Izvoz in tranzit rastlinskih pošiljk z ozemlja države ene 
pogodbenice na ali čez ozemlje države druge pogodbenice se 
izvedeta v skladu z zakonodajo druge pogodbenice o karanteni 
in varstvu rastlin. 

5. člen 

Pogodbenici prepovedujeta uvoz zemlje (razen šote) in uporabo 
slame, sena, rezanice, mahu, lubja itd. za embalažo. Semena in 
rastline, ki se izvažajo, se zavijejo v ovojni material, ki pred izvozom 
še ni bil uporabljen. 

Prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz blaga rastlinskega 
izvora na ozemlju države druge pogodbenice, morajo biti temeljito 
očiščena in po potrebi tudi dezinficirana ali dezinsekcirana. 

6. člen 

Vsaka izvozna rastlinska pošiljka, za katero se zahteva 
fitosanitarni pregled, mora biti opremljena s fitosanitarnim 
spričevalom, ki ga izda organ službe za karanteno in varstvo 
rastlin, in potrjuje, da ta pošiljka ne vsebuje škodljivih organizmov, 
ki so karantenski škodljivi organizmi v državi uvoznici. 

Rastlinske pošiljke, ki se ponovno izvažajo, morajo biti opremljene 
s fitosanitarnim spričevalom za ponovni izvoz in izvirnikom 
fitosanitarnega spričevala države porekla ali njegovo overjeno 
kopijo. 

Predložitev fitosanitarnega spričevala ne izključuje pravice države 
uvoznice do fitosanitarnega pregleda dobavljenih rastlinskih pošiljk 
in do ustreznega ukrepanja. 

V nujnih primerih lahko pristojna organa pogodbenic določita 
dodatne fitosanitarne zahteve. 

7. člen 

Pogodbenici se obvestita o mejnih prehodih na svojih državnih 
ozemljih, na katerih potekajo izvoz, uvoz in tranzit rastlinskih 
pošiljk. 

8. člen 

Če pri fitosanitarnem pregledu odkrijejo karantenske škodljive 
organizme ali ugotovijo kakšne druge kršitve predpisov države 
uvoznice o karanteni rastlin, imata pristojna organa pogodbenic 
pravico zavrniti uvoz takšnega blaga rastlinskega izvora ali ga 
uničiti ali izvesti kakšen drug nujen fitosanitarni ukrep. 

9. člen 

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spoštovali določbe tega 
sporazuma pri izmenjavi različnih rastlinskih pošiljk, vključno z 
darili, znanstvenimi izmenjavami in tudi kadar se pošiljajo za 
diplomatske ali druge reprezentančne namene. 

10. člen 

Pristojna organa pogodbenic drug drugemu po potrebi dajeta 
strokovno, tehnično in drugo pomoč na področju karantene in 
varstva rastlin v skladu s sporazumom. 
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11. člen 

Pristojna organa pogodbenic 

a) izmenjata zakone in druge predpise, ki se nanašajo na 
karanteno in varstvo rastlin, najkasneje v 30 dneh od dneva, 
ko začnejo veljati, 

b) se obvestita o pomembnih in posebnih revijah, monografijah 
in publikacijah s področja karantene in varstva rastlin, ki izidejo 
v njunih državah. 

12. člen 

Da bi pospešili prevoz in zmanjšali nevarnost vnosa karantenskih 
škodljivih organizmov, sme fitosanitarni pregled ob privolitvi obeh 
strani opraviti pristojni organ države ene pogodbenice na ozemlju 
države druge pogodbenice. 

Pristojni organ pogodbenice, na katere ozemlju se opravi 
fitosanitarni pregled, po potrebi zagotovi uradne prostore in vso 
nujno potrebno opremo ter zagotovi spoštovanje predpisov o 
varstvu pri delu. 

Pristojna organa pogodbenic se sporazumeta o postopku in drugih 
pogojih fitosanitarnega pregleda. 

13. člen 

Pristojna organa pogodbenic po potrebi skličeta skupna 
posvetovanja, na katerih se obravnavajo praktična vprašanja v 
zvezi z izvajanjem tega sporazuma. Posvetovanja potekajo 
izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Bolgariji. Dan in kraj 
posvetovanj se določita sporazumno. 

Pristojni organ vsake pogodbenice plača stroške potovanja, 
oskrbe in nastanitve svojih predstavnikov. 

pogodbenic, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z drugimi 
državami, ali iz članstva v mednarodnih organizacijah za 
karanteno in varstvo rastlin. 

15. člen 

Vse spore med pogodbenicama, ki izhajajo iz razlik pri razlagi ali 
izvajanju tega sporazuma, rešuje skupna komisija, sestavljena iz 
treh članov na vsaki strani. Če skupna komisija ne more najti 
rešitve, se spor reši po diplomatski poti. 

16. člen 

Konvencija o varstvu rastlin med Vlado Federativne ljudske 
republike Jugoslavije in Vlado ljudske republike Bolgarije, 
podpisana 4. junija 1957 v Beogradu, preneha veljati v odnosih 
med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo z dnem, ko začne 
veljati ta sporazum. 

17. člen 

Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjo zakonodajo 
pogodbenic in začne veljati 30. dan po dnevu izmenjave 
diplomatskih not o njegovi odobritvi. 

Sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljšuje za 
naslednja petletna obdobja, če ga ena od pogodbenic pisno ne 
odpove najkasneje šest mesecev pred iztekom tega obdobja. 

Sestavljeno v Sofiji dne 30. junija 1998 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

14. člen Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Republike Bolgarije 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti Ernest Petrič l.r. Ventislav Varbanov l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
gozdarstvo in prehrano. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Bolgarije o sodelovanju na področju varstva rastlin (v nadaljnjem 
besedilu sporazum) je bil podpisan v Sofiji 30.6.1998. Podpisala 
sta ga državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Ernest Petrič in minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in agrarno reformo Republike Bolgarije Ventislav 
Varbanov. 

Sporazum ureja sodelovanje pri nadzoru zdravstvenega stanja 
rastlin in blaga rastlinskega izvora, pri čemer se državi pogodbenici 
zavezujeta, da bosta v lastnem interesu in interesu druge 
pogodbenice skrbeli za nadzor, odkrivanje škodljivih organizmov 
in potrebne ukrepe, se medsebojno obveščali in po potrebi 
sodelovali pri skupnem zatiranju škodljivih rastlinskih organizmov. 

Pogodbenici bosta razvijali znanstveno in strokovno sodelovanje 
na področju varstva rastlin in s področja fitosanitamega nadzora 
in ob izmenjavah strokovnjakov izmenjavali svoje izkušnje. O 

vseh spremembah na področju varstva rastlin in o vseh pojavih 
škodljivih rastlinskih organizmov ter o sprejetih ukrepih se bosta 
pogodbenici med seboj obveščali. 

Pogodbenici bosta z usklajenim delovanjem na področju 
fitosanitamega nadzora pripomogli k hitrejšemu in nemotenemu 
prometu rastlinskega blaga prek državne meje obeh držav. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih 
sredstev. 

Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne 
zahteva njene prilagoditve. 
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Letno poročilo o 

DRŽAVNIH POMOČEH 

LET1 1007 IN 1000 

V SLOVENIJI ZA 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 436-19/99-1 (P) 
Ljubljana, dne 7/7-1999 

Vlada Republike Slovenije pošilja Državnemu zboru v 
seznanitev: 

- LETNO POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI 
ZA LETI 1997 IN 1998, 

ki ga je sprejela na 116. seji dne 24/6-1999. 
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LETNO POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI 

ZA LET11997 IN 1998 

♦ 

Ljubljana, maj 1999 
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1. UVOD 

Potreba po sistematičnem spremljanju državnih pomoči za namene konkurenčne politike 
je bila v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) v polni meri zaznana leta 1985, ko je Komisija 
EU izdala publikacijo White paper. Ob koncu leta 1985 je bil ustanovljen oddelek, ki je začel 
na podlagi letnih poročil članic pripravljati zbirna poročila o državnih pomočeh v EU. 

Države članice EU so dolžne letna poročila izdelati in posredovati evropski komisiji šest 
mesecev po preteku tekočega leta. Sistem letnih poročil je od leta 1994 standardiziran 
(Pismo Komisije državam članicam z dne 22.2.1994 [Commission letter to MS of 22 
February ]). Poročilo mora pokrivati tri leta in sicer tekoče in dve predhodni, vsebovati pa 
tudi mora osnoven pregled o (Reinhard W.): kvantifikaciji elementov pomoči, ciljih pomoči, 
indikatorjih (bruto domači proizvod ali dodana vrednost, zaposleni in izvoz znotraj EU). 
Standardizacija podatkov v letnem poročilu (Joint annual reporting format) zajema dve vrsti 
podatkov in sicer analitične in poenostavljene. Poenostavljeni podatki se prikažejo za nove 
pomoči, ki ne presegajo 5 mio. ECU. Pomembnejši standardizirani podatki so sledeči: (1) 
naziv sheme pomoči, (2) datum odobritve pomoči, (3) stroški pomoči (po posameznih 
instrumentih), ki se nadalje delijo: po posameznih sektorjih (po NACE klasifikaciji na dve 
decimalki) in po regijah; državne pomoči za raziskovanje in razvoj se delijo tudi po 
posameznih prejemnikih in glavnih projektih, (4) administrativne in druge spremembe med 
letom. Standardizirane oblike poročii zahtevajo zelo kompleksne podatke in jih ni mogoče 
ustrezno pripraviti brez ustreznih, računalniško podprtih evidenc. 

Evropska komisija EU izdaja zbirna poročila o državnih pomočeh v EU v publikaciji Survey 
on state aid in the European union the manufacturing and certain other sectors (v 
nadaljevanju survey). V letošnjem letu je izšlo že sedmo poročilo (Seventh survey), ki 
analitično zajema podatke o državnih pomočeh za obdobje 1993-95 in 1995-97. Čeprav je 
do danes preteklo že precej časa, evropska komisija ugotavlja, da zbirna poročila še vedno 
niso popolna zaradi: slabih podatkov nekaterih držav članic (npr. za Grčijo mora evropska 
komisija obseg državnih pomoči še vedno ocenjevati) in še veliko netransparentnih državnih 
pomoči znotraj kmetijstva, ribištva, transporta, premogovništva, torej v vseh sektorjih, kjer 
državne pomoči niso pod neposredno kontrolo DG IV. 

Kljub temu da Slovenija še ni članica EU, je bila že pred leti sprejela obvezo, da 
pripravi letno poročilo in uredi sistem evidenc, ki je osnova sistema nadzora, kar izhaja 
tudi iz sledečih že sprejetih dokumentov: 

• Na podlagi Zakona o ratifikaciji začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s 
trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo 
in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani (1997) se Slovenija zavezuje, 
da bo v prvih štirih letih po začetku veljavnosti sporazuma vsaka državna pomoč, ki jo bo 
dodelila, ocenjevala po kriterijih, ki veljajo za države članice. Slovenija mora zagotoviti 
preglednost na področju državnih pomoči med drugim tudi s tem, da evropski komisiji 
letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi danih sredstev pomoči in predloži podatke o 
sistemu pomoči ter informacije o določenih posameznih primerih dodeljevanja pomoči. 

• V dokumentu Agenda 2000 za Slovenijo (1997) je posebej izpostavljeno področje 
konkurence. Analiza za Slovenijo kaže, da v Sloveniji državne pomoči niso pod 
nadzorom, zato še ni na razpolago zanesljivih podatkov. Evropska komisija Sloveniji 
priporoča, da uvrsti ugotovitev stanja državnih pomoči in ustanovitev ustreznega 
nadzornega organa med prednostne naloge pri prevzemu pravnega reda EU. Zaradi 
pomanjkanja izkušenj bo na tem področju v prihodnje Slovenija morala tesno sodelovati z 
evropsko komisijo. 
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• V okviru Strategije Republike Slovenije za vključitev v Evropsko uniio (1998) je 
izpostavljeno področje prestrukturiranja podjetij, kjer predvsem pri slabih podjetjih obstaja 

nevarnost ohranjanja podjetij, zaradi socialnih problemov, s pomočjo netransparentnih 
mehanizmov pomoči. V dokumentu je opredeljeno, da bomo nadomestili distorzne 
državne pomoči s transparentnimi ukrepi, izdelali seznam državnih pomoči in predložili 
zakon o državnih pomočeh.. 

1 Sledeči dokument Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije (acguis 
communautaire) (1998). ki je izdelan na podlagi strategije, predstavlja^ operativni 
dokument realizacije nalog, ki jih moramo izvesti pred vstopom v EU. Na področju 
državnih pomoči so naloge sledeče: (1) uvedba transparentne politike državnih pomoči s 
poudarkom na horizontalnih, regionalnih in specifičnih ukrepih (stalna naloga), (2) 
izdelava seznama državnih pomoči (naloga za četrto tromesečje 1998), (3) predložitev 
programa o ureditvi in nadzoru državnih pomoči (naloga za četrto tromesečje 1998), (4) 
imenovanje komisije za nadzor nad državnimi pomočmi (naloga za drugo tromesečje 
1998). 

• Zaradi neustreznega izpolnjevanja nalog pri pripravi evidenc in letnega poročila o državnih 
pomočeh je Slovenija dobila negativno oceno. V Poročilu EU o napredku Slovenije pri 
približevanju standardom EU je področje državnih pomoči izpostavljeno kot področje, kjer 
ima Slovenija največje zaostanke. 

• Zamujanje je Sloveniji prineslo nemalo težav že pri pregledu vsklajenosti slovenske 
zakonodaje s pravnim redom EU (screeningu, 14.10.1998), še več pa pri pripravi 
pogajalskih izhodišč (januar, 1999). V pogajalskih izhodiščih za področje 6 - Konkurenca 
in državne pomoči - se je Slovenija na področju državnih pomoči zavezala, da bo letno 
poročilo izdelala do 30.6.1999, sistem evidenc pa do konca leta 1999. Zavezo je povzel 
tudi novi državni program, ki pokriva obdobje do leta 2002 (1999V kjer so poleg teh 
dodane še vse nerealizirane naloge iz preteklega leta ter priprava zakona o državnih 
pomočeh, ki naj bi bil sprejet do 31.12.1999. 

Z delom na pripravi preliminarnega poročila o državnih pomočeh za leto 1997 je 
Slovenija pričela decembra 1998. Izdelana je bila posebna metodologija ocenjevanja pomoči 
na podlagi dveh vprašalnikov. Osnovni namen poročila, ki bi zajemalo samo državne pomoči 
na ravni ministrstev, je bil dobiti osnovne podatke o državnih pomočeh, kar bi služilo 
predvsem pri pripravi pogajalskih izhodišč. Dobili smo sicer precej podatkov, ki pa žal, 
zaradi metodoloških nedoslednosti pri izpolnjevanju, niso bili primerljivi in bi jih bilo potrebno 
pri nekaterih dajalcih temeljito dodelati. 

Delo pri izdelavi poročila o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998 se je 
nadaljevalo z ustanovitvijo projektne skupine, v kateri so bili delavci državne uprave in 
zunanji domači strokovnjaki. Skupina je imela tudi zunanjega strokovnjaka iz tujine, 
angažiranega v okviru PHARE programa. 

Projektna skupina je pričela z delom v konec marca 1999 s postavitvijo metodoloških 
izhodišč" pri zajetju podatkov, ocenjevanju podatkov za leto 1997, pripravi evidenc na 
prejemnike za leto 1998 in ocenjevanju elementov državnih pomoči (marec), nadaljevala z 
individualnimi obiski pri vseh posameznih dajalcih pomoči ali dajalcih podatkov (april), 
zbiranjem, preverjanjem in računalniškim obdelovanjem-podatkov (prva polovica maja) in 
pripravo poročiia (druga polovica maja). 

Pričujoče letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji v letih 1997 in 1998 je 
organizirano v dve temeljni poglavji: predstavitev metodoloških izhodišč (poglavje 2), 
poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji v letih 1997 in 1998 (poglavje 3) ter prilogo, v kateri 
podrobneje predstavljamo metodološka izhodišča pri zbiranju podatkov za leti 1997 in 1998 
ter ocenjevanju elementov državnih pomoči. 
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V drugem ooalaviu pojasnjujemo temeljna metodološka izhodišča. Osnovna metodologija 
priprave poročila izhaja iz pravil EU, vendar predpisov v Sloveniji v celoti še ne moremo 
upoštevati. Osnovni razlog je v tem, da v Sloveniji nimamo tako pravno formalnega 
urejenega sistema dodeljevanja pomoči kot nadzora nad njimi,- Evropa pozna dve fazi in 
sicer fazo notificiranja (ex ante) in fazo poročanja (ex post), pripravo poročila v Sloveniji pa 
delamo na popisih pomoči, ki ne bazirajo na pravilih EU. Poročilo za leto 1997 je 
pripravljeno na podlagi sumiranih ocen državnih pomoči, ki so jih pripravili dajalci pomoči ali 
dajalci podatkov. Poročilo za leto 1998 bazira že na vzpostavljeni evidenci prejemnikov 
pomoči. Da bi nazorno pokazali napredek že v naslovu poudarjamo, da gre pri poročilu za 
dve leti, ki bazirata na zelo različni kvaliteti podatkov. Različna kvaliteta zajemanja podatkov 
se odraža tudi na višini ugotovljenih državnih pomoči. Za leto 1998 spremenjena višina 
državnih pomoči torej ne izhaja le iz dejanskega gibanja pomoči temveč tudi iz večje 
kvalitete pridobljenih podatkov. 

V tretjem poglavju podajamo podatke o državnih pomočeh za Slovenijo za leti 1997 in 1998 
v skupnem znesku, po neindustrijskih sektorjih in po shemah in instrumentih za 
predelovalno industrijo in ostale storitve. Podatki o višini državnih pomoči so prikazani tako 
po absolutni vrednosti (v SIT in v EUR) kot po narodnogospodarskih kazalnikih (deleži 
državne pomoči pomoči v bruto domačem proizvodu, po sektorjih tudi v neto dodani 
vrednosti; zneski državne pomoči na zaposlenega, delež državne pomoči v javnofinančnih 
sredstvih). Pri razporejanju državnih pomoči po namenih so predstavljeni tudi strukturni 
prikazi. Kljub temu da sta podatkovni osnovi za obe leti zelo različni, poskušamo z indeksom 
med letoma identificirati osnovne trende gibanja državnih pomoči, večje izrazne moči pa 
izračunani indeksi nimajo. 

2. METODOLOŠKA IZHODIŠČA 

Pri pripravi poročila izhajamo iz osnovnih definicij o državnih pomočeh, ki imajo 
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pravne podlage v Pogodbi o Evropski skupnosti ( EC Treaty) in Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti za premog in jeklo (ECSC Treaty) ter iz direktiv EU o pripravi poročila 
(Joint annual Reporting format on existing State aid under the EC Treaty and subsidies 

». under the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)), 
iz članka vodje enote za pripravo poročila v DG-IV evropske komisije (Reinhard VValther) ter 
iz petega, šestega in sedmega poročila o državnih pomočeh v EU. 

Pri pripravi poročila poskušamo upoštevati vsa veljavna pravila o državnih pomočeh EU. 
vendar se kljub temu pojavljajo določena odstopanja, ki jih lahko razdelimo v dva sklopa. 
Prvi sklop se nanaša na tako imenovana nenamerna odstopanja, predstavlja pa predvsem 
napake, ki so posledica pomanjkanja podatkov in izkušenj. Sistem dodeljevanja državnih 
pomoči v Sloveniji še ni skladen s sistemom EU, in ga je potrebno šele prilagoditi. V poročilu 
so možne manjše pomanjkljivosti, predvsem pri ocenjevanju elementov pomoči in pri 
razporejanju pomoči v ustrezne sheme EU. Drug sklop odstopanj se nanaša na namerna 
odstopanja, ki pa niso toliko vsebinska kot oblikovna. Ta vrsta odstopanj izhaja iz slovenske 
specifike pri dodeljevanju pomoči in predstavlja nekoliko drugačno strukturiranje izkazanih 
shem pomoči, vendar s tem pripomore k večji transparentnosti izkazovanja. Odstopanja od 
postavljenih pravil EU so podrobno predstavljena v dveh točkah v prilogi in sicer o našem 
pristopu k zbiranju podatkov in zaietiu ter o ocenjevanju elementov državnih pomoči. 

Glede na to, da je poročilo o državnih pomočeh predstavljeno prvič, Slovenija pričakuje s 
strani evropske komisije realno oceno, predvsem pa ustrezne predloge za pripravo 
sledečega, še popolnejšega poročila. 

2.1. Metodološka izhodišča za zajetje in razvrščanje podatkov o državnih 

pomočeh 

2.1.1 Vsebinsko zaietie podatkov - Kaj opredeljujemo kot državno pomoč? 

Pri zajetju podatkov smo se opirali na temeljne opredelitve pojma državne pomoči, ki 
izhajajo iz uporabe načela prepovedi državne pomoči, ki je zapisano v 92.č!enu PES. V 
skladu s tem členom je »vsaka pomoč, ki je dodeljena s strani državne ali iz državnih 
sredstev v kakršnikoli obliki, ki izkrivlja ali grozi z izkrivljanjem konkurence s tem, da daje 
prednost določenemu podjetju ali proizvodnji določenih dobrin, v primeru, da vpliva na 
trgovino med državami članicami, nezdružljiva s skupnim trgom« in zato prepovedana. 

V skladu z zgoraj omenjenim členom predstavljajo določeni ukrepi prepovedano državno 
pomoč, če izpolnjujejo naslednje kriterije: 

2. pomoč daje država iz državnih virov, ki so lahko neposredni ali posredni, 
3. da gre za pomoč, ki v bistvu zmanjšuje normalne stroške poslovanja podjetja, ki je končn 

prejemnik pomoči, in ki je s tem v prednostnem položaju v primerjavi s svojimi konkurenti 
4. pomoč izkrivlja ali grozi z izkrivljanjem konkurence, 
5. pomoč vpliva na trgovino med državami članicami EU, 

Pri kriteriju pod točko 1) smo upoštevali le nacionalni tretma virov, kar pomeni, da smo 
izključili vse vire, ki jih je država pridobila z donaciiami iz tujine, in jih ie po njihovi strogi 
namenskosti uporabila tudi za državne pomoči. V letih 1997 in 1998 ie bil ta vir pomoči 
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sorazmerno skromen. 

Pri kriteriju pod točko 3 in 4> smo upoštevali tretma konkurence in trgovine, ki ga imajo 
države članice EU. oziroma kot da je tudi Slovenija že članica EU. 

Med državne pomoči nismo uvrstili: (1) pomoči prebivalstvu - tovrstne pomoči imajo socialni 
značaj in so namenjene posameznim potrošnikom pod pogojem, da so dane brez razlik, 
glede porekla proizvodov; (2) pomoči za odpravljanje naravnih nesreč - pomoči, ki so dane 
ob naravnih nesrečah in izjemnih dogodkih; (3) državne in lokalne investicije v infrastrukturo, 
posebno še, če je njen lastnik država; (4) državne naložbe v podjetja, če je primarni interes 
države pri tem doseganje dobička, ki gre v proračun, (5) splošne ukrepe države (npr. 
davčne oprostitve), ki sicer vplivajo na konkurenco, vendar so namenjeni vsem podjetjem, 
torej veljajo za vse enako. 

2.1.2. Razvrščanje podatkov po shemah pomoči 

Podatke o državnih pomočeh razvrščamo v določene sheme pomoči. Sheme in pravila 
dodeljevanja pomoči v okviru posameznih shem, se EU pogosto spreminjajo in dopolnjujejo. 
Intenzivnost sprememb je v zadnjem času nekoliko večja, saj se pravila državnih pomoči EU 
usklajujejo z opredelitvami Agende 2000 in s pravili Svetovne trgovinske organizacije. Pri 
pripravi letnih poročil za vse države članice evropska komisija uporablja sistemizacijo, ki 
državne pomoči deli na štiri področja in 19 podpodročij. Zaradi specifičnosti smo za 
Slovenijo cilje strukturirali nekoliko drugače, kot izhaja iz sedmega poročila EU. Naša 
sistemizacija ie sledeča: 

1.1 Kmetijstvo 
1.2 Ribištvo 

2 Industrija/storitve 
2.1 (Horizontalni cilji) 
2.1.1 Raziskave in razvoj 
2.1.2 Okolje 
2.1.3 Majhna in srednja podjetja 
2.1.4 Trgovina/izvoz 
2.1.5 Reševanje in prestrukturiranje 
2.1.6 Zaposlovanje 
2.1.7 Drugi cilji 

2 Industrija/storitve 
2.2 (Posebni sektorji) 
2.2.1 Jeklarstvo 
2.2.2 Ladjedelništvo 
2.2.3 Industrija sintetičnih vlaken 
2.2.4 Industrija motornih vozil 
2.2.5 Transport 
2.2.6 Premogovništvo 
2.2.7 Finančne storitve 
2.2.8 Drugi sektorji 
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3 Regionalne pomoči 

Razlika med našo sistemizacijo shem in sistemizacijo EU v sedmem poročilu je ta, da v 
Sloveniji med (1) horizontalnimi cilji posebej opredeljujemo cilj reševanje in prestrukturiranje 
(EU jo obravnava pod drugimi cilji), cilja varčevanja z energijo in usposabljanje pa 
obravnavamo med drugimi cilji (v EU sta posebej izpostavljena), med (2) posebnimi sektorji 
pa predvsem sektorje predelovalne industrije podrobneje razčlenjujemo kot je to v poročilu 
EU. Regionalnih pomoči ne delimo po členu a) evropski kriterij nerazvitosti in c) nacionalni 
kriterij, temveč oba cilja obravnavamo skupaj. 

Za nekoliko drugačno razporeditev smo se odločili namerno, ker je med horizontalnimi cilji 
predelovalne industrije cilj reševanja in prestrukturiranja podjetij za Slovenijo velikega 
pomena. Slovenija se še vedno nahaja v fazi tranzicije. Proces lastninjenja je v bistvu 
končan, vendar je ostalo kar nekaj slabih podjetij neolastninjenih, ki jih je potrebno ustrezno 
sanirati in olastniniti. Podobno je za Slovenijo vitalnega pomena tudi posebni sektor 
jeklarstva. Regionalne pomoči je doslej Slovenija dodeljevala le po nacionalnem kriteriju. 

2.1.3. Razvrščanje podatkov po instrumentih pomoči 

Vse državne pomoči predstavljajo na eni strani stroške ali izgube prihodka države in na 
drugi koristi za prejemnike. Instrumente državnih pomoči z vidika stroškov države 
razvrščamo na: 

3. Dotacije predstavljajo nepovratna sredstva za prejemnika, za državo pa so to izdatki. 
Podatki se nahajajo v proračunskih izdatkovnih statistikah, največ pri postavki 
subvencije. 

4. Krediti pod ugodnimi pogoji predstavljajo izdatke države, ki se sicer povrnejo vendar pod 
drugačnimi pogoji kot so na trgu: obrestna mera je manjša, odplačilo kredita je lahko 
odloženo ali so zanj določeni posebni pogoji ipd. Podatki se nahajajo v proračunskih 
izdatkovnih statistikah in statistiki javnega dolga. 

5. Garancije so oblike pomoči, ki za državo predstavljajo potencialni javni dolg. Podatki se 
nahajajo v proračunskih izdatkovnih statistikah in statistiki javnega dolga. 

6. Državna pomoč je tudi razlika med prodajno ceno premoženja in nieoovo tržno vrednostjo. 
Manjša iztržena cena prodanega premoženja znižuje prihodke države. Podatki se 
nahajajo v statistiki državnega in javnega premoženja. 

7. Odpis doloov. davčne olajšave, zmanjšanje socialnih obveznosti posameznim podjetjem, 
zamiki pri plačevanju davkov in prispevkov predstavljajo zmanjšanje prihodkov države. 
Podatki se nahajajo v davčni statistiki. 

Instrumente sistemiziramo po principih, ki jih uporablja Komisija EU pri pripravi 
letnih poročil, pri čemer so instrumenti državnih pomoči razvrščeni v štiri skupine: A, B, C 
ali D: 

1. Skupina A (A1 + M) vsebuje pomoči, ki so v celoti transferirane prejemnikom. Skupina 
se deli v dve podskupini v odvisnosti od tega ali gre pomoč skozi proračun (A1) ali skozi 
davke ali socialno varstveni sistem (A2). V kategoriji A1 in A2 so: dotacije; subvencije 
obresti, ki jih prejemniki prejmejo direktno; sheme temeljnega raziskovanja in razvoja; 
zamiki pri odplačevanju davkov in druga davčna merila, ko korist ni odvisna od davčnih 
obveznosti; davčne oprostitve, izjeme in olajšave, ko je korist odvisna od davčnih 
obveznosti, in znižanje prispevkov za socialno varnost. 
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2. Skupina B1 vsebuje finančne transfere države v obliki kapitalske naložbe (equity). 
Čeprav bi kapitalska naložba v različnih oblikah lahko bila vključena v prvo kategorijo, je 
izkazana pod separatno skupino (B1): kapitalske naložbe v katerikoli obliki (vključno z 
zamenjavo dolga). 

3. Skupina C (C1 + C2) pokriva transfere, v katerih je element pomoči prihranek obresti pri 
prejemniku za obdobja, v katerih je transferiran kapital na razpolago. Finančni transferi so 
ugodna posojila (C1) ali odlog plačila davkov (C2). V kategoriji C1 ali C2 so: ugodna posojila 
iz javnih ali privatnih virov (transfer subvencij obresti je razvrščen pod A1); različni ukrepi, ki 
posamičnim podjetjem zmanjšujejo davčno obveznost (rezervacije, oprostitve, ali 
pospešeno amortiziranje, itd). 

4. Skupina D pokriva jamstva. Nominalne vrednosti jamstev so prikazane pod D1 in nam 
dajo pregled kontingenta obveznosti. V skupino so vključene: vrednosti pokrite pod 
garancijskimi shemami (D1) in izgube, ki izhajajo iz garancijskih shem, plačilo neto premij 
(D1A). 

2.2. Zbiranje in ocenjevanje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 
1997 in 1998 

Zbirani podatki za leti 1997 in 1998 se med seboj metodološko razlikejejo. Medtem ko smo 
za leto 1997 podatke o državnih pomočeh le ocenjevali v skupnih zneskih po shemah in 
instrumentih, smo jih za leto 1998 že popisovali na prejemnika in s tem vzpostavili osnovno 
evidenco državnih pomoči. Podrobnejši metodološki opis zbiranja podatkov in ocenjevanja 
elementov pomoči ie v prilogi. 
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3. DRŽAVNE POMOČI V SLOVENIJI V LETIH 1997 IN 1998 

V pričujočem poglavju prikazujemo stanje državnih pomoči za Slovenijo za leti 1997 in 1998. 
Glede na metodološke 'razlike pri zajemanju podatkov za leti 1997 in 1998. kar smo 
podrobneje obrazložili v predhodnem poglavju, ponovno poudarjamo, da podatki med 
letoma niso neposredno medsebojno primerljivi. Za leto 1998 so precej bolj popolni, ker 
bazirajo na evidenci prejemnikov, za leto 1997 pa so podane zgolj sumarne ocene. Zaradi 
popolnejšega zajemanja, so tudi izkazane pomoči za leto 1998 nekoliko višje kot za leto 
1997. Izkazana indeksna razlika med letoma ni torej povsem odraz dejanskega oovečania 
državnih pomoči v letu 1998 v primerjavi s predhodnim, delno meri ie to odraz popolnejšega 
zajetja podatkov v letu 1998. 

3.1. Državne pomoči v Sloveniji 

Zbirni podatki o državnih pomočeh v absolutnem znesku in v primerjavi z izbranimi 
narodnogospodarskimi kazalniki kažejo sledečo sliko o državnih pomočeh v Sloveniji: 

-V 
'ELEMENT'' 

1JI. • , ' • - 2$ < 

DRŽAVNE POMOČI v mio SIT, tekoče cene 
DRŽAVNE POMOČI v mio EUR*, tekoče cene V   " - <:'• ♦- • -v.| 
i* W- ,♦ >>- '>,*->" ? >, \ ,> '- ,'/£- J 

Bruto domači proizvod (BDP) v mio. SIT, tekoče 

Tabela 1: Skupne državne pomoči v Sloveniji 
leto 1997 \ LETO 1998 INDEKS 

1998/97 

5,eni (število). 
Stroški države** v mio SIT, tekoče cene 

  

.7.63. 126.32 

• Delež državnih' pomoči v BDP v % - . ■ y*f> > ; % t ' " > s „> • , k * v. .' <♦ , 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT ... A

<
>, ' ( 

. Državne pomoči na zaposlenega v EUR 
' Delež državnih pomoči v stroških države v % 

Vir podatkov; 
• podatki o BDP za leto 1997 Statistični urad Republike Slovenije, za leto 1998 je ocena Urada Republike 

Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
• podatki o zaposlenih v letih 1997 in 1998 Statistični urad Republike Slovenije, 
• podatki o stroških države v letih 1997 in 1998 Bilance javnega financiranja, Ministrstvo za finance, 22.2.1999 
Opombi: 
• * Pri preračunavanju SIT v EUR smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije, ki je znašal v letu 1997 1 EUR = 

180.3985 SIT in v letu 1998 1 EUR = 186.2659 SIT. Tečaj je bil objavljen v Biltenu Banke Slovenije 
• " Podatki so za celotni državni sektor (General Government) 

Ocene kažejo, da so državne pomoči v letu 1997 v Sloveniji znašale skupaj 80,176 mio. SIT 
(444 mio. EUR), 2.76% bruto domačega proizvoda (BDP); 107,846 SIT na zaposlenega in 
6.04% v stroških splošne države. 

V letu 1998 so po podatkih na prejemnika državne pomoči znašale skupaj 115,138 mio. SIT 
(618 mio. EUR), 3.54% BDP, 154,512 SIT na zaposlenega in 7.63% stroškov splošne 
države. Na prebivalca so državne pomoči znašale 58,074 SIT ali 311 EUR. 
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Izkazano povečanje pomoči med letoma je veliko, vendar ocenjujemo, da realno med 
letoma dejanske razlike niso bile tolikšne. 

Primerjava državnih pomoči v Sloveniji s pomočmi v EU kaže, da ie Slovenila boli 
naklonjena državnemu intervencionizmu kot države £U. Če primerjamo podatke za 
Slovenijo iz leta 1998 s podatki EU za obdobje 1995-97, ugotovimo, da je delež državnih 
pomoči v BDP v Sloveniji le nekoliko manj kot dvakrat večji (Slovenija 3.54%, EU 1.2%), na 
zaposlenega so državne pomoči za 51% večje kot v EU (Slovenija 829 EUR, EU 549 EUR), 
v skupnih stroških države pa so državne pomoči v Sloveniji za več kot dvakrat večje 
(Slovenija 7.63%, EU 2.36%). 

S primerjavo med posameznimi državami EU ugotovimo, da je delež državnih pomoči v 
BDP in v stroških države v Sloveniji bistveno večji kot v drugih državah EU. Državne pomoči 
na zaposlenega so v vseh državah, z izjemo v Nemčiji, manjše kot v Sloveniji, v Nemčiji pa 
so večje za 6.4% (Nemčija 882 EUR, Slovenija 829 EUR). Podobno kot na zaposlenega, so 
v vseh državah EU državne pomoči na prebivalca nižje kot v Sloveniji, ponovno je izjema le 
Nemčija. V Nemčiji so državne pomoči na prebivalca (371 EUR) za 19.3% večje kot v 
Sloveniji (311 EUR). 

3.2. Državne pomoči po posameznih sektorjih 

3.2.1. Sektorizacija državnih pomoči v Sloveniji 

V letih 1997 in 1998 so bile državne pomoči v Sloveniji dodeljene sledečim sektorjem: 

V letu 1997 je Slovenija namenila slabo polovico državnih pomoči predelovalni industriji in 
ostalim storitvam (57.25%), sledi ji sektor transporta z 22.26%. Oba sektorja skupaj sta 
prejela skoraj 80% vseh državnih pomoči. Kmetijstvu in ribištvu je bilo namenjenih 17.85% 

Tabela 2: Sektorizacija državnih pomoči v Sloveniji 
Enota mere Letp 1997 Le 

** i , <••<$ t ■■''">■ . '—"——  —* —    — 
■ve ,• X' •>*<' , 

mio. SIT 14,311 
mio. SIT 1,846 
mio. SIT 17,855 
mio. SIT 45.904 

— . 
% 17.85 
% 2.30 

22.26 
57.25 

0.34 
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in premogovništvu 2.3% pomoči. Pomoči (0.34%) nismo mogli razporediti zaradi njihove 
posebne specifike. Pomoč je se pojavila pri Slovenski razvojni družbi, namenjena pa je 
specifičnim posojilom v postopku privatizacije njihovih podjetij. 

V letu 1998 večjih strukturnih razlik pri razporeditvi državnih pomoči glede na predhodno 
leto ni bilo. Delež državnih pomoči v predelovalni industriji in ostalih storitvah se je še 
povečal in znaša skoraj dve tretjini vseh pomoči (62.58%). Pomoči transportnemu sektorju 
so se relativno znižale in so v letu 1998 znašale le 17.25% vseh pomoči. Relativno znižanje 
pomoči beležita tudi kmetijstvo in ribištvo (17%). Sorazmerno skromen strukturni delež 
pomoči v premogovništvu v Jetu 1997 se je v letu 1998 močno povečal (na 2.93%), vendar 
je še vedno majhen. Znesek nerazporejenih pomoči se je še zmanjšal. 

Sektorska struktura državnih pomoči ie v Sloveniji drugačna kot io imaio v povprečju države 
EU. Vendar imaio posamezne države EU zelo različne strukture in v tem pogledu Slovenija 
pri razporeditvi državnih pomoči ne izstopa. 

3.2.2.Kmetijstvo in ribištvo 

Tabela 3: Državne pomoči v kmetijstvo in ribištvo 
Enota mere |Leto;1997 i Leto 1998 Indeks 

•1998/97 

KMETIJSTVO 
državne pomoč* 
državne pomoč* 

• • dodana vrednost kmetijstva 
• zaposleni v kmetijstvu 

delež državnih pomoč* i v dodani 
vrednosti kmetijstva 

• dt?avne pomoč* i na 
, zaposlenega. 

• državne pomoč* i na 
\ -zaposlenega 

RIBIŠTVO 
državne pomoč* i . 

• državne pomoč* i 

število 

1,617 

 ——i— IBISp 
• dodana vrednost ribištva mio. SIT j§||| 
• ■ - . zaposleni v ribištvu , število iS 

D 

• delež državnih pomoč* i v dodani % '" 
vrednosti ribištva • ■ ■ ! 

• državne pomoč* i , na SIT 
; zaposlenega 

• državne pomoč* i na EUR f l i 
zaposlenega 

Vir podatkov: 
• podatki o BDP za leto 1997 Statistični urad Republike Slovenije, za leto 1998 je ocena Urada Republike 

Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 

/ - ! 1 
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• podatki o zaposlenih v letih 1997 in 1990 Statistični urad Republike Slovenije. 
Opombi: 
• Pri preračunavanju SIT v EUR smo uporabili povprečni tečaj Sanke Slovenije, ki je znašal v letu 1997 1 EUR = 

180.3985 SIT in v letu 1998 1 EUR = 186,2659 SIT. Tečaj je bil objavljen v Biltenu Banke Slovenije 
• Podatki o zaposlenih vsebujejo tudi podatke o kmetih 

V letu 1997 so državne pomoči v kmetijstvo in ribištvo znašale 17.85% vseh državnih 
pomoči, v letu 1998 pa 17%. Večina pomoči kmetijstva in ribištva je namenjena kmetijstvu. 

Državne pomoči kmetijstvu 

V letu 1997 je bilo kmetijstvu namenjenih 14,223 mio. SIT (79 mio EUR) državnih pomoči, 
kar predstavlja 13.21% dodane vrednosti kmetijstva. Na zaposlenega (vključno s kmeti) so 
državne pomoči znašale 291,179 SIT (1,617 EUR). 

Večino pomoči kmetijstvu (82%) daje Ministrstvo za kmetijstvo kot dotacijo za izvedbo 
projektov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v Programu razvoja 
gozdov. Oba dokumenta je sprejel Državni zbor. V letu 1997 so okoli 8% pomoči 
kmetijskemu sektorju dale druge institucije na ravni države: 6% za kritje razlik pri odkupu 
pšenice in drugih žit (Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj), 2% pa Ministrstvo za delo 
kot dotacija za zaposlovanje, Sklad RS za regionalni razvoj kot ugodna posojila za kmete, ki 
žive na demografsko ogroženih območjih in na območjih, kjer imajo kmetje težje delovne 
pogoje, ter Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj za razvoj kmetijstva na območjih, 
kjer živita italijanska in madžarska manjšina.. 

Lokalni nivoji (občine) so pospeševanju kmetijstva namenili 1,676 mio. SIT dotacij in 33 mio. 
SIT kapitalskih naložb v posebne kmetijske sklade, kar skupaj predstavlja 11.8% vseh 
državnih pomoči kmetijstvu. 

V letu 1998 so državne pomoči kmetijstvu znašale 19,466 mio SIT (105 mio. EUR), kar 
predstavlja 15.65% dodane vrednosti kmetijstva. Na zaposlenega pa so znašale 390,633 
SIT ali 2,097 EUR. 

Struktura dajalcev pomoči je bila podobna kot v predhodnem letu. Občutneje (za več kot 
41%) so se povečale le dotacije lokalnih nivojev. Med instrumenti z 99.3% močno 
prevladujejo dotacije (19,335 SIT), le 0.7% pomoči (preko Sklada RS za regionalni razvoj in 
Ministrstva' za ekonomske odnose in razvoj za avtohtone narodnostne skupnosti) pa je bilo 
danih preko ugodnih posojil. Pravne podlage za dodelitev pomoči predstavljata že omenjena 
strateška dokumenta in še nekateri drugi. Ad hoc pomoči so dane le posameznikom v zelo 
majhnih zneskih. 

<• Velik del pomoči kmetijstvu ima horizontalni značaj in so namenjene sploš ni m ukrepom v 
kmetijstvu. 

Državne pomoči ribištvu 

Ribištvo je za Slovenijo manj pomembna dejavnost, zato so tudi državne pomoči v ribištvo 
zneskovno minimalne. 

V letu 1997 so pomoči znašale 88 mio. SIT (0.5 mio. EUR), kar to predstavlja 18.18% 
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dodane vrednosti ribištva. Na zaposlenega v ribištvu pa so pomoči znašale 335,878 SIT 
(1,862 EUR). Večino pomoči je dalo Ministrstvo za kmetijstvo (78 mo. SIT) kot dotacijo. Za 
reševanje problemov zaposlovanja je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
dodelilo ribištvu 0.2 mio. SIT pomoči, za pospeševanje razvoja avtohtone narodne skupnosti 
pa Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 2 mio. SIT pomoči preko ugodnih posojil. 

V letu 1998 so državne pomoči ribištvu znašale 112 mio. SIT, kar predstavlja 29.24% 
dodane vrednosti ribištva. Na zaposlenega v ribištvu so pomoči poskočile na 446,215 SIT 
(2,394 EUR). Pomoči razvoju ribištva in varovanju zalog rib obalnih voda kot dotacija so 
znašale 59 mio. SIT. Zaradi problemov ribištva in zaposlenih v ribištvu, kar se odraža tudi v 
precej znižani dodani vrednosti ribištva in števila zaposlenih v letu 1998 v primerjavi s 
predhodnim, so biii podjetjem in samostojnim podjetnikom posameznikom v ribištvu znižani 
tudi prispevki za socialno varnost, kar predstavlja državno pomoč v višini 53 mio. SIT. 

3.2.3. Premogovništvo 

Slovenija ima v vseh državnih pomočeh sorazmerno majhen delež pomoči premogovništvu. 
V letu 1997 je znašal 2.3%, v letu 1998 pa 2.93%. 

SEKTOI 

fiiSB 

Leto 1998 ; Indeks Enota mere 

• • • ■ • - . ...... 
Dodana vrednost premogovništva 
Zaposleni v premogovništvu 

* '• ' 5 , 1 > 1 " ■ 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti 
premogovništva 
r. x v • , Državne pomoči na zaposlenega 

mio. SIT 
število 

301,191 
1,670 

Tabela 4: Državne pomoči v premogovništvu 

• Državne pomoči na zaposlenega 
Vir podatkov 
• podatki o BDP so za leto 1997 in 1998 ocenjeni v Uradu Republike Slovenije za makroekonomske analize in 

razvoj, 
• podatki o zaposlenih v letih 1997 in 1998 Statistični urad Republike Slovenije. 
Opomba: 
• Pri preračunavanju SIT v EUR smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije, ki je znašal v letu 1997 1 EUR = 

180.3985 SIT in v letu 1998 1 EUR - 186,2659 SIT. Tečaj je bil objavljen v Biltenu Banke Slovenije 

V letu 1997 so državne pomoči v premogovništvu znašale 1,846 mio. SIT (10 mio. EUR), 
kar predstavlja 6.19% dodane vrednosti premogovništva, in 301,191 SIT (1,670 EUR). Vse 
državne pomoči, ki so bile dane kot dotacija, so bile namenjene zapiranju treh 
premogovnikov. Slovenija je v letu 1995 sprejela posebni zakon o zagotavljanju sredstev za 
zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica, po katerem naj bi vse tri 
premogovnike zaprli do leta 2000. 
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V letu 1998 so se državne pomoči premogovništvu povzpele na 3,378 mio. SIT (18 mio. 
EUR), kar predstavlja 10.74% dodane vrednosti premogovništva in 580,558 SIT na 
zaposlenega (3,117 EUR). Vse pomoči so bile dane kot dotacije za zapiranje rudnikov po že 
predhodno omenjenemu zakonu. Slaba polovica sredstev je bilo v okviru programa 
zapiranja namenjenih rednemu poslovanju. 

3.2.4. Transport 

Državne pomoči transportu so v letu 1997 predstavljale 22.26% vseh državnih pomoči. V 
letu 1998 so se zmanjšale relativno in v strukturi državnih pomoči Slovenije predstavljale le 
še 17.25%. 

• SEKTOR 
abela 5: Državne pomoći v transportnem sektorju 

Enota mere Leto 1997 Leto 1998 

Državne pomoči v transportu skupaj 
• železnice 
• poštni promet 
• ostali promet 
Državne pomoči v transportu skupaj 

«$£ V'- ' - ' \ Z''"'- ;.' 

Dodana vrednost transporta 
• železnice 
• poštni promet 

• • ostali promet 
• Zaposleni 
• železnice 
• poštni promet 
• ostali promet 

mio. SIT j 
mio. SIT §f 
mio. SIT § 
mio. SJT 

mio. EUR 

17,855 

. , 7,967 
3,000 
6,888 *** «• 

99 

Indeks 
1998/97 
    ™'~" 

19,866 111.26    i. ...  ..A*. . 
ICiIIII 

: 73.33 
90.55 

108.08 

11.429 | 
2,200 
6,237 

107 

mio. SIT ... 204,827 
mio. SIT • 11,351 
mio. SIT i 
mio. SIT ' 

število i «:! 
število . 
število 
število 

% 

% 
% 
% 

SIT 

12,235 
181,241 
44,113 

2,501 
5,571 

36,041 

235,135 
12,136 
12,943 

210,056 
44,893 

2,412 
5,749 

36,732 i 

1 
8.45 

114.80 . 
106.92 
105.79 
115.90 
101.77 
96.44 

103.20 
101.92 

96.90 Delež državnih pomoči v dodani vrednosti 
transporta 
• železnice 
• poštnipromet 
• ostali promet 
Državne pomoči na zaposlenega 
• železnice 
• poštni promet 
• drugo 
Državne pomoči na zaposlenega 
Vir podatkov: 
• podatki o BDP transporta skupaj za leto 1997: Statistični urad Republike Slovenije, podatke za transport skupaj 

za leto 1998 in po posameznih poddejavnostih za obe leti je ocenil Urad Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj, 

• podatki o zaposlenih v letih 1997 in 1998 Statistični urad Republike Slovenije, 
Opomba: 
« Pri preračunavanju SIT v EtJR smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije, ki je znašal v letu 1997 1 EUR - 

180.3985 SIT in v letu 1998 1 LUK - 186,2659 SIT. Tečaj je bil objavljen v Biltenu Banke Slovenije 

70.19 
24.52 
3.80 

. 404,756 
SIT 3,185.526 
SIT '. . 538,503 
SIT • 191,116 

EUR 

94.17 
17.00 
2.97 

442,519 
4,738,391 

382,675 
169,797 

2,376 

134.16 
69.33 
78.16 

109.32 
148.75 
71.06 
88.85 

105.88 

V letu 1997 so državne pomoči v transportnem sektorju znašale 17,855 mio. SIT (99 mio. 
EUR), kar predstavlja 8.72% dodane vrednosti transporta. Na zaposlenega so znašale 
404,756 SIT (2,244 EUR). 
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Največ pomoči je bila deležna železnica (7,967 mio. SIT), kar predstavlja 70.19% dodane 
vrednosti železnice in 3,185,526 SIT na zaposlenega. Državne pomoči so bile dane kot 
dotacije potniškemu in tovornemu prometu. Državne pomoči poštni dejavnosti v višini 3,000 
mio. SIT (24.52% dodane vrednosti, 538,503 SIT na zaposlenega) je plačalo podjetje 
Telekom na podlagi zakona o telekomunikacijah, po katerem je Pošto dolžno 
subvencionirati do leta 2000. Državne pomoči ostalemu prometu v višini 6,888 mio. SIT so 
bile pretežno namenjene cestnemu prometu. Na državni ravni so se v višini 896 mio. SIT 
financirali: zračni promet (dotacija v višini 605 mio. SIT), in cestni promet (preko instrumenta 
ugodnih posojil). Večina državnih pomoči pa je bila kot dotacije danih iz lokalnih virov (v 
višini 5,992 mio. SIT). 

V letu 1998 so se državne pomoči transportnemu sektorju minimalno povečale in tako 
znašale 19,866 mio. SIT (8.45% dodane vrednosti, 442,519 SIT na zaposlenega). 

Med posameznimi dejavnostmi so se realno in absGlutno močno povečale v železniškem 
transportu in znašale 11,429 mio. SIT (94.17% dodane vrednosti, 4,738,391 SIT na 
zaposlenega. Poleg dotacij za opravljanje potniškega in tovornega transporta v višini 8,575 
mio. SIT, so bile Slovenske železnice deležne še odloga plačila davkov in prispevkov do leta 
2002 (2,854 mio. SIT državnih pomoči). Odlog plačila davkov in prispevkov se nanaša na 
stare obveznosti, ki so nastale pred letom 1993. Državne pomoči poštnemu prometu so se 
znižale tako absolutno kot relativno in znašale 2,200 mio. SIT (17% dodane vrednosti 
poštnega prometa, 382,675 SIT na zaposlenega. Prav tako so se znižale državne pomoči 
ostalemu prometu in znašale še 6,237 mio. SIT (2.97% dodane vrednosti, 169,797 SIT na 
zaposlenega), ki so jih v celoti pokrile z dotacijami lokalne skupnosti in so bile namenjene 
izključno cestnemu prometu. 

3.3. Državne pomoči v predelovalni industriji in ostalih storitvah 

V strukturi državnih pomoči v Sloveniji so v obeh letih predelovalna industrija in ostale 
storitve dosegle nad 60% delež vseh pomoči: v Tetu 1997 60.08 - odstotni delež in v letu 
1998 62.58 - odstotnega. 

3.3.1. Državne pomoči v predelovalni industriji in storitvah 

Državne pomoči so v absolutnih zneskih in relativnih primerjavah z narodnogospodarskimi 
kategorijami v Sloveniji sledeče: • 

Tabela 6: Državne pomoči predelovalni industriji in ostalim storitvam 
LETO 1997 LETO 1998 

  

ELEMENT 

' i1* •• 

INDEKS 
1998/97 

industrije 
;e cene) ostale ti 
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157.34 

158.42 

152.75 

153.69 

145.49 

142.59 

99.74 

107.69 

99.0517 

Vir podatkov: 
• podatki o BDP za leto 1907 Statistični urad Republike Slovenije, za loto 1998 je ocena Urada Republike 

Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
• podatki o zaposlenih v letih 1997 in 1998 Statistični urad Republike Slovenije, 
Opombi: 
• Pri preračunavanju SIT v EUR smo uporabili povprečni tečaj Banke Slovenije, ki je znašal v letu 1997 1 EUR = 

180.3985 SIT in v letu 1998 1 EUR = 186,2659 SIT. Tečaj je bil objavljen v Biltenu Banke Slovenije 
• Podatki o predelovalni industriji in ostalih tržnih storitvah zajemajo dejavnosti: C-CA, D, E, F, G, H, J in K. 

V letu 1997 so državne pomoči v predelovalni industriji in ostalih storitvah znašale 45,904 
mio. SIT ali 254 mio. EUR. Delež državnih pomoči v dodani vrednosti predelovalne industrije 
in ostalih tržnih storitev je znašal 2.7%, v dodani vrednosti samo predelovalne industrije, 
čemur so bile v večini državne pomoči pretežno tudi namenjene, pa kar 6.5%. Na 
zaposlenega v predelovalni industriji in ostalih tržnih storitvah so državne pomoči znašale 
95,314 SIT (527 EUR), na zaposlenega samo v predelovalni industriji pa 191,194 SIT ali 
1,058 EUR. 

V letu 1998 se je znesek državnih pomoči povzpel na 72,034 mio. SIT (387 mio. EUR). 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti predelovalne industrije in ostalih tržnih storitev je 
znašal 3.85%, samo v dodani vrednosti predelovalne industrije pa 9.47%. Državne pomoči 
na zaposlenega v predelovalni industriji in ostalih tržnih storitvah so znašale 149,963 SIT 
(805 EUR), na zaposlenega samo v predelovalni industriji pa 302,892 SIT ali 1,626 EUR. 

3.3.2. Strukturiranje državnih pomoči predelovalni industriii in storitvah po ciliih 

Razporejanje državnih pomoči na posamezne cilje je v Sloveniji nekoliko težje, ker Slovenija 
državnih pomoči ne razporeja po pravilih EU oziroma po točno predpisanih shemah. Zaradi 
navedenega smo pripravili oceno, ki bazira na opredeljevanju namenov posameznih oblik 
pomoči. 
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iŠEKTOB. 
Tabela 7: Državne pomoči predelovalne industrije po ciljih (shemah) 

ndeks 
1998/97 

SKUPAJ 
Horizontalni cilji 
• . raziskovanje in razvoj 

' varstvo okolja 
• prestrukturiranje 
• mala in srednje 

podjetja 
»" ' izvoz 
• zaposlovanje 
• nerazporejeno 
Sektorski cilji 

. industrija sintetič* 
vlaken 

• industrija motornih vozil 
• ladjedelništvo 
• finanč* ne storitve 
• jeklarstvo 
• drugi sektorji 
Regionalni cilji 

SKUPAJ 
Horizontalni cilji 
• raziskovanje in razvoj. 
• varstvo okolja 
« prestrukturiranje 
• mala in srednje velika 

podjetja 
• izvoz 
• zaposlovanje 
• nerazporejeno 
Sektorski cilji 
• industrija sintetič* nih 

vlaken 
• industrija motornih vozil 
• ladjedelništvo 
• jeklarstvo 
• .finanč* ne storitve 
• drugi sektorji 
Regionalni cilji 

ir % 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

"%" 
% 
% 
% 
% 
% 

413 
® 

100.00 
92.79 
27.02 
27.74 

15.95 

1.50 
7.72 
0.00 
6.31 
0.00 

2.30 
0.00 

'.',2.70 
0.00 
1.31 
0.80 

29.78 
108.72 

liw •' -"t.- 

100.0 
94.05 
.19.95 
13.59 
17.56 
24.35 

1.06 
15:81 
"ijT 
5.30 
0.00 

1X28 
0.00 
4.77™ 
0.00 
0.25 
0.65 

\X?Jj ■ ■ i; 
i "• •• -• ■ 

Pregled ocenjene struktijre namenov državnih pomoči kaže, da so državne pomoči 
namenjene predvsem horizontalnim ciljem. V letu 1997 so bili v strukturi državnih pomoči 
predelovalne industrije in ostalih sektorjih udeležene s 92.79% v letu 1998 pa s 94.05%. 
Posebni sektorski cilji so bili v letu 1997 udeleženi s 6.31%, v letu 1998 pa s 5.3%. Ustrezne 
regionalne politike Slovenija nima, zato je bil delež državnih pomoči po regionalnih ciljih v 
letu 1997 le 0.9%, v letu 1998 pa je padel na 0.65%. 
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3.2.2.1.Horizontalni cilji 

Med horizontalnimi cilji sta*v letu 1997 v Sloveniji, prevladovala cilja raziskovanja in razvoja 
in varstvo okolja, ki sta skupaj pokrila več kot 50% vseh pomoči predelovalni industriji in 
ostalim storitvam (raziskovanje in razvoj 27.02% delež in varstvo okolja 27.74%). V letu 
1998 se je struktura spremenila, največ državnih pomoči je bilo zabeleženih v raziskovanju 
in razvoju (19.95%) in reševanju in prestrukturiranju (17.56%). 

Raziskovanje in razvoi 

V raziskovanje in razvoj je bilo v letu 1997 namenjenih 12,404 mio. SIT (68.8 mio EUR), kar 
je predstavljalo 27.02% vseh državnih pomoči predelovalni industriji. Največ pomoči 10,161 
mio. SIT je bilo namenjenih temeljnim in aplikativnim raziskavam ter posebnemu programu 
usposabljanja raziskovalnega kadra (mladi raziskovalci). Pomoči so bile dane kot dotacija. 
Preostalih 2,243 mio. SIT je bilo namenjenih tehnološkemu razvoju oziroma pomoči 
prejemnikom pri tehnološkem posodabljanju in prenosu novih tehnoloških rešitev v prakso, 
danih v obliki dotacij (2,164 mio. SIT) in ugodnih posojil (79 mio. SIT). Med to drugo obliko 
pomoči je bilo danih za 3 mio. SIT ad hoc pomoči. 

V letu 1998 so pomoči raziskovanju in razvoju znašale 14,374 mio. SIT (77.2 mio. EUR), 
kar je za 15.9% več kot v predhodnem letu. Temeljnemu in aplikativnemu raziskovanju ter 
posebnemu usposabljanju raziskovalnega kadra je bilo namenjenih 12,602 mio. SIT aii 24% 
več kot v predhodnem letu, tehnološkemu posadabljanju pa 1,772 mio. SIT, kar je precej 
manj kot v predhodnem letu. Vse pomoči so bile dane kot dotacija. 

Financiranje temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter usposabljanje raziskovalnega 
kadra temelji na nacionalnem raziskovalnem programu, ki je bil sprejet leta 1995 v 
Državnem zboru. Tehnološki razvoj opredeljuje tehnološka politika, ki jo sprejema Vlada. 

Varstvo okolja 

V varstvo okolja je bilo v letu 1997 namenjenih 12,734 mio. SIT (70.6 mio. EUR) ali 27.74% 
državnih pomoči predelovalne industrije. Kar 65% pomoči je izhajalo iz lokalnih virov, ki so 
bile dane kot dotacija, predvsem za izvajanje komunalnih dejavnosti. Med državnimi 
pomočmi na državni ravni predstavlja največjo pomoč vnovčenje državne garancije, ki je bila 
dana za izvedbo investicije v razžvepljevanje termoelektrarne Šoštanj v letu 1995 po zakonu 
o poroštvih Republike Slovenije za izgradnjo razžveplevalne naprave v bloku V v 
Termoelektrarni Šoštanj. Med drugimi ekološkimi pomočmi je največja pomoč pri tehnološki 
posodobitvi (prehod iz azbestne v neazbestno) proizvodnje v industriji gradbenega materiala 
Anhovo, kar se izvaja po posebnem zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno. Ad hoc pomoči so bile podeljene v višini 1 mio. SIT. 

Pomoči v varstvo okolja so bile dane s sledečimi instrumenti: dotacije iz državnih in 
občinskih virov (77.4%), vnovčene garancije (17.4%), kapitalske naložbe (5.1%) in ugodna 
posojila preko Ekološkega razvojnega sklada 19 mio. SIT (0.1%). 

V letu 1998 so se pomoči za varstvo okolja znižale na 9.791 mio. SIT (52.6 mio EUR) ali 
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13.59% vseh pomoči predelovalni industriji in ostalim storitvam. Ponovno je bilo največ 
pomoči iz lokalnih virov za komunalno dejavnost, na nivoju države pa se je nadaljevala - 
ekološka sanacija v industriji gradbenega materiala Anhovo. 

Med instrumenti pomoči so bile ponovno najpomembnejše dotacije, ki so se v primerjavi s 
preteklim letom tudi absolutno znižale, vendar v strukturi pomoči varstva okolja povečale 
udeležbo na 94.4%, slede kapitalske naložbe z 4.1% in ugodna posojila z 1.5% deležem. 

Reševanje in prestrukturiranje velikih podjetij 

Pomoči za reševanje in prestrukturiranje velikih podjetij dodeljuje več institucij: Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Slovenska 
razvojna družba - slednja tudi največ. 

V letu 1997 so pomoči za te namene znašale 5,906 mio. SIT (32.7 mio. EUR) ali 12.86% 
pomoči predelovalni industriji in ostalim storitvam. Za izvedbo procesov reševanja in 
prestrukturiranja velikih podjetij Slovenija uporablja različne instrumente. V letu 1997 je bila 
struktura instrumentov sledeča: dotacije 36.9%, kapitalske naložbe, vključno s konverzijami 
dolgov 33.3%, garancije 21.1%, ugodna posojila 8.1% in davčne olajšave 0.6%. 

V letu 1998 so se pomoči za reševanje in prestrukturiranje povzpele na 12,648 mio. SIT 
(67.9 mio. EUR) ali na 17.56% vseh državnih pomoči v predelovalni industriji in ostaiih 
storitvah. 

Več kot tretjino pomoči (37.8%) je bilo namenjenih likvidnostni pomoči podjetjem, večinoma 
na ad hoc podlagi. Pravila EU za te namene sicer dovoljujejo le uporabo instrumenta 
ugodno posojilo, pri nas pa smo uporabili različne instrumente: največ je bilo vnovčenih 
garancij 2,544 mio. SIT (za obveznosti iz preteklih let), slede klasične dotacije in subvencije 
obrestnih mer 2,157 mio. SIT, posojila 68 mio. SIT in garancije 7 mio. SIT. 

Največ pomoči je bilo za prestrukturiranje (40.6% pomoči za reševanje in prestrukturiranje), 
ki so bile dane na podlagi dolgoročnega programa prestrukturiranja. Instrumenti, uporabljeni 
za pomoči, so različni: največ je bilo klasičnih dotacij (2,702 mio. SIT), slede dotacije - 
subvencije obrestnih mer (836 mio. SIT), posojila podjetjem v težavah (592 mio. SIT), 
garancije (375 mio. SIT), ugodna posojila (225 mio. SIT), klasične kapitalske naložbe (172 
mio. SIT), konverzija dolga v kapitalski delež brez prisilne poravnave (144 mio. SIT) in 
konverzija dolga s prisilno poravnavo (91 mio. SIT). 

Tretji namen tovrstnih pomoči je bil restrukturiranje stroškov podjetij. Vseh pomoči za ta 
namen je bilo 2,733 mio. SIT, ki so bile dane z dvema instrumentoma, večina (2,486 mio. 
SIT) s konverzijo dolgov v lastniški delež brez prisilne poravnave, preostalih 247 mio. SIT pa 
s konverzijo dolga v lastniški delež s prisilno poravnavo. 

Če podrobneje pogledamo rast pomoči v primerjavi s predhodnim letom, lahko ugotovimo, 
da so tovrstne pomoči dejansko zelo porasle. Samo pomoči, dane z dotacijami, beležijo (v 
letu 1998 5,451 mio. SIT ) skoraj 150% rast. Močan porast izhaja tudi iz vnovčenih garancij 
(2,544 mio. SIT), kar je rezultat poravnavanja starih obveznosti, ki so nastale kot posledica 
dajanja državnega poroštva propadajočim podjetjem. Občutno so se povečale tudi pomoči iz 
naslova konverzij (2,969 mio. SIT), kar je ponovno povezano s premalo selektivnim 
dajanjem pomoči v preteklosti slabim podjetjem. Realno rast kažejo tudi pomoči, dane s 
posojili (885 mio. SIT), pomoči, dane z garancijami (382 mio. SIT) in klasičnimi kapitalskimi 
naložbami (172 mio. SIT) pa na občutno znižanje. 
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Mala in srednje velika podjetja 

V letu 1997 so državne pomoči malim in srednjevelikim podjetjem znašale 7,323 mio. SIT 
(41 mio. EUR) ali 15.95% vseh pomoči predelovalni industriji in ostalim storitvam. Državne 
pomoči malim in srednje velikim podjetjem daje v Sloveniji na državni več institucij. V letu 
1997 je največ pomoči dala s 1,155 mio. SIT Slovenska razvojna družba, sledijo ji Sklad RS 
za razvoj malega gospodarstva (324 mio. SIT), Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve (280 mio. SIT), Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (249 mio. SIT), Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj (78 mio. SIT) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (31 mio. SIT). Veliko pomoči (4,968 mio. SIT) pa so dale občine. 

Pomoči so dane v različnih instrumentih. Med njimi prednjačijo dotacije. 

V letu 1998 so pomoči nekoliko porasle in znašale 17,538 mio. SIT (94 mio. EUR) ali 
24.35% vseh pomoči predelovalne industrije. Porast izhaja iz boljšega zajetja podatkov, 
delni porast je tudi realen, saj je v letu 1998 začelo delovati posebno Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem z večjim obsegom sredstev kot jih je dotlej imel ta namen. Močno 
pa so se povečale tudi državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem iz lokalnih virov in 
v letu 1998 znašale 6.500 mio. SIT. 

Pomoči malim in srednje velikim podjetjem so bile usmerjene pretežno v investicije, delno 
pa tudi za pomoči pri konzultantskih storitvah in usposabljanju ter raziskovanju in razvoju. 
Instrumenti pomoči so bili: garancije (8,520 mio SIT), klasične dotacije (7,749 mio. SIT), 
kapitalske naložbe (594 mio. SIT), ugodna posojila (367 mio. SIT), posojila podjetjem v 
težavah (145 mio. SIT), dotacije - subvencije obrestnih mer (114 mio. SIT), davčne olajšave 
35 mio. SIT'in vnovčene garancije (12 mio. SIT). 

Trgovina in izvoz 

Pomoči izvozu daje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj kot pomoči trženja in 
promocije ter subvencije obrestnih mer. V letu 1997 so pomoči znašale 688 mio. SIT (3.8 
mio EUR) ali 1.50% vseh pomoči predelovalni industriji. Pomoči so bile dane kot dotacije 
(klasične dotacije in subvencije obrestnih mer). 

V letu 1998 so bile dane državne pomoči za enake namene in z enakimi instrumenti kot leto 
poprej. Višina pomoči je znašala 762 mio. SIT (4 mio. EUR) ali 1.06% vseh pomoči 
predelovalni industriji. 

Zaposlovanje 

Za zaposlovanje je bilo v letu 1997 namenjenih 3,538 mio. SIT (19.6 mio. EUR) državnih 
pomoči ali 7.72% vseh pomoči predelovalne industrije ih ostalih storitev. Namena 
dodeljevanja pomoči sta bila predvsem dva. Prvi je bil odpiranje novih delovnih mest (1,016 
mio SIT), instrument pa dotacije. Po tem namenu je bilo odobrenih tudi 232 mio. SIT ad hoc 
pomoči. Drugi namen je bil pomoč težje zaposlenim osebam (invalidom), zaposlenimi bodisi 
v invalidskih podjetjih ali pri zasebnikih. Pomoč je znašala 2,522 SIT, dana pa je bila z 
dotacijami (190 SIT) preko Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in z znižanjem 
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prispevkom za socialno varnost (2,332 mio. SIT). 

V letu 1998 so pomoči za zaposlovanje porasle na 11,389 mio. SIT (61 mio. EUR) ali na 
15.81% vseh državnih pomoči predelovalne industrije. V evidenci se poleg obstoječih 
namenov pojavlja še namen izpopolnjevanje v višini 5,816 mio. SIT, ki v letu 1997 ni bil zajet 
(verjetno se nanaša na državne pomoči preko Zavoda. za zaposlovanje). Pomoči za 
odpiranje novih delovnih mest, dane kot dotacije, so porasle na 2,082 mio SIT (105%), 
pomoči za težje zaposljive osebe (invalide) pa na 3,491 mio. SIT (za 44%). Instrumenti 
pomoči za invalide so dotacije (191 mio. SIT) in znižanje prispevkov za socialno varnost 
(3,300 mio. SIT). 

Drugi cilii (nerazporejeno) 

V evidenci za leto 1998 se je pojavilo še 1.266 mio. SIT pomoči (1.82% vseh pomoči 
predelovalne industrije), ki so jih dajalci pomoči uvrstili pod drugi horizontalni cilji. 
Instrumenti danih pomoči so zelo različni: 34.1% je ugodnih posojil, 34.1% plačil garancij, 
18.5% kapitalskih naložb, 10.8% dotacije - subvencij obresti, 1.2% davčnih oprostitev, 0.9% 
odpisov posojil in 0.4% garancij. 

3.3.2.2. Posebni sektorji 

Državne pomoči posebnim sektorjem so biie v obeh letih skromno zastopane. V letu 1997 
so znašale 2.897 mio. SIT (16 mio. EUR) ali 6.31% vseh državnih pomoči v predelovalni 
industriji in ostalih storitvah, v letu 1998 pa nekoliko več in sicer 3,817 mio. SIT (20 mio. 
EUR) ali 5.3% v strukturi. Pomoči so bile namenjene trem posebnim sektorjem: tekstilni in 
oblačilni industriji, industriji motornih vozil in jeklarstvu. 

Industrija motornih vozil 

V letu 1997 so državne pomoči v industriji motornih vozil znašale 1,057 mio. SIT (5.9 mio. 
EUR) ali 2.30% vseh državnih pomoči v predelovalni industriji. Največja pomoč 979 mio. SIT 
predstavlja vnovčena garancija iz starih obveznosti (TAM, AM BUS). Ostale pomoči (78 mio. 
SIT) pa so bile dane kot dotacije in ugodna posojila. 

V letu 1998 so se državne pomoči industriji motornih vozil znižale na 205 mio. SIT (1.1 mio. 
EUR) ali 0.28% pomoči predelovalne industrije. Večina, 80% pomoči je bilo namenjenih 
pomoči pri prestrukturiranju, kot instrumenti pomoči pa so bili uporabljeni: posojila podjetje v 
težavah (91 mio. SIT), garancije (78 mio. SIT), vnovčene garancije (24 mio. SIT) in 
kapitalske naložbe (13 mio. SIT). Preostalih 20% pomoči pa je bilo namenjenih poslovanju, 
pomoči pa so bile dane kot posojila podjetjem v težavah (27 mio. SIT) in kot garancije (15 
mio. SIT). 

Jeklarstvo 

19. julij 1999 145 poročevalec, št. 56 



Jeklarstvu je bilo v letu 1997 namenjenih 1,240 mio. SIT (6,9 mio. EUR) ali 2.7% vseh 
državnih pomoči predelovalni industriji. Instrumenti pomoči so dotacije (368 mio. SIT), 
garancije (162 mio. SIT) in kapitalske naložbe (709 mio. SilT). 

Podatki za leto 1998 kažejo, da so pomoči jeklarstvu znašale 3,434 mio. SIT (18 mio. EUR), 
dane pa so bile kot posojila podjetjem v težavah (21 mio.), kot garancije (725 mio. SIT), kot 
kapitalske naložbe (716 mio. SIT) in kot dotacije (1,972 mio. SIT). 

Ostali sektorji in nerazporejeno 

Pomoči ostalim sektorjem in nerazporejene sektorske pomoči so v letu 1997 znašale 601 
mio. SIT (1.31% vseh državnih pomoči v predelovalni industriji) v letu 1998 pa 179 mio. SIT 
(0.25% vseh državnih pomoči v predelovalni industriji). 

3.2.3.3. Regionalni cilji 

Klasične regionalne politike kot jo poznajo druge države EU, Slovenija nima, vendar od leta 
1990 pospešuje razvoj demografsko ogroženih območij, v zadnjem času pa še gospodarski 
razvoj avtohtonih narodnostih skupnosti (italijanske in madžarske), ki se nahajata v dveh 
slovenskih regijah. 

V letu 1997 so državne pomoči po regijskih ciljih znašale 413 mio. SIT (2,3 mio. EUR) ali 
0.9% vseh državnih pomoči predelovalni industriji. Vse pomoči so bile dane preko Sklada za 
regionalni razvoj in preko Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Pomoči preko Sklada 
za regionalni razvoj v višini 91 mio. SIT so bile dane z ugodnimi posojili (84 mio. SIT) in 
garancijami (7 mio. SIT); pomoči preko Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj (322 
mio. SIT) pa preko ugodnih posojil. 

V letu- 1998 so pomoči znašale 449 mio. SIT (2.4 mio. EUR) ali 0.65% vseh pomoči 
predelovalni industriji. Pomoči, ki so bile dane v obliki ugodnih posojil (433 mio. SIT) in 
garancij (16 mio. SIT), so bile usmerjene v investicije in ustvarjanje novih delovnih mest. 

3.3.3. Strukturiranje državnih pomoči predelovalni industriji po instrumentih 

Kljub temu da smo že pri posameznih ciljih predelovalne industrije in ostalih storitev 
opredeljevali instrumente pomoči jih v tej točki prikazujemo še zbirno, da bi na ta način 
ugotovili stopnjo transparentnosti dajanja in izkazovanja državnih pomoči predelovalne 
industrije. 

V slovenski predelovalni industriji in ostalih storitvah je več kot 70% (1997 - 77.19%, 1998 - 
71.48%) pomoči danih preko skupine A, kjer je poglavitni instrument dotacije (1997 - 
71.27%, 1998 - 66.83%). Druga pomembna skupina instrumentov je D, ki pokriva garancije 
(1997 - 11.35%, 1998 - 17.68%). Tretja skupina je B, ki pokriva kapitalske naložbe, 
vključno s konverzijami dolga (1997 - 7.91%, 1998 - 7.15%), najmanj pomoči pa gre preko 
skupine C (1997 - 3.55%, 1998 - 3.69%). 
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Dotacije so v letu 1997 znašale 32?718 mio. SIT (181 mio. ECU) ali 71.27% vseh pomoči 
predelovalni industrije. V letu 1998 so se povečale na 48,142 mio SIT (258 mio. ECU), v 
strukturi pa so nekoliko padle. Z njihovim zmanjševanjem se v Sloveniji nekoliko zmanjšuje 
tudi transparentnost državnega intervencionizma, kar je tudi cilj v večjem številu sprejetih 
dokumentov. 

Tabela 8 
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% 

% 

/ 

% 
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% 
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7.91  a- 

°/ i 'O S 
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7.91 

3.55 

71.48 
.-{ - ? ' ** r 

3.55 
0 

11.35 
11.35 

100.00 

66:83 . 
4.65 

7.15 ■ 

3.69 1 

11 

17.68 
17.68 

100.00 

Garancije so drugi najpomembnejši instrument državnih pomoči v Sloveniji. V letu 1997 je 
bilo preko garancij dodeljenih 5,214 mio. SIT (29 mio. EUR) državnih pomoči, v strukturi 
državnih pomoči predelovalne industrije pa so zasedle 11.35% delež. V letu 1998 je bilo 
preko garancij dodeljenih 12,738 mio. SIT (68 mio. EUR) državnih pomoči, v strukturi pa se 
je njihov delež znižal na 17.68% pomoči predelovalni industriji. Preko vnovčenih garancij 
(3,012 mio. SIT v letu 1998) je v tej skupini tudi precej pomoči, ki so bile v preteklih letih 
dodeljene premalo selektivno, glede na perspektivnost podjetij in možnost poravnavanja 
obveznosti, ki jih je garantirala država. 

Tretji pomemben instrument državnih pomoči so kapitalske naložbe. V letu 1997 je bilo 
dodeljenih 3,629 mio. SIT (20 mio. EUR) državnih pomoči preko tega instrumenta, ki je v 
strukturi državnih pomoči predelovalni industriji zavzel 7.91% delež. V letu 1998 so pomoči 
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porasle na 5,148 mio. SIT (27.6 mio. EUR), v strukturi pa znižale na 7.15%. Tudi pri tem 
instrumentu gre, tako kot pri garancijah, poleg klasičnih kapitalskih naložb tudi za pomoči, ki 
izhajajo iz njihove dodelitve slabim- podjetjem v preteklih letih. Ker podjetja terjatev do 
države niso mogla poravnati je prišlo do konverzij (z ali brez prisilne poravnave) terjatev v 
lastniške deleže. 

Četrti pomemben instrument so davčne oprostitve. Razen splošnih oprostitev, ki veljajo za 
vsa podjetja, ima Slovenija zelo malo zakonsko reguliranih davčnih oprostitev. To so samo 
oprostitve, ki so jih deležna invalidska podjetja, podjetja, ki zaposlujejo invalide in samostojni 
podjetniki posamezniki, ki so invalidi. V letu 1997 so državne pomoči preko davčnih 
oprostitev znašale 2,715 mio. SIT (15 mio. EUR) ali 5.92% vseh pomoči predelovalni 
industriji. V letu 1998 so se tovrstne pomoči povzpele na 3,350 mio. SIT (18 mio. EUR), 
njihov strukturni delež pa se je znižal na 4.65%. 

Najmanj državnih pomoči Slovenija daje predelovalni industriji preko instrumenta posojila. V 
letu 1997 so državne pomoči znašale 1,628 mio. SIT (9 mio. EUR) ali 3.55% vseh državnih 
pomoči. V letu 1998 je v primerjavi s predhodnim ta instrument doživel najhitrejšo rast. 
Državne pomoči so se povzpele na 2,655 mio. SIT (14 mio. EUR), v strukturi pa na 3.69%. 

Glede na splošne značilnosti izdatkov države gre v Sloveniji večino pomoči preko 
proračunskih izdatkov (1997 - 94.08%. 1998 - 95.35%). preko davčnih pa bistveno mani 
(1997 - 5.92%. 1998 - 4.65%). 
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4. ZAKLJUČEK Z UGOTOVITVAMI 

Pričujoče poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji je prvo poročilo. Poročilo je sestavila 
posebna projektna skupina, sestavljena iz delavcev državne uprave in zunanjih domačih 
strokovnjakov, ki so zbralr ocene pomoči za leto 1997, uredili evidence prejemnikov pomoči 
za leto 1998 ter ocenili obseg pomoči na lokalni ravni za obe leti. Na podlagi takšne 
podatkovne baze je, po metodologiji EU, nastalo tudi pričujoče poročilo. 

Poročilo mora služiti trem temeljnim namenom. Prvi namen je nedvomno seznaniti Vlado s 
stanjem državnih pomoči v Sloveniji. Poročilo lahko služi za izvajanje tekoče in oblikovanje 
strateške industrijske politike Slovenije. Drugi namen je zadostiti potrebam EU in s tem 
izpolnitvi obljube, ki izhaja iz pogajalskih izhodišč, da bomo poročilo pripravili in posredovali 
Komisiji EU do 30.6.1999. Tretji namen poročila pa je, da Slovenija na njegovi podlagi 
pripravi program ekonomske in pravne prilagoditve državnih pomoči pravilom EU ter 
ponovno oceni industnjsko politiko z vidika omejitev, ki jih postavlja EU s pravili o državnih 
pomočeh. 

Iz poročila je razvidno, da ima Slovenija večji obseg državnih pomoči kot EU (Slovenija: 
1997 - 2.76% BDP" 1998 - 3.54% BDP: EU 1995-97 1.2% BDP). Kratka primerjalna analiza 
je pokazala, da so v Sloveniji državne pomoči nad povprečjem EU skoraj po vseh sektorjih, 
če njihovo višino primerjamo z dodano vrednostjo, Stanje je nekoliko ugodnejše pri 
primerjavah višine državnih pomoči na zaposlenega. Težnjo EU po zniževanju državnih 
pomoči v vseh sektorjih bi Slovenija najlažje rešila s hitrim povečevanjem dodane vrednosti. 
Ugotovili smo namreč, da ni osnovni problem državnih pomoči v Sloveniji v njihovi absolutni 
višini, temveč (primerjalno s sektorji EU) vzelo nizki dodani vrednosti na zaposlenega. 

V strukturi državnih pomoči v predelovalni industriji ima Slovenija precej državnih pomoči v 
shemi, ki je v EU nezaželena (pri horizontalni shemi prestrukturiranja), in namenih, ki so 
prepovedani (pomoči rednemu poslovanju). Te pomoči bo Slovenija morala ukiniti (ali 
bistveno zmanjšati) že do vstopa v EU. Pomoči po regionalnih kriterijih, ki jih ima Slovenija 
manj kot 1% (EU pa 58%) vseh pomoči predelovalni industriji, pa bi bilo smiselno čimprej 
povečati, saj je v okviru regionalne sheme precej več dovoljenih namenov, ki so po drugih 
shemah prepovedani. Seveda pa se pomoči regionalnemu razvoju lahko povečajo šele s 
sprejetjem ustrezne regionalizacije in zakonskih podlag. 

Pri dodeljevanju državnih pomoči predelovalni industriji Slovenija uporablja precej 
transparentneiše mehanizme kot EU. saj okoli 95% instrumentov bazira na proračunskih 
izdatkih in le 5% na davčnih izdatkih. Pri posameznih instrumentih pomoči je priporočljivo, 
da^ omeji obseg državnih pomoči z garancijami. Prav tako bi bilo koristno, da pri 
dodeljevanju pomoči za posamezne namene bolj pazi na uporabo instrumentov, saj smo iz 
podatkov opazili, da so pri posameznih namenih uporabljeni napačni instrumenti. 

Spremlianie(monitorin) in v tem okviru vodenie evidenc ter pripravljanje rednega letnega. 
poročila o državnih pomočeh je od sedaj naprej stalna naloga. Delo, ki je bilo opravljeno s 
projektno skupino, se v bodoče prenese na Komisijo za spremljanje državnih pomoči' in 
njeno Strokovno službo, ki deluje v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. 
Komisija oziroma njena strokovna služba mora sedaj postavljen sistem evidenc in letnega 
poročanja še dograditi v skladu s potrebami države in z zahtevami EU. 
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6. PRILOGE 
i 

6.1. Zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998 

Obstoječe stanje državnih pomoči v Sloveniji ni primerljivo s stanjem v EU. Razlike so že pri 
dajalcih pomoči in obstoječih statistikah. V Sloveniji državne pomoči dajejo: 

5. posamezna ministrstva na ravni države, podatki o državnih pomočeh se nahajajo v 
javnofinančni statistiki: statistiki državnih proračunskih odhodkov, statistiki državnega 
premoženja, statistiki javnega dolga, davčni statistiki; 

6. posebni avtonomni javni državni skladi, ki vodijo samostojne statistike; 
7. lokalne skupnosti (občine), podatki o državnih pomočeh se nahajajo v javnofinančni 

statistiki: statistiki občinskih proračunskih odhodkov, statistiki premoženja občin, statistiki 
zadolževanja in dolga občin in statistiki prihodkov občin; 

8. posebni avtonomni javni občinski skladi, ki vodijo samostojne statistike; 
9. posebni avtonomni regionalni skladi ali skladom podobne institucije pod ingerenco državnih 

in/ali lokalnih oblasti, ki vodijo samostojne statistike; 
lO.lahko pa tudi javna ali privatna podjetja po sklepih ali brez sklepov državnih'ali lokalnih 

oblasti. 

Zaradi takšnega stanja lahko evidenco državnih pomoči in letno poročilo oblikujemo le z 
ustreznim sistemom zbiranja ocen in individualnih podatkov po dajalcih pomoči in/ali 
imetnikih podatkov, ker v nekaterih primerih tudi dajalci pomoči nimajo ustreznih evidenc. 

Zaradi obsežnega dela in omejenega časa smo se odločili, da: 

2. zberemo podatke po dajalcih pomoči na ravni države (po ministrstvih in državnih skladih), 
3. za regionalni in lokalni nivo pa državne pomoči ocenimo na podlagi razpoložljive 

javnofinančne statistike. 

Podatkovna osnova za pripravo poročila za leti 1997 in 1998 je sledeča: 
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Tabela 9 
DAJALEC 
PODATKOV 

Zbiranje podatkov na državni ravni 
POKRIVANJE SHEM, INSTRUMENTI 
POMOČI —J. .. .-v 
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Ministrstvo za 
delo, družino in 
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gospodarske 

■dejavnosti 
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Ministrstvo 
gospodarske 
dejavnosti 

Dobili smo podatke 
ministrstva za leto 1997 in 
1998. Dobljeni podatki 
pokrivajo tudi državne 
pomoči, ki jih dodeljuje 
Zavod za zaposlovanje. 

Doblili smo podatke 
ministrstva za obe leti. 
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podatke o državni pomoči 
poštni dejavnosti preko 
podjetja Telekom. 
Državnih pomoči v letih 
1997 in 1998 ministrstvo 
ni imelo 
Podatke ministrstva smo 
dobili za obe leti. 
Pridobili smo podatke o 
subvencijah in kapitalskih 
naložbah iz javnofinančne 
statistike za vse občine v 
Sloveniji in za obe leti. 
Podatkov nismo pridobili 
in jih tudi ne moremo 
oceniti.     
Podatke smo dobili za leti 
1997 in 1998 za nivo 
države. 
Podatke smo dobili za 
obe leti. 

Državne pomoči lahko razporedimo v vse 
sheme po Instrumentu' oprostitve in 
zamike plačil carin in uvoznih davščin 

i Zdravstveni zavod ... Državne pomoči lahko razporedimo v vse 
Republike sheme.' Instrumenti'pomoči-so: davčne 
Slovenije olajšave in oprostitve, zamik, pri plačilu 

prispevkov, odpis plačila prispevkov 

Državnih pomoči pri 
oprostitvah plačila carin in 
uvoznih davščin ni. 
Podatke smo dobili za 
obe leti. 
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Podatke sklada 
pridobili za obe leti 

6.1.1. Metodologija zbiranje in ocenjevanje podatkov za leto 1997 

Podatki o državnih pomočeh za leto 1997 so bili zbrani in obdelani po posebni 
metodologiji, ki omogoča prehod in pretvorbo obstoječih državnih pomoči v Sloveniji v 
minimalne sheme in pravila EU. Posredovanje ustreznih podatkov zahteva dokajšnjo mero 
poznavanja tematike oziroma splošnih pravil o državnih pomočeh in v določeni meri tudi 
poznavanje vsaj osnovnih namenov pomoči po posameznih shemah EU. Pri tem pa so imeli 
dajalci podatkov večje ali manjše težave. 

Metodologijo sestavljata dve tabeli. Prva tabela zajema podatke o vseh državnih pomočeh 
državnih pomočeh po principu javnofinančne statistike. Vsako postavko iz prve tabele pa naj 
bi izpolnjevalci prilagodili oziroma pretvorili v drugo tabelo, kjer se obstoječi podatki 
prikažejo po evropskih predpisih (shemah in instrumentih). Tak način prikazovanja omogoča 
popolno zajetje državnih pomoči in služi za logično kontrolo tudi pri ocenjevanju elementov 
pomoči. 

Prva tabela prikazuje po stolpcih podatke za obdobje treh let {realizacija 1997, ocena 
realizacije 1998 in predlog proračuna 1999), po vrsticah pa podatke po instrumentih in 
namenih pomoči po proračunskih ter drugih javno finančnih postavkah za ministrstva, za 
posebne sklade pa po instrumentih in njihovih opredelitvah namenov. 

Namen druge tabele je razporeditev vsake pomoči (po instrumentu in namenu) v shemo EU. 
Medtem ko naj bi pri prvi tabeli izhajali iz podatkov proračunskih in drugih postavk bi morali 
pri drugi tabeli izhajati iz analitičnih evidenc prejemnikov pomoči, ki spremljajo vsako 
proračunsko ali drugo postavko. Druaa tabela prikazuje: 

2. Horizontalno po stolpcih: sheme pomoči po predpisih EU, 
3. Vertikalno po vrsticah pa osnovne podatke o posameznih oblikah naših pomoči, ki jih lahko 

uvstimo v posamezno shemo. Podatki, ki so bili zbrani vertikalno, so: 
• število prejemnikov pomoči, od tega: podjetja (javna podjetja), samostojni podjetniki 

posamezniki, kmetije in druge institucije; 
• ocena vrednosti državnih pomoči skupaj (v mio. SIT); 
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• ocena vrednosti državnih pomoči po dejavnostih (v mio. SIT): kmetijstvo, ribištvo, 
rudarstvo, predelovalna industrija (po NACE klasifikaciji: DA - proizvodnja hrane, 
pijač in tobačnih izdelkov, DB - proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznjenih izdelkov, 
DC - proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov, DD - obdelava in predelava lesa, DE - 
proizvodnja vlaknin, papirja; založništvo, tiskarstvo, DF - proizvodnja koksa, naftnih 
derivatov, jederskega goriva, DG - proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih 
vlaken, DH - proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, Dl - proizvodnja drugih 
nekovinskih mineralnih izdelkov, DJ - proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, DK - 
proizvodnja strojev in naprav, DL - proizvodnja električne, optične opreme, DM - 
proizvodnja vozil in plovil, DN - proizvodnja pohištva, drugih predelovalnih dejavnosti, 
reciklaža), gradbeništvo, trgovina, hoteli, transport in komunikacije, banke in finance, 
druge tržne storitve, nerazporejeno; 

• državne pomoči po instrumentih (v mio. SIT): dotacije, ugodna posojila, davčne olajšave 
in oprostitve, garancije, kapitalske naložbe, drugi instrumenti; 

• državne pomoči po namenih (v mio SIT): redno poslovanje in pokrivanje tekočih izgub, 
investicije, delovna sila, drugi nameni; 

• principi dodeljevanja pomoči (v mio SIT): ad hoc na podlagi vloge, na podlagi programa 
(investicijskega ali sanacijskega), na podlagi javnega razpisa po zakonu o javnih 
naročilih in po drugih predpisih. 

6.1.2. Metodologija vzpostavitve sistema evidenc za leto 1998 

Zbiranje podatkov o državnih pomočeh je za leto 1998 povsem drugačno kot za leto 1997. 
Medtem ko za leto 1997 zbiramo podatke sumarno po dajalcih pomoči, iih za leto 1998 do 
prejemnikih in na ta način oblikovuiemo tudi osrednjo evidenco kot sestavni del monitorina 
sistema nad državnimi pomočmi. 

Za vsakega prejemnika pomoči je izoblikovan računalniški zapis s sledečimi podatki: 

• matična številka prejemnika pomoči iz poslovnega registra podjetij in podjetnikov, 
• matična številka dajalca pomoči, 
• datum odobritve pomoči, 
• datum opravljene transakcije, 
• pravni temelj pomoči, 
• pravni akt pomoči, 
• instrument pomoči, 
• namen pomoči, 
• znesek transakcije bruto in pogoji (pri posojilih), 
• znesek pomoči 
• delež pomoči v vrednosti projekta. 

Matična številka prejemnika pomoči izhaja iz Poslovnega registra podjetij in samostojnih 
podjetnikov posameznikov, ki ga vodi Statistični urad Republike Slovenije. Ker se za kmetije 
register šele pripravlja, smo za kmete navedli njihove naslove. Na ta način se podatki o 
državnih pomočeh lahko povezujejo tudi z drugimi podatkovnimi bazami in s tem omogočajo 
tudi širšo analitično uporabo. 

Za matično številko daialca pomoči (v nekaterih primerih samo dajalca podatkov) smo razvili 
poseben sistem šifriranja. Posebne sisteme šifriranja smo vzpostavili tudi za instrumente 
pomoči in za namene pomoči. Pri šifrantu namenov smo upoštevali tako sheme pomoči kot 
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tudi posebne namene (npr. investicije) po posameznih shemah. 

Večnamenskost omogočajo tudi podatki o zneskih pomoči. Bruto znesek pomeni dejanski 
znesek transakcije, neto znesek pa dejanski znesek državne pomoči. Seveda sta bruto in 
neto zneska pri nekaterih instrumentih (npr. pri dotacijah) enaka. 

S oodatki o prejemnikih pomoči ravnamo v skladu s predpisi, ki ureiaio varstvo in zaščito 
individualnih podatkov. 

6.2. Ocenjevanje elemetov državnih pomoči 

Tako za 1997 kot za leto 1998 so dajalci pomoči oziroma dajalci podatkov emente pomoči 
ocenjevali. Pri ocenjevanju je bila za vse uporabljena enotna metodologija, s sledečimi 
izhodišči: 

OBLIKA POMOČI 

u M-a, 
' SKUPINA A1 

dotacijo 

• subvencije 
neposredno 

Hai > 

i- 

Tabela 10; Izhodišča ocenjevanja elementov državnih pomoči 
ELEMENT POMOČI 

- r j 

mm ■OSSp 
prejete dotacije (v večini 
po javnofinančni statistiki 

obresti, ki jih prejemniki prejmejo4 celotna vrednost 
noplačanega dela 

'-i- 

odpis dolga poslujoč' 
razmerij 

• prisilna poravnava in steč« aj podjetij 
1 : l*t ;r ■>,s<, • «« 'J,- f'- C <* - i*|| 

i 3iWr - »* m •*> ; 
m 
ll 

™ ,™ ■ > £ v*. , . ; 
podjetij iz kreditnih 

' 
-M- 

t® 
... A1: 

SKUPINA A2 
• odlog plač* ila davkov 

Ml |p V / ti 
, Jr; 

•\ •'*. 4' 

celotna vrednost 
primerov so to 
subvencije) 

prejete subvencije (ali 
obresti, če je država 

subvencioniranje za koristnika uredila 
j neposredno preko banke) __ 
| celotni znesek sredstev namenjen za te projekte 
| državne pomoči se uvrščajo med dotacije 
! celotna ocenjena vrednost odpisanega dolga* S 

>: ocenjeni zmanjšani znesek poravnave ali iztržka 
| iz stečajne mase v primerjavi z drugimi upniki 
| zaradi zavestno povzročenega 

neenakopravnega položaja države kot upnice v 
{ postopku poravnave ali stečaja* 

m davč« ne oprostitve in olajšave 

t''*: ' 
0< 

h 

m 

oprostitve in olajšave pri plač* 
za socialno varnost 

■''"v: r iT1't'■** 

i znesek obresti za zamik, izračunan na sedanjo 
.tđSGfeP. : . I. vrednost po realni letni referenčni obrestni meri 

(1997 = 11.5%; 1998 = 8.1%) oz. mesečni meri 
(1997 = 0.96%; 1998 = 0.68%), po linearni 

,C'' '■> \ metodi    __ 
med davčne oprostitve in olajšave ne sodijo vse 
tiste olajšave, ki imajo splošni značaj {npr.: 
olajšave davka na dobiček zaradi investiranja, 
olajšave iz naslova pokrivanja izgub iz preteklih 
let, ipd), temveč le olajšave, ki so specifične za 
določeno podjetje ali skupino podjetij (npr. 
olajšave za invalidska podjetja); element 
državne pomoči je celoten ocenjen znesek 
oprostitev in olajšav 

ilu prispevkov med oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov 
za socialno varnost velja enaka logika kot pri 
davčnih oprostitvah - med državne pomoči ne 
sodijo vse tiste olajšave, ki imajo splošni značaj; 
element pomoči je celoten ocenjen znesek 
oprostitev in olajšav 

i* *» 
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k<<V* . 
r SKUPINA B1 ; 

Konverzija terjatev v kapitalske naložbe 

ugodne prodaje državnega premoženja 

: udeležba na dobič* ku podjetja 

element državnih pomoči je v vseh tistih 
naložbah, ki nimajo ustvarjanje dobička kot 
primarnega cilja državne naložbe; element 
pomoči je ocenjena vrednost koristi za 
prejemnika pomoči* 
element pomoči je v primeru, kadar država ni v 
enakem položaju kot ostali nosilci terjatev, 
temveč v slabšem; element pomoči je ocenjena 
vrednost koristi prejemnika, ki jo ima zaradi 
^^ab^ega položaja države* 
element državne pomoči je razlika med 
prodajno ceno premoženja in njegovo tržno 
vrednostjo (licitacija - 3 ponudbe; cenitvena 

jj vrednost) 
del razdeljenega dobička, ki izhaja iz lastnine 
države v podjetju in se mu država odpove, je 
element državne pomoči   

SKUPINA C1 
•» ugodna posojila 

posojila podjetjem v težavah 

SKUPINA C2 
drugi viri pomoč« i 

T 

razlika mod stroški: kredita (obresti); ž ugodno 
obrestno mero in letno referenčno tržno 
obrestno mero (1997 = 11.5%, 1998 = 8.1%); 
izračun se izdela za celotno dobo kreditiranja 
(lahko poenostavljeno linearno za vsa leta 
enako) in vpiše v letu prejema kredita: (oz.; prve 
tranše)* 
za podjetja v težavah (v prestrukturiranju), ki na 
trgu nimajo možnosti pridobitve kredita, : je 
državria pomoč 20% vrednosti kredita ne glede 
na to, da je bil kredit izplačan po tržnih (ali celo 
slabših) pogoji!)      

:i ocenjene vrednosti pomoči (navedite, kako ste 
■ ocenjevali)      

Skupina D 
« D1 garancijo (zavarovanjo komercialnega rizika) 

• D1A garancijo (plač* ilo 
obveznosti) . 

Opombi: 
• Pri pomočeh, ki so označeni z znakom 

garantiranih 

razlika med državno garancijo, ki je brezplačna 
ali po nižji ceni in med tržno garancijo; element 
pomoči se kalkulira preko garantiranega zneska 
dolga in referenčno stopnjo za riziko (1997,: 

1998 - 1.7% na tromesečje) 
celotno plačilo garantiranih obveznosti 

mo v skrajnem primeru (če nismo razpolagali z ustreznimi podatki) 
element pomoči ocenili v vrednosti 20% od bruto zneska opravljene operacije. 
Za referenčno obrestno mero smo uporabili povprečno obrestno mero za dolgoročne kredite za osnovna 
sredstva v gospodarstvo (s tolarsko revalorizacijsko klavzulo). Podatek je uradno objavila Banka Slovenije v 
publikaciji Bilten Banke Slovenije 

Pri našem vrednotenju elementov pomoči je z vidika predpisov EU lahko sporno vrednotenje 
posojil slabim podjetjem. Evropska komisija namreč ocenjuje, da je v primeru, ko podjetje ne 
more dobiti posojila na trgu, celotna vrednost posojila državna pomoč. Pri našem 
ocenjevanju državnih pomoči pa smo kot element državne pomoči upoštevali le 20% bruto 
posojila. 

Pri nekaterih ostalih elementih pomoči pa smo pri ocenjevanju uporabili višje vrednosti 
(20%) kot evropska komisija. Evropska komisija je namreč dala pri pripravi poročila državam 
članicam priporočilo, da pri ocenjevanju elementov pomoči (če nimajo drugih razpoložljivih 
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podatkov) upoštevajo pri kapitalskih transakcijah in ugodnih posojilih element pomoči v 
višini 15% bruto vrednosti transakcije in pri garancijah 10%. Pri določitvi nekoliko višjega 
elementa pomoči kot ga ima EU za stare članice, smo sledili praksi ocenjevanja za nove 
dežele v Nemčiji, kjer je evropska komisija (Seventh survey) ocenjevala element državnih 
pomoči pri garancijah in ugodnih posojilih v višini 20% bruto vrednosti transakcije. 

6.3. Ocena popolnosti in transparentnosti podatkov 

Projektna skupina si je pri svojem delu kot cilj postavila zagotoviti vse podatke o državnih 
pomočeh na ravni države. Kljub velikemu prizadevanju, vseh podatkov za leti 1997 in 1998 
nismo mogli zbrati v ustrezni obliki, da bi lahko dovolj zanesljivo ocenili elemente državnih 
pomoči. Te vrste podatkov in državne pomoči iz lokalnih nivojev (občin) smo v poročilu 
upoštevali in sicer smo jih ocenili na podlagi javnofinančne statistike in poslovnih poročil 
javnih skladov. Stcpnia zaietja podatkov je zelo velika tako, da tudi manjkajoči podatki ne 
spreminjajo v tem poročilu podanih ugotovitev. 

i 

Pri preverjanju dobljenih podatkov od dajalcev pomoči za leto 1997 smo ugotovili še precej 
napak predvsem pri pravilnem razooreianiu v sheme EU. nekaj pa tudi pri ocenjevanju 
elementa pomoči. Podatkov za leto 1998, ki so zbrani po posameznih prejemnikih, nismo 
utegnili natančno preveriti. Ocenjujemo, da so napake največje ravno pri razporejanju 
pomoči predelovalne industrije v ustrezne sheme, kar nekoliko zmanjšuje stopnjo 
primerljivosti podatkov po shemah v predelovalni industriji med obema letoma. 

Pri zbiranju podatkov in pri pripravi poročila smo opazili tudi precej zamikov pri odpisovanju 
in konvertiranju starih dolgov bodisi iz kreditnih razmerij ali iz naslova neplačanih prispevkov 
in davkov. V letih 1997 in 1998 so se odpisovali dolgovi predvsem iz obdobja takoj po letu 
1990, kar v bistvu kaže določeno popačeno sliko o državnih pomoči za leti 1997 in 1998. 

Zelo hud problem pa predstavlja stanje terjatev, prav tako iz naslova kreditnih razmerij in 
neplačanih davkov in prispevkov. Te terjatve formalno še niso državne pomoči, vendar bo z 
odpisi prišlo dp elementov državnih pomoči v naslednjih letih in nam na ta način povzročilo 
veliko povečanje državnih pomoči, ki bodo po vsebini izvirale iz preteklih dogodkov. 

državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998 zadovoljiva, ni pa še povsem popolna, kar 
je predvsem posledica pomanjkanja podatkov za pretekla leta in zelo kratkega roka, ki ga je 
skupina imela pri. zbiranju podatkov in pripravi poročila. Izkazan porast državnih pomoči v 
letu 1998 v primerjavi z letom 1997 je delno posledica tudi popolnejšega in 
transparentneišega zaietia podatkov v letu 1998 kot v letu 1997. vendar je kljub temu 
izkazana rast tudi posledica dejanske rasti, ki ie po iavnofinančni statistiki evidentna že od 
leta 1996. Res pa je tudi, da vse državne pomoči v letih 1997 in 1998 ne izhajajo iz tekočih 
let, temveč so tudi posledica dodeljevanja pomoči v preteklih (predvsem saniranje povsem 
propadajočih podjetij), kar se kaže predvsem pri vnovčevanju državnih garancij ter raznih 
konverzijah zapadlih proračunskih in davčnih terjatev. 
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naročilnica 

Irne in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Davčna številka:. 

naročam  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

^ena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



 ^ 
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 -222 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje • Cena Izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Drža^' 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761 -215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISS" 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od proms" 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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