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ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠTEVILKA 3: Predlog Zakona o zavarovalništvu 

1. Navedba gradiva, ki se popravlja:

NOVO GRADIVO ŠTEVILKA 2: Predlog Zakona o zavarovalništvu 

2. Besedilo popravkov:

Na podlagi mnenja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo št.: 401-3/2014/21 z dne 
15. 6. 2015 so bili v vladnem gradivu narejeni popravki v drugem odstavku 552. člena, tako da 
je njegova vsebina jasneje zapisana in se sedaj glasi:

»(2) Kadar je plačnik provizije zavarovalnemu posredniku ali zavarovalno posredniški družbi ali 
banki iz petega odstavka 558. člena tega zakona zavarovalnica, se na zavarovalni polici označi, 
da je bila zavarovalna pogodba sklenjena s posredovanjem zavarovalnega posrednika. V tem 
primeru se na zavarovalni polici navede osebno ime oziroma firma zavarovalnega posrednika, 
zavarovalno posredniške družbe ali banke iz petega odstavka 558. člena tega zakona in višina 
provizije ali kakršnegakoli drugega plačila, ki ga je zavarovalni posrednik, zavarovalno 
posredniška družba ali banka iz petega odstavka 558. člena tega zakona upravičena zahtevati 
od zavarovalnice iz naslova posredovanja pri sklenitvi zavarovalne pogodbe.«.

Popravke je bilo potrebno narediti tudi v šestem odstavku 580. člena, ki se sedaj glasi:

»(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v predpisih iz prvega odstavka 254. člena, drugega 
odstavka 254. člena in četrtega odstavka 255. člena tega zakona za pokojninske družbe 
predpiše posebne zahteve.«.

Opravljeni so bili tudi nomotehnični in redakcijski popravki skladno z mnenjem Službe Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo.

V gradivu so so bili upoštevani tudi predlogi Agencije za zavarovalni nadzor, s katerimi se v 
slovenski pravni red prenašajo Smernice EIOPA-e. Na podlagi prejetih praktičnih vprašanj so 
bile narejene spremembe ureditve aktuarske funkcije, in sicer glede ureditve ugotavljanja 
izpolnjevanja potrebnih pogojev za nosilca aktuarske funkcije, ki bo bolj enakovreden 
preostalima funkcijama (razen notranje revizije, kjer se zahteva naziv, pridobljen od 
Slovenskega instituta za revizijo). Dodatne spremembe vladnega gradiva so bile potrebne 



zaradi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35, ki  postavlja pri organih vodenja in nadzora 
tudi zahtevo po tem, da je v organu kot celoti zagotovljena ustrezna raznolikost kvalifikacij, 
znanja in izkušenj.

S spoštovanjem,  

                                                                                  mag. Mateja Vraničar
                                                                                   državna sekretarka

Priloga: 
 Predlog Zakona o zavarovalništvu 
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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o o zavarovalništvu– redni postopek – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade: 
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji … seji dne …. pod točko ... sprejela sklep:

»Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o zavarovalništvu in ga predloži 
Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po rednem postopku.«.

Priloga:

– Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu

Sklep prejmejo:

– Državni zbor Republike Slovenije
– Ministrstvo za finance
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov
/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za in finančni sistem
Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem
Janja Jereb, sekretarka
Veronika Pleteršek, svetovalka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Agencija za zavarovalni nadzor

Sodelovanje zunanjih strokovnjakov nima finančnih posledic za državni proračun.

4 Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
dr. Dušan Mramor, minister za finance
Irena Sodin, državna sekretarka
mag. Mateja Vraničar, državna sekretarka
Metod Dragonja, državni sekretar
Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem
Aleš Butala, vodja Sektorja za finančni sistem



Janja Jereb, sekretarka
Veronika Pleteršek, svetovalka

5. Kratek povzetek gradiva
Zakon je sistemski zakon na področju zavarovalništva in tako prinaša rešitve na področjih: 
– pogojev za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v 

Republiki Sloveniji;
– pogojev za nadzor zavarovalniških in pozavarovalniških skupin; 
– pogojev za reorganizacijo in prenehanje zavarovalnic in pozavarovalnic;
– pogojev pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo storitve 

zavarovanja in pozavarovanja na območju Republike Slovenije;
– pravil delovanja Agencije za zavarovalni nadzor pri opravljanju pristojnosti in odgovornosti po tem 

in drugih zakonih ter
– pogojev za zavarovalno zastopanje in posredovanje. 

Cilj predloga zakona je v slovenski pravni red prenesti Direktivo 2009/138/ES Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II) spremenjeno z Direktivo 2011/89/EU Evropskega  Parlamenta in Sveta 
z dne 16. novembra 2011 o spremembi direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES 
glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu in z Direktivo 2014/51/EU 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 
2009/138/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede pristojnosti 
Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter 
Evropskega nadzornega organa (Evropskega organa za vrednostne papirje in trge) (Omnibus II).  

Cilj predloga zakona je tudi posodobiti vsa področja v Zakonu o zavarovalništvu, ki ne prenašajo 
predhodno omenjene direktive.  

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40 000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje,vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumenta razvojnega načrtovanja:

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40 000 EUR
Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.



OBRAZLOŽITEV:
Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3

Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
z m a n j š a n j e  (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene :

Ime proračunskega 
uporabnika 

 Ši f r a  i n  n a z i v  
ukrepa, projekta

 Š i f r a  i n  n a z i v  
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za 
t+1

SKUPAJ:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Š i f r a  i n  n a z i v  
proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za 
t+1 

SKUPAJ:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:



projektih sprejetih proračunov

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim 
se bodo dosegli cilji vladnega gradiva in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na 
katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko 
II.b.). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
- proračunski uporabnik, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral nov projekt 
oziroma ukrep je treba izpolniti tudi točko II.b., saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oz. veljavni projekti in ukrepi.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a. in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna./

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40 000 EUR
Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA

Datum objave: 20. 10. 2014

V razpravo so bili vključeni: 
- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti, 
- občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Prejeti predlogi so bili pretežno upoštevani.

Bistvena nerešena vprašanja:
__________________________________________________________________________

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o ……., kar je razvidno v predlogu 
predpisa. /



9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti

DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA
                  
               

                 mag. Mateja Vraničar
                                          državna sekretarka

PRILOGA: 
- Predlog zakona (uvod, besedilo členov, obrazložitev členov in besedilo členov, ki 

se spreminjajo)



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE                                                                      PREDLOG

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne …. pod točko ... sprejela 

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o zavarovalništvu in ga predloži 
Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po rednem postopku.

       mag. Darko Krašovec
    GENERALNI SEKRETAR

Številka:
Ljubljana, …………………           
                                                    

Priloga:

– Predlog Zakona o zavarovalništvu

Prejmejo:
– Državni zbor Republike Slovenije
– Ministrstvo za finance
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
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