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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 85/2005, stran 8786 
 
Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 5. točke 109. člena in petnajstega 
odstavka 118. člena ter na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja   
  
 

Sklep 
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 

izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij 
 

1. člen 
 
V prvem odstavku 1. člena Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun 
zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01 in 69/01) se besedilo »Uradni list RS, št. 
13/00 in 91/00« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo«.  
 

2. člen 
 
V 4. členu se besedilo »in 5. do 9. člena« nadomesti z besedilom »in 5. do 19. člena«.  
 

3. člen 
 
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Če je delež škod za posamezno leto negativen, se v izračunu povprečnega deleža škod in 
standardnega odklona deleža škod upošteva, da je delež škod za to leto enak nič.« 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji. 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se beseda »četrtega« nadomesti 
z besedo »petega«. 
Dosedanji četrti odstavek postane peti in se spremeni tako, da se beseda »četrtega« nadomesti z 
besedo »petega« in beseda »tretjega« se nadomesti z besedo »četrtega«.  
Dosedanji peti odstavek postane šesti in se spremeni tako, da se beseda »sedmega« nadomesti 
z besedo »osmega«.  
 

4. člen 
 

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi: 
 

»Izravnalne rezervacije – kreditna zavarovanja 
 

9.a člen 
 
(1) Ne glede na določbo 9. člena tega sklepa se izravnalne rezervacije za zavarovalno vrsto 
kreditnih zavarovanj  
(14. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar) izračunajo v skladu z določili tega člena.  
(2) Zavarovalnica mora na koncu vsakega obračunske-ga leta povečati izravnalne rezervacije v 
zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj, če je tehnični izid zavarovalne vrste za to obdobje 
pozitiven. Povečanje izravnalne rezervacije je enako 75% tehničnega izida v zavarovalni vrsti 

 
 



kreditnih zavarovanj, vendar ne več kot 12% obračunane čiste premije v tej zavarovalni vrsti 
oziroma dokler stanje izravnalnih rezervacij ne doseže zgornje meje obveznosti.  
(3) Zavarovalnica zmanjša izravnalne rezervacije v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj, če je 
tehnični izid negativen. Zmanjšanje izravnalnih rezervacij je po vrednosti enako negativnemu 
tehničnemu izidu, vendar ne več, kot znaša stanje izravnalnih rezervacij v tej zavarovalni vrsti na 
koncu preteklega obračunskega leta.  
(4) Zgornja meja obveznosti v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj je enaka 150% največje 
obračunane čiste premije v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj v zadnjih petih obračunskih letih. 
Opazovano obdobje petih let vključuje tudi obračunsko leto, za katero računamo izravnalne 
rezervacije. Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena je zavarovalnica dolžna 
zmanjšati stanje izravnalnih rezervacij, če je stanje izravnalnih rezervacij na koncu leta večje od 
zgornje meje obveznosti.  
(5) Tehnični izid za zavarovalno vrsto kreditnih zavarovanj se izračuna tako, da se upoštevajo vsi 
prihodki in odhodki tekočega leta vključno s stroški poslovanja za kreditna zavarovanja, razen 
spremembe izravnalnih rezervacij.  
(6) Obračunana čista premija je za potrebe izračuna izravnalnih rezervacij v zavarovalni vrsti 
kreditnih zavarovanj enaka obračunani kosmati zavarovalni premiji, vključno s premijo sprejeto iz 
sozavarovanja, zmanjšani za obračunane pozavarovalne premije in oddane sozavarovalne 
premije.  
(7) Izhodiščno stanje za izračun izravnalnih rezervacij na koncu prvega, drugega in tretjega 
četrtletja tekočega obračunskega leta je stanje izravnalnih rezervacij na koncu preteklega 
obračunskega leta. Stanje izravnalnih rezervacij na zadnji dan prvega, drugega in tretjega 
četrtletja se izračuna v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena na osnovi tehničnega 
izida za obdobje od 31. 12. preteklega obračunskega leta do zadnjega dneva prvega ali drugega 
ali tretjega četrtletja oziroma obračunane čiste premije v tem obdobju. Zgornja meja obveznosti 
na zadnji dan prvega, drugega in tretjega četrtletja tekočega obračunskega leta je enaka zgornji 
meji obveznosti na koncu preteklega obračunskega leta.«  
 

5. člen 
 
V prvem odstavku 13. člena se beseda »pemije« nadomesti z besedo »premije«.  
 

6. člen 
 
(1) Zavarovalnice prvič izračunajo izravnalne rezervacije za zavarovalno vrsto kreditnih 
zavarovanj v skladu s tem sklepom po stanju na dan 31. 12. 2005.  
(2) Zavarovalnice pri povečanju ali zmanjšanju stanja izravnalnih rezervacij v zavarovalni vrsti 
kreditnih zavarovanj na dan 31. 12. 2005 upoštevajo stanje izravnalnih rezervacij na dan 31. 12. 
2004.  
 (3) Ne glede na določbo predhodnega odstavka lahko zavarovalnice, katerih stanje izravnalnih 
rezervacij za kreditna zavarovanja je na dan 31. 12. 2004 večje od zgornje meje za ta 
zavarovanja na dan 31. 12. 2005, določijo zgornjo mejo obveznosti za kreditna zavarovanja na 
naslednji način:  
– zgornja meja obveznosti na dan 31. 12. 2005 se do-loči kot vsota zgornje meje na dan 31. 12. 
2005, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa, in 4/5 razlike med stanjem 
izravnalnih rezervacij za kreditna zavarovanja na dan 31. 12. 2004 in zgornjo mejo obveznosti na 
dan  
31. 12. 2005, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa;  
– zgornja meja obveznosti na dan 31. 12. 2006 se do-loči kot vsota zgornje meje na dan 31. 12. 
2006, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa, in 3/4 razlike med stanjem 
izravnalnih rezervacij za kreditna zavarovanja na dan 31. 12. 2005 in zgornjo mejo obveznosti na 
dan  
31. 12. 2006, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa;  
– zgornja meja obveznosti na dan 31. 12. 2007 se do-loči kot vsota zgornje meje na dan 31. 12. 
2007, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa, in 2/3 razlike med stanjem 
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izravnalnih rezervacij za kreditna zavarovanja na dan 31. 12. 2006 in zgornjo mejo obveznosti na 
dan 31. 12. 2007, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa;  
– zgornja meja obveznosti na dan 31. 12. 2008 se do-loči kot vsota zgornje meje na dan 31. 12. 
2008, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa, in 1/2 razlike med stanjem 
izravnalnih rezervacij za kreditna zavarovanja na dan 31. 12. 2007 in zgornjo mejo obveznosti na 
dan 31. 12. 2008, izračunane v skladu s četrtim odstavkom 9.a člena sklepa.  
 

7. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Ljubljana, dne 14. septembra 2005.  
 

Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 

dr. Mihael Perman l. r. 
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