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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 8/2009, stran 632 
 
Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z 8. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 
256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
9/07,  102/07 in 69/08) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor 
 

 
 

Sklep o spremembah in dopolnitvah  
Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov 

 
 

 
1. člen 

 
Obrazce St-14, St-14/A, St-15, St-15/A, St-29, St-37 in St-38, ki so priloga Sklepa o pošiljanju 
zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 125/06, 118/07 in 120/08) in so njegov 
sestavni del, se nadomesti z obrazci, ki so priloga tega sklepa. 

 
2. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zavarovalnice 
prvič poročajo po določbah tega sklepa po stanju na dan 31. 3. 2009 in za obdobje od 1. 1. 2009 
do 31. 3. 2009. 
 
 
Ljubljana, 28 januar 2009. 
 
 

 Predsednik Strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 

dr. Mihael Perman l. r.  
 



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kreditno zavarovanje St-14

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 12)
2 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini
3 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini
4 Zavarovanje potrošniških kreditov
5 Zavarovanje stanovanjskih kreditov
6 Zavarovanje kreditov zasebnikom
7 Zavarovanje kreditov pravnim osebam
8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov
9 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

10 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu
11 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic
12 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kreditno zavarovanje St-14/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 12)
2 Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini
3 Zavarovanje terjatev v notranji trgovini
4 Zavarovanje potrošniških kreditov
5 Zavarovanje stanovanjskih kreditov
6 Zavarovanje kreditov zasebnikom
7 Zavarovanje kreditov pravnim osebam
8 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov
9 Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

10 Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu
11 Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic
12 Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kavcijsko zavarovanje St-15

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 10)
2 Zavarovanje carinskega dolga
3 Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj
4 Zavarovanje resnosti ponudbe
5 Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti
6 Zavarovanje vračila predplačila
7 Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku
8 Zavarovanje garancije za plačilne kartice
9 Zavarovanje karnetov
10 Vsa druga kavcijska zavarovanja
* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    
Država v kateri zavarovanje krije nevarnosti:
Način opravljanja zavarovalnih poslov:
Statistični bilten za zavarovalno vrsto:
Kavcijsko zavarovanje St-15/A

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Število 
zavarovanj

Obračunana zavarovalna 
premija Število škod

Obračunana kosmata 
zavarovalnina *

a b 1 2 3 4
1 SKUPAJ (2 do 10)
2 Zavarovanje carinskega dolga
3 Zavarovanje nesolventnosti organizatorjev turističnih potovanj
4 Zavarovanje resnosti ponudbe
5 Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti
6 Zavarovanje vračila predplačila
7 Zavarovanje odprave napak v garancijskem roku
8 Zavarovanje garancije za plačilne kartice
9 Zavarovanje karnetov
10 Vsa druga kavcijska zavarovanja
* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___              Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zap. št. 
vrstice

Zavarovanje
Zavarovanja Škode



Zavarovalnica:    

Odškodnine oz. zavarovalnine za dolgoročna zavarovanja St-29

Obdobje: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

Čista odškodnina oz. 
zavarovalnina* 

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)
2 Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 10)
3 - zavarovanje za primer smrti
4 - zavarovanje za primer doživetja
5 - mešano zavarovanje
6 - rentno zavarovanje (razen pod številko 7) 
7 - rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1
8 - zavarovanje z vračilom premije
9 - vsa druga življenjska zavarovanja 
10 - dodatna zavarovanja
11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (12 + 13)
12 - zavarovanje za primer poroke
13 - zavarovanje za primer rojstva
14 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- točka 21 (15 + … + 18)
15 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo
16 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije
17 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo
18 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije
19 Tontine-točka 22
20 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 (21 + 22)
21 - prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1
22 - vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
23 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24
24 Zdravstvena zavarovanja
25 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

* ne vsebuje cenilnih stroškov

______________, dne _____20___                  Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Znesek, oddan v 
pozavarovanje*

Znesek v odškodninah 
sprejetih sozavarovanj*

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata odškodnina oz. 
zavarovalnina zavarovanj 

in sozavarovanj*

Znesek, oddan v 
sozavarovanje*



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Matematična rezervacija dolgoročnih zavarovanj St-37
Vrsta pogodbe: zavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista matematična 
rezervacija

(1 - 2 - 3)

a b 1 2 3 4 5
1 SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)
2 Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 10)
3 - zavarovanje za primer smrti
4 - zavarovanje za primer doživetja
5 - mešano zavarovanje
6 - rentno zavarovanje (razen pod številko 7) 
7 - rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1
8 - zavarovanje z vračilom premije
9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja
11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (12 + 13)
12 - zavarovanje za primer poroke
13 - zavarovanje za primer rojstva
14 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- točka 21 (15 + … + 18)
15 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo
16 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije
17 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo
18 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije
19 Tontine-točka 22
20 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 (21 + 22)
21 - prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1
22 - vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
23 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24
24 Zdravstvena zavarovanja
25 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

______________, dne _____20___                               Žig: Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Metematična 
rezervacija 
sprejetih 

sozavarovanj

Zap. št. 
vrstice

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja
Kosmata matematična 
rezervacija zavarovanj 

in sozavarovanj

Znesek, oddan v 
sozavarovanje

Znesek, oddan v 
pozavarovanje



Zavarovalnica:    

Obračunane rezervacije na zadnji dan:
Matematična rezervacija dolgoročnih pozavarovanj St-38

pozavarovanje
Obdobje: 
Poslovno leto: 

Čista matem. 
rezervacija 

sprejetih cesij

Čista matem. 
rezervacija 
sprejetih 
retrocesij

Čista matem. 
rezervacija 

skupaj 

(1 - 2) (4 - 5) (3 + 6)

a b 1 2 3 4 5 6 7
1 SKUPAJ (2 + 11 + 14+ 19 + 20 + 23 + 24 + 25)
2 Življenjsko zavarovanje-točka 19 (3 + … + 10)
3 - zavarovanje za primer smrti
4 - zavarovanje za primer doživetja
5 - mešano zavarovanje
6 - rentno zavarovanje (razen pod številko 7) 
7 - rentno zavarovanje - izplačila po pokojninskih načrtih po ZPIZ-1
8 - zavarovanje z vračilom premije
9 - vsa druga življenjska zavarovanja 

10 - dodatna zavarovanja
11 Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva-točka 20 (12 + 13)
12 - zavarovanje za primer poroke
13 - zavarovanje za primer rojstva
14 Življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov oz. na enote kritnih skladov- točka 21 (15 + … + 18)
15 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov z garancijo
16 - življenjsko zavarovanje vezano na enote investicijskih skladov brez garancije
17 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada z garancijo
18 - življenjsko zavarovanje vezano na enote kritnega sklada brez garancije
19 Tontine-točka 22
20 Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil-točka 23 (21 + 22)
21 - prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1
22 - vsa druga zavarovanja s kapitalizacijo izplačil
23 Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni-točka 24
24 Zdravstvena zavarovanja
25 Vse druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati kritni sklad/matematično rezervacijo po 127. členu ZZavar

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Kosmata matem. 
rezervacija 
sprejetih 
retrocesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 
sprejetih 
retrocesij

Zap. št. 
vrstice Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata 
matematična 
rezervacija iz 
sprejetih cesij

Znesek, oddan v 
retrocesijo 

sprejetih cesij


