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Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 50/2010, stran 7424 
 
Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z 2. točko prvega odstavka 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, 69/08, 19/09, 49/09 in 83/09) izdaja Agencija za zavarovalni 
nadzor 
 

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 

kapitala zavarovalnic 
 

1. člen 
 
Obrazca MKP in MKZ-3, ki sta priloga Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 
kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 137/06) in sta njegov sestavni del, se nadomestita z 
obrazcema, ki sta priloga tega sklepa. 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

3. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 25/07). 
 
Ljubljana, dne 16. junija 2010 
 
EVA 2010-1611-0123 
 

Predsednik Strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
dr. Mihael Perman l. r. 

 
 



Zavarovalna skupina premoženjskih zavarovanj MKP
 

Izračun minimalnega kapitala

Zavarovalnica:
Na dan:

Rezultat na osnovi premijskega in škodnega količnika ter 2. odstavka 111. člena ZZavar

 Tekoče leto  Predhodno 
leto  Tekoče leto  Predhodno 

leto 

 Vsota obračunanih kosmatih zavarovalnih premij * 1
 Kosmate prenosne premije na začetku upoštevanega obdobja * 2
 Kosmate prenosne premije na koncu upoštevanega obdobja * 3
 Vsota kosmatih prihodkov od premij ([1] + [2] - [3]) 4
 Vsota zavarovalnih premij (večji od [1] oziroma [4]) 5

 vsota zavarovalnih premij do zneska A** x 18/100 6
 vsota zavarovalnih premij nad zneskom A** x 16/100 7
 vsota zavarovalnih premij do zneska A** x 18/300 8
 vsota zavarovalnih premij nad zneskom A** x 16/300 9

 Skupaj ([6] + [7] oziroma [8] + [9]) 10
 Lastni delež (večji od POM-1 [13] oziroma 0,50) 11
 Rezultat na osnovi premijskega količnika( [10] * [11] ) 12
 Upoštevano obdobje (če POM-2 [3] ≤ 0,5 zadnja 3 leta, drugače zadnjih 7 let) 13
 Obračunani kosmati zneski škod v upošt. obdobju* (POM-2 [i, 7 oziroma 13] ) 14
 Kosmate škodne rezerv. na začetku upošt. obdobja* (POM-2 [d ali h, 9 oz. 15]) 15
 Kosmate škodne rezerv. na koncu upošt. obdobja*   (POM-2 [a, 9 oziroma 15]) 16
 Uveljavljene regresne terjatve v upoštevanem obdobju* (POM-2 [i, 11 oziroma 17]) 17
 Letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin ( ([14] - [15] + [16] - [17]) / [13] ) 18

 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do zneska B** x 26/100 19
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad zneskom B** x 23/100 20
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do zneska B** x 26/300 21
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad zneskom B** x 23/300 22

 Skupaj ( [19] + [20] oziroma [21] + [22] ) 23
 Rezultat na osnovi škodnega količnika ( [23] * [11] ) 24
 Kosmate rezervacije za starost 25
 Lastni delež (večji od POM-1 [16] oziroma 0,85) 26
 Rezultat na osnovi drugega odstavka 111. člena ZZavar ( 0,04 * [25] * [26] ) 27
* V zavarovalnih vrstah 11, 12 in 13 so zneski povečani za 50%.
** Zneska A in B sta določena v 110. členu ZZavar

Datum: Podpis odgovorne osebe:

v EUR

 Skupina premoženjskih 
zavarovanj, razen zdrav. zav., 

za katera veljajo določila 6. 
odst. 110. člena ZZavar 

  Zdravstvena zavarovanja, 
za katero veljajo določila 6. 

odst. 110. člena ZZavar 



Zavarovalna skupina življenjskih zavarovanj MKZ-3
Dodatna zavarovanja in zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni

Zavarovalnica:
Na dan:

Premijski količnik v EUR

Tekoče leto  Predhodno leto Tekoče leto  Predhodno leto 
 Kosmata obračunana zavarovalna premija 1
 Kosmate prenosne premije na začetku upoštevanega obdobja 2
 Kosmate prenosne premije na koncu upoštevanega obdobja 3
 Vsota kosmatih prihodkov od premij ([1] + [2] - [3]) 4
 Vsota zavarovalnih premij (večji od [1] oziroma [4]) 5

 vsota zavarovalnih premij do zneska A* x 18/100 6
 vsota zavarovalnih premij nad zneskom A* x 16/100 7

 Skupaj ([6] + [7]) 8
 Lastni delež (večji od MKZ-2 [13] ali MKZ-2 [26] oziroma 0,50) 9
 Rezultat na osnovi premijskega količnika([8]*[9]) 10
* Znesek A je določen v 110. členu ZZavar

Škodni količnik v EUR

Tekoče leto  Predhodno leto Tekoče leto  Predhodno leto 
 Obračunani kosmati zneski škod v upoštevanem obdobju ( MKZ-2 [e, 4 oziroma 17] ) 11
 Kosmate škodne rezerv. na začetku upoštevanega obdobja ( MKZ-2 [d, 6 oziroma 19] ) 12
 Kosmate škodne rezerv. na koncu upoštevanega obdobja   ( MKZ-2 [a, 6 oziroma 19]) 13
 Uveljavljene regresne terjatve v obdobju ( MKZ-2 [e, 15 oziroma 28]) 14
 Letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin ( ([11] - [12] + [13] - [14]) / 3 ) 15

 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do zneska B** x 26/100 16
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad zneskom B** x 23/100 17

 Skupaj (16] + [17]) 18
 Rezultat na osnovi škodnega količnika ([18]*[9]) 19
** Znesek B je določen v 110. členu ZZavar

 Minimalni kapital v EUR

Tekoče leto  Predhodno leto Tekoče leto  Predhodno leto 

 Minimalni kapital na osnovi premijskega in škodnega količnika ( večji od [10] oziroma [19] ) 20

Datum: Podpis odgovorne osebe:

Dodatna zavarovanja Zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni

Dodatna zavarovanja Zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezni

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi 
nezgode ali bolezniDodatna zavarovanja




