
 

    

        
 
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 501. člena in 511. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 
93/15) ter prvega odstavka 363. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C in 102/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja 
 

TARIFO 
o taksah in nadomestilih 

 
1. člen 

 
S to tarifo o taksah in nadomestilih (v nadaljnjem besedilu: tarifa) se za opravljanje javnih pooblastil 
določa: 
1. višina taks za odločanje o posamičnih zadevah (v nadaljnjem besedilu: taksa za odločanje), 
2. višina letnih nadomestil, ki so jih za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke prvega odstavka 280. 

člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), iz prve 
in druge alineje 360. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 
– ZUJF-C in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali po drugem zakonu dolžne plačevati osebe, 
nad katerimi Agencija za zavarovalni nadzor opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: letno 
nadomestilo), 

3. višina nadomestil za izrekanje ukrepov nadzora iz 3. točke prvega odstavka 280. člena ZZavar-1 in 
za opravljanje drugih nalog (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki jih Agencija za zavarovalni 
nadzor opravlja po: 
- ZZavar-1, 
- ZPIZ-2, 
- Zakonu o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13; v 

nadaljnjem besedilu: ZMbNFS), 
- Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13; v nadaljnjem 

besedilu: ZFK), 
- Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 

2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v 
nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba) ali 

- drugih zakonih ter 
4. višina taks za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc, izdelavo fotokopij listin ali dvojnikov odločb, 

soglasij, odredb in sklepov (v nadaljnjem besedilu: taksa za potrdilo). 
 

2. člen 
 

V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
- zavarovalnica je pravna oseba iz prvega in drugega odstavka 8. člena ZZavar-1, 
- zavarovalni in pozavarovalni pool je pravna oseba iz 536. člena ZZavar-1, 
- namenska družba je pravna oseba iz 539. člena ZZavar-1, 
- zavarovalno zastopniška družba je pravna oseba iz prvega odstavka 544. člena ZZavar-1, 
- zavarovalno posredniška družba je pravna oseba iz prvega odstavka 549. člena ZZavar-1, 
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- Slovensko zavarovalno združenje je pravna oseba iz prvega odstavka 578. člena ZZavar-1, 
- zavarovalnica v zavarovalniški skupini je zavarovalnica iz 19. člena ZZavar-1, 
- pokojninska družba je pravna oseba iz 328. člena ZPIZ-2 ali pravna oseba iz prvega odstavka 337. 

člena prej veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10-
ZUKN, 61/10- ZSVarPre, 79/10-ZPKDPIZ, 94/10-ZIU, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF; v nadaljnjem 
besedilu: ZPIZ-1), 

- banka je pravna oseba iz petega odstavka 558. člena ZZavar-1, 
- druga oseba je oseba iz 275. člena ZZavar-1, 
- upravljavec pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad, oziroma upravljavec skupine 

kritnih skladov je pokojninska družba ali zavarovalnica, ki opravlja dejavnost upravljanja 
pokojninskih skladov po ZPIZ-2, 

-  uprava je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja in izvršni direktorji v enotirnem sistemu 
upravljanja in 

-  nadzorni svet je nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja in upravni odbor v enotirnem 
sistemu upravljanja.  

 
3. člen 

 
(1)  Določbe te tarife, ki veljajo za zavarovalnico, veljajo tudi za pokojninsko družbo, če za 

pokojninsko družbo ni izrecno določeno drugače. 
(2)  Določbe te tarife, ki veljajo za zavarovalnico, se smiselno uporabljajo tudi za: 
 -  zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, banke, Slovensko 

zavarovalno združenje in zavarovalni oziroma pozavarovalni pool, 
 - zavarovalnice držav članic in tretjih držav in njihove podružnice, v okviru z zakonom 

določenih pristojnosti Agencije za zavarovalni nadzor, 
  - zavarovalnice, ki so v zavarovalniški skupini, 
 - druge osebe, nad delovanjem katerih ima Agencija za zavarovalni nadzor po določbah 

ZZavar-1 ali drugih zakonov pristojnost za izvajanje nadzora. 
 
(3) Določbe te tarife o zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi 

za samostojnega podjetnika posameznika iz tretjega odstavka 544. člena ZZavar-1 oziroma iz 
tretjega odstavka 549. člena ZZavar-1. 

 
4. člen 

 
(1)  Višina taks za odločanje, letnih nadomestil, nadomestil in taks za potrdila je določena v točkah, in 

sicer v Prilogi 1, ki je sestavni del te tarife, razen, kjer je s to tarifo določeno drugače. 
 
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4,20 EUR. 
 
(3) Znesek takse za odločanje, nadomestila in takse za potrdila se izračuna kot zmnožek števila točk 

za posamezno obveznost in vrednosti točke, če ni s to tarifo določeno drugače. 
 
(4) Znesek letnih nadomestil se določi v odstotku od prihodka zavezanca, ki predstavlja osnovo za 

obračun. 
 

5. člen 
 
(1) Takse za odločanje, letna nadomestila, nadomestila in takse za potrdila iz te tarife se plačujejo na 

račun Agencije za zavarovalni nadzor, IBAN SI56011006370164439. V primeru reguliranega 
čezmejnega plačila se na plačilnem nalogu navede BIC kodo BSLJSI2X in SHA opcijo stroškov. 
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(2) Šteje se, da je taksa za odločanje, letno nadomestilo, nadomestilo in taksa za potrdilo iz te tarife 

plačana tistega dne, ko sredstva prispejo na račun Agencije za zavarovalni nadzor. 
 

6. člen 
 
Vrednost točke se poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5% vrednosti cen življenjskih 
potrebščin, ki velja na dan uveljavitve tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke. Novo vrednost 
točke objavi Agencija za zavarovalni nadzor s sklepom, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 

7. člen 
 
(1)  Zavezanec za plačilo takse za odločanje je vložnik zahteve.  
 
(2) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila in nadomestila je oseba, nad katero Agencija za 

zavarovalni nadzor opravlja nadzor. 
 
(3) Zavezanec za plačilo takse za potrdilo je vložnik zahteve.  
 

8. člen 
 
Če v tej tarifi ni določeno drugače, nastane obveznost za plačilo: 
1. takse za odločanje: 

- v primeru zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma druge zahteve, z dnem 
vložitve zahteve, 

- v primeru vložitve ugovora na Agencijo za zavarovalni nadzor, z dnem vložitve ugovora; 
2. letnega nadomestila:  
 -  kot je določeno v Tarifni številki 54 Priloge 1; 
3. nadomestila:   
 -  v petnajstih dneh od vročitve sklepa; 
4. takse za potrdilo:  
 -  v primeru zahteve za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc, izdelavo fotokopij listin ali izdelavo 

  dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov, z dnem vložitve zahteve. 
 

9. člen 
 
Plačila takse za potrdilo so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru 
izvrševanja njihovih javnih pooblastil. 
 

10. člen 
 
Če plačani zneski taks za odločanje, letnih nadomestil, nadomestil in taks za potrdila v posameznem letu 
presežejo dejanske stroške opravljanja nadzora, lahko Agencija za zavarovalni nadzor: 
1.  s sklepom, ob soglasju Vlade Republike Slovenije, odloči, da se vse ali posamezne skupine 

zavezancev za določen čas oprosti plačevanja dela ali celotnih mesečnih obveznosti za plačilo 
letnega nadomestila ali 

2. s sklepom odloči, da se plačani zneski letnih nadomestil v delu, v katerem presežejo dejanske 
stroške opravljanja nadzora, zavezancem vrnejo pred koncem koledarskega leta, v katerem so bili 
plačani. 
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11. člen 

 
Z dnem uveljavitve te tarife se preneha uporabljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 
89/02, 74/05, 103/08, 105/13 in 93/15 – ZZavar-1), razen 1. in 2. točke drugega odstavka Tarifne številke 
27 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02, 74/05, 103/08, 105/13 in 93/15 – ZZavar-1), 
ki se prenehata uporabljati 1. januarja 2017, ko se začneta uporabljati 1. in 2. točka drugega odstavka 
Tarifne številke 54 iz Priloge 1 te tarife. 
 
 

 
12. člen 

 
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Št. 00701-24/2016-12 
Ljubljana, dne 20. junija 2016 
EVA: 2016-1611-0056  
 
 
          Predsednik strokovnega sveta 

Agencije za zavarovalni nadzor 
            Sergej Simoniti l.r. 

 
 
 
 
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tarifi s sklepom št. 00712-20/2016/6 z dne 21. 7. 2016. 
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Priloga 1 
 

I. TAKSE ZA ODLOČANJE IN NADOMESTILA 
 
1. ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH IN O UKREPIH NADZORA NA PODLAGI ZZAVAR-1, DELEGIRANE 
UREDBE IN DRUGEGA IZVEDBENEGA PREDPISA, KI GA IZDA EVROPSKA KOMISIJA NA PODLAGI DIREKTIVE 
2009/138/ES 
 

Tarifna številka 1 
 
(1)  Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k metodi porazdelitve prihodkov in odhodkov oziroma k 

spremembi oziroma dopolnitvi metode porazdelitve prihodkov in odhodkov, na podlagi prvega 
odstavka 28. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk.  

 
(2)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za prenos prostih postavk primernih osnovnih lastnih 

virov sredstev z ene zavarovalne skupine v drugo, na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZZavar-1, 
znaša taksa za odločanje 200 točk.  

 
Tarifna številka 2 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici, na 

podlagi prvega ali drugega odstavka 31. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 3.000 točk. 
 
(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega 

deleža, na podlagi petega odstavka 39. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(3) Za izdajo odredbe o odsvojitvi delnic, na podlagi prvega odstavka 41. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo 250 točk. 
 
(4) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic, na podlagi prvega odstavka 42. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo 3.000 točk.  
 
(5) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici, na 

podlagi prvega odstavka 45. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 3.000 točk. 
 
(6) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v 

zavarovalnici, na podlagi prvega odstavka 46. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 3.000 točk. 
 

Tarifna številka 3 
 
(1) Za izdajo odredbe zavarovalnici za odvzem pooblastila nosilcu ključne funkcije in pooblastitev 

novega nosilca ključne funkcije, na podlagi drugega odstavka 53. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 250 točk. 

 
(2) Za izdajo opomina nosilcu ključne funkcije, na podlagi petega odstavka 53. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo 200 točk. 
 

Tarifna številka 4 
 
(1)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, na 

podlagi prvega odstavka 59. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 300 točk.  
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(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana 
uprave zavarovalnice, na podlagi osmega odstavka 59. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 
točk.  

 
(3) Za izdajo odredbe o razrešitvi prokurista, na podlagi tretjega odstavka 60. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo 250 točk.  
 
(4) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice, na 

podlagi prvega odstavka 63. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(5) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 

zavarovalnice, na podlagi prvega odstavka 64. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(6) Za izdajo opomina članu uprave zavarovalnice, na podlagi 65. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 

200 točk. 
 
(7) Za izdajo zahteve upravi zavarovalnice, da skliče skupščino zavarovalnice oziroma da skliče organ, 

ki je imenoval predstavnika delavcev v nadzorni svet, in predlaga razrešitev člana nadzornega 
sveta, na podlagi tretjega odstavka 67. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk.  

 
Tarifna številka 5 

 
(1)  Za odločanje o zahtevi za izdajo mnenja o prenehanju zavarovalnice in začetku likvidacijskega 

postopka zavarovalnice, ki ima podružnico v drugi državi članici, na podlagi 71. člena ZZavar-1, 
znaša taksa za odločanje 200 točk. 

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja 

zavarovalnice, na podlagi prvega odstavka 72. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 100 točk. 
 
(3) Za izdajo odločbe na podlagi obvestila o sklepu o likvidaciji zavarovalnice, na podlagi drugega 

odstavka 73. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk.  
 
(4)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, na podlagi prvega 

odstavka 74. člena ZZavar-1 v zvezi s 118. členom ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako 
zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen za sklepanje pozavarovanj, 600 
točk, vendar največ 3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa 
znaša taksa za odločanje 600 točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
Tarifna številka 6 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov družbi za vzajemno 

zavarovanje, na podlagi prvega odstavka 76. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako 
zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen za sklepanje pozavarovanj, 600 
točk, vendar največ 3.000 točk.  

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k statutu družbe za vzajemno zavarovanje, ki ureja 

volitve v skupščino zastopnikov, na podlagi tretjega odstavka 99. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 200 točk. 

 
(3)  Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k spremembam statuta družbe za vzajemno zavarovanje, 

v delu, ki ureja volitve v skupščino zastopnikov, na podlagi tretjega odstavka 99. člena ZZavar- 1, 
znaša taksa za odločanje 200 točk.  
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(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k pravilniku o volitvah v skupščino zastopnikov, na 

podlagi tretjega odstavka 99. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 
 
(5) Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k spremembam pravilnika o volitvah v skupščino 

zastopnikov, na podlagi tretjega odstavka 99. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk.  
 
(6) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za veljavnost sklepa skupščine o likvidaciji družbe za 

vzajemno zavarovanje, na podlagi drugega odstavka 105. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 
300 točk.  

 
(7) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev družbe za vzajemno zavarovanje z drugo 

družbo za vzajemno zavarovanje, na podlagi prvega odstavka 107. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 500 točk.  

 
(8) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja, če zaradi združitve nastane nova pravna oseba, ki bo 

opravljala zavarovalne posle, na podlagi tretjega odstavka 107. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje za vsako zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen za sklepanje 
pozavarovanj, 600 točk, vendar največ 3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja 
pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 600 točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
(9)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, na podlagi 

četrtega odstavka 107. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako zavarovalno vrsto iz 
drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen za sklepanje pozavarovanj, 600 točk, vendar največ 
3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 
600 točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
(10) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za prenos premoženja iz družbe za vzajemno 

zavarovanje na zavarovalno delniško družbo, na podlagi četrtega odstavka 108. člena ZZavar-1, 
znaša taksa za odločanje 500 točk. 

 
(11) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje družbe za vzajemno zavarovanje v 

delniško družbo na podlagi sklepa skupščine, na podlagi četrtega odstavka 109. člena ZZavar-1, 
znaša taksa za odločanje 500 točk.  

 
(12) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb, na podlagi drugega 

odstavka 112. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako posamezno zavarovalno vrsto iz 
drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen za sklepanje pozavarovanj, 600 točk, vendar največ 
3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 
600 točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
Tarifna številka 7 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja zavarovalnici za opravljanje zavarovalnih poslov, na 

podlagi prvega odstavka 118. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako zavarovalno vrsto 
iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk. 

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja 

pozavarovanj, na podlagi četrtega in na podlagi petega odstavka 118. člena ZZavar-1, znaša taksa 
za odločanje 600 točk za vsako zavarovalno skupino.  
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(3)  Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, na 
podlagi tretjega odstavka 122. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk.  

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo zavarovalnih vrst, na podlagi prvega 

odstavka 124. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako novo zavarovalno vrsto iz drugega 
odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje 
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 600 točk za vsako 
zavarovalno skupino.  

 
(5) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja zavarovalnici za združitev oziroma delitev, na podlagi 

prvega odstavka 125. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako zavarovalno vrsto iz 
drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje 
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 600 točk za vsako 
zavarovalno skupino.  

 
(6) Za izdajo odločbe o zavrnitvi zahteve za posredovanje obvestila nadzornemu organu države 

članice, na podlagi prvega odstavka 128. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 
 
(7) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice v tretji 

državi, na podlagi drugega odstavka 132. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako  
zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 
točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 600 
točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
Tarifna številka 8 

 
(1) Za izdajo odredbe zavarovalnici države članice, da uskladi zavarovalne pogoje za obvezna 

zavarovanja v prometu, na podlagi tretjega odstavka 136. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 250 
točk. 

 
(2) Za odločanje o zahtevi, da se ugotovi, da so zahteve glede poslovanja zavarovalnic v državi sedeža 

zavarovalnice enakovredne zahtevam Evropske unije, na podlagi tretjega odstavka 137. člena 
ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 točk. 

 
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države 

v Republiki Sloveniji, na podlagi prvega odstavka 138. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za 
vsako novo zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen za sklepanje 
pozavarovanj, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov 
sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 600 točk za vsako zavarovalno skupino.   

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo dodatnega dovoljenja za opravljanje tudi drugih zavarovalnih 

poslov podružnice zavarovalnice tretje države v Republiki Sloveniji, ki niso navedeni v že izdanem 
dovoljenju za ustanovitev, na podlagi sedmega odstavka 138. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 600 točk.  

 
(5) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice švicarske zavarovalnice na 

območju Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 138. člena ZZavar-1 v povezavi s prvim 
odstavkom 141. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 točk.  

 
(6) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalnice tretje države v 

Republiki Sloveniji, na podlagi tretjega odstavka 140. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk.  
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(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice švicarske zavarovalnice, na 
podlagi tretjega odstavka 140. člena ZZavar-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena ZZavar-1, 
znaša nadomestilo 300 točk.  

 
(8) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve ugodnosti zavarovalnici tretje države, na podlagi 

prvega odstavka 142. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 300 točk.  
 
(9) Za izdajo zahteve o ukinitvi ugodnosti zavarovalnici tretje države, na podlagi sedmega odstavka 

142. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk. 
 
(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov podružnici 

zavarovalnice tretje države, ki ima dovoljenje v več kot eni državi članici, na podlagi prvega 
odstavka 143. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk.   

 
Tarifna številka 9 

 
Za izdajo prepovedi sklenitve pogodbe o izločenem poslu, na podlagi osmega odstavka 171. člena ZZavar-
1, znaša nadomestilo 200 točk za vsak izločen posel. 

 
Tarifna številka 10 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo uskladitvene prilagoditve krivulje 

netvegane obrestne mere za izračun najboljše ocene portfelja obveznosti življenjskega 
zavarovanja, vključno z rentami, ki izhajajo iz premoženjskih zavarovalnih in pozavarovalnih 
pogodb, na podlagi prvega odstavka 182. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 300 točk.  

 
(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o izgubi vseh dovoljenj za uporabo uskladitvene prilagoditve 

krivulje netvegane obrestne mere, na podlagi petega odstavka 182. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 200 točk. 

 
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo prilagoditve za nestanovitnost krivulje 

netvegane obrestne mere, na podlagi prvega odstavka 184. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 300 točk.  

 
Tarifna številka 11 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve postavke pomožnih lastnih virov sredstev, na podlagi 

tretjega odstavka 194. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako posamezno postavko 200 
točk. 

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve razvrstitve postavke lastnih virov sredstev v ustrezen 

razred, na podlagi tretjega odstavka 195. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako 
posamezno postavko 150 točk.  

 
Tarifna številka 12 

 
(1) Za izdajo odredbe o ponovnem izračunu solventnostnega kapitala, na podlagi tretjega odstavka 

204. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo odločbe o nadomestitvi standardiziranih parametrov s parametri 

zavarovalnice, na podlagi sedmega odstavka 206. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 
točk.  
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(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo pristopa na osnovi trajanja za izračun 

kapitalske zahteve za podmodul tveganja lastniških vrednostnih papirjev, ki se nanaša na sredstva 
in obveznosti, ki jih zavarovalnica ločeno upravlja za namen upravljanja pokojninskih skladov, na 
podlagi drugega odstavka 213. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 točk.  

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opustitev uporabe pristopa, ki temelji na trajanju, 

na podlagi petega odstavka 213. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk.  
 
(5) Za izdajo odredbe o uporabi parametrov, prilagojenih zavarovalnici oziroma njenim prevzetim 

tveganjem, za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, na podlagi prvega odstavka 217. 
člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk.  

 
(6) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala z 
 delnim ali popolnim notranjim modelom, na podlagi prvega odstavka 218. člena ZZavar-1, znaša 
 taksa za odločanje seštevek zneskov iz prve in druge alineje tega odstavka, in sicer: 

- 6.000 točk in  
- zneska dodatnih stroškov, ki jih ima Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi pregleda 

delnega ali popolnega notranjega modela, ki jih Agencija za zavarovalni nadzor sporoči 
vložniku pred vsebinskim odločanjem o zahtevi, pri čemer v tem primeru nastane taksna 
obveznost z dnem vročitve obvestila o dodatnih stroških.   
 

(7) Za izdajo odredbe o uporabi standardne formule za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, 
na podlagi četrtega odstavka 218. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk.  

 
(8) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo delnega ali popolnega notranjega 

modela, na podlagi tretjega odstavka 220. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje seštevek 
zneskov iz prve in druge alineje tega odstavka, in sicer: 
- 3.000 točk in  
- zneska dodatnih stroškov, ki jih ima Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi pregleda 

spremembe delnega ali popolnega notranjega modela, ki jih Agencija za zavarovalni 
nadzor sporoči vložniku pred vsebinskim odločanjem o zahtevi, pri čemer v tem primeru 
nastane taksna obveznost z dnem vročitve obvestila o dodatnih stroških.  
 

(9) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve uporabe standardne formule po pridobitvi dovoljenja za 
uporabo delnega ali popolnega notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega 
kapitala, na podlagi 222. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 1.000 točk. 

 
(10) Za izdajo odredbe o ponovni uporabi standardne formule pri izračunu solventnostnega kapitala, na 

podlagi drugega odstavka 223. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk. 
 
(11) Za izdajo odredbe o uporabi delnega ali popolnega notranjega modela, na podlagi 224. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk. 
 
(12) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za upoštevanje učinkov razpršenosti v sklopu 

posameznih tveganj ali med njimi v okviru notranjega modela, na podlagi sedmega odstavka 226. 
člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje seštevek zneskov iz prve in druge alineje tega odstavka, 
in sicer: 
- 3.000 točk in  
- zneska dodatnih stroškov, ki jih ima Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi pregleda 

učinkov razpršenosti v sklopu posameznih tveganj ali med njimi v okviru notranjega 
modela, ki ga Agencija za zavarovalni nadzor sporoči vložniku pred vsebinskim odločanjem 
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o zahtevi, pri čemer v tem primeru nastane taksna obveznost z dnem vročitve obvestila o  
dodatnih stroških.  

 
(13) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo približkov za izračun zahtevanega 

solventnostnega kapitala, na podlagi tretjega odstavka 227. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 500 točk.  

 
(14) Za izdajo odredbe o uporabi notranjega modela na primernem referenčnem zavarovalnem 

portfelju in o upoštevanju predpostavk, ki temeljijo na zunanjih ali tržnih podatkih, na podlagi 
četrtega odstavka 227. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk. 

 
Tarifna številka 13 

 
Za odločanje o izdaji predhodnega soglasja k zavarovalno statističnim standardom, na podlagi drugega 
odstavka 246. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk. 

 
Tarifna številka 14 

 
(1) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev v zvezi z napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih 

bilančnih oziroma zunajbilančnih postavk, na podlagi 248. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo     
250 točk. 

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve realnega sanacijskega načrta za vzpostavitev skladnosti 

primernih lastnih virov sredstev in zahtevanega solventnostnega kapitala, na podlagi tretjega 
odstavka 249. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 točk.  

 
(3) Za izdajo zahteve za sprejem ukrepov za odpravo neskladnosti primernih lastnih virov sredstev in 

zahtevanega solventnostnega kapitala, na podlagi četrtega odstavka 249. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 200 točk. 

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo odločbe o podaljšanju roka za zagotovitev zahtevanega 

solventnostnega kapitala za tri mesece, na podlagi četrtega odstavka 249. člena ZZavar-1, znaša 
taksa za odločanje 200 točk. 

 
(5) Za izdajo odločbe o preklicu podaljšanja roka, na podlagi osmega odstavka 249. člena ZZavar-1, 

znaša nadomestilo 100 točk. 
 
(6) Za izdajo odredbe o prepovedi oziroma omejitvi razpolaganja s sredstvi zavarovalnice, na podlagi 

desetega odstavka 249. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk.  
 

Tarifna številka 15 
 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve kratkoročnega realnega finančnega načrta za odpravo 

neskladja med primernimi osnovnimi lastnimi viri sredstev in zahtevanim minimalnim kapitalom, 
na podlagi tretjega odstavka 250. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 točk. 

 
(2) Za izdajo odredbe o prepovedi ali omejitvi razpolaganja s sredstvi zavarovalnice, na podlagi 

petega odstavka 250. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk.   
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Tarifna številka 16 
 
(1) Za izdajo zahteve, da revizijska družba ustrezno popravi oziroma dopolni revizijsko poročilo, na 

podlagi 1. točke tretjega odstavka 258. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk.  
 
(2) Za izdajo zavrnitve revizijskih poročil in zahteve, da revizijski pregled opravi druga revizijska hiša, 

na podlagi 2. točke tretjega odstavka 258. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk.  
 

Tarifna številka 17 
 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opustitev razkritja deloma ali v celoti iz poročila o 

solventnosti in finančnem položaju, na podlagi prvega odstavka 262. člena ZZavar-1, znaša taksa 
za odločanje 150 točk.  

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo ali sklic na javna razkritja, ki so bila 

izvedena v okviru drugih zahtev, na podlagi četrtega odstavka 262. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 150 točk.  

 
(3) Za izdajo zahteve za razkritje v primeru neskladnosti z zahtevanim minimalnim kapitalom, na 

podlagi tretjega odstavka 263. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 150 točk. 
 

Tarifna številka 18 
 
Za izdajo odredbe zavarovalnici o odpravi kršitev, na podlagi četrtega odstavka 282. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo za vsako ugotovljeno kršitev 250 točk.  

 
Tarifna številka 19 

 
(1) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka pregleda poslovanja, na podlagi tretjega odstavka 301. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo 50 točk.  
 
(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, na podlagi prvega odstavka 302. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo za vsako ugotovljeno kršitev 250 točk. 
 
(3) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, na podlagi tretjega odstavka 304. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo 150 točk.  
 
(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, na podlagi prvega odstavka 305. člena ZZavar-1, 

znaša nadomestilo 100 točk.  
 

Tarifna številka 20 
 
(1) Za izdajo odredbe o dodatnih ukrepih za uresničevanje pravil o upravljanju zavarovalnice, na 

podlagi prvega odstavka 307. člena v povezavi s prvim odstavkom 308. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo za vsak dodatni ukrep 200 točk. 

 
(2) Za izdajo odredbe o kapitalskem dodatku, na podlagi tretjega odstavka 309. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo 500 točk. 
 
(3) Za izdajo odločbe o odpravi kapitalskega dodatka, na podlagi šestega odstavka 309. člena ZZavar-

1, znaša nadomestilo 200 točk. 
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(4) Za izdajo odredbe o naložitvi sorazmerne dodatne kapitalske zahteve, na podlagi osmega odstavka 
309. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk.  

 
Tarifna številka 21 

 
Za izdajo odredbe zavarovalnici države članice o prepovedi prostega razpolaganja s sredstvi na ozemlju 
Republike Slovenije, na podlagi 311. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 250 točk. 

 
Tarifna številka 22 

 
(1) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, na podlagi prvega 

odstavka 312. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo za vsako zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. 
člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov 
sklepanja pozavarovanj pa znaša nadomestilo 600 točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
(2) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, na podlagi 

prvega odstavka 313. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo za vsako zavarovalno vrsto iz drugega 
odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje 
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša nadomestilo 600 točk za vsako zavarovalno 
skupino.   

 
(3) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema in o odvzemu dovoljenja, na podlagi 314. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo za vsako zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 
točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj 
pa znaša nadomestilo 600 točk za vsako zavarovalno skupino.   

 
Tarifna številka 23 

 
(1) Za izdajo odločbe o izredni upravi, na podlagi prvega odstavka 315. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo 500 točk. 
 
(2) Za izdajo odločbe o prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih upraviteljev, na podlagi 

tretjega odstavka 324. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk.  
 
(3) Za izdajo odločbe o začetku prisilne likvidacije oziroma o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja 

zavarovalnice, na podlagi četrtega odstavka 324. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk. 
 
(4) Za izdajo odločbe o podaljšanju izredne uprave, na podlagi petega odstavka 324. člena ZZavar-1, 

znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(5) Za izdajo odločbe o začetku prisilne likvidacije oziroma o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja 

zavarovalnice, na podlagi šestega odstavka 324. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk. 
 

Tarifna številka 24 
 
(1) Za izdajo odločbe o povečanju osnovnega kapitala zavarovalnice z novimi denarnimi vložki, na 

podlagi prvega odstavka 325. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk. 
 
(2) Za izdajo odločbe o sprejemu sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, predmet 

katerih so terjatve upnikov do zavarovalnice, na podlagi prvega odstavka 326. člena ZZavar-1, 
znaša nadomestilo 100 točk.  
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(3) Za uresničitev pravice prodaje delnic zavarovalnice, na podlagi prvega odstavka 327. člena ZZavar-
1, znaša nadomestilo seštevek zneskov iz prve, druge in tretje alineje tega odstavka, in sicer:  
- 1.000 točk,  
- stroškov, ki nastanejo z izvedbo javne dražbe na podlagi tretjega in četrtega odstavka 327. 

člena ZZavar-1, in 
- stroškov, ki nastanejo pri klirinškodepotni družbi na podlagi petega in šestega odstavka 

327. člena ZZavar-1.   
 

Tarifna številka 25 
 
Za izdajo odločbe o začetku prisilne likvidacije, na podlagi prvega odstavka 328. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 500 točk.   

 
Tarifna številka 26 

 
(1) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, na podlagi prvega odstavka 349. člena ZZavar-1, znaša 

nadomestilo za vsako ugotovljeno kršitev 250 točk. 
 
(2) Za izdajo odredbe o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov, na podlagi prvega odstavka 351. 

člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk.  
 
(3) Za izdajo odločbe o ugotovitvi razloga za likvidacijo pravne osebe, na podlagi prvega odstavka 352. 

člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(4) Za izdajo odločbe o ugotovitvi razloga za izbris samostojnega podjetnika posameznika iz 

Poslovnega registra, na podlagi šestega odstavka 352. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 

Tarifna številka 27 
 
(1) Za izdajo odredbe o prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma 

posredovanja, na podlagi prvega odstavka 351. člena v zvezi s 353. členom ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 200 točk.  

 
(2) Za izdajo odločbe o ugotovitvi razloga za likvidacijo pravne osebe oziroma o ugotovitvi obstoja 

razloga za izbris samostojnega podjetnika posameznika iz Poslovnega registra, na podlagi prvega 
oziroma šestega odstavka 352. člena ZZavar-1 v povezavi s 353. členom ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 200 točk. 

 
Tarifna številka 28 

 
(1)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za izračun konsolidiranega zahtevanega 

solventnostnega kapitala skupine in za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice 
v skupini na podlagi notranjega modela, na podlagi prvega odstavka 367. člena ZZavar-1, znaša 
taksa za odločanje seštevek zneskov iz prve in druge alineje tega odstavka, in sicer:  
- 6.000 točk in  
- zneska dodatnih stroškov, ki jih ima Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi pregleda 

izračuna konsolidiranega zahtevanega solventnostnega kapitala skupine in izračuna 
zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice v skupini na podlagi notranjega 
modela, ki jih Agencija za zavarovalni nadzor sporoči vložniku pred vsebinskim odločanjem 
o zahtevi, pri čemer v tem primeru nastane taksna obveznost z dnem vročitve obvestila o  
dodatnih stroških. 

 



 

15/24 

(2) Za izdajo dovoljenja v zvezi z izračunom zahtevanega solventnostnega kapitala zavarovalnice v 
skupini podrejeni zavarovalnici skladno z odločitvijo pristojnega nadzornega organa na ravni 
skupine, na podlagi desetega odstavka 367. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 500 točk. 

 
(3) Za izdajo odredbe o kapitalskem dodatku, na podlagi dvanajstega odstavka 367. člena ZZavar-1, 

znaša nadomestilo 500 točk.    
 

Tarifna številka 29 
 
Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za skupno oceno tveganj in solventnosti na ravni skupine s 
podrejenimi zavarovalnicami, na podlagi četrtega odstavka 374. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 
200 točk. 

 
Tarifna številka 30 

 
(1)  Za izdajo zahteve o ponovnem izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala na ravni skupine, na 

podlagi tretjega odstavka 377. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk.  
 
(2) Za izdajo odločbe o uporabi metode odbitkov in združevanja ali kombinacije metod računovodske 

konsolidacije in metod odbitkov ter združevanja pri izračunu solventnosti skupine, na podlagi 
četrtega odstavka 378. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk.  

 
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja posamezni povezani zavarovalnici države članice o 

uporabi zahtevanega solventnostnega kapitala in primernih lastnih virov sredstev, kot je določeno 
v državi članici, kjer ima povezana zavarovalnica sedež, na podlagi drugega odstavka 385. člena 
ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo odobritve primernih lastnih virov sredstev vmesnega 

zavarovalnega holdinga oziroma mešanega finančnega holdinga, ki so v lasti zavarovalnice s 
sedežem v državi članici, na podlagi tretjega odstavka 386. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 200 točk. 

 
(5) Za izdajo odločbe o upoštevanju zahtevanega solventnostnega kapitala in primernih lastnih virov 

sredstev skladno z nadzornim režimom tretje države, kjer ima sedež povezana zavarovalnica, na 
podlagi drugega odstavka 387. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk.  

 
(6) Za odločanje o zahtevi za izdajo predhodne odobritve uporabe metode računovodske konsolidacije 

za izračun solventnosti skupine, na podlagi drugega odstavka 388. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 200 točk.  

 
(7) Za izdajo odredbe o kapitalskem dodatku na ravni skupine, na podlagi prvega odstavka 392. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo 1.000 točk.  
 
(8) Za izdajo odločbe o odpravi kapitalskega dodatka na ravni skupine, na podlagi prvega odstavka 

393. člena ZZavar-1 in v povezavi s šestim odstavkom 309. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 400 
točk.  

 
(9) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za sorazmerno upoštevanje solventnostnega 

primanjkljaja podrejene zavarovalnice v solventnosti skupine, na podlagi četrtega odstavka 397. 
člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 
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Tarifna številka 31 
 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k vsebini poročila o solventnosti in finančnem položaju 

skupine, na podlagi drugega odstavka 403. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 
 
(2) Za izdajo zahteve za razkritje manjkajočih podatkov, na podlagi četrtega odstavka 403. člena 

ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 150 točk.   
 
(3) Za določitev in uporabo drugih ustreznih nadzornih postopkov in ukrepov, na podlagi petega 

odstavka 406. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 točk. 
 

Tarifna številka 32 
 
Za izdajo odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka, na podlagi 412. člena ZZavar-1, 
znaša nadomestilo 500 točk.  

 
Tarifna številka 33 

 
Za odločanje o ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev na podlagi prvega odstavka 463. člena ZZavar-1, 
znaša taksa za odločanje 250 točk.  

 
Tarifna številka 34 

 
(1) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, na podlagi 472. člena ZZavar-1, in preklicu pogojnega 
 odvzema, znaša nadomestilo 200 točk.  
 
(2) Za izdajo sklepa o odpravi pomanjkljivosti na podlagi tretjega odstavka 479. člena ZZavar-1, znaša 
 taksa za odločanje 25% od števila točk za izdajo dovoljenja. 
 
(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe, na podlagi dvanajstega odstavka 483. člena ZZavar-1, znaša taksa 
 za odločanje 200 točk. 

 
Tarifna številka 35 

 
Za izdajo sklepa o plačilu letnega nadomestila, na podlagi petega odstavka 511. člena ZZavar-1, znaša 
taksa za odločanje 200 točk.  

 
Tarifna številka 36 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb, na podlagi tretjega 

odstavka 516. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako zavarovalno vrsto iz drugega 
odstavka 7. člena ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje 
zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj pa znaša taksa za odločanje 600 točk za vsako 
zavarovalno skupino.  

 
(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za prenos zavarovalnih 

pogodb, na podlagi sedmega odstavka 516. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk. 
 
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja zavarovalnici za prenos zavarovalnih pogodb njene 

podružnice v državi članici, na podlagi petega odstavka 519. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 500 točk.  
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(4) Za izdajo potrdila za prenos zavarovalnih pogodb zavarovalnice države članice, na podlagi 
sedmega odstavka 519. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk. 

 
(5) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb podružnice 

zavarovalnice tretje države, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, na podlagi drugega odstavka 520. 
člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje za vsako zavarovalno vrsto iz drugega odstavka 7. člena 
ZZavar-1, 600 točk, vendar skupaj največ 3.000 točk, za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja 
pozavarovanj pa znaša taksa 600 točk za vsako zavarovalno skupino.  

 
Tarifna številka 37 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega oziroma 

pozavarovalnega poola, na podlagi prvega odstavka 537. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 
600 točk za vsako zavarovalno skupino. 

 
(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 

oziroma pozavarovalnega poola, na podlagi tretjega odstavka 537. člena ZZavar-1 v povezavi s 
tretjim odstavkom 122. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk.  

 
(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega oziroma 

pozavarovalnega poola, na podlagi tretjega odstavka 537. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 
točk.  

 
Tarifna številka 38 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja namenski družbi za prevzemanje tveganj 

zavarovalnice, na podlagi drugega odstavka 539. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 
točk. 

 
(2)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja namenski družbi za prevzemanje tveganj 

zavarovalnice za pokrivanje drugih vrst tveganj, ki v dovoljenju niso navedena, na podlagi tretjega 
odstavka 540. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 500 točk.  

 
(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja namenski družbi za prevzemanje tveganj zavarovalnice, 

na podlagi prvega odstavka 542. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk.  
 
(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja namenski družbi za prevzemanje tveganj 

zavarovalnice, na podlagi petega odstavka 542. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 100 točk.  
 

Tarifna številka 39 
 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 

oziroma posredovanja, na podlagi tretjega odstavka 561. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 
30 točk.  

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja 

oziroma posredovanja, na podlagi prvega odstavka 569. člena ZZavar-1 ter za izdajo dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja na podlagi četrtega odstavka 558. člena ZZavar-
1, znaša taksa za odločanje 30 točk. 

 
(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma 

posredovanja, na podlagi šestega odstavka 561. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 70 točk. 
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(4) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja 

oziroma posredovanja, na podlagi osmega odstavka 561. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 70 
točk. 

 
(5) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja 

oziroma posredovanja, na podlagi prvega odstavka 570. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 
točk.  

 
(6) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 

zastopanja oziroma posredovanja, na podlagi drugega odstavka 570. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 200 točk.   

 
(7) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalno zastopniške 

oziroma posredniške družbe tretjih držav, na podlagi 577. člena ZZavar-1 znaša taksa za odločanje  
300 točk. 

 
(8) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalno zastopniške 

oziroma posredniške družbe tretjih držav, na podlagi 577. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 300 
točk.   

 
(9) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice zavarovalno 

zastopniške oziroma posredniške družbe tretjih držav, na podlagi 577. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 300 točk.  

 
Tarifna številka 40 

 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja glede upoštevanja drugih postavk pri izračunu 

dodatnega kapitala pokojninske družbe, na podlagi drugega odstavka 584. člena ZZavar-1, znaša 
taksa za odločanje 200 točk.  

 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja pokojninski družbi, ki upravlja kritni sklad za izplačilo 

pokojninske rente, da premoženje kritnega sklada naloži v druge vrste naložb, na podlagi četrtega 
odstavka 598. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 

 
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja pokojninski družbi, ki upravlja kritni sklad za izplačilo 

pokojninske rente, o prekoračitvi omejitve glede posamezne vrste naložb, na podlagi drugega 
odstavka 599. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja pokojninski družbi o drugačni lokalizaciji premoženja 

kritnega sklada, na podlagi drugega odstavka 600. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 
točk.  

 
(5) Za izdajo odredbe o razrešitvi pooblaščenega aktuarja in imenovanju novega pooblaščenega 

aktuarja, na podlagi tretjega odstavka 603. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 250 točk. 
 
(6) Za izdajo opomina pooblaščenemu aktuarju, na podlagi petega (šestega) odstavka 603. člena 

ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
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Tarifna številka 41 
 
(1) Za izdajo zahteve zavarovalnici glede mej zahtevanega minimalnega kapitala, na podlagi 626. 

člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(2) Za izdajo zahteve zavarovalnici glede zadostitve skladnosti z zahtevanim solventnostim kapitalom, 

na podlagi prvega odstavka 628. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk.   
 
(3) Za preklic podaljšanja roka zavarovalnici glede zahteve o zadostitvi skladnosti z zahtevanim 

solventnostnim kapitalom, na podlagi tretjega odstavka 628. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 
100 točk.   

 
(4) Za izdajo odločbe o nepotrebnosti razkritja celotnega solventnostnega kapitala, na podlagi 

drugega odstavka 629. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 200 točk. 
 
(5)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za uporabo notranjega modela skupine, ki se uporablja 

za del skupine, na podlagi 638. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje seštevek zneskov iz prve 
in druge alineje tega odstavka, in sicer: 
- 6. 000 točk in  
- zneska dodatnih stroškov, ki jih ima Agencija za zavarovalni nadzor  na podlagi pregleda 

uporabe notranjega modela skupine, ki se uporablja za del skupine, ki jih Agencija za 
zavarovalni nadzor sporoči vložniku pred vsebinskim odločanjem o zahtevi, pri čemer v 
tem primeru nastane taksna obveznost z dnem vročitve obvestila o dodatnih stroških.  

 
(6) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja o prehodni prilagoditvi za krivuljo netvegane obrestne 

mere, na podlagi prvega odstavka 639. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 200 točk. 
 
(7) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za prehodni ukrep – prehodni odbitek glede 

zavarovalno-tehničnih rezervacij, na podlagi prvega odstavka 640. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 200 točk. 

 
(8) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pogostost preračuna prehodnih odbitkov za izračun 

zavarovalno-tehničnih rezervacij, na podlagi petega odstavka 640. člena ZZavar-1, znaša taksa za 
odločanje 200 točk.  

 
(9) Za izdajo zahteve o sprejetju potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti z zahtevanim 

solventnostnim kapitalom, na podlagi drugega odstavka 641. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 
500 točk. 

 
(10) Za razveljavitev dovoljenja za uporabo prehodnih ukrepov glede krivulje netvegane obrestne mere 

in zavarovalno-tehničnih rezervacij, na podlagi petega odstavka 641. člena ZZavar-1, znaša 
nadomestilo 200 točk. 

 
(11) Za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega oziroma pozavarovalnega poola, na 

podlagi 642. člena ZZavar-1, znaša nadomestilo 600 točk.  
 
(12) Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je oseba z dnem uveljavitve ZZavar-1 pridobila dovoljenje za 

opravljanje funkcije člana poslovodstva zavarovalnega oziroma pozavarovalnega poola, na podlagi 
tretjega odstavka 642. člena ZZavar-1, znaša taksa za odločanje 100 točk.  
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Tarifna številka 42 
 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja, soglasja, odobritve ali mnenja oziroma druge upravne 

odločbe, izdane na podlagi Delegirane uredbe ali drugega izvedbenega predpisa, ki ga je izdala 
Evropska komisija na podlagi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II), (UL L št. 335 z dne 17. decembra 2009, str. 1) zadnjič spremenjena 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), (UL L št. 153 z dne 22. maja 2014, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva Solventnost II), znaša taksa za odločanje o zahtevi toliko točk, kot jo ta tarifa določa za 
zahtevo za izdajo po vsebini podobnega dovoljenja, soglasja, odobritve ali mnenja oziroma druge 
upravne odločbe, ki se izda na podlagi ZZavar-1. 

 
(2) Če s to tarifo ni predvidena taksa za po vsebini podobno dovoljenje, soglasje, odobritev ali mnenje 

oziroma drugo upravno odločbo, ki se izda na podlagi ZZavar-1, znaša taksa za odločanje o zahtevi 
iz prejšnjega odstavka 200 točk. 

 
Tarifna številka 43 

 
(1) Za izrek ukrepa nadzora, ki se izreče na podlagi Delegirane uredbe ali drugega izvedbenega 

predpisa, ki ga je izdala Evropska komisija na podlagi Direktive Solventnost II, znaša nadomestilo 
toliko točk, kot jo ta tarifa določa za ukrep nadzora, ki je po vsebini podobni nadzorni ukrep, ki se 
izreče na podlagi ZZavar-1. 

 
(2) Če s to tarifo ni predvideno nadomestilo za po vsebini podoben nadzorni ukrep, ki se izreče na 

podlagi ZZavar-1, znaša nadomestilo za izrek ukrepa nadzora iz prejšnjega odstavka 200 točk.  
 

Tarifna številka 44 
 
(1) V primeru izdaje odločbe o ugovoru zoper odredbo o odpravi kršitev ali odredbo o dopolnitvi 

poročila, s katero Agencija za zavarovalni nadzor ugovoru v celoti ugodi in v celoti odpravi 
odredbo, se vrneta plačana taksa za odločanje o ugovoru in plačano nadomestilo za izdano 
odredbo, in sicer v roku petnajst dni od dneva izdaje odločbe Agencije za zavarovalni nadzor. 

 
(2) Če sodišče v okviru sodnega varstva v celoti odpravi izrečen ukrep nadzora, se vrneta plačano 

nadomestilo in taksa za odločanje o ugovoru, in sicer v roku petnajst dni od vročitve sodbe ali 
sklepa Agenciji za zavarovalni nadzor. 

 
(3) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka umakne vloženo zahtevo in Agencija za 

zavarovalni nadzor še ni pričela z ugotovitvenim postopkom, se zaračuna polovica takse za 
odločanje, kot bi jo stranka plačala za odločanje o zahtevi. 

 
(4) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka umakne vloženo zahtevo in je Agencija za 

zavarovalni nadzor že opravila nekatera dejanja ugotovitvenega postopa, se zaračunata dve 
tretjini takse za odločanje, kot bi jo stranka plačala za odločanje o zahtevi. 

 
(5)  Za izdajo sklepa o zavrženju zahteve se zaračuna polovica takse, kot bi jo stranka plačala za 

odločanje o zahtevi. 
 



 

21/24 

2. ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH IN UKREPI NADZORA NA PODLAGI ZPIZ-2 
 

Tarifna številka 45 
 
(1) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave pokojninske 

družbe, na podlagi drugega odstavka 335. člena ZPIZ-2, znaša taksa za odločanje 300 točk. 
 
(2) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje pokojninske družbe v zavarovalno 

delniško družbo, na podlagi prvega odstavka 338. člena ZPIZ-2, znaša taksa za odločanje 500 točk. 
 
(3) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za preoblikovanje sklada obrtnikov, ustanovljenega v 

skladu z določbami 382. člena ZPIZ-1, v družbo za vzajemno zavarovanje, na podlagi drugega 
odstavka 425. člena ZPIZ-2, znaša taksa za odločanje 500 točk.  

 
(4) Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada, ki je oblikovan 

kot kritni sklad, ali za upravljanje skupine kritnih skladov, na podlagi petega odstavka 285. člena 
ZPIZ-2, znaša taksa za odločanje 200 točk. 

 
(5) Za odločanje o zahtevi za izdajo soglasja k pravilom upravljanja in k spremembam pravil 

upravljanja, ki jih sprejme pokojninska družba ali zavarovalnica za kritni sklad, na podlagi 
katerega se izvaja dodatno zavarovanje, na podlagi šestega odstavka 323. člena ZPIZ-2, znaša 
taksa za odločanje 500 točk.  

 
Tarifna številka 46 

 
(1) Nadomestilo znaša: 

1.  za izdajo odredbe o odpravi kršitev (četrti odstavek 368. člena ZPIZ-2) 250 točk, 
2.  za izdajo odredbe o odpravi kršitev (370. člen ZPIZ-2) 250 točk za vsako kršitev, 
3. za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu (prvi in drugi odstavek 371. člena ZPIZ-2) 200 točk, 
4.  za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja pokojninskega sklada (prvi odstavek 

372. člena ZPIZ-2) 200 točk, 
5.  za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada (373. člen 

ZPIZ-2) 200 točk, 
6.  za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja upravljavcu pokojninskega sklada (374. 

člen ZPIZ-2) 200 točk, 
7.  za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja (375. člen ZPIZ-2) 100 točk in 
8.  za izdajo odločbe o izreku javnega opomina (prvi odstavek 376. člena ZPIZ-2) 200 točk. 

 
(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebi, ki v nasprotju z zakonom upravlja pokojninske sklade ali 

izvaja dodatno zavarovanje, na podlagi prvega odstavka 362. člena ZPIZ-2, znaša nadomestilo 250 
točk.  

 
3. ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH IN NADZORNIH UKREPI TER INSTRUMENTI NA PODLAGI ZMbNFS 
 

Tarifna številka 47 
 

Za izdajo nadzornih ukrepov in instrumentov iz prvega in tretjega odstavka 19. člena ZMbNFS znaša 
nadomestilo 500 točk, razen za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, na podlagi 8. točke prvega odstavka 
19. člena ZMbNFS, za katero znaša nadomestilo 1.000 točk. 
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4. ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH IN O UKREPIH NADZORA NA PODLAGI ZFK 
 

Tarifna številka 48 
 
(1)  Za izdajo odločbe o ugotovitvi, da je bila neka skupina spoznana za finančni konglomerat iz prvega 

odstavka 17. člena ZFK, znaša nadomestilo 250 točk. 
 
(2) Za izdajo odločbe o prenehanju obstoja finančnega konglomerata iz šestega odstavka 17. člena 

ZFK znaša nadomestilo 100 točk. 
 
(3) Za izdajo nadzornih ukrepov iz ZFK znaša nadomestilo 500 točk.  
 
5. ODLOČANJE O DRUGIH POSAMIČNIH ZADEVAH, IZDAJA POTRDIL, IZDAJA IZPISOV IZ EVIDENC, 
IZDELAVA DVOJNIKOV ODLOČB, SOGLASIJ, ODREDB IN SKLEPOV TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG 
 

Tarifna številka 49 
 

(1) Za odločanje o zahtevi za podaljšanje roka znaša taksa za odločanje 50 točk. 
 
(2) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka izrekanja ukrepa nadzora, kadar je do ustavitve prišlo, ker je 

subjekt nadzora pred izdajo ukrepa nadzora kršitev odpravil, znaša nadomestilo 50 točk. 
 

Tarifna številka 50 
 

(1)  Za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja, soglasja, odobritve ali mnenja oziroma druge upravne 
odločbe, glede katerih ta tarifa ne predpisuje višine takse za odločanje, znaša taksa za odločanje 
100 točk. 

 
(2) Nadomestilo za izrekanje ukrepov nadzora, za izdajo odločbe ali odredbe po uradni dolžnosti in za 

opravljanje drugih nalog, glede katerih ta tarifa ne predpisuje višine nadomestila, znaša 
nadomestilo 100 točk. 

 
Tarifna številka 51  

 
Za posamezen izpis iz evidence, ki jo vodi Agencija za zavarovalni nadzor, znaša taksa 1 točko za prvo 
stran izpisa in 0,1 točke za vsako nadaljnjo stran izpisa. 
 

Tarifna številka 52 
 

Za izdelavo fotokopij listin znaša taksa 1 točko za prvo stran in 0,1 točke za vsako nadaljnjo stran.   
 

Tarifna številka 53 
 

(1) Za izdelavo dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov znaša taksa 5 točk. 
 
(2) Za izdajo potrdil znaša taksa 5 točk. 
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II. LETNO NADOMESTILO 
 

Tarifna številka 54 
 
(1) Zavarovalnice, zavarovalnice v zavarovalniški skupini, Slovensko zavarovalno združenje, 

pokojninske družbe in zavarovalni oziroma pozavarovalni pool (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) 
plačujejo Agenciji za zavarovalni nadzor letno nadomestilo za posamezno leto.   

 
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila za posamezno leto je: 

1.  za zavarovalnice: obračunana kosmata premija v preteklem letu, razen vplačil v dodatno 
zavarovanje iz IV. poglavja dvanajstega dela ZPIZ-2 in enkratnega zneska vplačanega 
čistega vplačila za zavarovanja po pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent 
iz 340. člena ZPIZ-2, 

2.  za zavarovalnice v zavarovalniški skupini: obračunana kosmata premija v preteklem letu, 
razen vplačil v dodatno zavarovanje iz IV. poglavja dvanajstega dela ZPIZ-2 in enkratnega 
zneska vplačanega čistega vplačila za zavarovanja po pokojninskem načrtu za izplačevanje 
pokojninskih rent iz 340. člena ZPIZ-2, 

3.  za Slovensko zavarovalno združenje: prispevki zavarovalnic v preteklem letu v škodni sklad 
za izplačilo škod, ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil ter 
priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov, 

4.  za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni sklad, in za upravljavce 
skupine kritnih skladov: vrednost premoženja kritnega sklada na 31. decembra preteklega 
leta, ki ga po ZPIZ-2 upravlja upravljavec, razen za poseben kritni sklad za izplačevanje 
pokojninske rente po pokojninskem načrtu iz 349. člena ZPIZ-2. V primeru skupine kritnih 
skladov je osnova za izračun letnega nadomestila vrednost premoženja posameznega 
kritnega sklada iz skupine kritnih skladov. 

5.  za upravljavca kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada iz 2. točke prvega odstavka 21. 
člena ZPSPID je osnova za izračun letnega nadomestila: stanje zavarovalno-tehničnih 
rezervacij. 

6.  za zavarovalni oziroma pozavarovalni pool: obračunana kosmata premija v preteklem letu.  
 
(3) Letno nadomestilo za posamezno leto znaša: 

1.  za zavarovalnice: 0,12% od osnove iz 1. točke drugega odstavka te tarifne številke, 
2.  za zavarovalnice v zavarovalniški skupini: 0,13% od osnove iz 2. točke drugega odstavka te 

tarifne številke, 
3.  za Slovensko zavarovalno združenje: 0,12% od osnove iz 3. točke drugega odstavka te 

tarifne številke, 
4.  za upravljavce pokojninskih skladov, ki so oblikovani kot kritni sklad in za upravljavce 

skupine kritnih skladov: 0,015% od osnove iz 4. točke drugega odstavka te tarifne številke, 
5.  za upravljavca kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada iz 2. točke prvega odstavka 21. 

člena ZPSPID: 0,015% od osnove iz 5. točke drugega odstavka te tarifne številke, 
6.  za zavarovalni oziroma pozavarovalni pool: 0,12% od osnove v 6. točki drugega odstavka te 

tarifne številke. 
 
(4) Letno nadomestilo za posamezno leto se plačuje v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo petega 

dne v mesecu za tekoči mesec. 
 
(5) Zavezanci so dolžni Agenciji za zavarovalni nadzor do 15. februarja sporočiti osnovo iz drugega 

odstavka te tarifne številke za tekoče leto.  
 
(6) Dokler v tekočem letu zavezancu še ni znana višina letnega nadomestila za posamezno leto, 

zavezanec plačuje akontacijo letnega nadomestila za posamezno leto v višini letnega nadomestila  
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iz preteklega leta na način, določen v četrtem odstavku te tarifne številke. Ko je višina letnega 
nadomestila za posamezno leto zavezancu znana, se pri prvem naslednjem mesečnem obroku 
upošteva razlika med plačano akontacijo letnega nadomestila za posamezno leto in dejansko 
obveznostjo ter se za razliko zviša ali zniža prvi naslednji obrok. 

 
(7) Če zavezanec za plačilo letnega nadomestila za posamezno leto z začetkom posameznega leta še 

ni posloval (v nadaljevanju: novi zavezanec), nastane obveznost novega zavezanca za plačilo 
prvega mesečnega obroka letnega nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja. 
Letno nadomestilo za posamezno leto se obračuna od osnove za izračun letnega nadomestila, 
predvidene v poslovnem načrtu za prvo poslovno leto. 

 
(8) Za novega zavezanca, ki za izdajo dovoljenja ni dolžan predložiti poslovnega načrta, nastane 

obveznost plačevanja letnega nadomestila za posamezno leto v naslednjem mesecu po izdaji 
dovoljenja, katerega plačilo zapade petega dne v mesecu za pretekli mesec. Prvi in vsi naslednji 
mesečni obroki letnega nadomestila do izteka prvega celega koledarskega leta se obračunajo od 
osnove za izračun letnega nadomestila, ki se določi na podlagi preteklega meseca. Novi zavezanec 
iz tega odstavka za obdobje do izteka prvega celega koledarskega leta plačuje mesečne obroke 
letnega nadomestila za posamezno leto in poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o osnovi za 
izračun mesečnega obroka letnega nadomestila do vsakega petega dne v mesecu za pretekli 
mesec. Za drugo celo koledarsko leto in ostala leta se osnova za letno nadomestilo za posamezno 
leto določi v skladu z drugim odstavkom tega člena. 

 
(9) Če letno nadomestilo za posamezno leto ni plačano do 30. 6. naslednjega leta, Agencija za 

zavarovalni nadzor postopa v skladu s petim in osmim odstavkom 511. člena ZZavar-1, tretjim in 
četrtim odstavkom 363. člena ZPIZ-2 ter naloži plačilo letnega nadomestila z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. 


