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Na podlagi 1. točke prvega odstavka 254. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) ter drugega odstavka 292. 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, 90/15 – ZIUPTD, 23/17, 40/17 in 65/17) Agencija za 
zavarovalni nadzor izdaja 

SKLEP 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice 

 
1. člen 

 
V prilogi KONTNI OKVIR ZA ZAVAROVALNICE Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 
104/15; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v pojasnilu skupine 02 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE IN 
DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE, KI NE KRIJEJO ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ, TER DRUGA 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, KI NISO NAMENJENA NEPOSREDNEMU IZVAJANJU ZAVAROVALNE 
DEJAVNOSTI IN NE KRIJEJO ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ za drugim stavkom doda besedilo, ki se 
glasi:  
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco.«   
 
V pojasnilu skupine 03 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI KRIJEJO ZAVAROVALNO-TEHNIČNE 
REZERVACIJE IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ se za tretjim stavkom doda besedilo, ki se glasi:  
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco. «   
 
V pojasnilu skupine 04 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO SREDSTVA IZ NASLOVA 
ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ, PRI KATERIH ZAVAROVALEC PREVZEMA NALOŽBENO TVEGANJE se za tretjim 
stavkom doda besedilo, ki se glasi:  
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco.«   
 
V pojasnilu skupine 05 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO SREDSTVA IZ NASLOVA 
DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: 
 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017050500|RS-23|3440|1209|O|


 

2/3 

»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco. «   
 
V pojasnilu skupine 06 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO SREDSTVA POKOJNINSKIH 
SKLADOV, KI SO OBLIKOVANI KOT KRITNI SKLADI PO ZAKONU, KI UREJA POKOJNINSKA ZAVAROVANJA, IN 
KRITNEGA SKLADA PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA se za četrtim stavkom doda besedilo, ki se glasi: 
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco. «   
 
V pojasnilu skupine 07 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE, KI PREDSTAVLJAJO SREDSTVA, KI KRIJEJO 
ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ se za drugim stavkom doda 
besedilo, ki se glasi: 
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco.«   
 
V pojasnilu skupine 08 - DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBE V SKUPINI, V PRIDRUŽENE IN SKUPAJ 
OBVLADOVANE DRUŽBE se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi:  
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju in v celotnem obdobju trajanja si navedene družbe oblikujejo 
ustrezno analitično evidenco. «   
 
V pojasnilu skupine 18 - KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE se za drugim stavkom doda besedilo, ki se 
glasi: 
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo 
kratkoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v: finančne naložbe po odplačni 
vrednosti, finančne naložbe po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa in finančne 
naložbe po pošteni vrednosti skozi poslovni izid. Za evidentiranje popravkov vrednosti za pričakovane 
kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju navedene družbe oblikujejo ustrezno analitično evidenco.«   
 
V pojasnilu za Razred 7 – ODHODKI IN PRIHODKI se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:  
 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo konte  
prihodkov in odhodkov smiselno prilagoditi zahtevam standarda MSRP 9.« 
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V skupini 94 – PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA se pred navedbo kontov doda besedilo, ki se glasi: 
»Pokojninske družbe in zavarovalnice, ki s 1. januarjem 2018 prehajajo na uporabo MSRP 9, morajo konte 
presežka iz prevrednotenja smiselno prilagoditi zahtevam standarda MSRP 9.« 
 
Konto 944 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo se 
nadomesti s kontom: »944 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi«. 

 

2. člen  
 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se prvič 
za poslovno leto 2018. 
 
 
 
Št. 00701-4/2018-1 
Ljubljana, dne 20. februarja 2018 
EVA 2018-1611-0013  

                                                                                       
Predsednik strokovnega sveta  

                                                                           Agencije za zavarovalni nadzor 
                                                                             mag. Gorazd Čibej l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


