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2. DEJANSKO STANJE

Vključitev posrednikov v postopek javnega 

naročanja:
“Pri pripravi razpisne dokumentacije je sodelovala družba 

......posredniška družba d.o.o.. Zavarovalni posrednik deluje v 

skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) in po pooblastilu 

naročnika, medtem, ko je plačilo njegovih storitev zajeto v okviru 

dela administrativne premije kot predmet dogovora med 

zavarovalnim posrednikom in izbranim 

ponudnikom/zavarovalnico.”



- garancija za dobro izvedbo del; pog. o 
svetovanje 

- omejena komunikacija  - “vzemi ali pusti”
- ni možnosti opcij. ponudb
- nestandardne izključitve (“npr. 

prerjavenje”)





NAČELO TRANSPARENTNOSTI – 8. čl. ZJN-
2:

oz. prepoznavnosti porabe javnih sredstev pomeni, da 
morajo biti stRoški JN pregledni. s tem je obvezna tudi 
zahteva po javnosti oz. publiciteti, tako s strani javnega 
interesa, kot tudi s strani interesa zaninteresiranih 
ponudnikov (Kranjc 2004) 
+ upoštevanje drugih temeljnih načel: 
n. zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
n. gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev 
(6.čl.)



svetovanje naročnikom

“...(4) Kadar naročnik za svetovanje v postopku ali 
v zvezi s postopkom javnega naročanja najame 
osebo

zasebnega prava ali posameznika, mora:
a) zahtevati, da ta oseba pred sklenitvijo pogodbe predloži garancijo 

za dobro izvedbo del;

b) v pogodbi za svetovanje, ki jo sklene s to osebo, določiti, da se 
plačilo po tej pogodbi izvede po zaključku

postopka javnega naročanja....”

Svetovanje na področju JN - t.i. tehnično 
t.i. pravno svetovanje svetovanje

t.i. Pravno svetovanje  -



 Naročnik ravna v nasprotju s 16. čl./V. ali  
ne izvede postopke skladno z ZJN-2 
25.,30a.čl.

• globa 5.000  - 350.000 EUR 

• globa 2.000 – 12.000 EUR odg. os. pr. os. 



 izbira posrednikov skladno z ZJN- 2   
(če plačilo nad 20.000 EUR   - če gre za storitev posredovanja 
po ZZavar  (v času trajanja zav. pog.)

 postopek po 16. členu ZJN-2 – svetovanje

 garancija za dobro izvedbo del

 transparentno razkritje plačila storitve za 
svetovanje glede JN – naročnik  (posredno) 
plača storitev svetovanje pri JN!



•Standardna jamstva - optimalna

•Možnost t.i.opcijskih ponudb –
variantne ponudbe (28.čl.ZJN-2)

•Poenotenje dikcij – definicij v 
raz. dokumentaciji

•“čistopis razpisne 
dokumentacije” – po zaključku 
vseh vpr.



Tuja ureditev:
- ITA:  Il Codice degli appalti

- NEM

- VB - implementacija RETAIL DISTRIBUTION 
REVIEW (posredniki/agenti bodo računali 
vnaprej za svoje storitve- transparentnost)



nesporno primerna premija
plačilo za storitev

Javna poraba optimalno                 
zav. naročniki 



 Nova zakonodaja   - novi ZZavar:
- Solventnost II   - Q4 – 2012 - uveljavitev 1.1.2014

▪ KLJUČNE FUNKCIJE: 
▪ aktuarska, 

▪ notranja revizija 

▪ upravljanja tveganj

▪ FUNKCIJA SKLADNOSTI 

▪ POGLAVJE ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN POSREDNIKI:
- “zav. posrednik je os. ki posreduje pri sklepanju zav. Pogodb, za eno ali več 

zavarovalnic “(545. čl. /sedaj  219.čl)

▪ dovoljenje za opravljanje poslov – pogoji (558. čl – 230. čl):

 6 m izkušnje (prej 1 l)

 da ni bila pnm obsojena za k.d.zoper premoženje oziroma gospodarstvo,

 da ji  AZN  ni odvzela dovoljenja za opravljanje poslov zav. zastopanja ali 
posredovanja pred manj kakor 5l.



-Omnibus II (2 level); 
-izvedbeni predpisi EIOPA obvezujoča navodila – (3 level –sept. 
2012)
-poenotenje nadzorniških praks – izmenjava inf. (ATVP, BS, 
EIOPA  - 1.1.2011

•IMD I – 2002 IMD 2:
 zvišanje stopnje varstva potrošnikov ob upoštevanju   interesov 
zavarovalcev 
zagotovitev večje transparentnost;
povečanje pravne varnost in jasnost – večja harmonizacija kot IMD I 
vzpostaviti enake konkurenčne pogoje na področju trženja 
zavarovalnih produktov za vse zavarovalnice in zavarovalne posrednike

• CEA,BIPAR, FERMA, potrošniške organizacije in druge 
pripombe v letu 2011)  
• E. komisija objavi tekst Q1 2012  




