
POGOJI ZA ČLANA/ČLANICO NADZORNEGA SVETA 
SAVA POKOJNINSKE DRUŽBE, d.d. 

 
 

a) Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291  
 

 
II. odstavek 255. člen ZGD-1:  

Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki: 

-       je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; 

-       je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in 
naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; 

-       ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali 

-       je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, 
pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja 
finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti 
sodbe. 

I. odstavek 273. člen ZGD: 

Član nadzornega sveta ne more biti: 

-       član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe; 

-       prokurist ali pooblaščenec te družbe; 

-       član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe; 

-       oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, ali 

-       oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut. 

 
b) Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6183 
 

66. člen ZZavar-1: 

 (1) Funkcije člana nadzornega sveta zavarovalnice ne more opravljati oseba, ki je v 
razmerju tesne povezanosti s pravno osebo, v kateri ima zavarovalnica več kot 5% delež glasovalnih 
pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene družbe znotraj skupine kot jo opredeljuje zakon, ki 
ureja finančne konglomerate. 

(2) Ne glede na zakon, ki ureja gospodarske družbe, lahko oseba, ki opravlja funkcijo člana 
nadzornega sveta, ali drugega organa nadzora samo v zavarovalnicah in drugih družbah, ki so 
vključene v skupino kot jo opredeljuje zakon, ki ureja finančne konglomerate, to funkcijo opravlja: 

1.      če jo opravlja v okviru redne zaposlitve v članici te skupine in za opravljanje te 
funkcije, razen rednih prejemkov na podlagi zaposlitve, ne prejema posebnega 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6183


plačila: v neomejenem številu nadzornih svetov zavarovalnic in drugih družb, 
vključenih v to skupino, 
2.      v drugih primerih: v skupno sedmih nadzornih svetih zavarovalnic in drugih 
družb, vključenih v to skupino. 

(3) Nadzorni svet zavarovalnice je sestavljen tako, da je zagotovljena ustrezna raznolikost 
kvalifikacij, znanja in izkušenj za profesionalno nadzorovanje zavarovalnice. 

67. člen člen ZZavar-1: 

 (1) Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1.      je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za 
nadzor nad vodenjem poslov zavarovalnice; 
2.      ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja; 
3.      nad njo ni bil začet postopek osebnega stečaja in 
4.      je oseba dobrega ugleda in integritete. 

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe 
primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov. 
 


