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IN VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA 

 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA HOLDINGA, 
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PODATKI O NAROČNIKU: 

 

Slovenski državni holding, d.d. 

Mala ulica 5 

1000 Ljubljana 

 

Kontaktna oseba:  

Telefon: 01 300 91 62 

Telefax: 01 300 91 11 

e-pošta: danijela.balantic@sdh.si 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju tudi družba, naročnik oz. sklenitelj 
zavarovanja), Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike, da predložijo svoje pisne 
ponudbe v skladu s to razpisno dokumentacijo za zavarovanje odgovornosti Slovenskega 
državnega holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega 
državnega holdinga, d.d..  

Pisne ponudbe morajo prispeti najkasneje do dne 29.12.2016 do 12. ure po 
standardnem lokalnem času na naslovu družbe, na naslov: Slovenski državni holding, 
d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. Oddajo se lahko osebno, po elektronski pošti 
oziroma se pošljejo s priporočeno pošiljko. 

Prejete ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do navedenega roka pod 
pogojem, da so oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO 
– zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih 
družbe«, kakor tudi je na hrbtni strani ovojnice označen naziv in naslov ponudnika. 
Ponudba, ki je sicer oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a 
prispe k naročniku po poteku roka navedenega zgoraj, se šteje kot nepravočasna.  

Ponudbe je mogoče oddati v elektronski obliki oziroma po elektronski pošti na naslov:  
danijela.balantic@sdh.si. Pri pošiljanju ponudbe po elektronski pošti je potrebno v polje 
»Zadeva« nujno navesti: »NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – zavarovanje 
odgovornosti družbe, uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih družbe«. 

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 
založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z 
razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse zahteve glede sestavin, tehničnih lastnosti kakor 
tudi pogoje za udeležbo. 

Nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb, 
neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo »prepozno«. 

Vljudno vas vabimo, da oddate svoje ponudbe. 

 

S spoštovanjem, 

 

mag. Nada Drobne Popovič                           Lidija Glavina 

     članica uprave                                      predsednica uprave 
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SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 

 

Sestava in seznam razpisne dokumentacije 

Razpisna dokumentacija sestoji iz dveh (2) delov, in sicer: 

- povabilo k oddaji ponudbe; 

- razpisna dokumentacija s podatki naročnika s prilogami (podatki naročnika so dostopni tudi 
na www.sdh.si).  

 

Način izvajanja naročila 

Naročnik oddaja naročilo kot celoto. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev 
(delne ponudbe niso dovoljene). 

 

Zavarovalni posrednik 

Pri tem razpisu/pripravi razpisne dokumentacije sodeluje zavarovalni posrednik ADVISIO, 
zavarovalno posredovanje, d.o.o., Pot za Brdom 100, Ljubljana. 

Zavarovalni posrednik deluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar – Ur. l. RS št. 
12/2000 in drugi) za račun naročnika, medtem ko je plačilo njegovih storitev zajeto v okviru 
dela administrativne premije kot predmet naknadnega dogovora med zavarovalnim 
posrednikom in izbranim ponudnikom/ zavarovalnico. 

 

Temeljna pravila poslovanja 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v 
razpisni dokumentaciji pred povabilom k oddaji ponudbe.  

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podpisana na 
obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s 
strani ponudnika.  

 

Jezik 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku in angleškem jeziku. Ponudnik 
lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu 
ponudbe in le pod pogojem, da so tuji izrazi ustrezno prevedeni v slovenski jezik. V primeru 
nejasnosti ali nasprotij pri razlagi ponudbene dokumentacije oziroma zavarovalne police, se 
posamezna določba oziroma del ponudbene dokumentacije/zavarovalne police vedno 
uporablja v tistem jeziku, v katerem je ta določba oziroma del ponudbene 
dokumentacije/zavarovalne police ugodnejša za zavarovanca. 
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Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopustne. Sankcija za neizpolnjevanje te zahteve bo izločitev iz 
samega postopka oddaje naročila. 

 

Dopustne dopolnitve, računske napake 

V primeru ugotovitve, da je ponudba formalno nepopolna, se le-ta lahko dopolni. Vendar pa 
mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe, ponudnik že vsebinsko izpolnjevati 
zahtevo naročnika, kar vse mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma razvidno. Če 
ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik 
sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. 

Ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru meril ter kateregakoli dela ponudbe, ki 
lahko ali bi lahko vplivale na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe, prejete v 
postopku. Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko 
dovoljenem obsegu (izključno samo popravljanje napak v računskih operacijah). 

 

Stroški ponudbe 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

Plačilni pogoji 

Naročnik – sklenitelj zavarovanja bo premijo plačal najkasneje v 60 dneh od sklenitve 
zavarovalne police. 

 

POSEBNE DOLOČBE NAROČILA 

Cena 

Cena mora biti izražena skladno z zahtevami navedenimi v tehničnem delu razpisne 
dokumentacije in je fiksna ter izražena v evrih (€), brez davka od prometa zavarovalnih 
poslov. Davek od prometa zavarovalnih poslov mora biti izkazan posebej, v skladu z 
obrazcem ponudbenega predračuna. Cena v ponudbi mora pokrivati vse stroške, ki jih bo 
imel ponudnik z realizacijo naročila. Morebitni popusti morajo že biti vključeni v končno 
ponudbeno ceno. 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred 
zavrnitvijo take ponudbe, zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za 
katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. 

Cena mora vsebovati: 

- storitev zavarovanja odgovornosti družbe, uprave, nadzornega sveta in ostalih 
zaposlenih družbe, 

- vse morebitne druge stroške.  
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Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja, na kar ponudnik 
s podpisom izjave o sprejemanju pogojev tega postopka javnega naročanja tudi izrecno in 
nepogojno pristaja. 

 

Merila 

Pri izbiri najugodnejše ponudbe bo naročnik, kot edino merilo, upošteval najnižjo ponujeno 

letno zavarovalno premijo. 

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti izražena v evrih. Cena mora vsebovati vse stroške, 

popuste (ter druge morebitne dajatve). 

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno, bo izbran 

ponudnik z boljšo bonitetno oceno S&P oziroma v kolikor bi bila le-ta enaka, z žrebom. 

 

Ocenjevanje ponudb 

Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala že navedena merila. Naročnik si pridržuje pravico, da 

ne izbere nobene ponudbe. 

 

Veljavnost ponudb in dodatne zahteve naročnika 

Ponudbe morajo biti veljavne do 7.1. 2017. 

 

Naročnikovi pridržki 

Naročnik si pridržuje pravico odločitve o izbiri ponudbe in ni dolžan izbrati nobene ponudbe. 
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne 

odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, če ne bi sklenil pogodbe. 

 

Varstvo podatkov 

Naročnik bo vse podatke, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske 

družbe, označil kot zaupne, obravnaval kot poslovno skrivnost. Imena ponudnikov in 

predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost. 

Če bo ponudnik označil kateri koli del svoje ponudbe kot poslovno skrivnost, bo naročnik to 

ustrezno upošteval v primeru zahtevka za vpogled v razpisno dokumentacijo. 
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POGOJI ZA UDELEŽBO 

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo  

i z l o č e n e   iz postopka. 

 

Sprejem razpisnih pogojev in verodostojnost podatkov v ponudbeni 
dokumentaciji 

Z oddajo ponudbe ponudnik sprejme vse navedene razpisne pogoje in zahteve ter zagotovi 
verodostojnost oziroma resničnost podatkov v ponudbeni dokumentaciji. 

Ponudnik zagotavlja: 

- da je seznanjen z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi ter 

posebnimi pogoji ter z njimi v celoti soglaša, 

- da ni spreminjal določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, razen 

podatkov, ki jih morajo vpisati ponudniki, 

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in da ga je sposoben 

izpeljati, 

- da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči in da so vse kopije dokumentov, ki jih 

razpisna dokumentacija dovoljuje, enake originalu, 

- da razpolaga s strokovnimi kadri in opremo za kakovostno opravljanje storitev, ki so 

predmet javnega naročila, 

- da je registriran pri pristojnem sodišču za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, 

- da dodeljenega javnega naročila ne bo prenesel na drugega izvajalca oziroma 

podizvajalca brez soglasja naročnika, 

- da zagotavlja 60 dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem sklenitve zavarovalne police, 

- da bo v primeru izbire lahko navajal naročnika v svojih referencah le ob njegovem 
predhodnem pisnem soglasju. 

 

Nekaznovanost ponudnika in zakonitih zastopnikov 

Z oddajo ponudbe ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo podaja naslednjo 

izjavo: 

Zap. št. POGOJI 

1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. 

2. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
naročila, če je dovoljenje potrebno. 

3. Nismo bili in prav tako naša odgovorna oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
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kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2 oziroma niso izpolnjeni pogoji iz 
druge alinee četrtega odstavka 42. člena ZJN-2, zaradi katerih mora naročnik izločiti 
ponudbo ponudnika. * 

4. Ni nam bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti 
pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD; Uradni list RS, št. 98/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12)** 

5. Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja v Republiki Sloveniji (šesti odstavek 44. člena ZJN-2).*** 

6. Proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, 
drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da 
naše poslovanje ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri 
imamo sedež. 

7. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi 
države, v kateri imamo sedež, ali določbami Republike Slovenije kot države 
naročnika. 

8. Smo finančno in poslovno sposobni. 

9. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri za izvedbo javnega 
naročila. 

 

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati ustrezna potrdila, s katerimi bi ponudnik 
dokazal resničnost navedenih podatkov. 

 

Identifikacijski podatki o ponudniku 

Ponudnik mora predložiti identifikacijske in osnovne registrske podatke. 

DOKAZILO: 

- Podatki o ponudniku (izpolnjen, podpisan in žigosan OBRAZEC 1). 

 

Skladnost ponudbe s specifikacijami 

Ponudnik mora predložiti ponudbeno ceno skladno z razpisno dokumentacijo. 

DOKAZILO: 

- Ponudba (izpolnjen, podpisan in žigosan OBRAZEC 2). 

http://www.sdh.si/


Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; www.sdh.si  
Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Damjan Belič; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373 

 

 

Sprejem pogodbenih obveznosti 

Ponudnik mora predložiti vzorec zavarovalne pogodbe, vključno z vsemi zavarovalnimi 

pogoji in morebitnimi dodatki k pogojem, vsako stran parafirati ter vzorec zavarovalne 

pogodbe podpisati in žigosati ter predložiti v okviru poglavja »pogodba«, saj s tem potrdi, da 

se strinja z vzorcem pogodbe. Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo, vključno z vsemi 

zavarovalnimi pogoji in morebitnimi dodatki k pogojem, katerih vsebina bo enaka vzorcu 

pogodbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil, 

razen v primeru, kjer bi prišlo do materialne spremembe v riziku med časom izbire ponudnika 

in datumom sklenitve zavarovalne pogodbe. Za materialno spremembo rizika se šteje zgolj 
obvestilo naročniku o zahtevku oz. nastanek okoliščine, ki bi razumno lahko imela za 

posledico nastanek zahtevka. 

Če ponudnik ne bo v osmih (8) dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od 

ponudbe. Naročnik bo v tem primeru obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja 

pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe. 

DOKAZILO: 

- s strani ponudnika predložen vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani ter podpisan in 

žigosan). 

 

 

Omejitve poslovanja 

 

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 

RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZintPK) in na podlagi določb ZJN-2 je dolžan izbrani ponudnik 

na poziv naročnika, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o:  

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.  

 

Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih 

dni od prejema poziva. 

 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima 

to za posledico ničnost pogodbe. 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
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posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 

 

Ponudnik v skladu z določbo 35. člena ZintPK ne sme biti subjekt, katerega funkcionar pri 

naročniku opravlja funkcijo ali je njegov družinski član, član poslovodstva ali neposredno ali 

preko drugih pravnih oseb več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju 

oziroma kapitalu. Pogodba, ki je v nasprotju s to določbo, je nična. 

Naročnik opozarja tudi na določbe 60. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu 

(ZSDH-1), ki se nanašajo na omejitve poslovanja s povezanimi osebami. 

 

Predložitev podatkov o dejanskem lastništvu ponudnika 

Skladno z novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-

1) je naročnik zavezan k izvajanju ukrepov pregleda stranke, ki vključujejo tudi ugotavljanje 

t.i. dejanskih lastnikov stranke. Glede na navedeno so vsi ponudniki dolžni predložiti podatke 

o njihovih dejanskih lastnikih. 
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OPIS NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

Predmet naročila 

Predmet naročila je zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega 

holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega 

državnega holdinga, d.d.  

Javno naročilo se oddaja za zavarovalno obdobje enega leta (12 mesecev). 

 

Tehnične zahteve naročnika 

Splošne tehnične zahteve/ Specifikacija tehničnih zahtev 

Naročnik je pripravil minimalno zavarovalno tehnično dokumentacijo, ki jo morajo ponudniki 

upoštevati pri pripravi ponudbe. Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule zavarovalnic lahko 

veljajo le, če niso v nasprotju s predmetno zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma 

celotno razpisno dokumentacijo. 

 

Opredelitev zahtevanega kritja  

 

1. Sklenitelj zavarovanja 
 

Slovenski državni holding, d.d. 

Kritje za odvisne in zunanje družbe ni zahtevano in ne sme biti vsebovano, razen v 
primerih kot sledi v nadaljevanju tega odstavka.  

Kritje je zahtevano za zahtevke proti zavarovancu v njegovi funkciji zavarovanca, v 
povezavi z zahtevki, ki se lahko kakorkoli pripišejo oziroma, ki izvirajo iz naslova 
odvisnih in zunanjih družb, vključno z morebitnimi funkcijami v odvisnih in zunanjih 
družbah. 

 

2. Zavarovalne klavzule  
 

a) Nepovračilo družbe (t.i. Stran A)  
b) Povračilo družbe (t.i. Stran B)  
c) Tožbe iz naslova vrednostnih papirjev (t.i. Stran C)  

 

3. Limit kritja  
 

EUR 10.000.000,00  po vsakem zahtevku in v letnem agregatu  
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4. Samopridržaj 
 

a) Nepovračilo družbe / Stran A (ves Svet): 
   

i) Člani organov vodenja ali nadzora družbe (skladno z ZGD-1I) Slovenski 

državni holding d.d. in vsi člani organov vodenja ali nadzora odvisne družbe, 

registrirane v Republiki Sloveniji:  

 

Franšiza mora biti zapisana na način, da bo skladna z 263. členom ZGD-1I.  

ii) Za vse ostale zavarovane osebe: EUR 0 po vsakem zahtevku; 
 

b) Povračilo družbe / Stran B (ves Svet):  EUR 0,00 po vsakem zahtevku 
 

c) Zahtevki iz naslova vrednostnih papirjev / Stran C:   EUR 10.000 po vsakem zahtevku 

 
Ponudnik se zaveže zagotoviti možnost sklenitve zavarovanja, ki ureja odkup franšize po 

strani A. 

 

5. Doba zavarovanja  
 

a) Izvajanje zavarovanja je 12 mesecev, in sicer od:  

07.01.2017/ 00:01 do 07.01.2018 / 00:01; po lokalnem standardnem času na 
naslovu sklenitelja zavarovanja  

b) Datum kritja za nazaj (retroaktivnost): Neomejeno za nazaj 

c) Datum potekajočih in grozečih pravdnih sporov: 20.06.2011 (kot v iztekajoči zavarovalni 
pogodbi) 

 

 

6. Sprožilec zavarovalnega kritja 
 

Zavarovalno kritje je zahtevano za zahtevke podane v času veljavnosti zavarovalne 

police in za vse zahtevke iz naslova odgovornosti zavarovanca, ki niso eksplicitno 

izključeni. 

 

 

7. Osnovne zahteve po kritju 
 

a) Kritje za vsak (ne glede na obliko zahtevka) zahtevek za povrnitev škode proti 
zavarovancu; polni limit kritja 

b) Vsaka sprožitev kazenskega pregona proti zavarovani osebi ob upoštevanju vseh 
ostalih določil zavarovalnih pogojev; polni limit kritja. 

c) Vsaka sprožitev pravdnega, kazenskega, arbitražnega ali mediacijskega 
postopka; polni limit kritja 
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d) Vsaka sprožitev uradnega ali upravnega postopka s strani nadzornega organa; 
polni limit kritja 

e) Kritje za stroške povezane s postopkom izročitve; polni limit kritja 
f) Kritje za zavarovane osebe za zahtevke iz naslova delovnopravnih napačnih 

ravnanj; polni limit kritja 
g) Kritje za zahtevke iz naslova vrednostnih papirjev proti kateremu koli 

zavarovancu; polni limit kritja 
h) Kritje za stroške obrambe (vključujoč stroške odnosov z javnostjo); polni limit kritja 
i) Kritje za stroške pravnega zastopanja v uradni preiskavi; polni limit kritja 
j) V primeru ne-obnovitve zavarovanja brez doplačila dodatne premije, 6 letni ali 

daljši podaljšani rok za prijavo zahtevkov za nekdanje/bivše direktorje, člane 
nadzornega sveta družbe, katerim je funkcija v družbi prenehala prostovoljno; 
polni limit kritja. 

k) Kritje za stroške obrambe za zahtevke iz naslova korporativnega uboja; polni limit 
kritja. Kot strošek obrambe v primeru zahtevka iz naslova korporativnega uboja se 
štejejo vsi razumni in potrebni pravni stroški in izplačila (vključno z razumnimi 
stroški in izplačili za svetovalce za stike z javnostmi) nastalimi v preiskavi in 
obrambi katerekoli obtožbe zavarovane osebe za kaznivo dejanje uboja v 
povezavi s poslovanjem družbe. 

l) Kritje za stroške omejitve škode v skupni višini najmanj do 20% limita kritja.  
m) Kritje za nujne stroške obrambe, v primeru, da zavarovateljeve odobritve razumno 

in upravičeno ni bilo mogoče pridobiti pred nastankom stroškov v skupni višini 
najmanj do 20% limita kritja. 

n) Kritje za zavarovanca v primeru zahtevkov, ki izvirajo iz novo pridobljenih ali 
ustanovljenih odvisnih družb oziroma zahtevkov, ki se lahko pripišejo le-tem, s 
prevzemnim pragom 25% od celotnih konsolidiranih sredstev sklenitelja 
zavarovanja; polni limit kritja. 

o) Kritje za premijo, plačano za instrumente zavarovanja za pritožbo, varščino ali 
druge podobne obveznosti; polni limit kritja 

p) Kritje za civilno-pravne kazni in globe, ki jih je mogoče zavarovati v skladu z 
zakonodajo Slovenije (ali v drugi državi v skladu z zakonodajo države sedeža 
družbe); polni limit kritja 

q) Kritje za stroške delničarjev oz. imetnikov vrednostnih papirjev sklenitelja 
zavarovanja v primeru derivativnih zahtevkov imetnikov vrednostnih papirjev oz 
delničarjev sklenitelja zavarovanja. 

r) Kritje iz naslova zahtevkov, ki izhajajo iz izdaje vrednostnih papirjev izven ZDA, 
razen prve javne ponudbe svojih delnic v katerikoli jurisdikciji – brez omejitve 
višine teh ponudb vrednostnih papirjev; polni limit kritja. 

s) Dodatni škodno presežkovni limit kritja pri nepovračilu družbe za zavarovane 
osebe v višini EUR 1.000.000 v agregatu za dobo veljavnosti zavarovalne police.    

t) Odpoved pravici do odstopa od pogodbe zaradi nenamerne ali malomarne 
opustitve prijave ali neresnične prijave okoliščin (razen v primeru kritja po strani 
C), razen v primeru goljufivih oz. lažnih navedb in tudi takrat le v primeru 
pravnomočne sodbe, na katero pritožba ni več mogoča, oziroma pisnega 
priznanja zavarovanca ali v imenu zavarovanca.  

u) Kritje za stroške namestitve in potne stroške nastale v povezavi z vsakim 
zahtevkom; polni limit kritja 

v) V kolikor bi bila s strani ponudnika ali katere koli druge zavarovalnice izdana 
katera koli druga polica iz naslova D&O zavarovanja ponudnik lahko izda dodatek 
k polici tj. skupna omejitev limitov kritja, ki določa najvišji limit kritja po vseh 
policah.     

w) Klavzula za vrstni red plačil v naslednjem zaporedju: 
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1. Kritje po strani A 
2. Kritje po strani B  
3. Kritje po strani C  

 

 

8. Izključitve 
 

Zavarovatelj v skladu s to polico ne prevzema nobene odgovornosti za škodo v primerih,   

navedenih v naslednjih točkah: 

 

 

 

1. Nepoštenost in osebno okoriščanje 
 

Nepoštenost ali osebno okoriščanje, ki jo/ga povzroči zavarovanec ali kdo drug v 

njegovem imenu in ki izhaja iz ali se pripiše: 

a) zavarovančevim namerno nepoštenim ali namerno goljufivim dejanjem ali opustitvam 
dejanj ali 

b) zavarovančevemu namerno nezakonitemu okoriščanju ali finančni koristi (tudi kadar jo 
pridobi družba, kjer ima finančni interes); 

 

pod pogojem, da se ta izključitev uporabi samo, če temelji na pravnomočni sodbi na 

katero pritožba ni mogoča ali katerikoli pravnomočni odločbi na katero pritožba ni mogoča 

ali kakršnemkoli pisnemu priznanju zavarovanca, da se je zgodilo tako ravnanje. 

 

Do tega trenutka zavarovalnica plačuje zavarovancu akontacijo stroškov obrambe. Od 

takrat dalje pa mora zavarovanec povrniti zavarovalnici vso tako prejeto akontacijo. 

 

 

2. Predhodni zahtevki in okoliščine 
 

Predhodni zahtevki in okoliščine, ki nastanejo iz ali se pripišejo: 

a) zadevam, ki temeljijo na zakonitih ali nadzornih postopkih ali uradnih raziskavah in 
vključujejo družbo ali zavarovanca in ki so se začele pred datumom predhodnega 
grozečega ali odprtega sodnega ali zunajsodnega postopka, razen če so bile tovrstne 
zadeve razkrite v vprašalniku in so v dodatku označene kot izločene iz te izključitve; ali 

b) okoliščini ali zahtevku ali napačnemu ravnanju, ki je bilo prijavljeno po katerikoli polici, 
ki je obstajala ali je potekala pred to polico ali ob njenem začetku. 
 
 

3. Skrbniki 
 

Zavarovatelj v skladu s to polico ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki izvira iz 

vloge zavarovanca kot skrbnika ali upravitelja pokojninskega ali drugega programa 

ugodnosti za zaposlene, ki ga je ustanovil sklenitelj zavarovanja. 
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4. Zahtevki družbe ali zunanje družbe v ZDA 
 

so zahtevki družbe, vloženi v ZDA, ki nastanejo iz ali se pripišejo kateremukoli zahtevku iz 

ZDA, ki ga družba ali zunanja družba vloži proti zavarovani osebi, čeprav ta izključitev ne 

velja pri: 

a) stroških obrambe, ali 
 

b) izvedeni tožbi, ki jo sproži delničar v imenu družbe, pod pogojem, da tožba ni vložena 
s prostovoljno aktivno pomočjo (v nasprotju z zakonsko zahtevano), aktivnim 
posredovanjem ali aktivnim napeljevanjem s strani družbe ali zunanje družbe, ali 
 

c) zahtevku v ZDA, ki ga vloži ali vzdržuje stečajni upravitelj ali enakovredna oseba v 
imenu in za račun družbe, ali 
 

d) zahtevku v ZDA za prispevek ali odškodnino v zvezi z ločenim zahtevkom, ki ga vloži 
tretja oseba, pod pogojem, da je zahtevek tretje osebe vložen brez aktivne pomoči, 
aktivnega posredovanja ali aktivnega napeljevanja s strani družbe ali zunanje družbe. 
 

 

5. Specifična izključitev vseh potekajočih ali grozečih pravdnih sporov 
 

Ne glede na drugačne določbe v tej polici zavarovatelj ni dolžan plačati škode ali stroškov 

pravnega zastopanja v zvezi s katerimkoli zahtevkom ali uradno preiskavo, ki temelji na ali 

izhaja iz ali se kakorkoli pripiše zahtevkom ali okoliščinam, navedenim v vprašalniku, 

podpisanemu na dan 15.12.2016. 

 

 

6. Sankcijska izključitev 

 

Kakršenkoli zahtevek, stroški ali izdatki, ki bi zavarovatelja izpostavili kakršnimkolim 

sankcijam, prepovedim ali omejitvam na podlagi resolucij Združenih narodov ali 

trgovinskim ali gospodarskim sankcijam, zakonom ali predpisom Evropske unije, 

Združenega kraljestva ali Združenim državam Amerike. 

Razen zgoraj omenjenih izključitev, se vse ponudbe z dodatnimi izključitvami štejejo kot 

neveljavne. 

 

 

9. Za zavarovanca se štejejo osebe, ki je do dneva sklenitve zavarovalne police 
bila, ob dnevu sklenitve zavarovalne police je ali med trajanjem zavarovalne 
police postane: 
 

a) Direktor 
b) Vsi zaposleni v družbi sklenitelja zavarovanja 
c) Zakonec ali zunajzakonski partner, pravni zastopniki, dediči, pooblaščenci ali 

zastopniki premoženja. Vendar kritje ne velja za zahtevke zaradi napačnih ravnanj 
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, pravnega zastopnika, dediča, pooblaščenca 
ali zastopnika premoženja 
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d) Družba v primeru zahtevkov delničarjev ali drugih lastnikov vrednostnih papirjev 
družbe 

 

V izogib dvomu morajo biti v pogojih zavarovanja upoštevane tudi spodnje definicije: 

 

1) Direktor je fizična oseba, ki je ali je bila direktor, član uprave, član nadzornega sveta 
ali vodilni delavec družbe. 

 
2) Družba pomeni sklenitelj zavarovanja, vendar pa ne vključuje katerekoli odvisne 

družbe in/ali zunanje družbe.  
 

3) Sklenitelj zavarovanja je družba, opredeljena v 1. točki podatkov o polici. 
 

 

10. Podaljšana doba za prijavo zahtevkov  
 

Zavarovalna pogodba mora vsebovati 5-letno opcijsko podaljšano dobo za prijavo 
zahtevkov ob plačilu 200% od letne premije, navedene na polici.  

 

11. Geografski okvir kritja  
 

Ves Svet, vključno z ZDA. 

 
 

12. Pogoji za uveljavljane zahtevkov  
 

Zavarovanec mora zahtevek ali uradno preiskavo prijaviti takoj, ko je to izvedljivo, vendar 
ne kasneje kot 60 dni po izteku veljavnosti zavarovalne police. 

Kjer so okoliščine, ki bi lahko povzročile vložitev zahtevka ali uradno preiskavo, 
prijavljene med trajanjem police, se poznejša vložitev zahtevka ali uradna preiskava na 
osnovi teh prijavljenih okoliščin šteje kot vložena v času veljavnosti zavarovalne police. 

 

13. Reševanje sporov glede zavarovalnega kritja 
 

Pravo in jurisdikcija: Slovenija in slovensko pravo 

Arbitraža: Vsak spor, ki izhaja iz te police ali je z njo povezan, vključno z vsakim 
vprašanjem glede njenega obstoja, veljavnosti ali prenehanja, ki ga ni mogoče rešiti 
sporazumno med pogodbenimi zavarovancem in zavarovateljem, bo rešen z arbitražo po 
pravilih Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (SAGZS); za ta pravila se 
šteje, da so s sklicevanjem vključena v to klavzulo. Arbitri so trije. Vsaka stranka v 
arbitražnem postopku predlaga po enega arbitra, ki nato skupaj predlagata še tretjega. 
Če se glede tretjega arbitra ne sporazumeta, ga predlaga predsednik SAGZS. Mesto 
arbitraže je Ljubljana v Republiki Sloveniji. Jezik, uporabljen v arbitražnih postopkih, je 
slovenščina. Veljavno pravo za to zavarovalno polico je pravo Slovenije. 
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14.  Regres 
 

Zavarovalnica ne bo uporabila svoje pravice do subrogacije proti zavarovani osebi v 
povezavi z zahtevkom, razen v primeru, ko je ugotovljeno, da je zahtevek izključen po 
pogojih te police zaradi pravnomočne sodbe (na katero pritožba ni več mogoča) oziroma 
pisnega priznanja zavarovanca v primeru naklepa, kriminalnih ravnanj, nepoštenosti ali 
osebnega okoriščanja in se zahtevek nanaša na zavarovano osebo. 

 

15. Izdaja zavarovalne dokumentacije 
 

Vsa potrdila o kritju, zavarovalna polica in vsi pripadajoči pogoji in dodatki k pogojem, 
morajo biti izdani najmanj v slovenskem jeziku. 

 

16. Prevzem vprašalnika 

Prevzem vprašalnika je možen pri zavarovalnem posredniku Advisio, zavarovalno 
posredovanje, d.o.o. na: 

Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali 

dejan.cajhen@advisio.si 

 

17. Veljavnost ponudbe  
 

Do 7.1.2017. 
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PRILOGE 

Obrazec 1 

Ponudnik: 

Naročnik: 

Podatki o ponudniku 

Na podlagi vabila k dajanju ponudb, predmet javnega naročila »zavarovanje odgovornosti 

Slovenskega državnega holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih 

Slovenskega državnega holdinga, d.d.«, se prijavljamo na vaš razpis in prilagamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

Podatki o gospodarskem subjektu 

Firma oziroma ime: 

Zakoniti zastopnik: 

Davčna številka: 

Številka transakcijskega računa: 

Matična številka: 

Naslov: 

Številka telefona: 

Številka faxa: 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 

Kraj in datum      Žig in podpis ponudnika 
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Obrazec 2 - PONUDBENA CENA - predračun 

Ponudnik: 

(firma in naslov) 

Predmet javnega naročila: »zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega holdinga, 

d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega holdinga, d.d.« 

Ponudbena vrednost letne premije zavarovanja odgovornosti Slovenskega državnega 

holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega 

holdinga, d.d., skupaj s popusti v EUR in z  davkom od prometa zavarovalnih poslov 

(upoštevaje vse tehnične zahteve naročnika): 

Cena (premija) brez davka od prometa zavarovalnih poslov _______________  

 Davek od prometa zavarovalnih poslov_________________  

Cena (premija) skupaj z davkom od prometa zavarovalnih poslov ________________  

Morebitni popust __________ 

Končna cena (premija) s popustom in davkom od prometa zavarovalnih poslov  
____________ . 

Informativna delitev zavarovalne premije (brez davka od prometa zavarovalnih poslov) po 
posameznih zavarovalnih klavzulah, izražena v procentu zavarovalne premije: 

Nepovračilo družbe / Stran A:         % 

Povračilo družbe / Stran B:            % 

Tožbe iz naslova vrednostnih papirjev / Stran C:         % 

ROK PLAČILA: premija se plača v 60 dneh od dneva sklenitve zavarovalne police. 

 

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje in zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji za 

oddajo javnega naročila za zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega holdinga, 

d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega holdinga, d.d.. 

 

Kraj in datum      Žig in podpis ponudnika 

http://www.sdh.si/

