
Ukrep nadzora zoper IZAVA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 
Ljubljana, zaradi ugotovljenih kršitev na področju opravljanju dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja 

 

PODATKI O KRŠITELJU IZAVA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 
Ljubljana 

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor je v Odredbi za odpravo kršitev št. 
0602-8/2019-6 z dne 1. 6. 2019 ugotovila, da subjekt nadzora IZAVA, 
zavarovalno zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, 
krši določbe drugega odstavka 545. člena (Uradni list RS št. 93/15, 
9/19; v nadaljevanju: ZZavar-1), ker je pri opravljanju dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja uporabljal obvestila, ki so pomanjkljiva in v 
nasprotju z določbami 545. člena ZZavar-1 

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZZAVAR-1 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZZavar-1 v zvezi z opravljanju 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja.  

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da subjekt nadzora 
IZAVA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 
Ljubljana krši določbe drugega odstavka 545. člena ZZavar-1, ker 
njegovi zavarovalni zastopniki pri opravljanju dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja uporabljajo obvestila, ki so pomanjkljiva oziroma v 
nasprotju z določbami 545. člena ZZavar-1. 
 
2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga subjektu nadzora IZAVA, 
zavarovalno zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, 
da odpravi kršitev iz 1. točke tega izreka v roku 90 dni od vročitve te 
odredbe o odpravi kršitev na način, da sprejme ustrezne interne akte 
za odpravo nepravilnosti glede obvestil po 545. členu ZZavar-1 in da 
zavarovalnim zastopnikom pri subjektu nadzora IZAVA, zavarovalno 
zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana izda 
zavezujoča navodila o uporabi obvestil skladnih s 545. členom ZZavar-
1. 
  
3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga subjektu nadzora IZAVA, 
zavarovalno zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, 
da ji v roku za odpravo kršitev iz 2. točke tega izreka predloži poročilo 
o odpravi kršitev in dokazila o odpravi kršitev, iz katerih bo izhajalo, 
da so bile ugotovljene kršitve iz 1. točke tega izreka odpravljene na 
način, določen v 2. točki tega izreka. 
 
4. Na podlagi petega odstavka 281. člena ZZavar-1 Agencija za 
zavarovalni nadzor subjekt nadzora IZAVA d.o.o., zavarovalno 
zastopanje, d.o.o., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, opozarja, da 
bodo informacije o njegovi identiteti, skupaj s kršitvijo, javno 
objavljene na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor, ko bo 
postala odločitev o izreku ukrepa pravnomočna (drugi in peti odstavek 
281. člena ZZavar-1). 
 
5. Subjekt nadzora IZAVA d.o.o., zavarovalno zastopanje, d.o.o., 
Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, je dolžan Agenciji za zavarovalni 
nadzor na račun št. SI56 0110 0637 0164 439 plačati nadomestilo v 
višini 1.050,00 EUR v roku 15 dni od vročitve te odredbe o odpravi 
kršitev.   



INFORMACIJA O TEM, 
ALI JE ZOPER 
ODLOČBO ZAČET 
POSTOPEK SODNEGA 
VARSTVA V SKLADU Z 
ZZAVAR-1 

 
Subjekt nadzora zoper odredbo ni vložil ugovora. 
 
Odredba je postala pravnomočna dne 12. 6. 2020. 

 

 

 


