
Ukrep nadzora zoper KRKA ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 

1000 Ljubljana, zaradi ugotovljenih kršitev na področju opravljanja dejavnosti zavarovalnega 

zastopanja 

 

PODATKI O KRŠITELJU KRKA ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 
16, 1000 Ljubljana 

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor je v odredbi za odpravo kršitev št. 0602-
9/2019-9 z dne 10. 9. 2020 ugotovila, da subjekt nadzora KRKA 
ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 
1000 Ljubljana krši določbe prvega odstavka 561. člena Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS št. 93/15, 9/19, 102/20; v nadaljevanju: 
ZZavar-1), ker 17 zavarovalnih zastopnikov samostojno opravlja posle 
zavarovalnega zastopanja, čeprav so njihova dovoljenja za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja, ki jim jih je izdala Agencija za 
zavarovalni nadzor, omejena na samostojno opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja (le) pri pravni osebi, ki sklepa zavarovanja, ki 
so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo družba opravlja; nadalje 
krši določbe 4. točke drugega odstavka 545. člena ZZavar-1, ker je na 
obvestilih po 545. členu ZZavar-1 navedenih (oziroma so odtisnjeni žigi) 
več različnih zavarovalno zastopniških družb oziroma zastopnikov 
dopolnilnih zavarovanj, pri čemer ni razvidno, s katero zavarovalno 
zastopniško družbo oziroma zastopnikom dopolnilnih zavarovanj ima 
zavarovalni zastopnik sklenjeno pogodbo, na podlagi katere opravlja 

posle zavarovalnega zastopanja in krši določbe četrtega odstavka 579. 

člena ZZavar-1, ker nima objavljene informacije o notranjem postopku 
reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz 
zavarovanj ter združenj potrošnikov na svoji spletni strani. 

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZZAVAR-1 

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

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da subjekt nadzora KRKA 

ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 

16, 1000 Ljubljana krši: 

 

1.1. prvi odstavek 561. člena ZZavar-1, ker 17 zavarovalnih zastopnikov 

samostojno opravlja posle zavarovalnega zastopanja, čeprav so 

njihova dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega 

zastopanja, ki jim jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, 

omejena na samostojno opravljanje poslov zavarovalnega 

zastopanja (le) pri pravni osebi, ki sklepa zavarovanja, ki so v 

neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo družba opravlja; 

1.2. 4. točko drugega odstavka 545. člena ZZavar-1, ker je na obvestilih 

po 545. členu ZZavar-1 navedenih (oziroma so odtisnjeni žigi) več 

različnih zavarovalno zastopniških družb oziroma zastopnikov 

dopolnilnih zavarovanj, pri čemer ni razvidno, s katero zavarovalno 

zastopniško družbo oziroma zastopnikom dopolnilnih zavarovanj 

ima zavarovalni zastopnik sklenjeno pogodbo, na podlagi katere 

opravlja posle zavarovalnega zastopanja; 

1.3. četrti odstavek 579. člena ZZavar-1, ker nima objavljene 

informacije o notranjem postopku reševanja pritožb zavarovalcev, 



zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter združenj 

potrošnikov na svoji spletni strani. 

 

2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga subjektu nadzora KRKA 

ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 

16, 1000 Ljubljana, da odpravi kršitev iz 1. točke tega izreka v roku 

90 dni od vročitve te odredbe o odpravi kršitev. 

  

3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga subjektu nadzora KRKA 

ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 

16, 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. 

 

4. Na podlagi petega odstavka 281. člena ZZavar-1 Agencija za 

zavarovalni nadzor subjekt nadzora KRKA ZAVAROVANJA, 

zavarovalno zastopanje, d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 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 KRKA ZAVAROVANJA, zavarovalno zastopanje, 

d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana je dolžan Agenciji za 

zavarovalni nadzor na račun št. SI56 0110 0637 0164 439 plačati 

nadomestilo v višini 3.150,00 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 o odpravi kršitev ni vložil ugovora. 
 
Odredba o odpravi kršitev je postala pravnomočna dne 25. 9. 2020.  

 

 

 


