
Zahteva za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja za 
družbe na podlagi 569. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 – v 
nadaljevanju: ZZavar-1) 
 
 
Obrazec ni predpisan. V zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti mora biti poleg osnovnih 
podatkov o vlagatelju (naziv in naslov družbe, kontaktna številka ali email naslov), jasno napisano, za 
katero dejavnost (zavarovalno zastopanje ali zavarovalno posredovanje) želi družba pridobiti dovoljenje 
in da ga želi pridobiti v skladu s 569. členom  ZZavar-1.   
 
ZZavar-1 v 569. členu določa pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja ali posredovanja.  
 
Zahtevi za izdajo dovoljenja morajo biti priložena v 569. členu predpisana dokazila. Na podlagi 
omenjene določbe so priloge k zahtevi sledeče: 
 

1. Akt o ustanovitvi družbe, 
 

2. Seznam družbenikov oziroma delničarjev, ki imajo kvalificirani delež, oziroma seznam 20 
največjih družbenikov oziroma delničarjev, če nihče ne bo imel kvalificiranega deleža, 

 
3. Druge dokaze, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz 565. do 568. člena 

ZZavar-1, 
 

4. Taksa v znesku 126 evrov, 
 
5. V kolikor želi družba opravljati dejavnosti zavarovalnega posredovanja, mora predložiti tudi 

fotokopijo police o zavarovanju odgovornosti zavarovalne posredniške družbe, v skladu s 568. 
členom ZZavar-1; 

 
 

Obrazložitev:  
 

K1) Zakon o gospodarskih družbah v 12. členu določa, da mora biti v firmi označba, ki napotuje na 
dejavnost družbe. Firma ima lahko dodatne sestavine (13. člen prej navedenega zakona), ki družbo 
podrobneje označujejo. Te ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali 
obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo, ali znakom razlikovanja druge osebe ali 
bi kršile pravice drugih oseb. Glede na to, da zakon jasno loči zavarovalno zastopanje od zavarovalnega 
posredovanja, mora biti že iz označbe firme družbe razvidno, da gre samo za zavarovalno zastopanje oz. 
samo za zavarovalno posredovanje. Družba torej lahko opravlja samo zavarovalno zastopanje ali samo 
zavarovalno posredovanje.  

 
Zavarovalno zastopniška oz. posredniška družba, ki bo opravljala storitve zavarovalnega zastopanja oz. 
posredovanja, ima lahko, v skladu s 567. členom ZZavar-1, v aktu o ustanovitvi opredeljeno kot glavno 
dejavnost samo dejavnost z označbo 66.220 - dejavnost zavarovalniških agentov ali 66.290 – druge 
pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade. 
 
V  aktu o ustanovitvi družbe  so lahko navedene tudi: 

- dejavnosti, ki predstavljajo storitve kreditnega posredovanja – šifra 66.190 – druge pomožne 
dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,  

- storitve posredovanja investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma drugih podobnih 
finančnih proizvodov  - šifra 66.120 – posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim 



blagom, če izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev določenih z zakoni oziroma drugimi 
predpisi, ki urejajo opravljanje teh storitev.  

 
Družba opravlja lahko tudi storitve iz 2. do 5. točke  sedmega odstavka 26. člena ZZavar-1 in sicer: 

- posredovanje pri prodaji oziroma prodaja v zavarovalnih primerih poškodovanih - predmetov, ki 
ob reševanju škodnih primerov pripadajo zavarovalnici – šifra 66.290– Druge pomožne dejavnosti 
za zavarovalništvo in pokojninske sklade   

- opravljanje drugih intelektualnih in tehničnih storitev v zvezi z zavarovalnimi posli ter oceno 
stopnje izpostavljenosti zavarovalnega objekta in ocenjevanje škod – šifra 66.210 – vrednotenje 
tveganja in škode 

- izvajanje ukrepov za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavarovalno 
premoženje in osebe  - šifra 66.290 ali 66.220.  

 
K2) Na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja oz. posredovanja znaša 126 evrov. Takso nakažete na  transakcijski 
račun Agencije št.: 01100 - 6370164439, sklic 00, namen nakazila: dovoljenje za dejavnost Dokazilo o 
plačilu priložite zahtevi.  

 
K3) Družba, ki želi pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, mora 
imeti zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od 1,250.618 evrov na 
en odškodninski zahtevek oziroma 1,875.927 evrov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu. 
 
OPOMBA:  
ZZavar-1 ne predpisuje vrste dokazil, s katerimi se dokazuje, da vložnik izpolnjuje pogoje za pridobitev 
dovoljenja, zato lahko Agencija za zavarovalni nadzor kadarkoli od vložnika zahteva dodatna dokazila in 
pojasnila. 
 


