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Zahteva za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja družb in samostojnih 
podjetnikov posameznikov, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z 
glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo, (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo 
tehnične preglede vozil) na podlagi  četrtega odstavka 558. člena Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 – v nadaljevanju: ZZavar-1)  
 
 
Obrazec ni predpisan. ZZavar-1 v četrtem odstavku 558. člena opredeli možnost opravljanja dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja s strani drugih oseb, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno 
dejavnostjo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) in so 
pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja. 
 
Glede opredelitve pojma glavne dejavnosti je potrebno izhajati iz tistih dejavnosti, ki jih družba: 
 
1. opravlja z namenom pridobivanja dohodka na trgu, 
2. jih je veljavno vpisala v  akt o ustanovitvi družbe in 
3. jih sme opravljati. 
 
Družba lahko opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja: 
 
-  le za  tista zavarovanja, ki so neposredno povezana z dejavnostjo, ki jo družba opravlja in so izpolnjeni  
   gornji pogoji in  
-  le za svoje (lastne) stranke.. 
 
 
Na podlagi omenjenega člena je potrebno zahtevi poleg osnovnih podatkov o vlagatelju (naziv in naslov 
družbe, kontaktna številka ali email naslov), priložiti tudi: 
 

1. Izjavo direktorja družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika,v kateri opredeli: 
a) dejavnosti družbe oziroma podjetnika, s katerimi pridobiva dohodek na trgu, 
b) katera zavarovanja, ki jih namerava sklepati, so v neposredni zvezi z navedeno dejavnostjo, 
c) da bo opravljal le tista zavarovanja, ki so neposredno povezana z dejavnostjo, ki jo družba 
   opravlja samo za svoje (lastne) stranke. 
 

2. Izpis iz informacijskega sistema AJPES o vpisu subjekta v Poslovni register Slovenije ali  Akt o 
ustanovitvi družbe (v kolikor vložnik ne bo k zahtevi priložil izpisa iz IS AJPES, ga bo Agencija za 
zavarovalni nadzor sama pridobila iz uradne evidence), 

 
3. Taksa v znesku 126 evrov; 

 
 
Obrazložitev:  
 
K1) ZZavar-1 v četrtem odstavku 558. člena opredeli možnost opravljanja dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja s strani drugih oseb, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo,  ki 
jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) in so pridobile 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja. 
 

Glede na navedeno določilo mora zahteva vsebovati navedbe o  dejavnostih družbe oziroma 
podjetnika, s katerimi pridobiva dohodek na trgu,  o zavarovanjih, ki jih namerava vložnik sklepati 
in so v neposredni zvezi z dejavnostjo družbe oziroma podjetnika in izjavo direktorja družbe oz. 
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samostojnega podjetnika posameznika, da bo opravljal le tista zavarovanja, ki so neposredno 
povezana z dejavnostjo, ki jo družba opravlja samo za svoje (lastne) stranke. 

 
 
K3) Na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi, znaša 126 evrov. 
Takso nakažete na  transakcijski račun Agencije št.: 01100 - 6370164439. Kopijo dokazila o plačilu 
priložite k zahtevi. 
 
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. 
 
 


