
 
 

  

 
 

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali 
posredovanja na podlagi 3. odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni 
list RS, št. 93/15 – v nadaljevanju: ZZavar-1) 
 
Obrazec za podajo zahteve ni predpisan.  
 
V zahtevi za izdajo dovoljenja mora biti poleg osnovnih podatkov o vlagatelju (naziv in naslov vložnika, 
kontaktna številka ali email naslov), jasno napisano, ali želi vložnik pridobiti dovoljenje za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja ali dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ter da 
ga želi pridobiti na podlagi tretjega odstavka 561. člena  ZZavar-1.   
 
Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali 
posredovanja (ZZavar-1 jasno loči med zavarovalnim zastopanjem in zavarovalnim posredovanjem), če 
vložnik izpolnjuje pogoje, navedene v tretjem odstavku 561. člena ZZavar. Na podlagi omenjenih določb 
so potrebne priloge k zahtevi sledeče:  
 

1. potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj, 
2. dokazilo o najmanj trimesečnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov, ki jih je oseba 

pridobila na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja z zavarovalnico ali zavarovalno 
zastopniško ali posredniško družbo oz. samostojnim podjetnikom posameznikom;  

• izjava mentorja, iz katere bo razvidno, da je vložnik/ca v obdobju (od - do) pod nadzorom in        
ob navzočnosti mentorja opravljal/a posle pomožnega zavarovalnega zastopnika/posrednika,  

• kopija pogodbe o zaposlitvi in opis del in nalog za delovno mesto, če to ni razvidno iz pogodbe 
oz. kopija podjemne pogodbe z opisom del in nalog vložnika, 

• izjava zakonitega zastopnika družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika o času 
trajanju pogodbe (od kdaj do kdaj je pogodba trajala oz. da še traja); 

3. dokazilo Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, da vložnik ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivega dejanja. V kolikor vložnik želi, da dokazilo pridobi Agencija za 
zavarovalni nadzor, mora zahtevi obvezno priložiti tudi Pooblastilo za pridobitev podatkov,  

4. potrdilo o plačilu takse v znesku 126 evrov, 
5. v kolikor želi vložnik pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, 

mora priložiti tudi potrdilo o sklenjenem zavarovanju poklicne odgovornosti. 
 

ZZavar-1 ne predpisuje vrste dokazil, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev za pridobitev 
dovoljenja. Zato lahko, poleg zgoraj navedenih dokazil, Agencija za zavarovalni nadzor, za ugotovitev 
dejanskega stanja, kadarkoli od vložnika zahteva še dodatna dokazila in pojasnila. 
 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
K1) Potrdilo izdaja, po opravljenem preizkusu strokovnega znanja za opravljanje poslov zavarovalnega  
zastopanja ali posredovanja, Slovensko zavarovalno združenje, g.i.z, Železna cesta 14, Ljubljana.    
 
K2) Vložnik mora izkazati, da je pridobil izkušnje na področju zavarovalnih poslov v skupnem trajanju 
najmanj treh mesecev. Za ustrezne izkušnje s področja zavarovalnih poslov štejejo delovne izkušnje s 
področja zavarovalnih poslov, ki so bile pridobljene na podlagi zaposlitve ali drugega pravnega razmerja.  
 
Dodatno je v drugem odstavku 561. člena ZZavar-1 v zvezi z izkušnjami s področja zavarovalnih poslov 
določeno, da če jih oseba pridobiva kot pomožni zavarovalni zastopnik ali kot pomožni zavarovalni 

https://www.a-zn.si/wp-content/uploads/pooblastilo.pdf


posrednik, so te izkušnje ustrezne le, če je oseba ta dela opravljala pod mentorstvom osebe, ki je imela 
dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja in je bila mentor 
največ petim osebam hkrati. 
 
Navedene izkušnje je potrebno izkazati z naslednjimi listinami: 

• izjavo mentorja, iz katere bo razvidno, da je vložnik/ca v obdobju (od – do)  pod nadzorom in 
ob navzočnosti mentorja opravljal/a posle pomožnega zavarovalnega zastopnika/posrednika, z 
navedbo imena in priimka mentorja,  časa trajanja mentorstva in številke odločbe Agencije za 
zavarovalni nadzor o izdaji dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali 
posredovanja, 

• kopija pogodbe o zaposlitvi in opis del in nalog za delovno mesto, če to ni razvidno iz pogodbe 
oz. kopija podjemne pogodbe z opisom del in nalog vložnika, 

• izjava zakonitega zastopnika družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika o času 
trajanju pogodbe (od kdaj do kdaj je pogodba trajala oz. da še traja); 

 
K3) Potrdilo o nekaznovanju izdaja Ministrstvo za pravosodje, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana. Navodilo, 
kako pridobite to dokazilo, najdete na http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1459. 
Potrdilo pa lahko pridobi tudi Agencija za zavarovalni nadzor, v kolikor izpolnite  in predložite 
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz točke 3. 
 
K4) Taksa ob  vložitvi  zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali 
posredovanja znaša 126 evrov. Takso nakažite na transakcijski račun Agencije za zavarovalni nadzor št.: 
01100 – 6370164439, sklic 00, namen nakazila: dovoljenje ter ime in priimek. Vložnik zahteve k vlogi 
priloži kopijo dokazila o plačilu.  
 
K5) Četrti odstavek 551. člena Zzavar-1 določa, da mora imeti zavarovalni posrednik zavarovano 
poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od 1,250.618 evrov za en odškodninski 
zahtevek oziroma 1,875.927 evrov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu, razen če je 
pogodba o zavarovanju poklicne odgovornosti sklenjena v okviru pravne osebe, v imenu in za račun 
katere nastopa posrednik.  
 
Da je zavarovanje poklicne odgovornosti skladno z zakonsko določbo, ne sme vsebovati nikakršne 
franšize.  
 
V kolikor bo vložnik dokazoval zavarovano poklicno odgovornost kot fizična oseba, mora priložiti kopijo 
sklenjene police o zavarovanju poklicne odgovornosti in dokazilo o plačilu zavarovalne premije.  
 
V kolikor bo vložnik dokazoval zavarovanje poklicne odgovornosti v okviru pravne osebe, mora priložiti 
kopijo police, iz katere je razvidno, da zavarovanje odgovornosti krije tudi odgovornost vložnika, če to iz 
police ni razvidno, pa potrdilo pravne osebe, da odgovornost, ki je sklenjena v okviru pravne osebe, krije 
tudi odgovornost vložnika. 
 

http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1459

