
 

 
NAVODILO ZA VLOŽITEV 

 
zahteve za izdajo ugotovitvene odločbe osebam, ki so pridobile dovoljenje za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja 
dne 3. 3. 2000 na podlagi 358. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) 
 
Za osebe, ki so imele na dan uveljavitve prejšnjega Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 93/15, v nadaljevanju: ZZavar), torej dne 3. 
3. 2000, dopolnjena tri leta delovne dobe v obliki redne zaposlitve na delovnem mestu zavarovalnega 
zastopnika ali zavarovalnega posrednika, se šteje, da so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja po samem zakonu.  
 
Agencija za zavarovalni nadzor izda takšni osebi na njeno zahtevo ugotovitveno odločbo o pridobitvi 
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja. 

 
Zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe oseba napiše sama in jo pošlje po pošti oziroma odda osebno v 
glavni pisarni Agencije za zavarovalni nadzor ali pošlje preko spletnega sistema. Obrazec ni predpisan.  
 
Zahteva mora obvezno vsebovati naslednje podatke:  

- ime in priimek, 
- naslov, 
- telefonska številka  ali naslov elektronske pošte1.  

 
V kolikor ima oseba pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku (odvetniška družba, zavarovalnica, ipd.), v 
zahtevi navede naziv in naslov pooblaščenca ter zahtevi obvezno priloži pooblastilo osebe za zastopanje 
v postopku. 
 
Agencija za zavarovalni nadzor izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi dovoljenja  za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, če oseba izpolnjuje pogoje, navedene v 358. členu ZZavar. 
Na podlagi omenjenega člena so priloge k zahtevi sledeče:   
 

1. dokazilo, da je imela oseba na dan uveljavitve ZZavar - 3. 3. 2000 dopolnjena tri leta delovne 
dobe v družbi, ki je storitve zavarovalnega zastopanja oz. posredovanja opravljala v skladu s 
takrat veljavno zakonodajo, 

 
2. pogodbo o zaposlitvi kot dokazilo o delovnem mestu zavarovalnega zastopnika oziroma 

posrednika, s pripadajočim aktom o sistemizaciji oziroma opisom delovnega mesta, 
 
3. dokazilo Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, da oseba v zadnjih petih letih ni  

bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali 
pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev ali pooblastilo Agenciji za zavarovalni 
nadzor,  

 
4. dokazilo, Okrožnega sodišča v Republiki Sloveniji, da nad osebo ni bil začet postopek osebnega 

stečaja ali pooblastilo Agenciji za zavarovalni nadzor.  
 
Dokazili pod točko 3 in točko 4 lahko pridobi tudi Agencija za zavarovalni nadzor, v kolikor 
oseba izpolni in predloži pooblastilo za pridobitev podatkov. 

                                            
1 Navedeni podatek ni obvezen. Navede se ga zaradi lažje in hitrejše obravnave zahteve. Navedeni podatki se uporabljajo izključno 
samo za namen obravnave zahteve in izdaje odločbe. 

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


 
5. dokazilo o plačilu takse v višini 420,00 evrov. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Določba 358. člena ZZavar je določala, da se za osebe, ki so imele na dan uveljavitve ZZavar (3. 3. 
2000) dopolnjena tri leta delovne dobe na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika ali posrednika, 
šteje, da so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. 
Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor je na seji dne 16. 5. 2001 sklenil, da Agencija za 
zavarovalni nadzor na zahtevo osebe o tem izda ugotovitveno odločbo.  

 
K1) Za triletno delovno dobo šteje delovna doba, ki je pridobljena do dne 3. 3. 2000, v okviru pogodbe 
o zaposlitvi, ker je zakonski pogoj, da je bila pridobljena na delovnem mestu, torej v okviru pogodbe o 
zaposlitvi.  
 
Zaposlitev je dokazljiva pri delodajalcu, ki je storitve zastopanja oz. posredovanja opravljal v skladu z 
veljavno zakonodajo, torej, ki je imel ustrezno dovoljenje za dejavnost, ki jo je opravljal. Dovoljenje 
je ustrezno, če je bilo izdano pred 3. 3. 1997, saj le tako lahko zaposlena oseba dokazuje na dan 3. 
3. 2000 tri leta delovne dobe na ustreznem delovnem mestu. Pravne osebe, ki so opravljale dejavnost 
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, so do leta 2000 pridobivale dovoljenje za opravljanje drugih 
zavarovalnih poslov od Ministrstva za finance in Urada RS za zavarovalni nadzor, samostojni podjetniki 
posamezniki so dovoljenje za opravljanje drugih zavarovalnih poslov pridobili od Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti.   
 
K2) Za delovno mesto zavarovalnega zastopnika oz. posrednika šteje kot ustrezno dokazilo kopija 
pogodbe o zaposlitvi in listina, iz katere je razvidna delovna doba (izpis zavarovanj v RS, ZPIZ). V 
primeru, kadar naziv delovnega mesta ne ustreza zakonski dikciji (zavarovalni zastopnik ali zavarovalni 
posrednik), se presoja tudi dela in naloge, katere je oseba opravljala na konkretnem delovnem mestu. 
Kot dokazilo je potrebno zato priložiti, poleg pogodbe o zaposlitvi, še opis del in nalog oz. sistemizacijo 
del in nalog za to delovno mesto. 
 
K3 in K4) Ker je pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje zavarovalnega zastopnika ali posrednika 
razlog za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja (5. točka 
šestega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu - ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15, se uporablja 
od 1. 1. 2016) oziroma po 2. točki šestega odstavka 230. člena ZZavar je bila razlog za odvzem 
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja pravnomočna nepogojna 
obsodba zavarovalnega zastopnika ali posrednika za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma 
gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, mora oseba izkazati tudi stanje nekaznovanosti 
skladno s prej navedenimi predpisi.  
 
Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb 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.  
 
Ker je začet postopek osebnega stečaja razlog za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja (6. točka šestega odstavka 561. člena ZZavar-1), mora oseba 
izkazati tudi stanje, da ni v stečajnem postopku.  
 
Potrdilo, da oseba ni v postopku osebnega stečaja izdaja krajevno pristojno Okrožno sodišče v Republiki 
Sloveniji.  
  

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


Obe potrdili lahko pridobi tudi Agencija za zavarovalni nadzor, v kolikor oseba izpolni in predloži 
pooblastilo za pridobitev podatkov. 
 
K5) Prvi odstavek 50. tarifne številke Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 52/16, v 
nadaljevanju: Tarifa) določa, da za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja, soglasja, odobritve ali 
mnenja oziroma druge upravne odločbe, glede katerih ta tarifa ne predpisuje višine takse za odločanje, 
znaša taksa za odločanje 100 točk. Tarifa ne določa posebej takse za izdajo ugotovitvene odločbe, tj. 
upravne odločbe po 358. členu ZZavar, zato znaša taksa za izdajo te ugotovitvene odločbe 100 točk 
oziroma 420,00 evrov. Takso je potrebno nakazati na transakcijski račun Agencije št.: 01100 – 
6370164439, namen nakazila: dovoljenje ter ime in priimek.  
 
Kopija dokazila o plačilu je priloga k zahtevi za izdajo dovoljenja.  
 
 
Zahteva se šteje za popolno, ko vložnik predloži vsa zahtevana dokazila in Agencija za zavarovalni 
nadzor na podlagi pooblastil vložnika prejme pisna potrdila s strani pristojnih institucij (Ministrstva za 
pravosodje oz. pristojnega okrožnega sodišča).  
 
 
DRUGA DOKAZILA:  
ZZavar-1 ne predpisuje vrste dokazil, s katerimi se dokazuje, da oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev 
dovoljenja, zato lahko Agencija za zavarovalni nadzor kadarkoli od osebe zahteva dodatna dokazila in 
pojasnila. 
 

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

