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REGISTER ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV 

Ta register zavarovalnih posrednikov se vodi na podlagi tretjega odstavka 562. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).  

a) Podatki o zavarovalnih posrednikih 

 

Vsi zgoraj našteti zavarovalni posrednik lahko opravljajo posle zavarovalnega posredovanja v Republiki Sloveniji. Za distribucijo zavarovalnih produktov oziroma opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja je odgovoren direktor družbe 

Miroslav Zorec. 

* Pridobitev dovoljenja na podlagi 358. člena ZZavar – UPB1. 

V evidenci so upoštevane spremembe do 1.9.2020! 

Ostali registri, ki ji vodi Agencija za zavarovalni nadzor so dostopni na spletnem naslovu: www.a-zn.si.  

Ime in Priimek 
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, 

poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) 
Datum izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov 

zavarovalnega posredovanja (številka) 
Morebitna omejitev pooblastil 

zavarovalnega posrednika 
Datum zaposlitve oziroma datum sklenitve pogodbe o 

zavarovalnem posredovanju 

 
Miroslav Zorec 
 

 3.3.2000 (401110-361/09-4)* NE 26.4.1994 

 
Miha Abrahamsberg 
 

 14.9.2011 (40110-1439/11-4) NE 1.7.2008 

 
Tomaž Praznik 
 

 20.7.2012 (40110-1271/12-4) NE 31.12.2007 

 
Andraž Zorec 
 

 14.9.2011 (40110-1440/11-4) NE 4.10.2010 

 
Vesna Zupančič 
 

 20.7.2012 (40110-1272/12-4) NE 1.11.2011 

 
Gregor Komar 
 

 24.12.2007 (40110-1996/07-4) NE 1.5.2007 

 
Leon Žiberna 
 

 26.05.2006 (30220-864/06-4) NE 1.5.2013 

 
Boštjan Peroša 
 

 11.3.2020 (40110-1740/2019-4) NE 1.4.2018 

 
Mihael Horvat 
 

 6.11.2002 (30220-2334/02-4-ZN) NE 17.01.2019 

 
Monika Češarek 
 

 12.02.2019 (40110-55/2019-3) NE 1.4.2018 

 
Klemen Vonča 
 

 27.05.2020 (40110-158/2020-5) NE 1.10.2019 

http://www.a-zn.si/


KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.                 Stran 1 od 1 
 

REGISTER POMOŽNIH ZAVAROVALNIH POSREDNIKOV 

Ta register zavarovalnih posrednikov se smiselno vodi na podlagi drugega odstavka 562. člena v povezavi s tretjim odstavkom 561. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1).  

a) Podatki o pomožnih zavarovalnih posrednikih 

 

 

Za distribucijo zavarovalnih produktov oziroma opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja je odgovoren direktor družbe Miroslav Zorec. 

* Pridobitev dovoljenja na podlagi 358. člena ZZavar – UPB1. 

V evidenci so upoštevane spremembe do 1.9.2020! 

 

Ostali registri, ki ji vodi Agencija za zavarovalni nadzor so dostopni na spletnem naslovu: www.a-zn.si.  

Ime in Priimek 
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, 

šifra občine, občina, šifra države, država) 

Datum zaposlitve oziroma datum 
sklenitve pogodbe o zavarovalnem 

posredovanju 
Mentor  (datum izdanega dovoljenja AZN in številka) 

Suzana Drab  1.5.1994 
 
Miroslav Zorec (3.3.2000, 401110-361/09-4*) 
 

Jaka Sever  24.6.2010 
 
Miroslav Zorec (3.3.2000, 401110-361/09-4*) 
 

 
Jaka Bregar 

 
 8.5.2012 

 
Leon Žiberna (26.05.2006 (30220-864/06-4) 
 

Vita Miklavčič  19.8.2020 
 
Miroslav Zorec (3.3.2000, 401110-361/09-4*) 
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