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         (predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda skupščine) 

 

Nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., predlaga, da skupščina na svoji 33. seji - 15. skupščini 

zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., dne 7. 6. 2022, sprejme naslednji 

 

 

S  K  L  E  P   

 
Za revizorja letnega poročila Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje 
naslednjih treh poslovnih let (2022, 2023 in 2024), se imenuje revizijska družba 
PricewaterhouseCoopers, d.o.o.  

 

U T E M E L J I T E V : 

 

Skupščina v skladu z osmo alineo prvega odstavka 293. člena ZGD-1, osmo alineo drugega 

odstavka 19. člena v zvezi z osmo alineo drugega odstavka 32. člena statuta Vzajemne, d.v.z., 

odloča o imenovanju revizorja, ter na podlagi četrtega odstavka 258. člena ZZavar-1 imenuje 

revizijsko družbo za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh poslovnih let.  

 

Z namenom izpolnitve zakonskih zahtev je Vzajemna, d.v.z. v letu 2022, na podlagi prejetih 

ponudb ter predstavitev s strani revizijskih družb, izvedla oceno revizijskih družb, na podlagi 

katere je za revizorja za izvedbo revizije letnega poročila oziroma letnih in konsolidiranih 

računovodskih izkazov ter pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju, za poslovna 

leta 2022, 2023 in 2024, izbrala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.o.o. 

 

Revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o., je del ene vodilnih svetovnih družb, ki v 

157. državah ponuja revizijske, davčne in svetovalne storitve, prilagojene potrebam različnih 

panog. Revizijska družba ima dolgoletne izkušnje s področja revidiranja zavarovalnic ter 

razpolaga z ustrezno strokovnostjo. Člani revizijske ekipe imajo s področja revidiranja 

zavarovalnic ter drugih finančnih institucij večletne izkušnje, kar zagotavlja strokoven in hiter 

pristop oziroma osredotočenost na pomembne računovodske postavke ter ključna tveganja 

zavarovalnice. 

 

V skladu s predhodno navedenim nadzorni svet za revizorja letnega poročila Vzajemne 

zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje naslednjih treh poslovnih let, in sicer 2022, 2023 

in 2024, predlaga revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d.o.o., Cesta v kleče 15, 

Ljubljana. 

 

Nadzorni svet 
 

Priloga: 

- Pojasnilo predloga za imenovanje revizorja za revizijski pregled letnega poročila Vzajemne 

zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje treh poslovnih let (2022, 2023 in 2024) 


