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Ljubljana, 15.11.2021 
 
 
 
Zadeva: Pridobitev ponudbe za revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter 

pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju za poslovna leta 2022, 2023 in 
2024 

 
 
 
Spoštovani, 
 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. (v nadaljevanju Vzajemna) je, skladno z določili Zakona o 
gospodarskih družba (ZGD-1), Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) ter Uredbe Evropske unije št. 
537/2014, pristopila k postopku izbora zunanjega revizorja za revizijo letnih in konsolidiranih 
računovodskih izkazov ter pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju za poslovna leta 2022, 
2023 in 2024. 
 
Vzajemna je v Sloveniji največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja. 
Osnovno dejavnost predstavljajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki predstavljajo dopolnitev k 
obveznemu zdravstvenemu zavarovanju v Sloveniji. Poleg dopolnilnih pa zavarovalnica nudi še širok 
nabor drugih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Podrobnejši podatki o poslovanju Vzajemne so 
razvidni iz letnega poročila za leto 2020, ki je objavljeno na spletni strani www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-
zavarovalnici/letna-financna-porocila. 
 
V letu 2021 je Vzajemna pridobila lastniški delež v dveh podjetjih, in sicer 51% lastniški delež v podjetju 
Aristotel, zdravstveni center d.o.o., ki je registrirano za zunaj bolnišnično osnovno in specialistično 
zdravstveno dejavnost, ter 60% lastniški delež v stomatološki kliniki Ars Salutaris Adriatic, d.o.o.  
 

V primeru, da želi biti vaša revizijska družba vključena v postopek izbora revizorja za revizijo letnih in 

konsolidiranih računovodskih izkazov ter pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju za 

poslovna leta 2022, 2023 in 2024, vas prosimo za posredovanje ponudbe, ki naj vključuje naslednje: 

A. podatke o revizijski družbi, 

B. strukturo revizijske/strokovne skupine, ki bo sodelovala pri izvedbi posla, z imeni članov ter opisom 

njihove strokovne usposobljenosti in izkušenj v zadnjem 5-letnem obdobju (s področij revidiranja 

zavarovalnic, drugih finančnih institucij in skupin ter poznavanja in uporabe IFRS); predstavitev naj 

bo posebej za revizijsko skupino, skupino za pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju 

ter veščake - aktuarska skupina, IT strokovnjaki ter davčni strokovnjaki, 

C. opis in načrt posla (revizija računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov ter 

pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju) z obsegom dela in časovnico, 

D. predviden obseg ur po posameznih storitvah (revizija letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, 

pregled Poročila o solventnosti in finančnem položaju, postopki odvisnih družb) ter po posameznih 

nivojih članov revizijske/strokovne skupine ter veščakih, 

E. ceno izvedbe posamezne storitve in plačilne pogoje,  

F. reference revizijske družbe pri revidiranju zavarovalnic, drugih finančnih institucij ter skupin v 

zadnjem 10-letnem  obdobju, 
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G. ugotovitve na podlagi notranjih in zunanjih nadzorov kakovosti delovanja v zadnjem 5-letnem 

obdobju, 

H. izjavo o zagotavljanju neodvisnosti1. 

 

Želene podatke vpišite v tabelo, ki je v prilogi.  

 
Prosimo, da ponudbo posredujete najkasneje do 6.12.2021 na naslov: 
 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.,  
Služba za notranje revidiranje  
Vošnjakova ulica 2,  
1000 Ljubljana 
s pripisom: ZAUPNO 
 
ali na elektronski naslov: marinka.kamnik@vzajemna.si.  
 
Na isti elektronski naslov se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj (kontaktna oseba: Marinka Kamnik, 
direktorica službe za notranje revidiranje).  
 
 
 
V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 
 

Aleš Mikeln, MBA 
          predsednik uprave 

 

                                                                                                                 
 

 
1 V primeru, da ocenjujete, da neodvisnosti ne zagotavljate, zaradi česar ne boste pristopili k oddaji ponudbe, nas, prosimo, o tem 
obvestite.  
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