
 

    

Datum: 25. 10. 2016  
 
 

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z ustreznostjo članstva v revizijski komisiji 
nadzornega sveta – neodvisnost od revidiranega subjekta 

 

Agencija za zavarovalni nadzor v okviru opravljanja nadzora nad zavarovalnicami in drugimi subjekti (v 
nadaljevanju: zavarovalnica), nad katerimi opravlja nadzor skladno s 7. poglavjem Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju: ZZavar-1), presoja tudi ustreznost revizijske 
komisije zavarovalnice, ki jo mora na podlagi 70. člena ZZavar-1 imenovati nadzorni svet zavarovalnice.  

Agencija za zavarovalni nadzor bo za presojo elementa neodvisnost od revidiranega subjekta presojala, ali 
član revizijske komisije pri opravljanju svoje funkcije člana revizijske komisije deluje neodvisno.  

V nadaljevanju navedeni elementi, ki jih bo Agencija za zavarovalni nadzor upoštevala pri svoji presoji, ne 
predstavljajo uradnega tolmačenja določb Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 
nasl.) in niso temu namenjeni, temveč prestavljajo presojo bistvenih elementov za specialno področje, ki 
je narejena skladno z načinom nadzora, ki temelji na tveganjih. To stališče je namenjeno informiranju 
zavarovalnic o navedenih elementih.  

Agencija za zavarovalni nadzor bo pri presoji, ali član revizijske komisije pri opravljanju svoje funkcije 
člana revizijske komisije deluje neodvisno, upoštevala sledeče: 

1. Neodvisnost je zmožnost neodvisnega delovanja in odločanja zgolj v interesu družbe. 

2. Člani komisije ne morejo biti člani uprave družbe. 

3. Člani komisije so neodvisni od uprave družbe. 

4. Člani komisije niso vezani na navodila in usmeritve  uprave družbe. 

5. Člani komisije ne morejo biti nosilci ključnih funkcij v nadrejeni družbi. 

6. Če so kandidati za člane revizijske komisije ali  že imenovani člani revizijske komisije zaposlenci  
iz  nadrejene, podrejene ali kakorkoli  povezane družbe, morajo opraviti razmislek o možnosti, ali 
bi kot člani revizijske komisije hčerinske, nadrejene ali povezane  družbe lahko neodvisno  ravnali  
in ga v pisni obliki predstaviti ob svojem imenovanju za člane revizijske komisije ali kadarkoli 
kasneje v času trajanja mandata.  

7. Člani komisije morajo ob imenovanju ali med trajanjem funkcije presoditi ali je njihova 
neodvisnost zaradi katerih novih  okoliščin oslabljena in ustrezno ukrepati. 

8. Revizijska komisija mora vzpostaviti sistem prepoznavanja in obvladovanja nasprotja interesov.  

9. Člani revizijske komisije morajo morebitni konflikt interesov transparentno izkazati in ravnati 
skladno s sprejetimi ukrepi revizijske komisije. 

10. Odločitve člana revizijske komisije ne smejo biti sprejete v okoliščinah nasprotja interesov. 


