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Na podlagi osmega odstavka v zvezi s šestim odstavkom 285. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13-ZS-K) Agencija za 
zavarovalni nadzor izdaja 
 
 
 

Sklep 
o izjavi o naložbeni politiki pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad   

 
 
 

1. člen 
 

(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa: 

- podrobnejšo vsebino izjave o naložbeni politiki pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni 
sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad) ter  

- način in roke poročanja o izjavi o naložbeni politiki.  
 
 

2. člen 
 

(izjava o naložbeni politiki) 
 

(1) Upravljavec kritnega sklada za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, sprejme izjavo o naložbeni politiki. 
 
(2) Upravljavec kritnega sklada pri pripravi izjave o naložbeni politiki upošteva omejitve, navedene v 
pravilih upravljanja in načrtu upravljanja tveganj kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov.  
 
(3) Izjava o naložbeni politiki vsebuje informacije in podatke iz priloge k temu sklepu, navedene v enakem 
zaporedju in z enakimi naslovi. 
 
 

3. člen 
 

(objava, način in roki poročanja o izjavi o naložbeni politiki) 
 
(1) Upravljavec kritnega sklada Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) posreduje 
izjavo o naložbeni politiki na elektronski naslov »porocanje@a-zn.si« v roku osmih dni po sprejemu. 

 
(2) Če upravljavec kritnega sklada spremeni izjavo o naložbeni politiki, Agenciji na naslov iz predhodnega 
odstavka najkasneje v treh delovnih dneh od spremembe posreduje naslednje dokumente: 
 

1. besedilo spremenjene izjave o naložbeni politiki v obliki čistopisa in v obliki sledi spremembam,  
2. obrazložitev razlogov za spremembo izjave o naložbeni politiki, ki vključuje tudi navedbo učinkov 

spremenjene naložbene politike na donosnost in tveganja kritnega sklada. 
 
(2) Upravljavec kritnega sklada v enakih rokih, kot je določeno v predhodnih odstavkih, objavi besedilo 
izjave o naložbeni politiki in spremenjene izjave o naložbeni politiki v obliki čistopisa tudi na svoji spletni 
strani. 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201363&stevilka=2514
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4. člen 
 

(prehodna določba) 
 
Upravljavec kritnega sklada, ki mora pokojninski načrt in pravila upravljanja kritnega sklada uskladiti na 
podlagi prvega odstavka 416. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), prične uporabljati ta sklep za posamezen kritni sklad od 
uskladitve pokojninskega načrta in pravil upravljanja dalje, do takrat pa uporablja Sklep o izjavi o 
naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 137/06). 
 
 

5. člen 
 

(uveljavitev sklepa) 
 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Št. 40151-1873/2013 
Ljubljana, dne 10. 10. 2013 
EVA 2013-1611-0154 
 
 
 
 

   Predsednik strokovnega sveta 
          Agencije za zavarovalni nadzor 
        Sergej Simoniti l.r. 
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PRILOGA 
IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI  
 
 
Naslovna stran 
Naslovna stran izjave o naložbeni politiki vsebuje: 

1. firmo in logotip upravljavca kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov; 
2. označbo, da gre za izjavo o naložbeni politiki in ime kritnega sklada; 
3. navedbo pokojninskega načrta, ki ga izvaja kritni sklad; 
4. datum (mm.llll) sprejema izjave o naložbeni politiki oziroma njene zadnje spremembe; 
5. v primeru, da kritni sklad izvaja kolektivno dodatno zavarovanje, datum (mm.llll) pridobitve 

mnenja Odbora pokojninskega sklada k izjavi o naložbeni politiki oziroma njeni zadnji spremembi. 
 
 
Druga stran 
OSNOVNI PODATKI O KRITNEM SKLADU  
Besedilo vsebuje naslednje navedbe oziroma pojasnila: 

1. da je kritni sklad oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje 
dodatnega pokojninskega zavarovanja; 

2. firmo in sedež upravljavca ter navedbo kraja organa vodenja upravljavca, če ta ni enak sedežu 
družbe; 

3. da je za nadzor nad upravljanjem in poslovanjem kritnega sklada pristojna Agencija za zavarovalni 
nadzor, Trg republike 3, Ljubljana, Slovenija (www.azn.si). 
 
 

Naslednje strani  
 
1. STRATEŠKA PORAZDELITEV SREDSTEV 
Strateška porazdelitev sredstev vključuje: 

a)  kratek opis dolgoročne porazdelitve sredstev kritnega sklada glede na vrste dovoljenih naložb, 
vključno z navedbo omejitev, ki obsega tudi porazdelitev naložb po regijah oziroma posameznih 
državah in porazdelitev po gospodarskih sektorjih ter valutah; 

b)  opredelitev meril in sodil za presojanje uspešnosti poslovanja kritnega sklada ter načina 
spremljanja uspešnosti poslovanja; 

c)  opredelitev kriterijev za spremembo porazdelitve sredstev, ki upošteva spremenjene obveznosti 
kritnega sklada in razmere na finančnih trgih; 

d)  kratek opis splošnih usmeritev upravljavca v zvezi s taktikami prerazdelitev sredstev kritnega 
sklada, izbiro finančnih instrumentov in drugih vrst naložb ter izvrševanjem naročil za trgovanje. 

 
 
2. UPRAVLJANJE TVEGANJ 
Kratek opis postopkov in metod, s katerimi upravljavec ugotavlja, analizira, meri oziroma ocenjuje in 
obvladuje tveganja kritnega sklada.  
 
 
3.  DOSTOPNOST IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI  
Navedba, da je izjava o naložbeni politiki dostopna na spletni strani upravljavca kritnega sklada z navedbo 
spletnega naslova, in navedba, da bo upravljavec članu na njegovo zahtevo izročil brezplačen izvod izjave 
o naložbeni politiki.   
 
 
4. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI 
Navedejo se člani uprave oziroma izvršni direktorji upravnega odbora upravljavca, ki so vsebino izjave o 
naložbeni politiki pregledali in podpisali. 

 
 
Kraj, datum: 
Imena in podpisi oseb, odgovornih za sprejem izjave o naložbeni politiki: 
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