
Javna objava ukrepa nadzora zoper pokojninsko družbo Triglav, pokojninska družba d.d., zaradi 

ugotovljene kršitve, ker kot upravljavec pokojninskih skladov ni zagotovila, da so informacije, ki 

jih  članom posreduje glede pravic iz dodatnega zavarovanja ob izteku varčevanja in pred 

prenosom v rente, jasne, jedrnate in razumljive, ter ker ne izvaja notranjih in zunanjih 

varnostnih pregledov na področju informacijske tehnologije. 

 

PODATKI O KRŠITELJU  

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZPIZ-2 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je v Odredbi 

o odpravi kršitev št. 0601-7/2021-7 z dne 11. 10. 2021 ugotovila, da 

Triglav, pokojninska družba d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v 

nadaljevanju: Pokojninska družba) krši določilo prvega odstavka 250. a 

člena ZPIZ-2, ker Pokojninska družba kot upravljavec pokojninskih 

skladov ni zagotovila, da so informacije, ki jih  članom posreduje glede 

pravic iz dodatnega zavarovanja ob izteku varčevanja in pred prenosom 

v rente, jasne, jedrnate in razumljive, navedene v lahko berljivi obliki 

in nezavajajoče in krši  določbo 5. točke šestega odstavka 333. č člena 

ZPIZ-2, ker Pokojninska družba ne izvaja notranjih in zunanjih 

varnostnih pregledov, kar ni skladno s COBIT mednarodnimi smernicami 

za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na področju 

informacijske tehnologije – smernica Cobit 2019. 

  

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZPIZ-2 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZPIZ-2 glede podajanja informacij 
članom ob izteku varčevanja in ker ne izvaja notranjih in zunanjih 
varnostnih pregledov na področju informacijske tehnologije. 

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

  

1. Agencija ugotavlja, da Pokojninska družba krši:  

1.1. določbo prvega odstavka 250. a člena ZPIZ-2, ker Pokojninska 

družba kot upravljavec pokojninskih skladov ni zagotovila, da 

so informacije, ki jih  članom posreduje glede pravic iz 

dodatnega zavarovanja ob izteku varčevanja in pred prenosom 

v rente, jasne, jedrnate in razumljive, navedene v lahko 

berljivi obliki in nezavajajoče; 

1.2. določbo 5. točke šestega odstavka 333. č člena ZPIZ-2, ker 

Pokojninska družba ne izvaja notranjih in zunanjih varnostnih 

pregledov, kar ni skladno s COBIT mednarodnimi smernicami 

za strokovnjake revidiranja, kontrol in dajanja zagotovil na 

področju informacijske tehnologije – smernica Cobit 2019. 

 

2. Agencija  nalaga Pokojninski družbi:  

2.1. da odpravi kršitev iz 1.1. točke tega izreka v roku 30 dni od 

vročitve te odredbe o odpravi kršitev na način, da pripravi 

vzorce potrdil o pravicah iz dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, ki je legitimacijski papir za uveljavljanje pravic 

iz dodatnega zavarovanja iz šestega odstavka 251. člena ZPIZ-

2, v obliki, ki bo jasna, jedrnata, razumljiva, navedena v lahko 

berljivi obliki in nezavajajoča in da navedena potrdila o 

pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v roku 30 



dni po njihovi odobritvi s strani Agencije predloži vsem 

članom, ki so pred letom 2021 ali v letu 2021 dopolnili 58 let 

in do izdaje te odredbe še niso prenesli privarčevanih zneskov 

pri Pokojninski družbi na izbranega upravljavca rent; 

2.2. da odpravi kršitev iz 1.2. točke tega izreka na način, da do 

dne 31. 12. 2022 izvede zunanji in notranji varnostni pregled. 

 

3. Agencija  nalaga Pokojninski družbi, da ji v rokih za odpravo kršitev 

iz 2. točke tega izreka predloži dokazila o odpravi kršitev, in sicer: 

3.1.1. da Pokojninska družba Agenciji v roku 30 dni po 

prejemu odredbe predloži nove obrazce potrdil o 

pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki 

bodo ob zaključku varčevanja in pred prenosom 

privarčevanih sredstev v rente zagotavljali članom 

jasne, jedrnate, razumljive, lahko berljive in 

nezavajajoče informacije o pravicah iz dodatnega 

zavarovanja; 

3.1.2. da Pokojninska družba v roku 30 dni po potrditvi 

ustreznosti novih obrazcev potrdil o pravicah iz 

dodatnega pokojninskega zavarovanja s strani 

Agencije, le-ta posreduje vsem članom, ki so pred 

letom 2021 ali v letu 2021 dopolnili 58 let in do izdaje 

te odredbe še niso prenesli privarčevanih zneskov pri 

Pokojninski družbi na izbranega upravljavca rent, in 

da v istem roku Agenciji predloži seznam vseh članov, 

ki jim je posredovala potrdilo o pravicah iz dodatnega 

pokojninskega zavarovanja; 

3.2. da Agenciji do dne 31. 12. 2022 predloži dokazila o 

opravljenem zunanjem in notranjem varnostnem 

pregledu. 

 

4. Agencija bo na podlagi prvega odstavka 377.c člena ZPIZ-2 na svoji 

spletni strani objavila informacije o kršitelju (naziv in sedež družbe 

iz 1. točke izreka), o kršitvah (opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo 

kršitev ter naravo ugotovljenih kršitev iz 1. točke izreka), izrek 

odločbe (1. do 3. točka izreka), s katero se postopek konča ter 

informacijo o tem, ali je bil zoper odločbo začet postopek sodnega 

varstva, ko bo postala odločitev pravnomočna, in sicer bodo te 

informacije na spletni strani dostopne 5 let od objave. 

 

5. Subjekt nadzora Pokojninska družba je dolžna Agenciji na račun št. 

SI56 0110 0637 0164 439 plačati nadomestilo v višini 2.010,00 EUR v 

roku 15 dni od vročitve te odredbe o odpravi kršitev, v primeru 

zamude s plačilom nadomestila pa tudi zakonske zamudne obresti, 

od dneva zapadlosti do plačila.   

 



INFORMACIJA O TEM, 
ALI JE ZOPER 
ODLOČBO ZAČET 
POSTOPEK SODNEGA 
VARSTVA V SKLADU Z 
ZPIZ-2 

 
Odločitev o izreku ukrepa je postala pravnomočna dne 22. 10. 2021. 
 

 

 

 


