
Javna objava ukrepa nadzora zoper Pokojninsko družbo A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 

Ljubljana, zaradi ugotovljenih kršitev na področju upravljanja pokojninskih skladov 

 

PODATKI O KRŠITELJU Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor je v Odredbi o odpravi kršitev 40101-
46/2022-7 z dne 20. 9. 2022 ugotovila, da iz predlogov sklepov za 
25. sejo skupščine dne 12. 10. 2022 Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska 
cesta 48, 1000 Ljubljana izhaja, da se predlaga sprejem sklepa za 
izplačilo prenesenega dobička in rezerv iz dobička, ki bo v primeru  
izglasovanja ter izplačila povzročil takojšnjo kapitalsko neustreznost 
Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, s čimer 
se krši določilo 331. f člena ZPIZ-2. 
  

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV ZZAVAR-1 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZPIZ-2 glede upravljanja pokojninskih 
skladov  

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja, da iz predlogov sklepov za 

25. sejo skupščine dne 12. 10. 2022 Pokojninske družbe A, d.d., 

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana izhaja, da se predlaga sprejem 

sklepa za izplačilo prenesenega dobička in rezerv iz dobička, ki bo v 

primeru izglasovanja ter izplačila povzročil takojšnjo kapitalsko 

neustreznost Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 

Ljubljana, s čimer se krši določilo 331. f člena ZPIZ-2. 

 

2. Agencija za zavarovalni nadzor, glede točke 1. izreka, nalaga 

Pokojninski družbi A d.d., Tivolska cesta 48, 1000, da odpravi kršitev 

na način, da se ji z dnem vročitve odredbe prepoveduje izplačilo 

prenesenega dobička in rezerv iz dobička na podlagi predlogov 

sklepov za 25. sejo skupščine dne 12. 10. 2022 Pokojninske družbe 

A, d.d. ter nadalje nalaga, da ji najpozneje do 14. 10. 2022 pošlje 

poročilo o odpravi kršitev.  

 

3. Ugovor zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.  

 

4. Agencija bo javno objavila informacije o kršitelju (firma in sedež 

pokojninske družbe iz 1. točke izreka), o kršitvi (opis okoliščin in 

ravnanj, ki pomenijo kršitev ter naravo ugotovljenih kršitev iz 1. 

točke izreka), izrek odločbe, s katero se postopek končna in 

informacije o tem, ali je zoper odredbo začet postopek sodnega 

varstva. Javna objava informacije se opravi po končanju postopka z 

izdajo ukrepa, razen če je bil začet postopek sodnega varstva. V tem 

primeru Agencija objavi informacije, ko je zahteva za sodno varstvo 

pravnomočno zavrnjena. Informacije se javno objavijo na spletni 

strani Agencije za zavarovalni nadzor in so na spletni strani dostopne 

najmanj pet let po objavi. 

 

5. Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je 

dolžna Agenciji za zavarovalni nadzor na račun št. 01100-

6370164439, v roku 15 dni od prejema te odredbe, plačati 

nadomestilo v višini 1.050,00 EUR.  



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

 
Subjekt nadzora zoper odredbo ni vložil ugovora. 
 
Odredba je postala pravnomočna dne 1. 10. 2022. 
 

 

 

 


