
Javna objava ukrepa nadzora zoper Prvo pokojninsko družbo, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 

Ljubljana, zaradi ugotovljenih kršitev na področju upravljanja pokojninskih skladov 

 

PODATKI O KRŠITELJU Prva pokojninska družba, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana 

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZZAVAR-1 

1. Agencija za zavarovalni nadzor je v Odredbi o odpravi kršitev št. 

40109-8/2021-16 z dne 31. 1. 2022 ugotovila, da Prva pokojninska 

družba, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

Pokojninska družba) krši določbo 241. člen ZPIZ-2, drugi ter tretji 

odstavek 258. člena ZPIZ-2 in 4. alinejo drugega odstavka 302. 

člena ZPIZ-2, ker Pokojninska družba, kot upravljavec Skupine 

kritnih skladov življenjskega cikla Prva obračunava različne 

upravljavske provizije v vsakem kritnem skladu za zaposlene v 

podjetjih iz Skupine Luke Koper in ostalim članom Skupine kritnih 

skladov življenjskega cikla Prva.   

  

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 Prva pokojninska 

družba, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

Pokojninska družba) krši določbo 241. člen ZPIZ-2, drugi ter tretji 

odstavek 258. člena ZPIZ-2 in 4. alinejo drugega odstavka 302. 

člena ZPIZ-2, ker Pokojninska družba, kot upravljavec Skupine 

kritnih skladov življenjskega cikla Prva obračunava različne 

upravljavske provizije v vsakem kritnem skladu za zaposlene v 

podjetjih iz Skupine Luke Koper in ostalim članom Skupine kritnih 

skladov življenjskega cikla Prva.   

 

2. Agencija Pokojninski družbi nalaga, da odpravi kršitev iz 1. točke 

tega izreka v roku do dne 30. 4. 2022 na način, da spremeni 

pogodbe o financiranju pokojninskega načrta, v katerih je 

dogovorjen nižji obračun upravljavske provizije kot je to določeno 

v Pravilih upravljanja skupine kritnih skladov življenjskega cikla 

Prva tako, da bo sprememba pogodbe učinkovala  od dne 1. 1. 2022 

dalje. 

 

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

iz 2. točke tega izreka predloži dokazila o odpravi kršitev, iz katerih 

bo izhajalo, da so bile ugotovljene kršitve iz 1. točke tega izreka 

odpravljene na način, da predloži spremenjene pogodbe o 

financiranju pokojninskega načrta sklenjene  s podjetji iz Skupine 

Luka Koper. 

 

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 pet let od objave. 



 

5. Pokojninska družba je dolžna Agenciji na račun št. SI56 0110 0637 

0164 439 plačati nadomestilo v višini 1.050,00 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 

 
Subjekt nadzora zoper odredbo ni vložil ugovora. 
 
Odredba je postala pravnomočna dne 12. 2. 2022. 
 

 

 

 


