
Ukrep nadzora zoper Pokojninska družba 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 za odpravo kršitev št. 40105-
8/2020-10 z dne 4. 6. 2021 ugotovila, da subjekt nadzora Pokojninska 
družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
Pokojninska družba), krši določbe 137. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS št. 75/2019; v nadaljevanju: ZPIZ-2G), ker kot upravljavec 
pokojninskih skladov ni uskladila pokojninskih načrtov z ZPIZ-2G. 

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZZAVAR-1 

Pokojninska družba je kršila določbe ZPIZ-2G v zvezi z uskladitvijo 
pokojniških načrtov s tem zakonom. 

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) 
ugotavlja, da Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: Pokojninska družba) krši določbo 137. člena 
ZPIZ-2G, ker Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 
Ljubljana, kot upravljavec pokojninskih skladov ni uskladila:  
a. Pokojninskega načrta Individualnega dodatnega zavarovanja 
Skupine kritnih skladov življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d., z 
oznako PNA-02 ŽC- odobren z odločbo št. 1032-6/2013-20 z dne 21. 11. 
2014,  
b. Pokojninskega načrta Kolektivnega dodatnega zavarovanja 
Pokojninske družbe A, d.d. PNA-01 - zadnjič spremenjen z odločbo št. 
1032-6/2013-25 z dne 27. 3. 2015 in  
c. Pokojninskega načrta Individualnega dodatnega zavarovanja 
Pokojninske družbe A, d.d. PNA-02 - zadnjič spremenjen z odločbo št. 
1032-6/2013-26 z dne 27. 3. 2015  
z ZPIZ-2G.   
 
2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga Pokojninski družbi A, 
d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, da odpravi kršitev iz 1. točke 
tega izreka v roku 120 dni od vročitve te odredbe o odpravi kršitev na 
način, da z ZPIZ-2G uskladi pokojninske načrte Pokojninski načrt 
Individualnega dodatnega zavarovanja Skupine kritnih skladov 
življenjskega cikla Pokojninske družbe A, d.d., z oznako PNA-02 ŽC, 
Pokojninski načrt Kolektivnega dodatnega zavarovanja Pokojninske 
družbe A, d.d. PNA-01 in Pokojninski načrt Individualnega dodatnega 
zavarovanja Pokojninske družbe A, d.d. PNA-02. 
  
3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga Pokojninski družbi A, 
d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, 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 odločbe pristojnega ministrstva o 
uskladitvi pokojninskih načrtov navedenih v točki 1. tega izreka z ZPIZ-
2G. 
 
4. Na podlagi prvega odstavka 377. c člena ZPIZ-2 Agencija 
opozarja Pokojninsko družbo, da bodo informacije o njeni identiteti, 
skupaj s kršitvijo, javno objavljene na spletni strani Agencije, ko bo 
postala odločitev o izreku ukrepa pravnomočna (drugi in tretji odstavek 
377. c člena ZPIZ-2). 
 
5. Subjekt nadzora Pokojninska družba A, d.d., Tivolska cesta 48, 

1000 Ljubljana je dolžan Agenciji za zavarovalni nadzor 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 
ZZAVAR-1 

 
Subjekt nadzora zoper odredbo ni vložil ugovora. 
 
Odredba je postala pravnomočna dne 18. 6. 2021. 
 
 

 

 

 


