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

ugotovljene kršitve pri spremembi faktorjev za odmero pokojninske rente prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja, brez predhodne odobritve ministra, pristojnega za delo 

 

PODATKI O KRŠITELJU  

OPIS OKOLIŠČIN IN 
RAVNANJ, KI 
POMENIJO KRŠITEV  
ZPIZ-2 

Agencija za zavarovalni nadzor je v Odredbi o odpravi kršitev št. 40102-

7/2020-6 z dne 5. 6. 2022 ugotovila, da Triglav, pokojninska družba d.d., 

Dunajska cesta 22, Ljubljana krši določilo prvega odstavka v povezavi z 

devetim odstavkom 225. člena ZPIZ-2, saj je za sredstva vplačana pred 

uskladitvijo po Pokojninskem načrtu kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja PN-SK-01 z ZPIZ-2, spremenila faktorje za 

odmero pokojninske rente prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja tistim zavarovancem, ki so prejeli faktorje ob sklenitvi 

zavarovanja, brez predhodne odobritve ministra, pristojnega za delo. 

  

NARAVA 
UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV  ZPIZ-2 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZPIZ-2 pri spremembi faktorjev za 
odmero pokojninske rente prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, brez predhodne odobritve ministra, pristojnega za delo.  

IZREK UGOTOVLJENIH 
KRŠITEV 

1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) 

ugotavlja, da Triglav, pokojninska družba d.d., Dunajska cesta 

22, Ljubljana (v nadaljevanju: Pokojninska družba) krši določilo 

prvega odstavka v povezavi z devetim odstavkom 225. člena 

ZPIZ-2, saj je za sredstva vplačana pred uskladitvijo po 

Pokojninskem načrtu kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja PN-SK-01 z ZPIZ-2, spremenila faktorje za odmero 

pokojninske rente prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja tistim zavarovancem, ki so prejeli faktorje ob 

sklenitvi zavarovanja, brez predhodne odobritve ministra, 

pristojnega za delo. 

 

2. Agencija nalaga, da se odpravi kršitev iz 1. točke tega izreka 

na način, da Pokojninska družba v roku 15 dni od vročitve 

odredbe: 

- za izračun pokojninske rente za sredstva vplačana pred 
uskladitvijo Pokojninskega načrta PN-SK-01 z ZPIZ-2 
upošteva faktorje, ki so določeni v Pokojninskem načrtu 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja PN-SK-
01;  

- obvesti vse zavarovance, ki jih je obvestila o spremembi 
faktorjev, da bo za vsa sredstva vplačana pred uskladitvijo 
po Pokojninskem načrtu PN-SK-01 z ZPIZ-2, upoštevala 
faktorje določene v tem načrtu; 

- vsem zavarovancem, ki jim je bila odmerjena pokojnina v 
nasprotju s prvim v povezavi z devetim odstavkom 225. 
člena ZPIZ-2, ponovno odmeri dodatno pokojnino; 

- Agenciji poroča o številu zavarovancev iz druge in tretje 
alineje te točke; 

- predloži Agenciji obvestila poslana zavarovancem iz druge 
in tretje alineje te točke. 

 

  



3. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga Pokojninski družbi, da ji 

v roku za odpravo kršitev iz 2. točke tega izreka odredbe 

predloži poročilo o odpravi kršitev in dokazila o odpravi kršitev, 

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

tega izreka odredbe odpravljene. 

 

4. Na podlagi prvega odstavka 377c. 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 377c. člena ZPIZ-2). 

 

5. Pokojninska družba je dolžna 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 

zakonite 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 7. 6. 2022. 
 

 

 

 


