KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D. D.

1. Osnovni podatki o podjetju
Naziv organa:
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Osnovni podatki:
Naslov: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4746 700
Faks: 01 4746 747
E-pošta: info.kad@kapitalska-druzba.si
Odgovorna uradna oseba:
Bachtiar Djalil, predsednik uprave
Datum prve objave kataloga:
11. 2. 2014
Datum zadnje spremembe:
3. 9. 2020
Katalog je dostopen na
www.kapitalska-druzba.si
spletnem naslovu:

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis
Kapitalska družba, d. d., je organizirana kot delniška družba, katere edini ustanovitelj in
delovnega
lastnik je Republika Slovenija. Na slovenskem trgu delujemo samostojno in sprejemamo
področja organa:
svoje poslovne odločitve v skladu z zakonom in statutom družbe ter po sprejeti poslovni
politiki družbe.
Osnovna dejavnost Kapitalske družbe d. d., je zagotavljanje dodatnih sredstev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje z upravljanjem lastnega premoženja ter z
upravljanjem Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Seznam vseh
notranjih
organizacijskih
enot:

Uprava družbe:
 Bachtiar Djalil, predsednik uprave
 Goranka Volf, članica uprave
 Gregor Bajraktarević, član uprave
Oddelki:
 Svetovalci uprave
 Sektor za poklicno zavarovanje
 Sektor za upravljanje premoženja
 Sektor za pravne in kadrovske zadeve
 Sektor za podporo poslovanju
 Služba za notranjo revizijo
 Služba za upravljanje s tveganji in analize
 Sektor za splošne zadeve



Sektor za informacijsko podporo in organizacijo poslovnih procesov
Na spletni strani: http://www.kapitalska-druzba.si/o_kapitalski_druzbi/kontakt

Kontaktni podatki
za vse enote:
Organigram
Na spletni strani: http://www.kapitalskaorgana:
druzba.si/o_kapitalski_druzbi/predstavitev_druzbe/zaposleni
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Tina Vizjak Špec
Izvršna direktorica sektorja za pravne in splošne zadeve
Tel: (01) 4746 710

E-pošta: tina.vizjakspec@kapitalska-druzba.si
Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana
2.c Seznam pomembnejših pravnih aktov
Seznam pravnih
Statut - http://www.kapitalskaaktov:
druzba.si/_files/4668/Statut%20Kapitalske%20dru%C5%BEbe_20062018.pdf
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države https://www.sdh.si/Data/Documents/pravniakti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja_november_2019.pdf
Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja – http://www.kapitalskadruzba.si/_files/5015/PN_SODPZ_od_01072020.pdf
Pravila upravljanja SODPZ – http://www.kapitalskadruzba.si/_files/5071/Pravila_upravljanja_27072020_objava.pdf
Izjava o naložbeni politiki SODPZ – http://www.kapitalskadruzba.si/_files/4870/Izjava_o%20naložbeni%20politiki%20sklada%20obveznega_0608
2019.pdf
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja organa (preko
državnega, lokalnega oz. evropskega registra podpisov)
Državni predpisi:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2 – Ur. l. RS, št. 96/2012 in
naslednji)
Zakon o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1 – Ur. l. RS, št. 25/14)
Evropska
Dostop do evropske zakonodaje je na povezavi http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm.
zakonodaja:
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlogi
Kapitalska družba ni predlagatelj predpisov.
predpisov:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških Seznam strateških in programskih dokumentov je objavljen na spletni strani Kapitalske
in programskih
družbe, d. d.
dokumentov:
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Organ ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Organ ne upravlja z nobeno javno evidenco.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:
Javna naročila – objavljajo se na Portalu javnih naročil
Seznam kapitalskih naložb Kapitalske družbe, d. d.: http://www.kapitalskadruzba.si/upravljanje_s_podjetji/nase_nalozbe
Delovanje Kapitalske družbe na skupščinah – javna razkritja: http://www.kapitalskadruzba.si/upravljanje_s_podjetji/delovanje_na_skupscinah

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
Dostop preko spleta:
sklopov informacij:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.kapitalska-druzba.si/
Fizični dostop:
Na sedežu organizacije, Dunajska 119, 1000 Ljubljana.
Kapitalska družba, d. d., lahko, če bi bil dostop do večjega obsega
dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te
skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij Seznam zavezancev za plačilo prispevka v SODPZ
oz. tematskih sklopov

