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Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da srečanje, namenjeno predstavitvi poslovanja Sklada obveznega dodatnega po

zavarovanja (SODPZ), predstavitvi 

ter postopku poklicnega upokojevanja, ki je bilo 

razmer v Sloveniji.  

 

Srečanje je prestavljeno na sredo, 12

cesta 160, Ljubljana. 

 

Z veseljem bomo prisluhnili vašim mnenjem in predlogom. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša 

dodatna vprašanja. Vprašanja nam lahko pošljete tudi pred sre

dogodek@kapitalska-druzba.si. 

 

Hvala za razumevanje. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

mag. Anja Strojin Štampar 

članica uprave 

 

Ljubljana, 3. 2. 2014 
 

 
 
Prosimo, da svojo udeležbo ponovno 
Stevanović) oziroma 01 47 46 717 (ga. Branka Brinar) 
druzba.si. 

  

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 05100-8011839424
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namenjeno predstavitvi poslovanja Sklada obveznega dodatnega po

, predstavitvi sprememb in dopolnitev Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja

opku poklicnega upokojevanja, ki je bilo predvideno 4. 2. 2014, odpade

sredo, 12. 2. 2014 in bo potekalo ob 13. uri, v poslovni stavbi Smelt, Dunajska 

veseljem bomo prisluhnili vašim mnenjem in predlogom. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša 

Vprašanja nam lahko pošljete tudi pred srečanjem na elektronski na

 

 

 Bachtiar Djalil

 predsednik uprave

  

  

ponovno potrdite najkasneje do 6. 2. 2014 na telefonsko številko 
01 47 46 717 (ga. Branka Brinar) ali po elektronski pošti na naslov: 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
8011839424 pri Abanki VIPA, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.

    

namenjeno predstavitvi poslovanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega 

Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja 

odpade zaradi izrednih naravnih 

v poslovni stavbi Smelt, Dunajska 

veseljem bomo prisluhnili vašim mnenjem in predlogom. Potrudili se bomo odgovoriti tudi na vsa vaša 

anjem na elektronski naslov: 

Bachtiar Djalil 

predsednik uprave 

številko 01 47 46 807 (ga. Sanja 
ali po elektronski pošti na naslov: dogodek@kapitalska-


