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Priloga k Pravilom upravljanja 
 

Informacije o upravljavcu Sklada in drugih osebah 
 

A. Splošne informacije o upravljavcu Sklada 
 

Firma: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. 

Sedež: Ljubljana 

Poslovni naslov: Dunajska cesta 119 

Sklad je izvajalec Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja. 

Datum ustanovitve upravljavca: 24. 10. 1996 

Upravljavec v skladu z Zakonom ni bil dolžan pridobiti dovoljenja za opravljanje storitev oziroma poslov 

upravljanja pokojninskih skladov. 

Upravljavec v skladu z Zakonom ni bil dolžan pridobiti dovoljenja Agencije za upravljanje Sklada, ampak 

njegovo upravičenje za upravljanje Sklada izhaja iz prvega odstavka 210. člena Zakona. 

Upravljavec je organiziran kot delniška družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, z dvotirnim 

sistemom upravljanja, ki vključuje upravo, ki ima v skladu s statutom upravljavca najmanj dva in največ tri 

člane, ter nadzorni svet. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu ima nadzorni svet šest članov, 

ki se izvolijo na naslednji način: trije člani na predlog Slovenskega državnega holdinga, dva člana na predlog 

zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države in en član na predlog sindikalne zveze oziroma kon-

federacije, reprezentativne za območje države.  

Člana uprave upravljavca: 

 Bachtiar Djalil, predsednik uprave 

 Gregor Bajraktarević, član uprave 

Člani nadzornega sveta upravljavca: 

 Janez Tomšič, predsednik nadzornega sveta 

 dr. Boris Žnidarič, član nadzornega sveta 

 Andreja Cedilnik, članica nadzornega sveta 

 mag. Ladislav Rožič, član nadzornega sveta 

 Mirko Miklavčič, član nadzornega sveta 

 mag. Boštjan Leskovar, član nadzornega sveta 
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Letno poročilo upravljavca se objavi vsako letno najkasneje do 31. avgusta na javno dostopni spletni strani 

upravljavca (www.kapitalska-druzba.si). 

B. Odbor Sklada 
 
Sklad ima odbor. Odbor je strokovni organ, ki ga sestavlja 12 članov, od tega pet predstavnikov zavarovancev-

članov na predlog reprezentativnih sindikatov v Ekonomsko socialnem svetu, trije predstavniki delodajalcev 

na predlog reprezentativnih predstavnikov delodajalcev v Ekonomsko socialnem svetu, ki financirajo pokoj-

ninski načrt, in štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije.  

Odbor spremlja poslovanje Sklada ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima odbor naslednje pristojno-

sti: 

 daje predloge in oblikuje mnenje k spremembam pokojninskega načrta Sklada; 

 daje mnenje k letnemu poročilu Sklada;  

 daje mnenje k spremembam Pravil upravljanja Sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodaj-

nimi spremembami;  

 daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sred-

stev glede na vrsto in trajanje obveznosti Sklada;  

 predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca Sklada;  

 preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi 

z drugimi izvajalci;  

 daje mnenje k poročilom upravljavca Sklada o tveganjih, katerim je Sklad izpostavljen;  

 obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev in zavarovancev-članov Sklada;  

 obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem Sklada;  

 obravnava poročila o neporavnanih obveznostih iz naslova plačil prispevkov za poklicno zavarovanje; 

 druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca Sklada. 

V primeru ugotovitve nepravilnosti pri poslovanju Sklada odbor od upravljavca zahteva odpravo nepravilnosti 

v primernem roku in zahteva poročilo o odpravi ugotovljenih nepravilnosti. Če upravljavec ne odpravi nepra-

vilnosti pri poslovanju v postavljenem roku ali v postavljenem roku ne ukrepa ustrezno ali ne pripravi poročila 

o odpravi ugotovljenih nepravilnosti, odbor o ugotovljenih nepravilnostih ali o neustreznem ukrepanju obvesti 

nadzorni svet upravljavca ter Agencijo. 

Odbor se skliče vsaj enkrat letno. Način dela in odločanja odbora je urejen s poslovnikom. 

Člani odbora Sklada so: 

 predstavniki zavarovancev-članov: 

 Saška Kiara Kumer, predsednica odbora Sklada 

 Darko Milenkovič, član odbora Sklada 

 Peter Bršek, član odbora Sklada 

 Zdenko Lorber, član odbora Sklada 

 Alen Pečarič, član odbora Sklada 

 

http://www.kapitalska-druzba.si/
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 predstavniki delodajalcev:  

 Jože Smole, član odbora Sklada 

 Branko Meh, član odbora Sklada 

 Robert Sever, namestnik predsednice odbora Sklada 

 

 predstavniki Vlade Republike Slovenije: 

 Dan Juvan, član odbora Sklada 

 Simona Poljanšek, članica odbora Sklada 

 Tilen Božič, član odbora Sklada 

 Danijel Kovač, član odbora Sklada 

 

C. Skrbnik premoženja Sklada 
 
Firma: Nova ljubljanska banka d. d.  

Sedež: Ljubljana 

Poslovni naslov: Trg republike 2 

Številka in datum odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev za pokojninske sklade oziroma 

številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja ter navedbe organa, ki je izdal navedeno odločbo: 

Odločba št. 2/9 z dne 24. 10. 2003 – Banka Slovenije  

Datum izdaje dovoljenja Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Sklad: 21. 11. 

2018. 

Č. Revizija računovodskih izkazov 
 
Zadnjo revizijo računovodskih izkazov Sklada je opravila revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska 

cesta 165, 1000 Ljubljana 

D. Drugi izvajalci storitev upravljanja Sklada 
 
Vse storitve upravljanja Sklada opravlja upravljavec. 

 
 

 

 

Ljubljana, 14. 2. 2023 


