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Ministrstvo za finance 

Vlada RS 

 

Zadeva: Proračun, Zavarovalnica Triglav 

 

1. PREDLOG ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 2013 IN 2014 IN 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZPIZ 

 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. je bila ustanovljena z 

namenom dolgoročnega zagotavljanja dodatnih sredstev za pokojninsko zavarovanje. Zakon o 

preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni 

politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske 

odškodninske družbe je opredelil fiksno obveznost Kapitalske družbe pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 50 mio 

letno. Po oceni strokovnjakov je ta znesek še vzdržen, da se sledi cilju dolgoročnega 

zagotavljanja sredstev. 

 

S predlogom Zakona o izvrševanju proračunov za leto 2013 in 2014 je predvidena 

obremenitev družbe povečana na »največ do višine 120 mio«. Predlog finančnega načrta 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predvideva obveznost družbe v letu 2013 v 

višini 120 mio, v letu 2014 pa celo 190 mio. Tako visoke obveznosti bi pomenile izčrpavanje 

družbe in zelo hitro tudi konec družbe, ne glede na namen dolgoročnega zagotavljanja 

dodatnih sredstev, ob ustanovitvi družbe. Temu odločno nasprotujemo, ne samo zaradi 

naše generacije ampak tudi zaradi generacij, ki prihajajo. Prepričani smo, da 

Kapitalska družba ni edina možnost zagotavljanja potrebnih sredstev za ZPIZ. 

 

Nasprotujemo izčrpavanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja d.d. s tem, da bi se po predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 

2013 in 2014 obveznost družbe povečala do višine 120.000.000 EUR, po predlogu 

finančnega načrta ZPIZ pa v letu 2014 celo na 190 mio €.  

 

2. NALOŽBA V ZAVAROVALNICO TRIGLAV-UPRAVLJANJE Z LASTNINO 

POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

 

V skladu z referendumsko odločitvijo in z Zakonom o lastninskem preoblikovanju deleža 

zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (ZLPDZ, Ur. l. 56/08) so bile delnice 

zavarovalnic, izdane za delež nenominiranega kapitala, ki ustreza deležu premij, ki so jih v 
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obdobju enega leta pred presečnim dnem plačale fizične osebe in katerih imetnica je bila na 

podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Ur. l. RS, št. 44/02 in 16/03 odl. 

US) Kapitalska družba d.d., prenesene v last Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije. Z delnicami je v imenu in za račun ZPIZ upravljala Kapitalska družba 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Tako ureditev je spremenil Zakon o 

upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN, Ur. l. RS, št. 38/10), ki je določil, 

da se upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije prenese na agencijo po samem 

zakonu. Na agencijo je bilo s Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

d.d. preneseno tudi izvrševanje pravic delničarja delnic Zavarovalnice Triglav, d.d. Po 

določbah Zakona o Slovenskem državnem holdingu bo s to naložbo upravljal holding. 

 

Glede na to, da je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

ustanovljena z namenom dolgoročnega zagotavljanja sredstev za pokojnine in je za 

upravljanje tudi usposobljena je smiselno, da upravlja tudi z naložbo v Zavarovalnici 

Triglav, ki jo kot svojo naložbo v poslovnih knjigah izkazuje ZPIZ.  

 

V Zvezi društev upokojencev smo že v postopku oblikovanja Zakona o Slovenskem 

državnem holdingu predlagali, da se ta naložba prenese v upravljanje Kapitalski družbi 

invalidskega in pokojninskega zavarovanja, da bi bilo združeno upravljanje 

premoženja, ki je namenjeno za dolgoročno financiranje pokojninske blagajne. Ker 

takrat naš predlog ni bil upoštevan, ga ponavljamo in zahtevamo zagotavljanje z 

referendumom izražene volje o namembnosti sredstev zavarovalnice.  

 

Zahtevamo zagotavljanje z referendumom izražene volje o namembnosti sredstev 

zavarovalnice in posledično prenos naložbe v upravljanje Kapitalski družbi invalidskega 

in pokojninskega zavarovanja. 

 

S spoštovanjem, 

 Dr. Mateja Kožuh Novak 

 Predsednica ZDUS 

                                                 


