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             Vlada Republike Slovenije                  
           

          ODBOR KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA JAVNIH USLUŽBENCEV 
__________________________________________________________ 

 
MNENJE ODBORA K REVIDIRANEMU LETNEMU POROČILU KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 

JAVNIH USLUŽBENCEV ZA LETO 2021 
 
Odbor sklada Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev (v nadaljevanju odbor sklada) v sestavi: 
 
člani odbora sklada, predstavniki delodajalca: 
 

- Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo; 
- Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
- Dan Juvan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
- Ervina Jarc, Ministrstvo za finance; 
- Matej Grajfoner, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
- Barbara Koželj Sladič, Ministrstvo za javno upravo; 
 

 člani odbora sklada, predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja: 
 

- Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije; 
- Bojan Ravnikar, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije; 
- Marjan Lah, Sindikat ministrstva za obrambo; 
- Aljoša Čeč, Konfederacija sindikatov Slovenije – Pergam; 
- Irena Ilešič Čujovič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in 
- Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. 

 
po seznanitvi z revidiranim Letnim poročilom Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev za leto 2021 (v 
nadaljevanju revidirano letno poročilo) in vpogledu v poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter 
upoštevanju pravil Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list 
RS, št. 126/03 in 32/15 - ZKDPZJU), Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16), Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju –ZPIZ-2, (Uradni list RS, št. 96/2012 in drugi) in Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje – ZISDU-3, (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) o upravljanju 
Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, v poslovnem letu, končanem na dan 31. 12. 2021, podaja 
 

m n e n j e 
k revidiranemu letnemu poročilu, 

 
ki ga je odbor sklada sprejel na 91. redni seji, dne 6. septembra 2022, na podlagi ugotovitev in stališč, kot sledijo: 
 
1. Odbor sklada je v poslovnem letu 2021 v okviru svojih pristojnosti spremljal poslovanje in upravljanje sklada 

KPSJU ter njegovih podskladov. Odbor sklada je izvedel dve redni seji, ki sta potekali: 88. seja dne 2. 
2. 2021, 89. seja dne 11. 5. 2021. Članom odbora je 1. 6. 2021 potekel mandat, Vlada RS novih članov v letu 
2021 ni imenovala. 

2. Na izvedenih sejah odbora sklada je uprava upravljavca sklada redno poročala in mu predložila poročila o 
poslovanju KPSJU ter njegovih podskladov v posameznem trimesečju, izkaze poslovnega izida, izkaze 
finančnega položaja, poročila o strukturi premoženja podskladov KPSJU in upravljanju premoženja 
podskladov, poročila o vplačilu premij v obdobju poročanja, poročila o obračunu stroškov, ki jih zaračunava 
upravljavec, analize sredstev in donosnosti ter primerjave s konkurenco v obdobju poročanja in poročila o 
poslovanju upravljavca in njegovi kapitalski ustreznosti ter poročilo o pritožbah članov KPSJU.  

 
 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3784
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1328
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP172
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP172
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0475
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-21-0048
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0426
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0613
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3. Odbor sklada ugotavlja, da je uprava Modre zavarovalnice, d. d. na svoji 651. seji dne 15. 4. 2022 sprejela 
revidirano Letno poročilo KPSJU za leto 2021. Letno poročilo sklada je bilo odboru predloženo, ko so bili 
imenovani člani odbora. 

 
4. Odbor sklada se je seznanil s Poročilom neodvisnega revizorja, ki ga je v skladu z mednarodnimi standardi 

revidiranja izdelala revizijska hiša Deloitte revizija, d. o. o. in je sestavni del revidiranega letnega poročila.  
 

Iz revizorjevega Poročila je razvidno, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno 
predstavljajo finančni položaj sklada in podskladov na dan 31. 12. 2021, njihovih poslovnih izidov za tedaj 
končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska 
unija (MSRP), ZISDU-3 ter ZPIZ-2. 

 
5. Odbor sklada se je seznanil tudi s Poročilom o dejanskih ugotovitvah, namenjenih upravljavcu in odboru 

sklada, ki jih je v skladu s Sklepom o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega 
sklada in krovnega pokojninskega sklada izdelala revizijska hiša Deloitte revizija, d. o. o.  
 
Iz poročila je razvidno, da so naložbe KPSJU v letu 2021 v vseh pomembnih pogledih skladne z določili 
ZPIZ-2, s sklepom, ki ureja naložbe vzajemnega pokojninskega sklada in pravili upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada. VEP je Modra zavarovalnica (upravljavec) v vseh pomembnih pogledih izračunavala v 
skladu s predpisi in na podlagi računovodskih izkazov vzajemnega pokojninskega sklada in je v vseh 
pomembnih pogledih izvajala sprejeti načrt upravljanja tveganj KPSJU (ugotavljanje tveganj, merjenje 
oziroma ocenjevanje tveganj in izvajanje dokumentiranih ukrepov za spremljanje, zmanjševanje, razpršitev 
prenos in izognitev tveganjem). Skrbnik in upravljavec sta pri poslih oziroma naložbah ravnala skladno z 
določili ZPIZ-2 in v najboljšem interesu članov vzajemnega pokojninskega sklada. Obvestila in poročila 
sklada KPSJU, ki jih je Modra zavarovalnica posredovala Agenciji za trg vrednostnih papirjev, so v vseh 
bistvenih pogledih pravilna in popolna ter skladna s stanjem, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih 
izkazov vzajemnega pokojninskega sklada KPSJU. 
 

6. Odbor sklada, upoštevaje navedeno, nima pripomb k revidiranemu letnemu poročilu in ugotavlja, da je bilo 
upravljanje in poslovanje KPSJU v skladu z zakonskimi podlagami, pokojninskim načrtom PNJU K in Pravili 
upravljanja krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. 

 
7. Ob obravnavi revidiranega letnega poročila se je odbor sklada seznanil s poročilom o tveganjih, ki jim je 

KPSJU izpostavljen in k poročilu podaja pozitivno mnenje.  
 

8. Odbor sklada ocenjuje, da je bilo poslovanje sklada v letu 2021 izrazito pozitivno. Epidemija COVID-19 v 

letu 2021 ni bistveno vplivala na poslovanje zavarovalnice in skladov v njenem upravljanju, saj je 

zavarovalnica uporabila izkušnje, ki si jih je pridobila v prvem valu epidemije spomladi 2020. Razmere na 

kapitalskih trgih so vplivale na izjemno donosnost dinamičnega podsklada. Podobno velja tudi za podsklad s 

preudarno naložbeno politiko, kjer sta bila podsklada v upravljanju Modre zavarovalnice najboljša med 

vsemi konkurenti. Visoko donosnost je v letu 2021 dosegel tudi podsklad z naložbeno politiko zajamčene 

donosnosti. Zavarovalnica je strankam prek digitalnih kanalov omogočala nemoteno komunikacijo in 24-

urni dostop ter nemoteno izpolnjevala svoje obveznosti do članov vzajemnih pokojninskih skladov ter 

prejemnikov rent. Zvišal se je tudi kapital zavarovalnice, ki predstavlja temelj varnosti prihrankov za 

dodatno pokojnino. 
 
 

 

Peter Pogačar 

predsednik odbora sklada              Ljubljana, 6. 9. 2022 

https://www.modra-zavarovalnica.si/fileadmin/KPSJU/Pravila_KPSJU.pdf
https://www.modra-zavarovalnica.si/fileadmin/KPSJU/Pravila_KPSJU.pdf
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