
 
          Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, tel.: 01/230 77 21, e-naslov: info@pokojninskad-a.si  
  

 

 

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani – vložna št. 1/34827/00, osnovni kapital 3.734.226,34 EUR,  
davčna številka: 48883638, matična številka: 1640097000, številka transakcijskega računa: SI56 0292 2026 0944 545 

 

Izjava o upravljanju družbe 
 

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti upravljanja družbe z določbami Kodeksa 

upravljanja Pokojninske družbe A, d.d. 

Uprava in nadzorni svet Pokojninske družbe d.d. izjavljata, da je bilo v obdobju poslovnega leta 

2015 upravljanje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o 

zavarovalništvu in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila za leto 2015 in je dostopna tudi na 

spletnih strani družbe www.pokojninskad-a.si. 

Sistem vodenja in upravljanja Pokojninske družbe A d.d. zagotavlja usmerjanje in omogoča 

nadzor nad družbo. Določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi upravljanja; postavlja 

pravila in postopke za odločanje glede korporativnih zadev družbe; zagotavlja okvir za 

postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja poslovnih ciljev ter uveljavlja vrednote, 

načela in standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja v vseh vidikih našega 

poslovanja. 

Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo za doseganje dolgoročnih strateških ciljev družbe in 
način, s katerim uprava in nadzorni svet Pokojninske družbe A d.d. izvajata odgovornost do 
delničarjev in drugih deležnikov družbe. Vizija in cilj Pokojninske družbe A, d.d je usmerjena v 
povečanje zavedanja nujnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja z namenom izboljšanja 
socialne varnosti zaposlenih po upokojitvi, saj javne pokojnine padajo in že danes vsem ne 
omogočajo dostojnega življenja po upokojitvi. 
 
 
Pojasnila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 
Pokojninska družba A d.d., na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki 

določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila: 

Pokojninska družba A d.d., upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh 

ravneh. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in 

preglednosti vseh procesov ter obvladovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim 

poročanjem.  

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da: 

 so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin,  

 so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno 

zakonodajo, 

 se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščena pridobitev, uporaba in 

razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske 

izkaze. 
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Notranjo kontrolo v družbi izvaja sektorja Operativa, ki je odgovoren za vodenje poslovnih knjig 

ter izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi 

predpisi. Ustreznost delovanja notranjih kontrol v okviru informacijskega sistema letno preverjajo 

pooblaščeni zunanji revizorji. 

O imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta, družba 

ravna v skladu z veljavno zakonodajo.  

Pooblastila članov poslovodstva, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic ureja 

skupščina. Pokojninska družba A, d.d. je imela v letu 2015 pooblastilo skupščine družbe za izdajo 

ali nakup lastnih delnic.  

Skupščina delničarjev se je v letu 2015 sestala dvakrat. Pristojnosti skupščine in pravice 

delničarjev so navedene v zakonu in se uveljavljajo na način, kakršnega določata statut družbe. 

Celovita predstavitev organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij je opisana v Letnem 

poročilu 2015 v poglavju 3.4. Pregled poslovanja. 

 

Član uprave         Predsednica uprave 
Blaž Hribar         Karmen Dietner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


