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Obvestilo o spremembah Pravil upravljanja 

Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ  

in Priloge k tem Pravilom upravljanja 

Zavarovalnica Triglav, d. d. (v nadaljevanju: zavarovalnica) je izvedla 
nekatere spremembe dokumentov, ki urejajo izvajanje prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: PDPZ), in sicer 
Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov Triglav PDPZ z oznako PU-
SKS-PDPZ/22-1 in Priloge k tem Pravilom upravljanja z oznako PPU-SKS-
PDPZ/22-1. Spremenjena Pravila upravljanja z oznako PU-SKS-PDPZ/23-2 
(v nadaljevanju: Pravila upravljanja) in Priloga k tem Pravilom upravljanja 
z oznako PPU-SKS-PDPZ/23-2 (v nadaljevanju: Priloga k Pravilom 
upravljanja) bodo, na podlagi odločbe Agencije za zavarovalni nadzor št. 
40102-206/2022-2 z dne 21. 12. 2022, pričela veljati s 1. 2. 2023 in bodo s 
tem datumom tudi objavljena na spletni strani www.triglav.si.  

Bistvene spremembe so naslednje:

1.

Sprememba je izvedena v zadnjem stavku točke »C. Enote ali delnice 
odprtih investicijskih skladov«  podpoglavja »1.1  Naložbena politika 
življenjskega cikla  člana« prvega dela »1. Skupna naložbena pravila« 
Pravil upravljanja, in sicer:

V zadnjem stavku smo kot povezano osebo, ki upravlja odprte 
investicijske sklade, dodali še družbo Trigal Funds, upravljanje naložb, 
d. o. o. Družba Trigal Funds je v 100 % lasti družbe Trigal, ki je v 49,9 % 

lasti zavarovalnice in 50,1 % v lasti družbe KGAL, Gmbh & Co. KG. Družba 
Trigal Funds, upravljanje naložb, d. o. o. je specializirana družba, ki se bo 
ukvarjala z upravljanjem nepremičninskih skladov. 

2.

V podpoglavju »4.4.2 Prenos na zahtevo člana« smo natančneje 
zapisali, da mora član podati popolni zahtevek za prenos sredstev 
in, da se prenos izvede v naslednjem mesecu, ko član vloži popolni 
zahtevek. Zaradi navedenega popravka smo tudi v tretjem odstavku 
tega podpoglavja dodali termin »popolnega«, v predzadnjem odstavku 
tega podpoglavja pa smo izvedli še redakcijsko črtanje naslednjega 
stavka (ta vsebina je namreč že navedena v drugem odstavku tega 
podpoglavja).  

3.

Izvedli smo tudi redakcijske popravke v Pravilih upravljanja. Npr. datum 
uveljavitve Pravil upravljanja 1. 2. 2023 (na prvi strani in v 6. poglavju Pravil 
upravljanja), zaradi sprememb v upravi zavarovalnice smo spremenili/
ažurirali podpisnike.

V Prilogi k Pravilom upravljanja pa smo prav tako zaradi sprememb v upravi 
zavarovalnice izvedli popravek članov uprave, popravili smo tudi navedbo 
sedeža družbe za upravljanje premoženja kritnih skladov TRIGLAV PDPZ – 
drzni in TRIGLAV PDPZ- zmerni, ki ga izvaja družba Triglav Skladi, družba za 
upravljanje, d. o. o. 
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