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19. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije, 20. 12. 2016 

 

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na zadnji 

letošnji seji na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 

leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) soglasno sprejel ugotovitveni sklep o izredni 

uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Tako se bodo s 1. januarjem 2017 za 

1,15 odstotka uskladile pokojnine in drugi prejemki, finančni učinki uskladitve 

pa bodo znašali 56 milijonov evrov na letni ravni.  

 

Sprejetje finančnega načrta zavoda za leto 2017 in planskih aktov 

 

Svet zavoda je soglasno sprejel Spremembe finančnega načrta zavoda za leto 2017, ki 

predvideva izravnavo med prihodki in odhodki:  

 

Elementi 
Spremembe finančnega 

načrta zavoda za leto 2017 

 v evrih 

Prihodki 5.165.896.232 

Odhodki 5.165.896.232 

Presežek/primanjkljaj 0 

 

Člani sveta zavoda pa so po obravnavi ugotovili, da predlog Finančnega načrta zavoda za 

leto 2018 ne vsebuje uskladitve pokojnin in drugih prejemkov na podlagi sistemskega 

zakona ZPIZ-2, zato o predlogu na tej seji niso odločali. Svetu zavoda se bo tako v 

januarju 2017 v obravnavo in sprejem posredoval dopolnjeni predlog Finančnega načrta 

zavoda za leto 2018, ki bo vseboval tudi planirana sredstva za uskladitev pokojnin in 

drugih prejemkov na podlagi ZPIZ-2, ne glede na Zakon o fiskalnem pravilu. 

 

Svet je obravnaval in sprejel tudi Program dela in kadrovski načrt za leto 2017 ter 

Spremembe načrta investicijskih odhodkov za leto 2017.  

 

Razpis postopka za imenovanje generalnega direktorja zavoda 

 

Ker generalnemu direktorju zavoda, Marijanu Papežu, 11. aprila 2017 poteče štiriletni 

mandat, je svet zavoda sprejel besedilo javnega razpisa za imenovanje generalnega 

direktorja, ki bo v uradnem listu objavljen 3. februarja 2017. Svet zavoda je imenoval 

štiričlansko razpisno komisijo za pregled prispelih vlog ter pripravo poročila s predlogom 

kandidatov. Poročilo razpisne komisije bo obravnavano na seji sveta zavoda 27. februarja 

2017, soglasje k imenovanju generalnega direktorja zavoda pa mora nato podati še 

Vlada RS.  
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