OBRAZLOŽITEV POLITIK - leto 2017

21 - POKOJNINSKO VARSTVO

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2017

Splošni in specifični cilji ter rezultati po programski strukturi proračuna

Politika: 21 - POKOJNINSKO VARSTVO
Opis politike
Politika pokojninskega varstva zajema izdatke za pravice in prejemke, ki izhajajo iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Večina sredstev za izvajanje pravic na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se financira iz blagajne pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (ZPIZ), del sredstev pa se zagotavlja iz državnega proračuna. V okviru politike so načrtovana sredstva tudi za pokrivanje
obveznosti do sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP).

Predlagatelji finančnih načrtov, ki prispevajo k izvajanju politike:
1611 - Ministrstvo za finance
Splošni cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

Program: 2101 - Pokojnine
Opis programa
V okviru programa - Pokojnine so načrtovana sredstva za nakazovanje transferov v ZPIZ za pokojnine po posebnih predpisih in so obveznost
državnega proračuna. V okviru programa so načrtovana tudi sredstva za plačila dodatnih obveznosti države do ZPIZ zaradi prenizkih izvirnih
prihodkov zavoda za zagotavljanje pokojninskega varstva v skladu z zakoni ter sredstva za pokrivanje obveznosti do sklada obrtnikov in
podjetnikov.

Specifični cilji in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

C1949 - Modernizacija in dolgoročna vzdržnost pokojninskega sistema
Prispeva k splošnemu cilju: C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Modernizacija in dolgoročna vzdržnost pokojninskega sistema predstavlja vzvod, preko katerega se zagotavlja finančna vzdržnost pokojninske
blagajne in javnih financ ter s tem preprečuje nadaljnje padanje pokojnin, zagotavlja se dodatna preglednost in učinkovitost celotnega
pokojninskega sistema.
ID

KAZALNIK

I003242 Delež BDP za pokojnine

VIR

ME IZH. LETO

eurostat %

2010

IZH. VREDNOST

LETO Ref. VREDNOST

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

10,45

2014

12,10

12,10

11,55

2015

11,70

11,70

0,00

2016

10,80

0,00

2017

10,71

0,00
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Podprogram: 210101 - Izplačevanje pravic
Rezultati in njihovi kazalniki za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2017

C1951 - Ohranjanje višine porabljenih sredstev za transfer iz državnega proračuna v ZPIZ
Prispeva k specifičnemu cilju: C1949 - Modernizacija in dolgoročna vzdržnost pokojninskega sistema
Ohranjanje višine porabljenih sredstev za transfer iz državnega proračuna v ZPIZ z namenom ohranjanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ.
ID

KAZALNIK

VIR

I003268 Višina izdatkov proračunskih sredstev za pokrivanje
primanjkljaja

ME

IZH.
LETO

MDDSZ mio 2010
€

IZH.
VREDNOST

LETO

989,00

Ref.
VREDNOST

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2014 1.074,00

1.074,00

1.381,50

2015 1.074,00

1.074,00

0,00

2016

1.088,00

0,00

2017

1.091,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Višina izdatkov proračunskih sredstev za
I003268
pokrivanje primanjkljaja

OPIS
Dodatna obveznost države. Ciljna vrednost je določena glede na predvideno uskladitev od leta 2011
naprej (švicarska formula 50/50)
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