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Marijan Papež je univerzitetni diplomirani pravnik, rojen 11. 7. 1961 v Ljubljani. Zaposlen 

je v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in opravlja funkcijo 

generalnega direktorja od 12. 4. 2005, peti mandat je nastopil 12. 4. 2021. Svojo poklicno 

pot je začel leta 1986 v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Ljubljani 

kot pripravnik v AOP – organizator in kasneje delal še na sledečih delovnih mestih: 

referent za varstvo pravic, koordinator izvajanja in računalniških obdelav. Po preselitvi v 

Maribor leta 1991, kjer živi še sedaj, je delal na delovnem mestu vodje odseka za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje v OE Maribor, od leta 2004 pa kot direktor OE 

Maribor, do nastopa funkcije generalnega direktorja. V času od oktobra 1992 do 2001 je  

bil tudi član Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

kot predstavnik zaposlenih. V preteklosti je bil tudi predsednik nadzornega sveta Zlatorog, 

član nadzornih svetov Tab Mežica in Birostroj Maribor. Sedaj je že drugi mandat 

predsednik nadzornega sveta Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja d.o.o.. Pridobil je tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov 

oziroma upravnih odborov. 

Iz področja dela, ki ga pokriva je aktivno sodeloval na preko 150  posvetih, kongresih, 

seminarjih, delavnicah in okroglih mizah. Objavil je že približno 350 strokovnih člankov s 

področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in dal že preko 40 daljših intervjujev.  

Kot gost televizijskih in radijskih postaj je  sodeloval v približno 100 oddajah v živo. 

V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v 

delovno skupino. Kot član delovne skupine, ki jo je 2015 imenovala Vlada RS, je sodeloval 

pri pripravi Bele knjige o pokojninah iz leta 2016 in po potrebi na vabilo MDDSZ sodeloval 

na pogajanjih s socialnimi partnerji. Aprila 2021 je bil s strani Vlade RS imenovan za člana 

Strateškega sveta za socialno politiko. 

 

 

 

 


