
    
 
 
 
 
 
                  

Ljubljana, 20. 4. 2021 
 
 
POSLANSKIM SKUPINAM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

− Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) 

− Poslanska skupina Liste Marjana Šarca (LMŠ) 

− Poslanska skupina Socialnih demokratov (SD) 

− Poslanska skupina Levica (Levica) 

− Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi) 

− Poslanska skupina Stranke modernega centra (SMC) 

− Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek (SAB) 

− Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS) 

− Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke (SNS) 

− Poslanska skupina nepovezanih poslancev (NeP) 

− Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti (IMNS) 
 
 
ZADEVA: Pobuda na sestanek s poslanskimi skupina na temo ZNDS 
 
 
Spoštovani, 
 
predstavniki šestih reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta, 
se obračamo na vas s prošnjo za sestanek na temo Zakona o nacionalnem demografskem 
skladu, o katerem naj bi Državni zbor Republike Slovenije dokončno odločal še pred poletjem. 
Kot vam je najbrž znano, reprezentativne sindikalne centrale predlogu zakona nasprotujemo, 
kljub temu, da smo bili pobudniki vključitve podlage za ustanovitev rezervnega 
demografskega sklada v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog namreč 
ne zasleduje ciljev, zaradi katerih menimo, da bi demografski sklad moral biti ustanovljen, kar 
je tudi posledica dejstva, da je bil predlog posredovan v zakonodajni postopek brez javne 
razprave in brez socialnega dialoga, ki bi omogočal oblikovanje rešitev, ki bi bile sprejemljive 
za najširši krog deležnikov, kar je nujno glede na to, da zakon zadeva praktično vse državljane 
Republike Slovenije. Večina sindikalnih central ima tudi že sprejete sklepe, da bodo v primeru 
sprejema zakona vložile pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o uveljavitvi tega 
zakona. 
 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS012
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS031
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS013
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS026
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS017
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS025
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS032
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS015
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS005
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS033
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/pos/ps/izbranaPS?idSubjekt=PS018


Na sestanku bi vam želeli predstaviti naša stališča v zvezi s predmetnim zakonom, saj smo 
prepričani, da Zakona o nacionalnem demografskem skladu, kakršen je v zakonodajnem 
postopku, ni mogoče popraviti, temveč ga je potrebno zavrniti in doseči širši družbeni konsenz 
o vsebini novega zakona o demografskem skladu, ki bo odgovoril na izzive vzdržnosti 
pokojninskega sistema in izpolnil pričakovanja, predvsem bodočih prejemnikov pokojnin. 
Država mora na drugi strani s svojimi politikami prispevati tudi k razreševanju težav, 
povezanih z demografsko strukturo prebivalstva v Sloveniji. V tem okviru mora sprejemati 
ukrepe in zagotavljati proračunske vire za njihovo izvedbo, tako na področju družinske politike 
kot tudi na področju dolgotrajne oskrbe, za katero sindikati že dolgo zahtevamo posebno 
ureditev z vzpostavitvijo nove oblike socialnega zavarovanja. To ni in ne more biti naloga 
demografskega sklada! 
 
V pričakovanju možnih terminov za sestanek, za katerega predlagamo, da se izvede v živo ob 
upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije 
Predsednica Lidija Jerkič, l.r.   
   
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam  
Predsednik Jakob Počivavšek, l.r. 
 
Konfederacija sindikatov javnega sektorjaSlovenije 
Predsednik Branimir Štrukelj, l.r. 
 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 
Predsednik Peter Majcen, l.r. 
 
KNSS-Neodvisnost 
Predsednica Evelin Vesenjak, l.r. 
 
Slovenska zveza sindikatov Alternativa 
Predsednik Zdenko Lorber, l.r. 
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost 
Predsednik Albert Pavlič, l.r 

 
 
 
 
 
 
Poslano na e-naslov gp@dz-rs.si 
 


