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Zakaj potrebujemo dodaten – dolgoročno vzdržen – vir za zagotavljanje 
dostojnih pokojnin?

● Slovenija je dolgoživa družba

● zgodnje upokojevanje v 90-ih

● razmerje med aktivnim prebivalstvom in upokojenci

POSLEDICA: vsakoletni transfer iz državnega proračuna v pokojninsko 

blagajno v višini od 1 - 1,6 mlrd eur

CILJ: Vzdržen (javni) pokojninski sistem in dostojne pokojnine



Ali bo nacionalni demografski sklad kot ga predlaga Vlada RS lahko zagotavljal 
dostojne pokojnine?

ZDNS opredeljuje takojšnje vsakoletno izplačevanje sredstev iz sklada za 3 

namene:

● družinska politika (10%)

● oskrba starejših (10%)

● pokojnine (40%)

POSLEDICA: tekoča poraba za 3 področja, namesto akumulacije v začetku; 

vpliv na ZPIZ blagajno bo zanemarljiv - še naprej več kot milijardni transfer v 

pok. blagajno vsako leto



Pregled vrednosti premoženja in potrebnih finančnih sredstev

● skupna vrednost premoženja: 8,6 mlrd eur

● potrebna sredstva (letno):

- ZPIZ (1,1-1,6 mlrd letno; projekcije za leto 2040 - 2,4 mlrd): po ZDNS 

predvidoma 200 mio EUR v 2040

- družinska politika (cca 600 mio eur letno znašajo izdatki za družinske 

prejemke in starševska nadomestila)

- dolgotrajna oskrba (ocena potrebnih sredstev cca 300 mio eur)

● znižanje prihodkov proračuna (iz naslova dividend in kupnin): 160 mio 

eur 



Tveganja za javne uslužbence in druge vplačnike
MODRA ZAVAROVALNICA

● do sedaj privarčevanih 900 mio eur (pokojninski sklad javnih 

uslužbencev) in 500 mio eur (drugi vplačniki - zasebni sektor)

● posebna kolektivna pogodba (primer dobre prakse tudi v svetovnem 

merilu)

● sodelovanje sindikatov pri upravljanju (polovica predstavnikov 

nadzornega sveta je iz vrst sindikatov, polovica s strani vlade)



Tveganja pri upravljanju državnega premoženja
● koncentracija 8,6 mlrd vrednega premoženja

● koncentracija upravljanja in nadzora s strani vlade in političnih strank (NI 

vključenosti sindikatov niti zaposlenih) - 4 člane NS imenuje vlada, 7 DZ 

(od tega 1 na predlog ZDUS in 1 na predlog MSS)

● PRIVATIZACIJA - delitev na strateške in nestrateške (portfeljske) naložbe; 

veliko tveganje za ključne strateške cilje države (infrastruktura, javne 

službe, varnost)

● NI določeno, katere so strateške naložbe (na predlog vlade bo odločal DZ 

z navadno večino)

● STA!!!



Referendum o ZDNS
● Odločanje o predlogu opozicije za razpis posvetovalnega referenduma 2.6.2021 (izredna seja DZ –

predlog NI bil sprejet)

● Tretja obravnava zakona 5.-9.7.2021 (julijska redna seja DZ) – odločanje je bilo umaknjeno z 
dnevnega reda

● Najkasneje 7 dni po sprejetju zakona se vloži pobuda za zakonodajni referendum (2500 podpisov 
volivk in volivcev)

● V 7 dneh od vložitve pobude Predsednik DZ določi 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov

● Vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma – najpozneje v 7 dneh po poteku roka za 
zbiranje 40.000 podpisov (do 12.10.2021)



Referendum - faze postopka
1. faza - zbiranje 2.500 podpisov
● skupni nastop 6 sindikalnih central
● primarno zbiranje podpisov med članstvom preko sindikalnih 

zaupnikov
● enoten obrazec (posredujemo s centrale KSJS) - osnovni podatki in 

lastnoročni podpis (NI overjanja!)
1. faza - zbiranje 40.000 podpisov
2. faza - referendumska kampanja
● Zakon o volilni in referendumski kampanji
● KSJS kot samostojen organizator kampanje



Referendum - zbiranje 40.000 podpisov
● skupni nastop 6 sindikalnih central

● vsak volivec/volivka izpolni poseben obrazec in ga OVERI na UE (fizično)

● podpisane in overjene obrazce članstva zbirajo sindikalni zaupniki in 

koordinatorji za posamezne regije

● podpise se dostavi na Dalmatinovo 4, LJ

● nagovarjanje splošne javnosti k podpisu (stojnice s prostovoljci in 

prostovoljkami - pri UE in v večjih centrih, medijska kampanja)

● e-podpis - pripravljeno navodilo za smsPASS; e-podpisovanje je možno z 

digitalnim potrdilom (SI-GOVca; NLB; Poštarca; Halcom)



Razprava in vprašanja?

HVALA! :) 


