
 
 

Ljubljana, 27.10.2020 

Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora RS 

Zadeva: Poziv za zaustavitev postopka sprejemanja Zakona o Demografskem skladu 

Spoštovani,  

SINTEZA-KCD je objavila predlog stališč do predlogov Zakona o Demografskem skladu. Iz 

različnih subjektov civilne družbe in strokovne javnosti smo dobili številne odzive, ki so vsi 

potrjevali naša stališča, predvsem opozorilo, da se je razprava o Demografskem skladu (DS) iz 

vsebinske spremenila v prepir o tem, kdo bo upravljal s temi sredstvi. Naša stališča je potrdila 

tudi KPK, ki je opozorila, da predvideni model upravljanja s skladom predstavlja veliko 

korupcijsko tveganje. 

Pozivamo vas, da oba predloga zakona (vladnega in opozicijskega) zavrnete in postopek 

sprejemanja vrnete na začetek, z opozorilom, da je razprava krenila v napačni smeri in da 

zakonska materija oz. rešitve, ponujene v predlogih, odstopajo od zastavljenih ciljev.   

V SINTEZI-KCD smo prepričani, da je model, ki ga ponujata predloga zakonov, neustrezen in 

ne omogoča kvalitetnega upravljanja s sredstvi, ki so pravzaprav sredstva državljanov. Ustrezen 

model bi moral izhajati prav iz tega dejstva in zagotoviti sistem upravljanja, ki bi vključeval 

različne subjekte (poleg predstavnikov državnih organov tudi predstavnike civilne družbe, npr. 

ZDUSA itd.).  Nadzorni svet bi moral imenovati Državni zbor, ne vlada in v njem predstavniki 

države ne bi smeli imeti večine. 

Zavedamo se, da politika slabo sliši stališča civilne družbe in še slabše upošteva. Toda ob tem 

opozarjamo, da tudi sedanja politična garnitura ne more računati na trajno oblast. In če bo v 

svoji kratkovidnosti oblikovala model upravljanja s skladom, ki bi ji trenutno ustrezal zaradi 

monopolnega položaja aktualne oblasti v njem, bo ta ustrezal tudi prihodnji politični strukturi 

in če danes predstavlja korupcijsko tveganje (in priložnosti) za sedanjo oblast, ga bo enako tudi 

za naslednjo. 

Zato vas pozivamo, da v imenu preproste politične poštenosti in korektnosti vztrajate pri takem 

oblikovanju zakona, ki bo omogočal sodobno upravljanje po evropskem vzoru in uzakonil 

kvaliteten ter učinkovit nadzor. Pri tem izhajamo iz dejstva, da ste v službi državnega zbora, ki 

naj bi vsaj upošteval, če ne že (za)ščitil interes državljanov po kvalitetnejšem upravljanju 

državnega premoženja, kot ga nam ponujajo oz. zagovarjajo vlade. 

S pozdravi in spoštovanjem! 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči 

Emil Milan Pintar    

 

Poslati tudi:  

- Vladi RS 

- Poslanskim skupinam, odborom in Komisijam DZ 

- Računskemu sodišču;  

- Komisiji za preprečevanje korupcije;  

- Medijem 


