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Spoštovani gospod Anton Anderlič!
Najprej vam čestitamo ob izvolitvi v Državni zbor, kjer boste lahko vse svoje moči, znanje, voljo in energijo
posvetili za dobrobit vseh prebivalcev Slovenije.
Gotovo se zavedate svoje velike odgovornosti ob prevzemu te zahtevne naloge. Kot predstavniki staršev in
družin vam pošiljamo nekaj poudarkov, ki se nam zdijo v tem mandatu še posebej pomembni. Preden jih
navedemo, pa nam dovolite, da se na kratko predstavimo.
Smo člani Družinske pobude – društva za družini naklonjeno družbo, ki si že od pomladi leta 1998 vztrajno
prizadeva za izboljšanje položaja družin v slovenski družbi in državi. Pri tem delu nas vedno večje število
staršev in družin sprejema kot legitimne zagovornike njihovih pravic in potreb, saj članstvo v društvu stalno
raste in se približuje številki 750. S strokovno utemeljenim delom, jasnimi in trdnimi argumenti ter kakovostno
pripravljenimi predlogi smo bili sprejeti kot verodostojen sogovornik tudi v javnosti, civilni družbi in pri
mnogih politikih. Zato upamo, da bomo našli ustrezen partnerski jezik za uspešno sodelovanje v prid
slovenskih družin tudi z vami.
Za učinkovito načrtovanje dela je gotovo nujno potrebno pogledati vsaj malo v preteklost in oceniti sedanje
stanje. Zato vam v prilogi pošiljamo bilanco družinske politike v preteklem mandatu, iz katere boste hitro
ugotovili, da ta družinam ni prinesel ravno veliko dobrega in je v povprečju njihov položaj kar precej poslabšal.
Zato starši pričakujemo in upamo, da nam boste vi posvetili nekaj več pozornosti.
V tem mandatu od vlade in DZ pričakujemo predvsem:
- Hitro sprejetje Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih brez krnenja sedanje vsebine
predloga tega zakona. Ta zakon je bil obljubljen že sredi leta 1999, pa je še vedno komaj v drugi obravnavi.
Kratko mnenje in komentar k predlogu tega zakona vam pošiljamo v prilogi.
-

Ob napovedani reformi zakona o dohodnini pričakujemo, da boste upoštevali odločbo Ustavnega sodišča
in korektno zagotovili, da bodo minimalni stroški otrok pri vseh starših izvzeti iz obdavčitve (Predlog, ki so
ga glede tega pripravili na MF je povsem neustrezen. Več o tem najdete v prilogi.). Ob spreminjanju
zakona o dohodnini pričakujemo, da se poleg obdavčitve dohodka posameznika omogoči tudi obdavčitev
družinskega dohodka, kar bi omogočilo upoštevanje števila ljudi, ki jih posamezen dohodek preživlja, in s
tem enakomernejšo in pravičnejšo razporeditev davčnega bremena med davkoplačevalci.

-

V prejšnjem mandatu je bila sprejeta dobesedno protidružinska pokojninska reforma, zato pričakujemo,
da jo bo ta sklic DZ ustrezno popravil in zagotovil enakomernejšo razporeditev bremena pokojninskega
sistema med starše in druge zavarovance.

-

Popravek zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, tako da bo vsebovala tudi družinski in
demografski moment, tako da bi bila letna državna premija odvisna od števila otrok, ki jih varčevalec
vzdržuje in jim mora priskrbeti primerno bivališče. Poleg tega pričakujemo celovitejši pristop k reševanju
stanovanjske problematike.

Zavedamo se, da je zgolj papirna komunikacija za učinkovito sodelovanje običajno premalo, zato se bomo z
veseljem odzvali vsakemu vašemu vabilu na oseben pogovor, kjer bomo lahko še dodatno utemeljili in uskladili
stališča in predloge.
V upanju na uspešno sodelovanje v korist slovenskih družin ter za prihodnost celotnega slovenskega naroda in
države vas lepo pozdravljamo.
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