DRUŽINSKA POBUDA
Društvo za družini naklonjeno družbo

Konkretni predlogi izboljšav zakonskih predlogov na področju
družinske politike
ZA STARŠEM PRIJAZNEJŠO POKOJNINSKO REFORMO
Starši so namreč tisti, ki nosijo breme vzgoje in izobraževanja tiste generacije, ki bo
celotni njihovi generaciji zagotavljala prvi in najpomembnejši steber pokojnine.
Za to seveda porabijo velik del svojih sredstev in vložijo ogromno truda, življenjske
energije in dela in zato ne morejo vlagati v ti. drugi in tretji pokojninski steber.
Delo in sredstva, ki ga vlagajo v otroke, ki bodo nosilci bodočih pokojnin, jim pri
pokojnini ne prinaša prav nič, kar pomeni, da to delo v očeh države ni nič vredno,
čeprav je izredno pomembno in tudi državotvorno delo.
Brez ukrepov za enakomernejšo porazdelitev bremena znotraj vsake generacije bo
pokojninska reforma, kot je predlagana, delovala na mlade družine pri odločanju za
otroka izredno nevzpodbudno, kar bo izničilo družini naklonjene rešitve v drugih
zakonih in dolgoročno ne glede na reforme pomenilo tudi zlom pokojninskega sistema.
V Družinski pobudi predlagamo sledeče rešitve:
1. Olajšave pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Iz navedenega bi bilo povsem upravičeno, da bi bili starši zaradi večje delovne
obremenitve za čas vzdrževanja otrok, oproščeni dela prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Tako bi dobili možnost, da bi enako kot zavarovanci brez otrok,
lahko vlagali v prostovoljno dodatno zavarovanje, ki se v predlogu pojavlja kot tretji
steber pokojninskega zavarovanja. Olajšava mora biti seveda odvisna od števila otrok,
saj večje število otrok dolgoročno v pokojninsko blagajno prispeva bistveno več.
Predlagamo olajšave, ki bi znašale za 1. otroka 10% popusta, za 2 otroka skupaj 20%
popusta, za 3 otroke skupaj 35% popusta, za 4 in več otrok 50% popusta pri plačilu
prispevkov za pokojninsko zavarovanje. Ob vseh popustih se zavarovancu prizna polna
pokojninska osnova. Sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna za
pokrivanje obveznosti obveznega zavarovanja.
2. Pokojninska osnova naj bo odvisna od števila otrok
Glede na to, da je prva predlagana rešitev odvisna od višine zavarovančeve
pokojninske osnove, predlagamo kot varianto še drugo rešitev, ki je univerzalna. Pri tej
rešitvi se vzdrževanje otrok vrednoti pri določevanju pokojninske osnove. Čas
vzdrževanja otrok se ovrednoti s pomočjo t.i. STARŠEVSKIH TOČK po posebnem
ključu, ki iz naslova družinske politike uvaja progresivnost v odvisnosti od števila
otrok. Predlagamo, da za vsak mesec vzdrževanega enega otroka dobi zavarovanec 1

starševsko točko. Za vsak mesec dveh vzdrževanih otok dobi zavarovanec 3 starševski
točki, za vsak mesec treh vzdrževanih otrok pa dobi zavarovanec 6 starševskih točk. Za
vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka v določenem mesecu pridobi zavarovanec
dodatni 3 starševski točki. Zbrane starševske točke bi se upoštevale za zvišanje
pokojninske osnove. Prepričani smo, da bi na ta način ustrezno ovrednotili delo staršev
pri dolgoročnem polnjenju pokojninske blagajne.
3. “starševska” pokojnina
V pokojninski sistem bo nujno potrebno vpeljati tudi ustrezno vrednotenje
starševskega dela tistih staršev (večinoma so to matere v večjih družinah), ki ostanejo
doma zaradi varstva in vzgoje svojih otrok. Tudi ti starši opravljajo veliko in družbeno
zelo pomembno delo, ki ga je potrebno ustrezno vrednotiti. Dejstvo je, da so vzgojitelji
tujih otrok celotno delovno dobo plačani za svoje delo in na koncu prejemajo temu
primerno pokojnino, starši, ki se posvetijo predvsem vzgoji svojih otrok, pa za svoje
delo ne prejemajo nobenega plačila, nazadnje pa jim ne pripada niti dostojna pokojnina,
kot da vse življenje ne bi nič delali in nič prispevali k skupni blaginji.
Kot rešitev se ponuja sistem vrednotenja starševstva s pomočjo STARŠEVSKIH
TOČK, kot smo predvideli v drugem delu pripomb na predlagano zakonodajo. Le tako
bomo tudi varstvo in vzgoja lastnih otrok cenili kot delo oz. poklic, ki ima družbeno
koristno in pomembno vlogo.
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