
KOMISIJA ZA ŢENSKA VPRAŠANJA                                                              Zagorje, 20.4.10 

 

 

Poročilo s posveta  

POKOJNINSKA REFORMA: ALI SPOL ŠTEJE? 

 
Posvet je organiziral Urad za enake moţnosti RS.  

Prisotni so bili predstavniki vlade, delodajalcev, sindikatov, NVO, upokojencev, znanstvene in 

raziskovalne sfere, ….. 

 

Cilj posveta je bil osvetliti pokojninsko reformo z različnih zornih kotov, predvsem z vidika 

enakosti spolov, ter poiskati nekaj moţnih odgovorov in rešitev na različna vprašanja in pomisleke. 

V uvodu posveta sta kratka pojasnila podala g. Peter Pogačar (generalni direktor Direktorata za 

delovna razmerja in pravice iz dela), ter dr. Tine Stanovnik (redni profesor na Ekonomski 

fakulteti v Ljubljani).  

 

Bistveni zaključki razprave: 

 

 za čas porodniške in nege otroka je potrebno ţenskam zagotoviti višje odmerne odstotke 

za pokojnino, 

 vzpodbujati je potrebno vlaganje sredstev v javni sistem (s tem preprečimo »bogatenje« 

zasebnih institucij) 

 preveriti je treba, če je nov pokojninski sistem glede diskriminacije v neskladju z ustavo, 

 prehodno obdobje je veliko prekratko, 

 upoštevati je treba dejansko stanje v Sloveniji glede neenakosti med spoloma in 

vzpodbujati pozitivno diskriminacijo, 

 razmere na trgu dela trenutno ne dopuščajo enakosti (ţenske manj plačane, teţje 

zaposljive,…) 

 delodajalci v Sloveniji (predvsem v industriji) nimajo delovnih mest za starejše, bolne in 

invalide, 

 potrebno je na novo ovrednotiti delovna mesta in tista, ki predstavljajo nevarnost za 

zdravje obravnavati ločeno (bonificirana delovna doba), 

 zaposlene je potrebno izobraziti za druge poklice (dolgoročni cilj), 

 potrebno je dopolniti sezname s poklicnimi boleznimi, 

 delodajalci niso naklonjeni zaposlovanju starejših oseb (v reformi za delodajalce ni 

spodbud), prav tako niso naklonjeni zaposlovanju starejših oseb, ki bi se odločili za delno 

upokojitev, ki jo reforma predvideva, 

 ţenske v Sloveniji še vedno opravijo veliko več »skrbstvenega« dela kot moški, to delo pa 

ni nikjer ovrednoteno, 

 pokojnine so (in bodo) prenizke, kar bo vodilo v revščino (predvsem ţensk), 

 potrebno je vzpodbujati solidarnost (tako medgeneracijsko, kot med moškimi in ţenskami) 

 

 

                                                                                                      Zapisala: 

                                                                                                      Mateja Gerečnik 

 

 

 
 


