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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

.hi dav'<a 

Za nemoteno poslovanje po uveaui ^ 
dodano vrednost vam sporočamo p° 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-845000051Z 

■ vo urflC 

Izdajatelj glasila nadomešča s to 1 K 
pisno informacijo posameznim naro 

Uredništvo P°r° 
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^ 5t. 33/L8?' čl0na us'ave Republike Slovenije (Uradni list 
° poslanCihVi42/97' 66/00' 24/03 in 69/04)>19- člena Zakona 114. ei6r)a (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 

ađni list RoSl0vnika Državnega zbora Republike Slovenije 
Pfig ^ 35/02 in 60/04) vlagajo podpisani poslanci 

Loqa zakona o istospolni partnerski zvezi, 

^avnega ,u 
prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 

°ra Republike Slovenije. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1. Ustava v 14. členu (enakost pred zakonom) zagotavlja enakost 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na narodnost, 
raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno 
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino, med katere spada tudi spolna usmerjenost 
posameznika oziroma posameznice. 

Komisija za ustavna vprašanja takratne Skupščine Republike 
Slovenije, ki ji je predsedoval dr. France Bučar, je leta 1991 uradno 
obrazložila 14. člen Ustave1: "Med za zgled naštete osebne 
okoliščine iz 14. člena sodi npr. tudi "istospolna" usmerjenost 
posameznika, zato so osebe s takšno usmerjenostjo že zajete z 
določbo tega člena. Komisija za ustavna vprašanja v tem členu ni 
izrecno navedla nobene od osebnih okoliščin, ki jih konvencijska 
in ustavna besedila praviloma ne naštevajo, saj je tudi tako 
zagotovljeno njihovo sodno in drugačno pravno varstvo." 

Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, ki izhaja iz 
prvega odstavka 14. člena Ustave ("ali katerokoli drugo osebno 
okoliščino") je konkretizirana npr. v prvem odstavku 141. člena2 

Kazenskega zakonika3, ki določa kaznivost tudi za primer, če 
kdo zaradi razlike v spolni usmerjenosti koga prikrajša za katero 
od človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Prepoved 
diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti pa je uzakonjena tudi v 
prvem in tretjem odstavku 6. člena Zakona o delovnih razmerjih". 

V vsakdanji praksi današnje družbe je življenjska skupnost dveh 
oseb istega spola realen pojav. Ta del življenjskih skupnosti je bil 
doslej izpuščen iz zakonskega urejanja, kljub temu, da vemo, da 
take skupnosti v dejanskem življenju obstajajo in da se srečujejo 
z zelo pomembnimi zakonskimi in življenjskimi ovirami, ki izhajajo 
iz njihovega sobivanja, ki pa ni pravno urejeno. Urejanje tega dela 
družbenega življenja bi bilo tako v skladu z načelom pravne države. 

Družbeni pomen trajne življenjske skupnosti dveh odraslih oseb 
je tudi v zadovoljevanju čustvenih, spolnih, moralno-etičnih 
(medsebojno spoštovanje, razumevanje, zaupanje, pomoč) in 
ekonomskih potreb, želja in interesov partnerjev. 

Trajna in stabilna razmerja vzajemne podpore med osebama 
istega spola obstajajo in so, zgodovinsko gledano, obstajala v 
predhodnih obdobjih družbenega obstoja. 

Človekove pravice in svoboščine imajo kot ustavni argument 
normativno moč, ki nalaga državi odgovornost urejanja obstoječih 
potreb prebivalstva ter doseganja družbenega konsenza. Večina 
zahodnih držav je že zaznala potrebo po ureditvi pravno- 
premoženjskih razmerij istospolnih partnerskih zvez. Po 
določenem obdobju skupnega bivanja se v trajnejših, pravno 
neformaliziranih življenjskih skupnostih pojavi problem vzajemne 
ureditve materialno-socialnega razmerja med partnerjema in 
njunega razmerja do tretjih, zlasti v primeru razpada ali prenehanja 

Predlog Ustave Republike Slovenije - ESA 58, Poročevalec Skupščine 
Republike Slovenije, letnik XVII, št. 30,12.12.1991, str. 13. 
Kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti. 
Uradni, list RS, št. 63/94, 70/94 - popravek in 23/99. 
Uradni list RS, št. 42/2002. 
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razmerja pa se pojavi problem zaščite ekonomsko šibkejših č|a(l0 

skupnosti. 

Upoštevanje enakosti pred zakonom ne zavezuje le izva'a .j 
zakona, ampak tudi zakonodajalca, ki določa mejo 
segmentom družbenega življenja, ki je pravno normiraj 
segmentom družbenega življenja, ki je izven teh okv^.( 
Zakonodajalec je pri tem vezan na ustavno načelo, ki pravi. 
Slovenija pravna država, zato je zavezan pravno normira [ ( 
tista področja družbenega življenja, ki so za to zrela. Stapl \ 
katerem zakonodajalec izpusti od pravnega normiranji ^ 
družbenega življenja, ki je zrel, da se ga z zakonom uflo 
stanje podnormiranosti in je v nasprotju z načelom pravne o 

Konsenzualno partnersko razmerje dveh odraslih oseb j^j 
glede na spolno usmerjenost, družbi koristno, saj partn@ria * 
njega zadovoljujeta medsebojne potrebe, ki bi sicer lahko t>r® 
družbo. 

da v 
1.2. Po pregledu položaja na pravnem področju 
Sloveniji pravno zakonsko še ni dana možnost sik ^ 
istospolne partnerske zveze odraslim osebam istega sp<'j ji 
želi zakonodajalec s tem zakonom pravno urediti P° 
posledice te zveze. 

■ • tosp0"1" Z možnostjo sklenitve istospolne partnerske zveze ,'^j priz113'1 

usmerjenim osebam olajšali njihov družbeni položaj, sal zlič"1■ 
določene pravice in dolžnosti, ki jih imata sicer partnerjara jce i" 
spola tako med seboj, kot v razmerju do države. Te Pr sj0ri. 
dolžnosti se odražajo predvsem v premoženjsko-pra'' 
saj je v skupnostih oseb istega spola potrebno urediti v"fgjj(j> 
kot so udeležba na premoženju, pridobljenem v času 
takšne skupnosti in razpolaganje z le-tem, dolžnost pre 

partnerja kot tudi socialne, zdravstvene in druge pravic 

Kortf 
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga z 

2.1. Prvi in temeljni cilj zakona je ureditev pravnega |0ž# 
istospolnih partnerskih zvez. Pri urejanju pravnega ^ 
partnerskih zvez s predlogom zakona je predlagatelj P°'?|j{ire 1 

sistemskih okvirov upošteval tudi družbene ok° 
slovenskem prostoru. ^ 

Predlagani zakon tako upošteva dejstvo, da je življenjs^^"5® 
oseb istega spola po naravi drugačna od življenjske^ 
oseb različnega spola, zato je niti v simboličnem niti v ^pn"5^ 
pogledu ne izenačuje z zakonsko zvezo kot življenjsko 
moža in žene. Istospolna partnerska zveza jam 
pravice, ki izhajajo iz medsebojnega razmerja med P ^ # 
ne pa pravic iz družinskih razmerij v odnosu do otro ' vjc8 
ne daje partnerjema v istospolni partnerski zvezi v 
posvojitve otroka. .m 

,■ (ja živ'i0,1'|(ic 
Pri opredelitvi ciljev tega zakona se je treba zavedati. ^ 
skupnost v pomembni meri zadovoljuje čustvene, SP° (ngrj0v' 
etične, ekonomske potrebe, želje in interese Pa

za,0 je 
našteto gre priznati tudi partnerjem istega spola. ' 
enako kot obstoju življenjske skupnosti dveh os ^ 
spola priznati enake pravne posledice tudi obstol 
istega spola. 

2.2. Predlagatelj s predlogom zakona predlaga ur p0gOl ^ 
istospolne partnerske zveze dveh oseb istega spo ^ . 
njen vpis v matični register, določitev pravnih posle j ^ 0n ^ 
s sklenitvijo te zveze v razmerju med Partne L^rsk8 |ll" 
partnericama ter ureditev prenehanja istospolne P 0neHa 

in razmerja med razvezanima partnerjema P° " 

A 



v °kviru 
ist°Sp0|U obsega urejanja razmerij, nastalih med partnerjema 
pravnine partnerske zveze, predlagatelj predlaga tudi določitev 
zve*0 n

Poslec'ic za partnerja, ki skleneta istospolno partnersko a drugih področjih družbenih razmerij. 

drJ603 *'nančnih posledic predloga zakona 
Sredst' '5rora^un 'n dru9a javna finančna 

za 

Q|0(j 
2Ve*' 0ce^n^n'^ posledic izvajanja zakona o istospolni partnerski 
*a sklenit|U|erno' da b' za prilagoditev računalniškega programa skupnn ®v ,eh zvez in zagotovitve potrebnih listin potrebovali u P^bližno 10 milijonov SIT. 

^unainjški _ 
'^elavo pro9ram: 8 milijonov SIT, ki bi obsegal: 
'2t)elavo POda,kovnega modela za vnos podatkov, 

" Polnjenj U®trezne transakcije za vnos podatkov 
aPlikaNu e in Povezavo z matičnim registrom in ostalimi ■ ra» auiami 

Unalniški izpis podatkov 

obJ/3 sk,enitev i: istospolne partnerske zveze: 2 milijona SIT ki 

' friPfav0 VzPostawi'n °brazcev za knjige in dvojnike dokler ne bo ■*ai? «vllen matični reaister 

Sri 
Pror; 

•ZDkir* ■" ma,ićni register ln Potrdila iz registra. 

za 
a^Unskih '2va'anie zakona so zagotovljena znotraj ^eve. |^| . Postavk Ministrstva za delo, družino in socialne 

'n 2oofrS,VO 'e znotraj proračunskih okvirov za leto 
Predvidelo ob predložitvi zakona 23.4.2004. 

p 
prilag2 Vreditve v drugih pravnih sistemih in 

lenost predlagane ureditve pravu EU 
4,i ^jr 

d'tev v drugih pravnih sistemih 

°aNska 
Javi 

bil začel3 ° urecl'tv' zvez oseb istega spola se je na 
OL- 6n prvi \Ze v šestd0setih letih prejšnjega stoletja, ko je 
(da'ru Zakona23 predlog (ki je predvideval spremembo v 
lsti^a nacion ^ Zakonsk' zvezi). Nevladna organizacija LBL 
vlo}!?*%la s,3113 2veza lezbijk in gejev) je že v sedemdesetih 
Pr6(j Pobudo e^''6, '6<a 1984 pa s,0Pnievala politični pritisk in 
Pr6(j|

s,avnika te° Za lega|izacijo partnerstev istega spola. 
°9 zakona 

0r^an'zaciie sta sodelovala pri pripravi zakona, 
tW,. Pa so v parlament vložile opozicijske stranke. ^ p^rj 

l{,olkel'n9) je 26. maja 1989 sprejel Zakon o 
'etj ® partners, ners'vu {Lov om registreret partnerskab / Reg- 
^0r^°n se u 

lp Ac(>< ki je stopil v veljavo 1. oktobra istega 
IW,a P°Udaria°rat:i''a '-zkljiJČno za skupnosti istega spola, naziv 
^JPrva ,jr^ civ'lrii vidik zveze. Danska je tako leta 1989 
r®9istrja rtl°žriostaVa na sve,u' k' ie v okviru družinskega prava rar>em par1

Pravne regulacije za istospolne pare. Zakon o 
'et Za velia ,udi na Grenlandiji, ki ga je uvedla 

%. čn° Dansko. 
Istega 

Vsebuje . 
sPoia em členov. Prvi člen navaja, da lahko osebi 
6 đe'6 2ak Vata re9'stracijo skupnosti. Člen 2 navaja ona o zakonski zvezi, ki se uporabljajo za 

Zakon o registrirani skupnosti. Člena 3 in 4 navajata tiste člene 
Zakona o zakonski zvezi, ki izrecno ne veljajo za registrirano 
skupnost. Člen 5 določa način prenehanja registrirane skupnosti. 
Člena 6 in 7 določata časovni nastop in veljavnost zakona. 

Za registrirana partnerja velja večina enakih pravic kot po Zakonu 
o zakonski zvezi, in sicer: enake pokojninske in zavarovalne 
pravice, vzajemno vzdrževanje, davčne ugodnosti (prenos 
davka), avtomatične dedne pravice, znižan davek na dediščino, 
pravica do nerazdeljene posesti, pravica do pomoči na sodišču 
ob ločitvi. Za registracijo istospolnega partnerstva se analogno 
uporabljajo postopki za sklenitev civilnega dela poroke. 

Registrirana skupnost ni imela v izvorni različici zakona nobenih 
posledic glede otrok (ni bilo pravice do vzajemne posvojitve in 
skrbništva), ravno tako ni omogočala pravice do cerkvene poroke 
(Danska luteranska cerkev). Od leta 1999 je registriranim 
partnerjem dovoljeno posvojiti otroka drugega partnerja (razen 
če je otrok posvojen iz tujine). Oba partnerja imata lahko tudi 
skupno skrbništvo nad otrokom. Od leta 1997 je odločitev o 
cerkvenem blagoslovu istospolnih parov prepuščena v 
individualno presojo duhovnika. 

Pogoj za sklenitev registriranega partnerstva je po prvotni različici 
Zakona o registriranem partnerstvu terjal, da ima vsaj eden od 
partnerjev dansko državljanstvo in stalno bivališče na Danskem. 
Leta 1999 so ta pogoj omilili; osebi, ki nimata danskega 
državljanstva, se lahko registrirata, če sta pred tem živeli na 
Danskem vsaj dve leti. Registrirano partnerstvo velja na Danskem 
ter v državah, s katerimi je Danska sklenila bilateralni dogovor; 
državljani Norveške, Švedske in Islandije uživajo enak status kot 
Danci, ker so njihovi zakoni podobni danskemu. V primeru ostalih 
držav (npr. Nizozemske), ki imajo prav tako podobne zakone, 
pravosodni minister odloči, ali se njihovo državljanstvo obravnava 
enako kot državljanstvo Danske. 

Glavni cilj legalizacije partnerskih skupnosti oseb istega spola je 
bil političen: edini način za doseganje polnega družbenega 
sprejemanja gejev in lezbijk so oblasti videle v podelitvi skoraj 
enakih pravic kot poročenim parom. Zakonodaja je bila uporabljena 
kot instrument spreminjanja družbenega odnosa do istospolne 
usmerjenosti. Po štirinajstih letih od uvedbe zakona strokovnjaki 
opozarjajo, da je bil vpliv zakonodaje pozitiven, zlasti upoštevajoč 
izboljšave glede starševskih pravic in cerkvenih obredov, ki 
odražajo bistveno večjo družbeno sprejemljivost. 

Na Danskem je bilo med leti 1990 in 1998 sklenjenih okrog 4.400 
registriranih partnerstev. V zadnjih letih narašča delež ženskih 
partnerskih zvez ter partnerstev, ki vključujejo otroke. Kljub 
stereotipom, da so homoseksualna razmerja kratkotrajna, 
statistika na Danskem kaže, da je delež ločitev pri partnerjih 
istega spola nižji kakor pri heteroseksualnih zakoncih. Med 
oktobrom 1989 in januarjem 1996 je bilo razvezanih 10% gejev (v 
primerjavi s 14% heteroseksualnih moških) ter 15% lezbijk (v 
primerjavi z 19% heteroseksualnih žensk). 

NIZOZEMSKA 

Leta 1997 je Nizozemska sprejela Zakon o registriranem 
partnerstvu, ki je stopil v veljavo 1.1. 1998. Zakon sestavlja več 
zakonskih aktov in je namenjen pravni ureditvi razmerij med 
partnerji istega in različnega spola. Pogoji za sklenitev 
registriranega partnerstva so enaki kot pri zakonski zvezi. Obliko 
slovesne zaprisege v primeru registriranega partnerstva je 
mogoče oblikovati po lastnih željah. 

*5. 

"*'2005 poročevalec, št. 5 



Na področju davčne politike, premoženjskih razmerij in dedovanja 
je registrirano partnerstvo popolnoma izenačeno z zakonsko 
zvezo; v času trajanja registriranega partnerstva so medsebojne 
pravice in dolžnosti obeh partnerjev enake tistim, ki jih imata 
zakonca. 

Razlike pa so na področju starševstva (registrirani partner ne 
pridobi, tako kot zakonec, avtomatsko starševskih pravic in 
dolžnosti), pokojninske politike (registrirani partner je upravičen 
do pokojnine po umrlem partnerju, vendar je ta manjša kot v 
primeru vdove/vdovca) in politike do tujcev (od leta 1998 ima 
registrirani partner enake imigracijske pravice kot zakonec, 
vendar do leta 2001 tujci brez dovoljenja za bivanje niso imeli 
pravice skleniti registriranega partnerstva). To so tri glavne oblike 
diskriminacije med registriranim partnerstvom in zakonsko zvezo. 

Od leta 1998 do leta 2000 je bilo po Zakonu o registriranem 
partnerstvu na Nizozemskem sklenjenih čez 6.300 registriranih 
istospolnih partnerstev. 

Nizozemska se je leta 2000 odločila izenačiti zakonsko zvezo za 
raznospolne in istospolne pare. Zakon o zakonski zvezi istospolnih 
partnerjev je bil sprejet 21. decembra 2000, v veljavo pa je stopil 
1. aprila 2001. V bistvu gre za dva zakona, za Zakon o istospolni 
poroki in Zakon o posvojitvah, s katerima je bil dopolnjen Civilni 
zakonik. V skladu s tem zakonom lahko dva moška ali dve ženski 
skleneta zakonsko zvezo. Poleg Belgije je Nizozemska edina 
država v Evropi, ki pozna institucijo zakonske zveze za zakonce 
istega spola. 

Člen 30(1) prve knjige Civilnega zakonika tako določa: Zakonsko 
zvezo lahko skleneta dve osebi različnega ali istega spola. Pogoji 
za sklenitev istospolne zakonske zveze so: oseba, ki se prijavi 
za poroko, ne sme biti že poročena, ne sme biti v registriranem 
partnerstvu (razen z bodočim zakoncem), starostna omejitev je 
18 let (o izjemah lahko odloča minister za pravosodje; v določenih 
primerih je potrebno soglasje skrbnika), izključene morajo biti 
sorodstvene vezi med bodočima zakoncema. Tujci brez stalnega 
bivališča na Nizozemskem ne morejo skleniti zakonske zveze. 
Dva tuja državljana lahko skleneta zakonsko zvezo pod pogojem, 
da ima vsaj eden od njiju stalno bivališče na Nizozemskem. Če 
noben od partnerjev ne živi na Nizozemskem, je pogoj, da je vsaj 
eden državljan Nizozemec. Če imata oba partnerja stalno bivališče 
na Nizozemskem, državljanstvo ni pogoj. 

Zakon ima vgrajene varovalke za preprečevanje porok iz 
preračunljivosti. Osebe, ki niso državljani in nimajo dovoljenja za 
bivanje na Nizozemskem, potrebujejo soglasje policije za tujce. 

Bodoča zakonca se priglasita na matičnem uradu občine, kjer 
predložita zahtevane dokumente in dokazila (kopijo rojstnega 
lista itd.). Poroka se lahko izvrši v roku najmanj 14 dni po priglasitvi. 
Ob sklenitvi zakonske zveze je nujna prisotnost najmanj dveh in 
največ štirih prič, starejših od 18 let, čigar imena in naslov je treba 
navesti ob priglasitvi. Par svečano sklene poroko z zakonsko 
prisego pred matičarjem ter s podpisom poročne pogodbe (to 
podpišejo tudi priče in matičar). Šele po sklenitvi civilne zakonske 
zveze je možen tudi cerkveni obred, in sicer v individualnem 
dogovoru s predstavniki cerkve. 

Pravne posledice so iste kot pri zakonski zvezi oseb različnega 
spola. Nanašajo se na vzajemno dolžnost preživljanja šibkejšega 
partnerja ter delitev stroškov za gospodinjstvo. Lastništvo 
premoženja je skupno, odgovornost pri odplačevanju dolgov je 
deljena. Preživeli partner ima pravico do pokojnine po umrlem 
partnerju. Oba sta zakonita dediča in imata status svojca. Po 
nizozemskem pravu imata zakonca pravico do uporabe priimka 
drug drugega, vendar ne v uradnih dokumentih. Glede določenih 

pravnih posledic so možna tudi odstopanja, če zakonca s j 
uradno overjeno interno pogodbo (dedovanje, lastniška raz 

Pravne posledice v razmerju do otrok niso avtomatično 
kot pri raznospolnih zakonih. Zakonec, ki ni biološki stars 
lahko tega otroka posvoji. Posvojitelj dobi status zakonitega ne 
to je starševske pravice in dolžnosti. V vsakem primeru P s(j v 
zakonec, ki ni biološki starš, krušni starš vsem otrokom, ^ 
družini, zaradi česar jih je v času trajanja zakonske zveze.(0V pri 
vzdrževati. Možna je tudi obojestranska (skupna) posvoj 
čemer mednarodna posvojitev še ni legalizirana. Zgoraj n 
je v skladu z zakonom, ki je stopil v veljavo leta 2001 

Še do leta 1998 je bila posvojitev možna samo s s' 
,vojiWv 

;tra
nl 

0n»- 
heteroseksualnega zakonskega para (individualna p°s pa 
posvojitev s strani neporočenega para ni bila mogoča), 
je bila možna individualna posvojitev tudi v primeru, daj 
živela s partnerjem istega spola. 

Ločitveni postopek za zakonce istega spola je enaj(
razVezo 

kot za 

zakonce nasprotnega spola, to je, sodišče mora razglasi'' stj ic 
zakona. Po razvezi imata zakonca medsebojne^0 jpira1' 
obveznosti. Finančno bolje stoječi zakonec je d°lžan^ ^ic, 
bivšega zakonca. Obstaja tudi delitev prenosa pokojnini ^0„ec 
ki jo ureja poseben zakon. V primeru, da je ime 
starševske pravice in dolžnosti, jih ima tudi po ločitvi- 

zak°nS,<0 

Registrirano partnerstvo je mogoče preoblikovati v 
zvezo - in obratno - po določenem postopku na ot> 
vsaj enega od partnerjev oz. zakoncev. 

Q 
Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja naPr®'s(0spol"0 

mnenje na Nizozemskem izjemno naklonjeno pravicam gejev' 
usmerjenih oseb, saj se giblje okrog 90% v prid I® 
biseksualcev in transeksualcev (LGBT). 

NEMČIJA 
odP1 ,ravl 

Nemčija je 16. februarja 2001 sprejela Zak°..^gnj5*8 * 
diskriminacije istospolnih skupnosti: zakon o 1 lt], 
partnerstvu (Gesetz zur Beendigung der Dis^/i# - 
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften Lebenspan 
Zakon sodi med ureditve registriranega partnerstva i z 
registriranemu partnerstvu po skandinavskem 
manj pravicami (najbolj primerljiv je z danskim V 
sprejemu je bil podan v presojo ustavnosti nemške 
ustavnemu sodišču, in sicer na pobudo zveznih 
Saške, ki pa je presodilo, da sta njuna predloga »"°P ^ 
neutemeljena" ter da je zakon v skladu z us<a.gPj| 1.8^ 
zakonom Zvezne republike Nemčije). V veljavo je s 
2001' ^ 
Zakon obsega dva daljša člena. 1. člen določa, pris,0Lo 
partnerstvo lahko ustanovita osebi istega spola, ki^P Ig|j iS } 
upravnim organom podata izjavo. Pred tem mora r0gjstrira ^ni 
o premoženjskem stanju. Isti člen tudi določa, d n0po5^si: 
partnerstva ne morejo skleniti mladoletne ose

vZgtj 
sorodniki ter v primeru, da partnerja ne želita Pre ^Q^ i 
po paragrafu § 2 / 1. čl. Drugi del prvega 6lerl<rtieti in P0' 
registriranega partnerstva. Partnerja sta dolžna s \i\-^ 
drug drugega, za kar nosita odgovornost. I=>ar,ner|/i r0gis|rir!st# 
skupen priimek, ki ga morata navesti ob skleni ^er" j> 
partnerstva pred pristojnim upravnim organom, P prii"1 

možnost sestavljenega priimka (ohranitev rojs regjstrif 

je priimka iz rojstnega lista). Po prenehanj P 
partnerstva je priimek mogoče obdržati ali Pa P 
rojstni priimek (§ 3). 
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Pq||^ 
Civili3 Sta se do|žna medsebojno vzdrževati v skladu z določili 
Pred g? 2ak°nika (dolžnost preživljanja, § 5). Partnerja morata 
Premože eni,vii0 registriranega partnerstva predstaviti 
(izravnal 'S s,anie- Vsak upravlja s svojim premoženjem sam 
iniata0b l s^uPn°st). Premoženje, ki ga registrirana partnerja 
2v®ze n| V' Partnerstva, in tisto, ki ga ustvarita med trajanjem 
Posebni' Skupno (§ 6)- Premoženjske zadeve lahko uredita v 
notar«u« po9°dbi, ki mora biti sklenjena v prisotnosti obeh ter rsk0 overjena (§ 7). 

^bniškg 
otroka im prav'ce: če je od partnerjev starš in zakoniti skrbnik 
fcje Vsa a ni®9ov registrirani partner pravico do soodločanja 
2a°troka ■ an'ib «dev v zvezi z otrokom. V primeru nevarnosti VSe 2ak^J? re9istrirani partner (ki ni skrbnik) upravičen prevzeti ukrepe za zaščito (§ 9). 

v'co d 
Partner je° ^edovanla določa čl. 1, § 10. Preživeli registrirani 
đectiščine P0'e® svoicev v prvem kolenu upravičen do četrtine 
"0po|ovičePrile^-S-VO'Cev v dru9em kolenu ter starih staršev pa dru9ern k0i ^čine. V primeru, da ni niti svojcev po prvem ali 
^ušftno pnU al' starib staršev, preživeli partner deduje vso 
ZapiJstnik ' frt.neria lahko naredita tudi skupno oporoko. Če je 
kovanja " Preživelega partnerja s poslednjo voljo iz 
Rednosti »J8 s^8dni' upravičen od dedičev zahtevati polovico 
°'očila 2akPU^ine nu'n' de'ez (v <em primeru se uporabijo 

k°n ureja t"3 ° obveznem deležu, enako kot pri zakoncih). 
k. ud' možnost odpovedi dedni pravici. 
Ski2ak0 
finski 4ia n 0 re9is,riranem partnerstvu določa, da je partner 
^9'ti partng'■ Svo'ci registriranega partnerja pa so v svaštvu z 

nsrstva 
r'8m' Sva®,vo velja tudi po prenehanju registriranega 

^tji d6| i 
^e'ara2mere

8na nemškega Zakona o registriranem partnerstvu 
P-Su, d 

v Primeru ločenega življenja registriranih partnerjev. 
da62iVnino'(vzd 2-Vita '°čeno, lahko eden od drugega zahtevata 
noS'prGživninr>r2eValr?'no^' Nezaposleni partnerje lahko napoten, 
ori rn°re prifiak pris.'u*'sam' v kolikor te zaradi določenih razlogov 
ns

P°Ve. znjj °Va'.' od Partnerja. Preživninski zahtevek se lahko 
J^'avičeno h 3'' časovno omeji, če je bilo uveljavljanje 
Če °6tl6noddr0 2avezanca (§ 12)- če živita partnerja ločeno, 
PoiPartnGrja zah,evata svoje predmete iz gospodinjstva. 
sku

erri lahko od r 'oćeno ali če želi eden od obeh živeti ločeno, 
kanova dru?e9a zahteva, da mu v uporabo prepusti 

6Va Povrai?'6 ali del stanovanja, pri čemer lahko drugi za to 
fietrt. 

10 s,roškov za souporabo stanovanja (§ 13, 14). 
^ft ^ ■ čle 
8rw6rs'va. Ren"3, Ure'a razmerja po prenehanju registriranega 
1oi0f a,i obeh 'rano Partnerstvo preneha na osebno zahtevo 
'Udi n

erie Pogoio Pp r,neriev z razsodbo sodišča, ki upošteva 
Partr, 'četa (s iartn9ria tahko v skladu z zakonom zahtevek 
<>nezn 5)- Partner, ki se po prenehanju registriranega 

" *ahtevat°re pre^'vlia,i' sme - zlasti v primeru starosti ali 
U

U 2 niegovim preživnino °d bivšega partnerja, ki mora biti v 
' 2možnos,mi- Pravica do preživnine preneha, 

rS'v° (§ 16> S^'ene zakonsko zvezo ali registrirano 

^jVdaSe 
j^lfoj'^'a doqoe^'St.rirana Partnerja ob prenehanju partnerstva 
'§ 17 najemV°ri,i' komu pripada skupno stanovanje 
^Ova v skla^9 po9odbe). o tem odloči družinsko sodišče 
V n'8,Tl.Oprem U- Z 0dreclbo o ravnanju z zakonskim 
. \u 0 

0 in inventarjem ter Zakonom o etažni lastnini. 
Sr«80 lato na 

°v Civilno vedene spremembe in dopolnitve devetnajstih lne9a zakonika. 

4.2. Prilagojenost predlagane ureditve pravu EU 

V evropskem kontekstu se za obravnavo človekovih pravic na 
področju spola in socialne pravičnosti uporablja Evropska 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki 
jo je leta 1950 sprejel Svet Evrope. Republika Slovenija je 
konvencijo ratificirala 31.05.1994, zato se uporablja neposredno 
(8. člen Ustave).5 

Na področju pravic partnerjev istega spola so bila sprejeta številna 
priporočila, resolucije in direktive Sveta Evrope in Evropske unije. 

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin priznava vsakomur pravico do spoštovanja zasebnega 
in družinskega življenja (8. člen) moškim in ženskam, ki so zreli 
za zakon, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino 
(prvi odstavek 12. člena), in to brez zahteve, da moški oziroma 
ženska sklene zakonsko zvezo z žensko oziroma moškim. 
Evropska konvencija v 14. členu in Protokol št. 12 določata, daje 
uživanje pravic in svoboščin, določenih po konvenciji, zagotovljeno 
vsem ljudem, brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnost ali socialni 
izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne 
druge okoliščine. Dvanajsti protokol k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah (o splošni prepovedi diskriminacije) z dne 
04.11.2000, ki ga je Republika Slovenija podpisala dne 07.03.2003, 
ni pa ga še ratificirala, določa v prvem odstavku 1. člena prepoved 
diskriminacije tudi glede "drugih okoliščin". Drugi odstavek istega 
člena tudi določa prepoved, da nobena javna oblast ne sme 
izvrševati diskriminacije na podlagi okoliščin iz prvega odstavka 
tega člena. V 20. točki uradne obrazložitve tega protokola je 
navedeno, da fizična ali psihična nezmožnost, spolna usmerjenost 
ali starost niso izrecno omenjene med okoliščinami, glede katerih 
se ne sme izvrševati diskriminacij-a, "vendar ne zaradi 
pomanjkanja zavedanja, da so te okoliščine postale posebno 
pomembne v sedanjih družbah v primerjavi s [časom], ko je bila 
sestavljan 14. člen Konvencije, temveč zato, ker se je štelo, da je 
takšna vključitev nepotrebna s pravnega vidika, kajti seznam 
okoliščin, [na podlagi katerih] se ne diskriminira, ni izključujoč, ter, 
ker vključitev kakšne posamezne dodatne okoliščine lahko da 
podlago za nezaželjene a contrario razlage glede diskriminacije, 
ki temelji na okoliščinah, ki niso vključene [v besedilo člena]. 
Evropsko sodišče za človekove pravice je že uporabilo 14. člen 
[Evropske konvencije o človekovih pravicah] v zvezi z 
diskriminatornimi okoliščinami, ki niso izrecno omenjene v tej 
določbi (glej npr. v zvezi z okoliščino spolne usmerjenosti sodbo 
z dne 21. decembra 1999, v primeru Salgueiro da Silva Mouta v. 
Portugalska). 

Listina temeljnih pravic EU (Charterof Fundamental Rights), katere 
namen je jasno začrtati obstoječa pooblastila, v prvi vrsti prav 
organom in institucijam Evropske unije, in jim kot skrajne meje 
postavlja človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih v 
nobenem primeru ne bi smeli omejevati. V svojem 9. členu določa, 
da mora biti pravica do poroke ali/in ustanovitve družine 
zagotovljena ne glede na vero, nacionalno pripadnost, barvo, 
spol ali spolno usmerjenost. 

Direktiva Sveta Evropske unije (Council Directive 2000/78/EC z 
dne 27.11.2000) prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti neporočenih parov na delovnem mestu. 

Uradni list RS, št. 33/94 - Mednarodne pogodbe, št. 7/94. 
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Resolucija enakih pravic gejev in lezbijk (OJNOC61/40, 
18.02.1994) je eden najpomembnejših mednarodnih dokumentov 
v zvezi z urejanjem skupnosti oseb istega spola v Evropski uniji. 
Ta resolucija si prizadeva odpraviti preganjanje istospolne 
usmerjenosti kot motnje, motenje javnosti ali kot veliko 
nespodobnost, vse oblike diskriminacije v delovnem pravu, v 
pravu javnih služb, in diskriminacijo v kazenskem, civilnem, 
pogodbenem in gospodarskem pravu, preprečevanje osebama 
istega spola, da sklenejo zakonsko zvezo ali drugo enakovredno 
pravno obliko, vse omejitve gejev in lezbijk, da so starši, posvojitelji 
ali rejniki, diskriminacijo na podlagi različne starosti, ki bi utegnila 
biti določena za privolitev v homoseksualni oz. heteroseksualni 
spolni odnos, elektronsko hranjenje podatkov o spolni usmerjenosti 
posameznikov brez njegove vednosti in soglasja, nedovoljeno 
razkritje spolne usmerjenosti in neprimerno uporabo teh podatkov. 

Priporočilo Sveta Evrope št. 924 iz leta 1981 o odpravi diskriminacije 
homoseksualcev je temeljni dokument, ki zadeva dekriminalizacijo 
homoseksualnosti. Pod točko 7d navaja, da skrbniške pravice, 
pravice do obiska otroka in druge pravice ne smejo biti ovirane 
zgolj na podlagi spolne usmerjenosti staršev. 

Resolucija evropskega parlamenta št. A3-0028 iz leta 1994 je 
pozvala članice in države, ki se želijo priključiti Evropski uniji, naj 
zagotovijo enako obravnavo raznospolno in istospolno usmerjenih 
ljudi. Obravnava različna področja zakonodaje v zvezi z istospolno 
usmerjenostjo (npr. delovno pravo, kazensko pravo, pravica do 
zakonske in zunajzakonske zveze, prepoved medikalizacije 
homoseksualnosti itd.). Resolucija v 14. členu določa, da je 
potrebno odpraviti ovire za poroko gejevskih in lezbičnih parov ali 
za neenako zakonsko obravnavo in zagotoviti polne pravice in 
ugodnosti poroke z omogočanjem registracije partnerstev. Isti 
člen daje napotila za odpravo vseh ovir, ki omejujejo pravice 
lezbijk in gejev, da bi bili starši, posvojitelji ali skrbniki otrok. 

Resolucija evropskega parlamenta št. A5-0050 iz leta 2000 posebej 
poziva k spoštovanju enakih pravic istospolno usmerjenih oseb 

in parov. V svojem 56. členu poziva države članice, naj zag' ^ 
enostarševskim družinam, neporočenim parom in 
parom enake pravice kot tradicionalnim parom in družin 

Resolucija evropskega parlamenta št. A5-0223 iz 'e'a.^aCije 
znova opozorila na človekove pravice v poglavjih disikr|jn 
na osnovi spolne usmerjenosti in izvenzakonska ra 

zahtevala podelitev enakih pravic istospolnim partner 

Evropski parlament je v najnovejši resoluciji št. A5 
sprejete septembra 2003, pozval države članice, najIS^ ^gze 
partnerskim skupnostim zagotovijo pravico do zakon 
in posvojitve otrok. 

Tudi Republika Slovenija bo morala zadostiti Prist0PnirI^t
r
0vanie 

EU, med katere sodi celovito in brezpogojno sp ^ (erja 
človekovih pravic. To od držav kandidatk oz.. ^'anl<Lr(jams'<8 

kopenhagenski kriterij, pogodba o EU (člen 6/2) in arris j|ago za 

pogodba (člen 13). Slednja prinaša pravno P^^nosti' 
preprečevanje vsakršne diskriminacije zaradi spolne us ^ za 
saj zahteva, da je treba sprejeti vse potrebne ^ etjjpe 
preprečevanje diskriminacije na osnovi spola, ras 
pripadnosti, vere ali spolne usmerjenosti. 

oSeba"" 
Do danes so okvir, ki uzakonja zakonsko zvezo "^g^acij6, 

istega spola, ekvivalent zakonske zveze - sistem ^orVeJK8' 
uvedle številne države: Danska, ^vedska, ge|gij3' 
Nizozemska, Islandija, Francija, Nemčija, Portuga ■ gpanija 
Finska, ZDA (Kalifornija, Havaji, Vermont), Kana ištosPolrit! 
(Katalonija), Madžarska, Hrvaška. Proces 'e9a'izan'|tanije steke 

partnerstev je poleg Švice, Irske, Škotske, Velike češ*3, 

tudi v državah bivšega vzhodnega bloka (Poljska, 
Slovaška in druge). 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem za ko 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja sklenitev partnerske zveze dveh oseb istega 
spola ter pogoje za njen vpis v matični register (v nadaljnjem 
besedilu: istospolna partnerska zveza), določa pravne 
posledice, ki nastanejo s sklenitvijo te zveze v razmerju med 
partnerjema oziroma partnericama, ureja prenehanje 
istospolne partnerske zveze in razmerja med razvezanima 
partnerjema po prenehanju te zveze 

rtnsfl 
(2) V okviru obsega urejanja razmerij, nastalih 

istospolne partnerske zveze iz prejšnjega ° artneria° na 
ta zakon tudi, kakšne pravne posledice ima z z^°nU' 
istospolne partnerske zveze sklenjene P0 .Q zaK0"'- 
drugih področjih družbenih razmerij, ki jiti u drugih področjih 

(3) V nadaljnem besedilu zakona se upora^i®^^ za 
:aP<; 

moški slovnični obliki, uporabljajo kot ne 
moški spol. 

2. člen 
(namen zakona) 

  
dveh oseb istega spola, določiti obseg njunih rti® .g ter 
: i  i:.:  „,„Wcohnina 'aZ' 

Namen tega zakona je urediti pravni | 
iS? 

10» 

in obveznosti ter urediti njuna medsebojna 
postopke v zvezi z tem. 
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3. člen 
(istospotna partnerska zveza) 

' 'stospoina partnerska zveza je s tem zakonom urejena 
senjska skupnost dveh oseb istega spola, ki v obliki in na 

i»l . določen s tem zakonom, pred pristojnim organom 
Zvez"8 SV°'e so9'asie' c'a skleneta istospolno partnersko 

s|!i°S'?0'na Partnerska zveza temelji na svobodni odločitvi 
"iti istospolno partnersko zvezo, na obojestranski čustveni 

2 
Ve2an°sti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, uPanju ter medsebojni pomoči. 

4. člen 
(pristojno sodišče) 

<1) V n 
s.^

0s,0Pkih razveljavitve istospolne partnerske zveze, 
part

razumne'razveze ali tožbe za razvezo istospolne 
Prist 6rS^6 2veze i® pristojno sodišče, ki je stvarno in krajevno 
Preživr° 23 so'enie v zakonskih sporih in v sporih za zakonito 

skupnega premoženja partnerjev, ki ne obsega samo 
tuđi n'n' v nepravdnem postopku, je krajevno pristojno 
Preb^°d'^e' na °^mo^iu katerega imata partnerja skupno 
Pr®bivar§5^e' oziroma k'er s,a ime,a zadni® skupno 

'■ sklenitev istospolne partnerske zveze 

1. Splošne določbe 

5. člen 
. (svobodna volja) 
s nitev ist 

°bodni in P°'ne partnerske zveze temelji na predhodni 
*Ve*iv oblik S^U'3n' odločitvi partnerjev o istospolni partnerski 

'ln na način, določen s tem zakonom. 

8. člen 
(svobodna privolitev) 

(1) Sklenitev istospolne partnerske zveze ni veljavna brez 
svobodne privolitve bodočih partnerjev; svobodne privolitve 
ni, če je bila privolitev izsiljena ali dana v zmoti. 

(2) Privolitev je izsiljena, če je partner privolil v sklenitev istospolne 
partnerske zveze iz strahu, povzročenega z resno grožnjo. 

(3) Privolitev je dana v zmoti glede osebe partnerja, če je partner 
mislil, da sklepa istospolno partnersko zvezo s pravo osebo, 
pa je sklenil istospolno partnersko zvezo z drugo, ali je sklenil 
istospolno partnersko zvezo z določeno osebo, ki pa ni tista, 
za katero se je izdajala. 

(4) Privolitev je dana v zmoti o bistvenih lastnostih partnerja, če bi 
drugega partnerja odvrnila od sklenitve istospolne partnerske 
zveze, če bi bil zanje vedel, in ki delajo skupno življenje 
nevzdržno. 

9. člen 
(polnoletnost in državljanstvo) 

Istospolno partnersko zvezo lahko skleneta osebi, ki sta dopolnili 
osemnajst let in ima vsaj ena od njiju državljanstvo Republike 
Slovenije. 

10. člen 
(nerazsodnost) 

Istospolne partnerske zveze ne more skleniti oseba, ki je težje ali 
težko motena v duševnem razvoju ali nerazsodna. 

11. člen 
(prejšnja partnerska zveza ali zakonska zveza) 

Nihče ne more skleniti nove istospolne partnerske zveze, dokler 
njegova prej sklenjena istospolna partnerska zveza ali prej 
sklenjena zakonska zveza ne preneha ali ni razveljavljena. 

6. člen 
, (enakopravnost partnerjev) 
ar,n®ria st v istospolni partnerski zvezi enakopravna. 

2 p 
°9°ji za sklenitev in veljavnost istospolne 

partnerske zveze 

7. člen 
,,, (soglasje) 

<w 6n'tev is,„ 
d0l ' 'stega s po,ne partnerske zveze je potrebno, da dve 
ist0°«en s ter|^°'a Pr0d pristojnim državnim organom na način, 

sNn0 na- 
Zakonom, izjavita svoje soglasje, da skleneta 

Par,nersko zvezo. 

12. člen 
(sorodstvo) 

Istospolne partnerske zveze ne morejo skleniti sorodniki v ravni 
vrsti ter sorodniki v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena. 

13. člen 
(skrbništvo) 

Istospolne partnerske zveze ne moreta skleniti skrbnik in njegov 
varovanec, dokler traja skrbništvo. 

*5. 
fen 
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3. Oblika sklenitve istospolne partnerske zveze 

14. člen 
(pristojnost) 

(1) Osebi, ki nameravata skleniti istospolno partnersko zvezo, 
se prijavita matičarju pri upravni enoti, na območju katere 
želita skleniti istospolno partnersko zvezo (v nadaljnjem 
besedilu: upravna enota). 

(2) Matičar opozori osebi, ki nameravata skleniti istospolno 
partnersko zvezo, na pogoje za veljavnost istospolne 
partnerske zveze in se prepriča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. 

(3) Pristojna upravna enota z odločbo zavrne sklenitev istospolne 
partnerske zveze, če niso izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost 
po tem zakonu. 

(4) Istospolna partnerska zveza se sklepa javno pred načelnikom 
pristojne upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo (v 
nadaljnjem besedilu: uradna oseba) ob navzočnosti matičarja, 
v za to posebej določenih uradnih prostorih, ki jih določi upravna 
enota po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za upravo. 

(5) Če imata partnerja utemeljene osebne ali stvarne razloge, se 
lahko istospolna partnerska zveza na njuno zahtevo sklene 
na drugem mestu. 

15. člen 

(1) Minister, pristojen za upravo, predpiše pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati uradna oseba iz četrtega odstavka prejšnjega 
člena, minimalne standarde za uradne prostore in njihovo 
opremljenost, način in postopek javnega sklepanja istospolne 
partnerske zveze, višino in način plačila skupnih stroškov 
postopka sklenitve istospolne partnerske zveze ter ravnanja 
z drugimi vprašanji, ki so povezana neposredno s sklenitvijo 
istospolne partnerske zveze. 

(2) Skupne stroške postopka sklenitve istospolne partnerske 
zveze iz prejšnjega člena nosita sklenitelja zveze. 

16. člen 
(vsebina prijave za sklenitev) 

(1) V prijavi za sklenitev istospolne partnerske zveze izjavita 
osebi, ki nameravata skleniti istospolno partnersko zvezo, 
da le-to svobodno sklepata in da so izpolnjeni pogoji za 
veljavnost istospolne partnerske zveze. 

(2) Osebi, ki nameravata skleniti istospolno partnersko zvezo, 
ob prijavi navedeta podatke o rojstvu ter podatke o morebitni 
prejšnji zakonski zvezi ali istospolni partnerski zvezi. Uradna 
oseba v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, po uradni dolžnosti od pristojnih organov priskrbi 
javno listino s podatki o rojstvu, če ti niso izkazani z osebnim 
dokumentom, pravnomočno sodno odločbo, s katero je 
prejšnja zakonska zveza oziroma istospolna partnerska 
zveza prenehala ali bila razveljavljena, oziroma dokazilo o 
smrti zakonca oziroma partnerja, če je prejšnja zakonska 
zveza oziroma istospolna partnerska zveza prenehala zaradi 
njegove smrti, razen če želita partnerja te podatke pridobiti 
sama. 

(3) Podatkov in drugih dokazil iz prejšnjega odstavka ni Pot^ v 
predložiti, če so ti podatki zabeleženi v matičnem regi 
Republiki Sloveniji. 

17. člen 
(priče pri sklenitvi) 

(1) Za sklenitev istospolne partnerske zveze i® j50 oS0be 
navzočnost obeh bodočih partnerjev, dveh prič, uradn 
in matičarja. 

(2) Priča pri sklenitvi istospolne partnerske zveze je la^° 
poslovno sposobna oseba. 

18. člen 
(sklenitev po pooblaščencu) 

pristojna 
Če obstajajo utemeljeni osebni ali stvarni razlogi, srne v pfi 
upravna enota dovoliti, da je eden od bodočih par\ ^0ncu- 
sklenitvi istospolne partnerske zveze zastopan po po° jjStjne; 
Pooblaščenec mora imeti pooblastilo, izdano v obliki lav

nafT10rava 
v njem mora biti natančno navedena oseba, s katero gk!enitev 

pooblastitelj skleniti istospolno partnersko zvezo. opraVjti v 
istospolne partnerske zveze po pooblaščencu se sme 
treh mesecih od izdaje pooblastila. 

19. člen z\ieie) 
(razglasitev sklenitve istospolne partnersK 

ter bodo^ 
(1) Uradna oseba se na podlagi listin in izjav pnc gr1ieravan0 

partnerjev prepriča, da sta to osebi, ki sta prijavi" n 
sklenitev istospolne partnerske zveze. 

istosp' 
(2) Uradna oseba prebere bodočima partnerjer"^ do|žno: 

partnerske zveze naslednje besedilo o pravicah i 
partnerjev v zvezi: enak**** 
»Partnerja sta v istospolni partnerski zvezi panju l° 
Zveza temelji na vzajemnem spoštovanju, z st0 izb'j® 
medsebojni pomoči in podpori. Vsak partner si P pgrtn®1! 
poklic in delo, kraj skupnega bivališča pa dolo skuP^a 

,oin0 

istib 

zadevah ter v sorazmerju s svojimi možnostmi P JStev1 

preživljanje zveze. Če eden od partnerjev ni.nia
n0Sposot®i 

življenje in je brez svoje krivde brezposeln al I® s jvoj1 

za delo, ga drugi partner preživlja v skla 
zmožnostmi.«. enak°PraV 
»Partnerici sta v istospolni partnerski zvez z0Upanju 

Zveza temelji na vzajemnem spoštovanju, sj pro 
medsebojni pomoči in podpori. Vsaka Par}![ pa d°'° eti 
izbira poklic in delo, kraj skupnega bival d|očata° ^ 
partnerici sporazumno. Partnerici sporazumno a 
skupnih zadevah ter v sorazmerju s sV0V partneric n'|jje 
prispevata za preživljanje zveze, če ena o P s0ma ® s 
sredstev za življenje in je brez svoje krivde v s1(13 

nesposobna za delo, jo druga partnerica p'e 

svojimi zmožnostmi.«. ^ijl 

(3) Potem uradna oseba vpraša vsakega bod°^0
rsk0 

posebej, ali želi z drugim skleniti istospolno P g|asiur „j. 
Če oba bodoča partnerja odgovorita pritrdilno^ a s«|0nl 
oseba, da je istospolna partnerska zveza me 
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(1) 

4. Neveljavnost partnerske zveze 

20. člen 
(razlogi za neveljavnost) 

dol"""" partnerska zveza, ki je sklenjena v nasprotju z 

Veljav"1' 7' 8 ' 9" 1°"' 11" 'n 12' ž'ena ,69a zakona' 'e 

n^stalvi"13 'e istosP°lna partnerska zveza, pri sklenitvi katere 
dmgegg navzoča oba partnerja ali en partner in pooblaščenec 

■^) Neveijaun 
2 n ' vnaje istospolna partnerska zveza, ki ni bila sklenjena 

^ enom skupnega življenja partnerjev. 

sklen?0 ,ozbe 2a razveljavitev istospolne partnerske zveze, 
člena?6 V nasProtiu 2 določbami 7., 8., 9., 10., 11. in 12. ®9a zakona imata partnerja in vsi tisti, ki imajo 

(5) v 

zvezg1^10 Pravno kor's'°d te9a. da se istospolna partnerska 

(6) v 

naspr , ' ko i® bila istospolna partnerska zveza sklenjena v 
Sme vloi!/ d.oloćbami 7-> 10-. 11- in 12- člena tega zakona, 
tudi rt,-Z ,02bo 23 razveljavitev istospolne partnerske zveze arzavni tožilec. 

nasProti'h' ^° 'e ^ila istosPolna partnerska zveza sklenjena v 
*a razvir2 določbo 9- člena ,e9a zakona, smejo vložiti tožbo 
a|i dnm ,avitev istospolne partnerske zveze tudi starši enega 9e9a Partnerja. 

'^jaia^ Sk'en'tve istospolne partnerske zveze v času, ko je 
Preneha

nerazsoc'nost katerega od partnerjev, sme po 
Partnerski nerazs°dnosti tožbo za razveljavitev istospolne 6 2V6ze vložiti samo eden od partnerjev. 
"^žba za razi0gov ri 

e,)avitev istospolne partnerske zveze zaradi 
•ega čieL očenih v prvem, drugem in tretjem odstavku 
Patnert!|.

a' se sme vložiti tudi po prenehanju istospolne 

^VjQg to "h 
Primerih oh6 Za ra2veliavitev istospolne partnerske zveze v ?astara Prvega do sedmega odstavka tega člena ne 

>°lna nsbi 

21. člen 
(nebistvena kršitev) 

zveza je veljavno sklenjena, če gre samo istvenQ i, « zveza je veljavno skli 
'tev obličnosti pri sklenitvi 

(Preneha ■ 22- ^,en anJe ali razveljavitev prejšnje zveze) N0va. 
,an'e ali raz 

-=j8nja 2 . —— zveza, sklenjena ob času, ko je še 
?ai(0 Nerega i nska 2veza oziroma istospolna partnerska 
ali Zve^a'2'110^ par,neriev. se ne razveljavi, če je prejšnja 
C! Prejjnja°2'roma istospolna partnerska zveza prenehala, razve|jav| zakonska zveza oziroma istospolna partnerska 

23. člen 
(razveljavitev) 

(1) Razveljavitev istospolne partnerske zveze, ki je bila prisiljena 
ali sklenjena v zmoti, sme zahtevati samo partner, ki je bil 
prisiljen ali je v zmoti privolil v istospolno partnersko zvezo. 

(2) Razveljavitve istospolne partnerske zveze ni mogoče 
zahtevati, če je poteklo eno leto od dne, ko je sila minila ali je 
bila zmota spoznana, partnerja pa sta ta čas živela skupaj. 

24. člen 
(prehod pravice do tožbe) 

Pravica tožbe za razveljavitev istospolne partnerske zveze ne 
preide na dediče, dediči tožnika pa smejo nadaljevati že začeti 
postopek. 

25. člen 
(učinek prenehanja) 

(1) Če se istospolna partnerska zveza razveljavi, preneha učinek 
istospolne partnerske zveze z dnem, ko je bila razveljavljena. 

(2) V izreku sodbe, s katero se istospolna partnerska zveza 
razveljavi, ugotovi sodišče, ali je kateri od partnerjev vedel za 
vzrok, zaradi katerega istospolna partnerska zveza ni bila 
veljavna. 

26. člen 
(veljavnost določb) 

Glede premoženjskih razmerij in daril med partnerjema veljajo pri 
razveljavitvi istospolne partnerske zveze iste določbe kot pri 
razvezi istospolne partnerske zveze. 

5. Vpis v matični register 

27. člen 
(vpis v enotni matični register) 

(1) Sklenitev istospolne partnerske zveze vpiše v matični regis- 
ter matičar pristojne upravne enote. 

(2) V matični register se vpišejo naslednji podatki o sklenitvi 
istospolne partnerske zveze: dan, mesec, leto in kraj sklenitve 
istospolne partnerske zveze; podatki o obeh partnerjih: priimek 
in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, 
priimek po sklenitvi istospolne partnerske zveze. 

(3) V register iz prejšnjega odstavka se vpiše tudi neveljavnost in 
prenehanje istospolne partnerske zveze. 

(4) Sodišče pravnomočno sodbo, s katero istospolno partnersko 
zvezo izreče za neveljavno ali razveže istospolno partnersko 
zvezo, pošlje pristojni upravni enoti v petnajstih dneh od dneva 
njene pravnomočnosti. 

?S. 
rtf)i 
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28. člen 
(veljavnost splošne ureditve) 

(1) Glede pristojnosti in načina vodenja ter zbiranja in 
posredovanja podatkov iz tega zakona uporabnikom se 
uporabljajo določbe zakona o matičnem registru, ki se 
nanašajo na matično dejstvo zakonske zveze, če posamezna 
vprašanja s tem zakonom niso drugače urejena. 

(2) Organi, ki odločajo o kakšni pravici ali obveznosti istospolne 
partnerske zveze na podlagi tega zakona, lahko pridobijo iz 
matičnega registra podatke iz 41. člena tega zakona oziroma 
se jim lahko izdajo potrdila in izpiski na podlagi vpisov teh 
podatkov. 

III. PRAVNE POSLEDICE SKLENITVE PARTNERSKE 
ZVEZE V RAZMERJU MED PARTNERJEMA 

1. Medsebojne pravice in dolžnosti partnerjev 

29. člen 
(obseg pravic in dolžnosti) 

(1) S sklenitvijo istospolne partnerske zveze se partnerja 
zavežeta, da bo njuna zveza temeljila na vzajemnem 
spoštovanju, zaupanju, medsebojni pomoči in podpori. 

(2) Vsak partner bo spoštoval svobodno izbiro drugega partnerja 
glede poklica in dela. 

(3) Kraj skupnega bivališča določata partnerja sporazumno. 

(4) Partnerja bosta sporazumno odločala o vseh skupnih zadevah. 

(5) Za preživljanje zveze bosta prispevala v sorazmerju s svojimi 
možnostmi. 

(6) Partnerja imata pravico in dolžnost do preživljanja s strani 
oziroma do drugega partnerja, če eden od njiju brez svoje 
krivde ni zaposlen ali je nesposoben za delo, pa nima drugih 
sredstev za preživljanje. 

2. Premoženjska razmerja med partnerjema 

30. člen 
(premoženje) 

(1) Premoženje, ki ga ima partner ob sklenitvi istospolne 
partnerske zveze, ostane njegova last in z njim samostojno 
razpolaga. 

(2) Premoženje, ki ga partnerja pridobita z delom v času trajanja 
istospolne partnerske zveze, je njuno skupno premoženje. 

31. člen 
(skupno premoženje) 

(1) Skupno premoženje partnerja upravljata in z njim razpolagata 
skupno in sporazumno. 

(2) Partnerja se lahko dogovorita, da le eden izmed njiju upravlja 
to premoženje ali njegov del ali da ga upravlja in z njim tudi 
razpolaga, upoštevaje koristi drugega partnerja. 

(3) Od takega dogovora lahko vsak partner vsak čas odstopi, ne 
sme pa tega storiti ob neugodnem času. 

32. člen 
(upravljanje premoženja) 

Če ni dogovorjeno drugače, lahko partner, ki mu je P°^pnirri 
uprava, v okviru redne uprave tudi razpolaga s s 
premoženjem ali njegovim delom. 

33. člen . . 
(prepoved odsvojitve ali obremenitve) 

, - ž0fn n3 
Partner ne more razpolagati s svojim nedoločenim de ^ ne 
skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, zla 
more odsvojiti ali obremeniti. 

34. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

Pravice na nepremičninah, ki so skupno premoženje 
r« n'un° se vpišejo v zemljiško knjigo na ime obeh partnerje 

skupno premoženje po nedoločenih deležih. 

35. člen 
(odgovornost za obveznosti) 

od sklenitvii° 
(1) Za svoje obveznosti, ki jih je imel partner pire vZarrtf 

istospolne partnerske zveze in za obveznosti, ki J1 g sVojii" 
po sklenitvi istospolne partnerske zveze, odgovaJ ^pneff1 

posebnim premoženjem in s svojim deležem 
premoženju. ^ 

(2) Za obveznosti, ki po splošnih predpisih obremeni^ppjin 
partnerja, za obveznosti, nastale v zveZ' n partnerza 

premoženjem in za obveznosti, ki jih prevzame e ^ei\, 
tekoče potrebe življenja v istospolni Partn kako'1J 

odgovarjata partnerja nerazdelno tako s skupn 
s svojim posebnim premoženjem. ^ 

(3) Partner ima pravico terjati od drugega Parlne^ partn01'3, 

tega, kar je ob poravnavi dolga, ki bremeni o 
plačal več, kot znaša njegov del dolga. 

36. člen 
(predkupna pravica) ,a 

f|t 0^®' 
(1) Upnik lahko na podlagi pravnomočne sodb® g[T)ož0(,'U' 

sodišče določi delež dolžnika na skupnem P 
nato zahteva izvršbo na ta delež. ^ g$ 

(2) Če je v izvršilnem postopku dovoljena prodaj'® ^partn«'P'jj 
ima partner na skupnem premoženju, ima drugce(1j, 
vsemi drugimi kupci pravico, da kupi ta dele 
določi po predpisih o izvršbi. 

37. člen 
(razdelitev premoženja) 

(1) Skupno premoženje se razdeli, če istospolna Part 

preneha ali se razveljavi. kUpn° 
z0 s® 5 

(2) V času trajanja istospolne partnerske z v ^tevoe 

premoženje lahko razdeli po sporazumu a i 
ali drugega partnerja. 
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38. člen 
(višina deleža) 

(1) pf| . 
Part skuPnega premoženja se šteje, da sta deleža 
Ook"!11^ na skupnem premoženju enaka, partnerja pa lahko 
dr., *?ta' da s,a prispevala k skupnemu premoženju v 9ačnem razmerju. 

(2) v SD 

skuti ° t6m' kolikšen ie de|6ž vsakega partnerja na 
Vs Pnem Premoženju, upošJeva sodišče ne le dohodek 
p0 

e9a Partnerja, temveč tudi druge okoliščine, kot na primer 
d0m ki 1° Partner daje drugemu partnerju, opravljanje 
oblik del' S'<r*) za °'1rani'ev premoženja in vsako drugo 
si,,,_° dela 'n sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju KuPnega premoženja. 

39. člen 
p (določitev deležev) 

skupne^
a se lahk° sama sporazumeta o višini deležev na 

p° ug0t0V|(
rerT10že

v
niu aii pa zahtevata, da določi sodišče ta delež. 

Psrtnerj6v 
V' dele^ev na skupnem premoženju, se to na predlog razdeli po pravilih, ki veljajo za delitev solastnine. 

40. člen 
^ (izločitev premoženja) 

Prerriože°taV''an'em deleža vsake9a partnerja na skupnem 
Proženja S6 U9°,ovi'° do,9ovi in ,eria,ve partnerjev do tega 

zahtevo^' skuPne9a premoženja se partnerju na njegovo 
Predmetint-raCun nie90V69a deleža dodele predvsem tisti 
P°kiiCa in 

S° nameni0ni za opravljanje njegove obrti ali 
Pameti mU omo9očaj° pridobivanje osebnega dohodka ter 

' namenjeni izključno njegovi osebni rabi. 

41. člen 
part (sklepanje pravnih poslov) 
pr^° sklepaj? sklePa'a med seboj vse pravne posle, ki bi jih 

aV'°9 'i obu UC" Z dru9imi osebami, in na tej podlagi ustanavljata DV®znosti. 

lv-PRAVk|t: PARTNpLP,?SLED|CE sklenitve istospolne C"SKE ZVEZE NA DRUGIH PODROČJIH 

. '42. člen 
(1) (obseg pravic in obveznosti) 

dais Partno^°'ne Partnerske zveze, sklenjene potem zakonu, 
^"lerij, ra

r'ema ,e zvez® ria drugih področjih družbenih 2acleVa 'r *en na področju družinskih razmerij v delu, ki 
®tr°kl, med staršema in njunimi (skupnimi) 
j ir,i6zno 

8 pravice in obveznosti, kot jih zakon, ki ureja 
jonsko ,POdro^6' daie moškemu in ženski, ki sta sklenila 
0[®Sr,ičita n VeZ°' ln lahko kot zakonca medsebojno 

ia ninrf POd'a9' Pravice enega od njiju ali na podlagi 
(?) e zakonske zveze. 

^onu.1 ng8'0spolne partnerske zveze, sklenjene po tem 
°reta posvojiti otroka, razen če gre za otroka 

enega od njiju, ko je posvojitev mogoča ob izpolnjevanju 
pogojev, ki jih določa zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih. 

V. PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE ZVEZE 
IN RAZMERJA MED RAZVEZANIMA PARTNERJEMA 

1. Prenehanje istospolne partnerske zveze 

43. člen 
(prenehanje) 

Istospolna partnerska zveza preneha s smrtjo enega partnerja, 
z razglasitvijo enega partnerja za mrtvega in z razvezo istospolne 
partnerske zveze. 

44. člen 
(sporazumna razveza) 

Sodišče razveže istospolno partnersko zvezo na podlagi 
sporazuma partnerjev, če predložita v obliki izvršljivega notarskega 
zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, 
kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o 
preživljanju partnerja, ki nima sredstev za življenje in brez svoje 
krivde ni zaposlen. 

45. člen 
(zahteva za razvezo) 

Če je istospolna partnerska zveza iz kateregakoli vzroka 
nevzdržna, sme vsak partner zahtevati razvezo istospolne 
partnerske zveze. 

2. Razmerja med razvezanima partnerjema po razvezi 
istospolne partnerske zveze 

46. člen 
(pravica do preživnine) 

(1) Partner, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni 
zaposlen, ima pravico od drugega partnerja zahtevati 
preživnino. 

(2) Nepreskrbljeni partner sme zahtevati preživnino v postopku 
za razvezo istospolne partnerske zveze, lahko pa tudi s 
posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu, odkar je bila 
istospolna partnerska zveza pravnomočno razvezana. 

(3) S tožbo iz prejšnjega odstavka sme partner po koncu postopka 
za razvezo istospolne partnerske zveze zahtevati preživnino 
le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in 
obstajajo tudi, ko partner zahteva preživnino. 

(4) Sodišče lahko zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo 
preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do 
nevzdržnosti istospolne partnerske zveze, krivično do 
zavezanca ali če je upravičenec pred ali med postopkom za 
razvezo istospolne partnerske zveze oziroma po razvezi 
istospolne partnerske zveze storil kaznivo dejanje zoper 
zavezanca. 
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47. člen 
(določitev preživnine) 

(1) Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca in zmožnosti 
zavezanca. 

(2) Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva 
pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino. 

(3) Izjemoma se preživnina lahko določi v enkratnem znesku ali 
na drug način, če to opravičujejo posebni razlogi. 

(4) Preživnina, določena v obliki iz prejšnjega odstavka, ne sme 
bistveno poslabšati položaja upravičenca, ki bi ga imel, če bi 
prejemal preživnino vnaprej v obliki mesečnih zneskov, niti 
ne sme pomeniti prehudega bremena za zavezanca. 

48. člen 
(prednost preživljanja) 

Partner ni dolžan preživljati drugega partnerja po prenehanju 
istospolne partnerske zveze, če bi bilo s tem ogroženo njegovo 
lastno preživljanje ali preživljanje mladoletnih otrok, ki jih je po 
zakonu dolžan preživljati. 

49. člen 
(sprememba preživnine) 

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža 
ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se 
spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na 
podlagi katerih je bila preživnina določena ali če je upravičenec 
storil kaznivo dejanje zoper zavezanca. 

50. člen 
(uskladitev preživnine) 

(1) Z izvršilnim naslovom določena preživnina se uskladi enkrat 
letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu, pri čemer se 
upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od 
meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena 
oziroma usklajena. Količnik uskladitve preživnin objavi minis- 
ter, pristojen za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma 
izvršljivi notarski zapis je sodišče oziroma notar dolžan poslati 
pristojnemu centru za socialno delo, če ni bil dogovorjen 
drugačen način usklajevanja. 

(3) Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in 
zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku 
preživnine. Obvestilo centra za socialno delo je skupaj s 
pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim notarskim 
zapisom izvršilni naslov. 

51. člen 
(prenehanje preživnine) 

Pravica do preživnine preneha, če razvezani partner, ki 

prejemal, pridobi premoženje ali svoje dohodke, s kate ^ 
lahko preživlja ali če sklene novo istospolno partnersko 
zakonsko zvezo ali če živi v zunajzakonski skupnosti. 

52. člen 
(vračanje daril) 

(1) Običajnih daril, ki sta si jih partnerja dala drug dru9®^" ^n0 
sklenitvijo istospolne partnerske zveze ali med is 
partnersko zvezo, ni treba vračati. 

(2) Druga darila, zlasti taka, ki niso sorazmerna Prem0*eg,anju,v 

stanju darovalca, se morajo vrniti, in sicer v tistem . 
katerem so bila v trenutku, ko je nastal vzrok za ra 

f plfljff 
(3) Namesto odsvojenih daril se vrne vrednost ali stvar, 

zanje. 

53. člen . daril) 
(nadaljevanje razveznega postopka in vrača' j 

tožnik0"' 
(1) Pravica tožbe za razvezo ne preide na dediče, 

dediči pa smejo nadaljevati že začeti postopek- 
■ a bivšega 

(2) Darila, ki jih je preživeli partner dobil od svo,e9
vragajo P" 

partnerja, kakor tudi darila, ki mu jih je sam dal,se ^rsl10 

pravilih, ki veljajo glede daril po razvezi istospolne p 
zveze. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54" člen .i*nl reqis,er) 

(vzpostavitev pogojev za vpis v maticm ^ 

Do roka, ki je v zakonu o matičnem re9.'s,rU
sg°zag<'loV

iiJj 
zagotovitev pogojev za vodenje matičnega registra, ^ skien j 
tudi pogoji za vpis podatkov iz 41. člena tega za a na pod|a»| 
istospolne partnerske zveze in njenega Prene'ian'vjj0 us,reZ

iz 
pravnomočne sodbe v matični register ter Pr'Pra

g(T1 jzdai3'1 

obrazci za potrdila in izpiske, ki se bodo upravičene 
tega registra. 

55. člen 
(prehodna ureditev) 

(1) Istospolne partnerske zveze, ki bodo sklenjene o^ 
tega zakona do vzpostavitve matičnega re9istjajh' p>? 
člena, se vpišejo v register sklenjenih istospo ^ g0o 
zvez, ki ga za svoje območje vodi pristojna up a 
register se vpisujejo podatki Iz 41. člena tega za ^ 

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega goleni0 

enote po uradni dolžnosti vnesejo podatke iz reg 
istospolnih partnerskih zvez v matični register. 
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56. člen 57. člen 
(izvršilni predpis) (uveljavitev zakona) 

v |t|?|®r Pristojen za upravo izda predpis iz 15. člena tega zakona Ta zakon začne veljati štiri mesece po objavi v Uradnem listu 
Mesecih od dne uveljavitve tega zakona. Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

Uv°dne določbe (1. do 4. člen) 

^Brrisn 
Pa""erSt

feC"09a zakona ie v pravnem sistemu urediti položaj 
s sklem^ ZVeze dveh oseb istega spola, ki to zvezo konstituirata 
'""a na t'!° V ?blik'na način, določen s predlogom zakona in 
^seboi "a<?'n 0/71090^''' določene medsebojne pravice, pa tudi 
tirufa J?e obveznosti v okviru te zveze, kakor tudi pravice v 
"ovega °?° 'dajale in učinkovale med njima iz tega, v sistemu 
**kona q ebne9a pravnega statusa. V uvodnih določbah predloga 
s<varna i/J

S'ospoln' partnerski zvezi (ZIPZ) je tako določena 
°bvezn lavnost zakona, iz katere izhajajo vrste in obseg pravic ost' dveh oseb istega spola, ki sta sklenili partnersko 0 njunih medsebojnih pravicah in dolžnostih, o 

'n razrnerfh 
razm0rHh, o pravnih posledicah prenehanja zveze l^ze. med Partnerjema po razvezi istospolne partnerske 

^rnnt0Pkih razveliavi,ve istospolne partnerske zveze, 
***** bodo ra.zveze a,i tožbe za razvezo istospolne partnerske 
ia s°hnje v

pr's,0ina sodišča, ki so stvarno in krajevno pristojna 
°'e9 teh 2akonsl<ih sporih in v sporih za zakonito preživljanje. 
a** ^Posrednih pravnih učinkov, ki jih bo sklenitev lsl°sPoIni Pa ~ nerske zveze imela na podlagi predloga zakona o 
?Ve*8, skio nersl(i zvezi, pa bo imel obstoj istospolne partnerske 
'^a/ajo jz Qlene P° tem zakonu, glede pravic partnerjev, ki 
^Verski 7 Sebne9a pravnega statusa »partnerja v istospolni 
Zenite™"- načeln° tudi enake pravne posledice, kot jih 
>#,. Zak°nske zveze, tudi na drugih z zakonom urejenih 

^ iahko uresničujeta le na podlagi osebnega statusa 
s!""a (PrimJr

aVno ureJeni zvezi in imajo pravni učinek samo med 
ožje0°ma pravica do vdovske pokojnine po smrti partnerja, 
držaj? dru*'nskeQa člana v postopkih pred sodišči ali 

oe 
1 ^eleih or9ani ,n nosilci javnih pooblastil - privilegirana 

pf 
s°cf/)'0 

pos,0Pku. pravica do obveščenosti ipd., ki gotovo 
zako Premoženjska razmerja med partnerjema...). 

pr
đPartner^3 Se tako omeiui0 izključno na urejanje razmerij 

Bo^"8 istospolne partnerske zveze in na medsebojne 
'°čjih. 8 sfatusa partnerja te zveze na drugih pravnih 

"• Sk/e, 
SPI, 

nltev istospolne partnerske zveze (S. do 28. člen) 

ptogoj ° 6 (5- in 6. člen) določajo svobodno voljo kot 
eiai(0p 8 Cenitev veljavne istospolne partnerske zveze 

l p. Vn°st partnerjev kot temelj te zveze. 
Soji >. j. S/f/g 

j ao/0(;e . ni,ev in veljavnost istospolne partnerske zveze 
"So/ne v členih 7 do 13. Izrecen pogoj za sklenitev 

3. r,, ar,r>erske zveze pa je polnoletnost. 
Je 
in ist°spolne partnerske zveze (14. do 19. člen) 

nas,3nei( D' e'emen' za obstoj istospolne partnerske zveze i/i0^ za oDstO] istospolne pannersne zveze 
Pravnih posledic, ki s sklenitvijo zveze nastanejo 

med partnerjema po tem zakonu. Pristojni organ za sklepanje 
bo tudi v tem primeru upravna enota, na območju katere bosta 
partnerja želela skleniti zvezo, postopek pa bo vodil načelnik 
upravne enote ali od njega pooblaščena oseba v prostorih, 
določenih za sklepanje istospolne partnerske zveze. Določba 
15. člena ima naravo prehodne določbe, ker določa, da bo 
minister, pristojen za upravo, izdal izvršilni predpis. Po tej določbi 
bodo morale upravne enote po predhodnem soglasju 
ministrstva, pristojnega za upravo, določiti uradne prostore, v 
katerih se bodo sklepale istospolne partnerske zveze. Prav 
tako bodo morale sporočiti ministrstvu, pristojnemu za upravo, 
seznam oseb, ki jih je pooblastil načelnik upravne enote za 
sklepanje istospolnih partnerskih zvez. 

Določitev pristojne upravne enote po vodenju poročne matične 
knjige ni več relevantna, saj se bodo matične knjige prenehale 
voditi, ko bodo zagotovljeni pogoji za vodenje enotnega matičnega 
registra po Zakonu o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/ 
03), kar naj bi se po prehodni določbi omenjenega zakona zgodilo 
do 3. maja 2005. 

6. Neveljavnost istospolne partnerske zveze (20. do 26. člen): 
istospolna partnerska zveza je neveljavna iz naslednji razlogov: 
napake volje, poslovna nesposobnost, nerazsodnost 
partnerjev, obstoj partnerske zveze oziroma zakonske zveze, 
sorodstvo. V poglavju je določena tudi pravica do tožbe za 
razveljavitev istospolne partnerske zveze. 

7. Vpis v matični register (27. in 28. člen): v začetku maja 2003 je 
začel veljati Zakon o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/ 
03, v nadaljevanju ZMatR), ki določa prehodno obdobje dveh 
let za zagotovitev pogojev za vodenje matičnega registra. Po 
poteku tega obdobja se bodo vsi podatki iz dosedanjih matičnih 
knjig prenesli v matični register. V omenjenem zakonu med 
podatki, ki se v skladu s 4. členom vpisujejo v matični register, 
ni podatkov o sklenitvi istospolne partnerske zveze, zato je 
bilo treba v predlogu ZIPZ določiti, da je tudi sklenitev istospolne 
partnerske zveze matično dejstvo in kateri podatki o tem 
dejstvu se vpišejo v matični register. Sicer pa se bodo glede 
pristojnosti in načina vodenja ter zbiranja in posredovanja 
podatkov o sklenjenih istospolnih partnerskih zvezah 
uporabljale določbe Zakona o matičnem registru. Kar zadeva 
pridobivanje podatkov iz matičnega registra, predlog ZIPZ po 
pooblastilu iz tretjega odstavka 27. člena ZMatR določa, da jih 
lahko poleg subjektov iz navedene določbe pridobijo tudi organi, 
ki odločajo o kakšni pravici ali obveznosti partnerja iz istospolne 
partnerske zveze na podlagi tega zakona (ZIPZ). Tem organom 
pa se v skladu s pooblastilom iz prvega odstavka 28. člena 
ZMatR lahko izdajajo tudi potrdila in izpiski na podlagi vpisov 
teh podatkov iz matičnega registra. 
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III. Pravne posledice sklenitve partnerske zveze v razmerju 
med partnerjema (29. do 41. člen) 

1. S sklenitvijo istospolne partnerske zveze prevzameta partnerja 
tudi medsebojne pravice in dolžnosti (29. člen predloga tega 
zakona). 

2. Poglavje o premoženjskih razmerjih med partnerjema istospolne 
partnerske zveze (30. do 41. člen) ureja premoženjsko pravne 
posledice istospolne partnerske zveze. Premoženje, ki ga 
ima partner ob sklenitvi istospolne partnerske zveze ostane 
njegova last in z njim samostojno razpolaga, poleg tega predlog 
zakona določa tudi režim skupnega premoženja. Skupno 
piemoženje partnerja upravljata in z njim razpolagata skupno 
in sporazumno. Poglavje ureja tudi prepoved odsvojitve in 
obremenitve, pravico vpisa skupnega premoženja v zemljiško 
knjigo, odgovornost in obveznost za upravljanje s skupnim 
premoženjem, predkupno pravico, razdelitve premoženja in 
ugotavljanje višine deleža partnerjev na skupnem premoženju, 
določitev deležev, izločitev premoženja ter sklepanje pravnih 
poslov z drugimi osebami. 

IV. Pravne posledice sklenitve istospolne partnerske zveze 
na drugih področjih (42. člen) 

Predlog zakona ima spremenjen koncept tako, da se 
skorajda glede vseh vprašanj, ti so predmet njegovega 
urejanja oz. stvarne veljavnosti, ne sklicuje na uporabo 
ustreznih določb zakonf. ki ureja zakonsko zvezo in 
družinska razmerja in ski ča kot poseben zakon (ločeno 
glede na zakon, ki ureja skupnost moškega in ženske) v 
družbeno sprejemljivem obsegu celovito urediti pravice in 
obveznosti partnerjev, ki skleneta partnersko zvezo. Da pa 
bi jasno razmejili pravne posledice sklenitve partnerske 
zveze v razmerju med partnerjema in pravne posledice te 
zveze na drugih področjih, se vsaj v delu ni moč izogniti 
sklicevanju na zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(ZZZDR), saj bi drugače lahko onemogočili ali omejili 
uresničevanje pravic in obveznosti partnerjev v razmerjih, 
ki presegajo okvire tega zakona in imajo pravne učinke npr. 
na področju dedovanja, zdravstvenega zavarovanja itd. oz. 
na področjih, ki so pomembne za njuno vsakodnevno 
življenje. Popolno izključevanje pravnih posledic sklenitve 
istospolne zveze na drugih področjih bi bilo tako 
izključujoče, omejevalno in izven okvirov stvarnega življenja, 
saj drugi zakoni, ki urejajo druga družbena razmerja, šele 
na podlagi obstoja zveze dajejo partnerjema določene 
pravice in obveznosti iz tega naslova. 

Ker pa je bil 42. člen med obravnavo v državnem zboru v 
določenih delih deležen nasprotovanja, smo ga zaradi 
odporov nekoliko spremenili in to spremembo dodatno 
podkrepili in potrdili, da predlog zakona ne posega na 
področje urejanja razmerij do otrok, ki jih ima lahko kateri 
od partnerjev pred sklenitvijo istospolne partnerske zveze, 
kjer se to razmerje še naprej presoja v odnosu do tega 
posameznega partnerja na podlagi ustreznih predpisov, ki 
urejajo posamezno področje; torej na področju družinskih 
razmerij v delu, ki zadeva razmerja med staršema in njunimi 
(skupnimi) otroki, saj partnerja po naravi ne moreta spočeti 
skupnih otrok in potemtakem tudi ne moreta imeti nobenih 
starševskih razmerij do njih. 

Zaradi odnosa družbe do istospolne partnerske zveze ter 
družbenega vrednotenja njene narave in iz nje porajajočih 
se pravic, pa se v spremenjenem 42. členu Izrecno določa, 
da partnerja istospolne partnerske zveze, sklenjene po tem 
zakonu, ne moreta posvojiti otroka, razen če gre za otroka 
enega od njiju, ko je posvojitev mogoča ob izpolnjevanju 
pogojev, ki jih določa zakon o zakonski zvezi In družinskih 

razmerjih. Prvotni predlog ZIPZ sicer ni urejal Pravice^ ^ 
posvojitve v partnerski zvezi, saj posvojitev ni Prav,ca' tuSg 
izhajala iz določenega osebnega pravnega s g 
(zakonska zveza, izvenzakonska skupnost). Za . 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih je namreč sis 
zakon, ki v okviru svoje veljavnosti ureja pravico s ^ 
posvojitve v 138. členu samo za zakonca, torej m0 ^jUb 
žensko, ki sta sklenila zakonsko zvezo po tem zakonu- g 
temu pa smo zaradi nazorskih nasprotovanj vendarleIZ 

zapisali v drugem odstavku 42. člena, da partnerja ne'^ 
posvojiti otrok. Sicer pa se pri posvojitvi v drugem o 
nismo mogli izogniti sklicevanju na ZZZDR, ker urediti 
morali za istospolno skupnost v celoti na novo ^ ^ 
pogoje in postopek samo za primer posvojitve 
skupnosti. 

hi Predlagatelj s predlogom zakona predlaga, da oi 
istospolne partnerske zveze imela za partnerja te zvez ^ ^ 
pravne posledice, kot jih ima sklenitev zakonske zveze .gn0 
le, kadar zakon daje kakšno pravico ali predpisuje .^jats 
obveznost iz naslova pravice drugega zakonca ali jo uV vfiega 
oba izključno iz naslova obstoja zakonske zveze kot p 
razmerja v delu, ki učinkuje med zakoncema. 

■ctosp°^s. 
Za potrebe obrazložitve pravnih posledic sklenitve ' 
partnerske zveze na drugih pravnih področjih se je P \i 
omejil le na nekatera najpomembnejša pravna podro I ^ ^ 
materialnega kot procesnega vidika ureditve, in slC 

vidikov: pravne posledice iz naslova pravice druge9a ^ se 
ter pravne posledice iz naslova obstoja zakonske zv 
nanašajo le na razmerja med zakoncema. 

KAZENSKO PRAVO 
tudi 

Obstoj istospolne partnerske zveze bi imel pravne PoS oSiopW 
na področju kazenskega postopka. Zakon o kazenske v jS- 
(Uradni list RS, št. 63/94 in naslednji, v nadaljevanju piti 
členu določa razloge za izločitev sodnika, in sicer ' 
sodnik izločen, v kolikor bi bil z obdolžencem, 
zagovornikom, tožilcem, oškodovancem, njegovim ^$1 
zastopnikom ali pooblaščencem v istospolni Par\n6

za 
Navedena določba pa se smiselno uporablja tudi ^ičefl6 

tožilce in osebe, ki so po Zakonu o državnem tožilstvu 
zastopati državnega tožilca v postopku, zapisnik \ ^geS 
strokovnjake ter izvedence, če zanje ni določeno 
(44. členZKP). ; ? - i 

• • iv skladu s *1$ Partner oškodovanca ali zasebnega tožilca bi imei oz'r0 t 
členom ZKP tudi možnost vložitve zasebne t°cj0vaf]BC ^ 
nadaljevanja kazenskega postopka, v kolikor bi °" .. v P^tf 
zasebni tožilec umrl medtem, ko bi tekel rok za vloži ^gCjh P 
ali zasebne tožbe ali med postopkom, in sicer v trf*.u s Š& ' 
njegovi smrti. Ravno tako bi imel možnost, v sk p<e^°j 
odstavkom 60. člena ZKP, vstopiti v postopek z zace ^ ^ ^ 
oziroma z izjavo, da nadaljuje postopek v primerih, teftgi 
tožilec odstopil od pregona kaznivega dejanja, za 
storilce preganja po uradni dolžnosti. ^ 

Qt)do 
V skladu s tretjim odstavkom 67. člena ZKP bi od&^go* 
najel zagovornika njegov partner; v skladu s pM ^ njM 
69. člena pa obdolženčev partner ne bi m°j! ^ od'aS 0tti 
zagovornik. Partnerja bi bilo potrebno šteti tudi ^ ^ ^ fle 
družinskega člana, kateremu je mogoče v skladu 
ZKP vročiti pisanja, ki se vročajo osebno. 

t)i o 
Partnerju obdolženca bi se moralo v primerih, ko ^ 
utemeljena nevarnost za njegovo življenje, v nalv

gtclpKU,$r 

zagotoviti osebna varnost v predkazenskem P° 
in po končanem kazenskem postopku. 

 -5^ 

A 
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°seb P°lic'ia oziroma sodišče v primeru odvzema prostosti 
tuni - V skladu z 208. členom ZKP, obvesti zakonca priprtega, 
d0) ® Zrnata otrok, bo potrebno po uveljavitvi ZIPZ navedeno 
š/g °208. člena razlagati tako, da bo analogno takšna pravica 
d0\0Jr Partnerju istospolne partnerske zveze. V skladu z 
skun ZZZDR se za družino namreč šteje življenjska 

staršev in otrok. Priporniku bi bilo potrebno v skladu z 
nipn- 0 213- b člena priznati tudi pravico do obiskov s strani 
0&9a Partnerja. 
prj£e partner bi imel tudi položaj privilegirane priče, torej 
ZKp) ' 'e °Pr°ščena dolžnosti pričanja, kot to določa 236. člen 
251 .. ,udi ne bi mogel biti postavljen za izvedenca v skladu z 

■ venom ZKP. 

*£ Vars,va osebnega življenja in s tem tudi istospolne 
ključi? zvez6' k°t to določa 295. člen ZKP, bi senat lahko 
obdojt lavn°st celotne ali dela glavne obravnave. Na zahtevo 
bterg

enCa pa b'senat lahko dovolil, da je na glavni obravnavi, 
i/enZKpV)n°St *e Uključene, navzoč partner obdolženca (296. 

VWadu,* . obd0^ drugim odstavkom 367. člena ZKP bi bilo potrebno 
°b(,o/ienca Partnerju dovoliti, da se pritoži v korist 

^ Postonki t 
S^sdu /40 23 uP°rabo varnostnih ukrepov bi bilo potrebno v 
°btton* j. členom ZKP obvestiti o obravnavi med drugimi tudi 
^ levega partnerja. 

"K/ je 
Smrti oškodovanca, ki je bil neupravičeno obsojen ali 

"ecf/f . ® neutemeljeno vzeta prostost, bi njegov partner kot 
°*'r°ma ^0val Pravico do povrnitve premoženjske škode 
"ostavij. ' la^ko že začeti postopek nadaljeval v mejah 
*Kp, e9a odškodninskega zahtevka, kot to določa 541. člen 
*KP. n„ a>e imel obsojenčev partner, v skladu s 543. členom 

sodbe, 
oziroma 

'* kstBrJ6g0V[ Smr!' tuc*i Pravico zahtevati javno objavo 
n6tJ,8rriaii 'Z^aia neupravičenost prejšnje obsodbe o Jenost odvzema prostosti. 
Qbs°ienč Pravic0 Z

Par>ner 'oc" //7,e'< P°d pogoji iz 559. člena ZKP, 
zahtevo za varstvo zakonitosti. 

O 
Ob. 

pRAVO 
>0i istos 

°a P0(lroč?fOlne Pa*1nerske zveze bi imel pravne posledice tudir 

Z&kt 
IzljevanfW(?em Postopku (Uradni list RS, št. 12/03 - p. b., v 

a// sod ■ v 70' čienu določa razloge, zaradi katerih 
s g . n'k porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije. V 

t porot l° '6®a ^lena bi bil° P°lrebno š,eti' da sodnik ali 
toP^Partn ne more opravljati svoje funkcije, če je stranka P), er- Enako velja tudi za izločitev izvedenca (247. člen 

lu Pravdnega in nepravdnega postopka. 

sp'JV°r rta o P°slopku' v skladu z 233. členom ZPP, tudi odreče awa; 
hudoameZn0 vpra^anie' te bi s tem svojega partnerja 

_J|. 

(^Pk»hTzL°l0čb 0 'z,0^'tv' sodnika ali sodnika porotnika v 
sOd a 339 * določeno kot bistvena kršitev pravil postopka n. "s dn— ' Člena ZPP) nadalie knl rarlnn 7» rarvaliavitev 

sramoto ali precejšnjo premoženjsko škodo. 

"ost" Poravng'°"? nadalje kot razlog za razveljavitev 
in 402. člen ZPP). 

S,°Pka (3g^ava /392- člen) in razlog za obnovo in revizijo 

^ -uSf 
\'ablisjo istospolne partnerske zveze se analogno 
»otr

6 (p°st0DJ
Čbe' ki veliaj° za postopek razveze zakonske 

\ n° doioć t ° zakonskih sporih). V teh postopkih bi bilo tako 
s ŽPp 11 krajevno pristojnost ob upoštevanju 54. ter 55. 

Sklenitev istospolne partnerske zveze bi vplivala tudi na nepravdni 
postopek, urejen z Zakonom o nepravdnem postopku (Uradni 
list SRS, št. 30/86 in naslednji, v nadaljevanju ZNP), in sicer v 
določbah, ki urejajo upravičene predlagatelje postopka ter dajejo 
možnost sodelovanja v postopku. 

Tako bi bil tudi partner istospolne partnerske zveze upravičen 
predlagatelj za Možitev predloga za odvzem poslovne sposobnosti 
svojega partnerja (45. člen ZPN), poleg tega bi imel možnost biti 
zaslišan v postopku o pridržanju partnerja v psihiatrični zdravstveni 
organizaciji, možnost vložitve pritožbe zoper sklep o pridržanju, 
kot tudi možnost predlaganja, da se pridržana oseba (partner) 
odpusti iz zaprtega oddelka zdravstvene organizacije pred 
potekom roka, določenega v sklepu o pridržanju (75., 77. in 80. 
člen ZNP). 

DEDNO PRAVO 

Zapustnikov partner bi se v skladu z določbami Zakona o 
dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in nadaljnji, v nadaljevanju 
ZD) štel med zakonite dediče v prvem in drugem dednem redu 
(11. do 17. člen ZD) ter s tem tudi med nujne dediče (25. do 45. 
člen ZD). Z razvezo aH z razveljavitvijo istospolne partnerske 
zveze bi prenehala tudi dedna pravica med partnerjema. 

V primeru izročitve in razdelitve premoženja za čas življenja, bi si 
zapustnik lahko zase ali za svojega partnerja zadržal pravico 
užitka vsega izročenega premoženja ali dela premoženja, ali si 
izgovoril dosmrtno rento v naravi ali v denarju, dosmrtno 
preživljanje ali kakšno drugo nadomestilo. V primeru, če bi bila 
užitek ali dosmrtna renta dogovorjena za izročitelja in njegovega 
partnerja skupaj, bi šla v primeru smrti enega od njiju užitek oziroma 
renta v celoti drugemu do njegovi smrti, če ne bi bilo dogovorjeno 
kaj drugega ali če iz okoliščin primera ne bi izhajalo kaj drugega. 
I/ kolikor bi izročitelj pri izročitvi in razdelitvi upošteval tudi svojega 
partnerja, bi se moral ta s takšno pogodbo strinjati. V kolikor pa 
partnerja ne bi upošteval, bi ostala njegova pravica do nujnega 
deleža neokrnjena, vendar pa bi se pri ugotavljanju vrednosti 
zapuščine, po kateri se določa nujni delež preživelega partnerja, 
tisti deli zapustnikovega premoženja, ki jih je izročil svojim 
potomcem ali posvojencem, šteli za darila. 

V primeru smrti preživljalca, ki je sklenil pogodbo o dosmrtnem 
preživljanju, bi njegove obveznosti prešle med drugim tudi na 
njegovega partnerja (122. člen ZD). 

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

V skladu z določbo 34. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 - p. b., v nadaljevanju ZPIZ) 
se bo tudi partner, ki bo bival v tujini skupaj s svojim partnerjem, 
poslanim na delo ali na usposabljanje v tujino, prostovoljno vključil 
v obvezno zavarovanje po tem zakonu. 

V primeru smrti partnerja - zavarovanca, bo preživeli partner 
lahko uveljavljal pravice za primer zavarovančeve smrti, ob 
pogoju, da so izpolnjeni pogoji tako na strani umrlega zavarovanca, 
kot na strani preživelega partnerja, in sicer pravico do vdovske 
pokojnine, pravico do odpravnine ter pravico do oskrbnine. 

Preživeli partner bo lahko ob izpolnjevanju pogojev, v skladu s 
110. členom ZPIZ, uveljavljal pravico do vdovske pokojnine. V 
kolikor bi bila istospolna partnerska zveza razvezana, bi imel 
pravico do vdovske pokojnine, v skladu s 113. členom ZPIZ, tudi 
partner, katerega istospolna partnerska zveza je bila razvezana 
in bi imel po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do 
preživljanja in je to pravico užival do smrti zavarovanca. Ravno 
tako bi imel bivši partner pravico do vdovske pokojnine kot 
souživalec, v kolikor bi imel partner iz kasnejše istospolne 
partnerske zveze ali zakonec iz poznejše zakonske zveze, ki jo 
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je sklenil umrli zavarovanec, pravico do vdovske pokojnine. 

Partner, ki po smrti drugega partnerja ni pridobil pravice do vdovske 
pokojnine, ker ni izpolnjeval posebnih pogojev, lahko pridobi pravico 
do odpravnine oziroma oskrbnine (128. in 129. člen ZPIZ). 

Preživeli partner - uživalec vdovske pokojnine s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerega pokojnina ne bi 
dosegala zneska osnove, določene v 57. členu tega zakona, bi 
imel zaradi zagotovitve socialne varnosti, ob izpolnjevanju 
zakonskih pogojev, tudi pravico do varstvenega dodatka, dodatka 
za pomoč in postrežbo. 

BREZPOSELNOSTI 

Ena od pravic iz zavarovanja, ki jo daje Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 
naslednji), je tudi denarna pomoč, ki je vezana na izpolnjevanje 
pogojev socialne narave (cenzus). V kolikor bi eden od partnerjev 
istospolne partnerske zveze uveljavljal pravico do denarne pomoči, 
bi se v skupni dohodek štelo tudi dediščino, darila ter vse dohodke 
in prejemke obeh partnerjev. 

SQC1ALK0.VARST.V0 

V skladu z določbami Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 54/02 in naslednji, v nadaljevanju ZSV) se posameznikom 
za čas bivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za 
zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča 
preživetje. Pri ugotavljanju upravičenosti in pri določitvi višine se 
upoštevajo zakonsko določene osnove in merila (19. in 19.a člen 
ZSV). Pri določitvi višine denarne socialne pomoči se upoštevajo 
dohodki, ki pripadajo posameznim družinskim članom. V skladu s 
26. členom ZSV bi se pri ugotavljanju višine dohodka na 
družinskega člana tudi partner štel kot družinski član drugega 
partnerja, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči. 

V skladu z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in naslednji, v 
nadaljevanju ZZVZZ) bi se partner zavarovanca, ki sta sklenila 
istospolno partnersko zvezo štel za ožjega družinskega člana 
(prvi odstavek 20. člena, točka a), če bi imel stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, razen če bi bilo za družinske člane z 
mednarodno pogodbo določeno drugače. Kot družinski član bi bil 
zavarovan samo v primeru, če ne bi bil sam zavarovanec. Ob 
tem pogoju bi bil zavarovan tudi partner po razvezi istospolne 
partnerske zveze 

Tako bi imel partner status zavarovanca kot družinski član osebe 
(drugega partnerja), zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega 
zavarovanja, ki ima stalno prebivališče f Republiki Sloveniji in ni 
zavarovan kot družinski član pri tujem nosilcu zdravstvenega 
zavarovanja. 

Zavarovanec bi imel pravico tudi do nadomestila med začasno 
zadržanostjo z dela zaradi nege drugega partnerja, in sicer največ 
sedem delovnih dni oziroma bi se lahko ta pravica podaljšala za 
na/več štirinajst dni, v višini 80% osnove (29., 30. in 31. člen 
ZZVZZ). 

Partner bi bil kot ožji družinski član zavarovan tudi za pog'et,lV 

in posmrtnino v skladu s 36. členom ZZVZZ. 

ZAKON O DOHODNINI 

V skladu s prvo alineo prvega odstavka 11. člena ^a^°^njl/ 
dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in naslednji, v nada k, 
ZDoh) bi se po sklenitvi istospolne partnerske zveze pa 
nima lastnih sredstev za preživljanje ali razvezani ^ 
kateremu bi bila s sodbo ali s sporazumom priznana p<a 

preživnine, štel za vzdrževanega družinskega člana 

STANOVANJSKI ZAKON 
SZ) 

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, v nadaljevanj.^ 
v 11. členu določa, kdo so ožji družinski člani lastnika in nai ^per 
po tem zakonu. Glede na navedeno določbo bi se tuot c!ans 
lastnika oziroma najemnika štel za ožjega družinskega 
Dohodki partnerja, kot ožjega družinskega člana bi se ta 
upoštevali v skladu z določbami tega zakona in razpism 
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. 

m kaierfi 
SZ v 103. členu določa krivdne odpovedne razloge, zara ^ 
lahko lastnik odpove najemno pogodbo. V skladu ,grnpo 
odstavkom tega člena bi tako lahko lastnik odpoveda ^ 
pogodbo, če bi imel najemnik neprofitnega stanovanja < ^ p 
partner v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko zg ^ ^pl/ 
odpovedni razlog pa ni podan, če bi imel najemnik ti bi i° zakonec lastno stanovanje ali stanovanjsko zgradbo. $ 
po zakonu dolžan oddati v najem za nedoločen Cc 

neprofitno najemnino. 
ril V skladu s 106. členom SZ bi lahko lastnik zara .nerjn 

stanovanjskih potreb ali stanovanjskih potreb nie9ove®a
len]e\\e^ 

najemniku enkrat odpovedal najemno pogodbo brez 
razlogov. 

• orallasW 

V primeru, če bi najemnik stanovanja umrl, bi m 0db° 
stanovanja, v skladu s 109. členom SZ, skleniti najemi 
pod istimi pogoji z njegovim preživelim partnerjem 

h, se pa^'1 V primeru razveze istospolne partnerske zveze vi naje^° 
lahko sporazumela o tem, kdo od njiju ostane ali posta ^nerfi0 

stanovanja, drugi partner pa bi se izselil. V kolikor se P' gnPn!< 
tem ne bi mogla sporazumeti, bi o tem odločilo na za ^ 
'od njiju sodišče v nepravdnem postopku (110. člen 

ZAKON. O DRŽAVLJANSTVU aSied"iL \ 

Zakon o državljanstvu (Uradni list RS/I, št. 1-8/91 
nadaljevanju ZDRS) v določbah o pridobitvi ^rz

fg vskla<^"e 
naturalizacijo določa, da lahko pristojni organ, če /e ^ p l^ 
nacionalnim interesom, sprejme v državljanstvo os ^gnlje, ^ 
najmanj dve leti poročena z državljanom Repubh ' uveiiflv' 
kolikor oseba izpolnjuje druge zakonske pogoje ^a^"S,n0 
predlaganega ZIPZ bi enako veljalo tudi za pridobitev• iSlospO'' 
z naturalizacijo enega od partnerjev, ki sta sklen spreje""'li]l 
partnersko zvezo: pristojni organ bi odr^ >s- 
državljanstvo osebe, ki bi bila najmanj dve le 
partnerski zvezi z našim državljanom, ob izpolniev 

zakonskih pogojev (tretji odstavek 12. člena Zun ^ (ll 

V postopku odločanja o prenehanju državljanstva ' 
se kot enega od pogo/ev za odločitev o prenehal V ^ 1 

upoštevala tudi izpolnjenost preživninskih obvezn .. 
partnersko zveze do osebe, ki živi v Republiki S 
ZDRS). 
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^^-OčBIJAVI prebivališča 

si g/n!" S 7' ®lenom Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, 
sta/n 108/02) bi moral posameznik ob prijavi oziroma odjavi 
dati n"'1 prel}'vališča in prijavi spremembe naslova stanovanja 
istneJ'Sl0'nem" organa med drugim tudi podatek o sklenitvi 

°'"fi partnerske zveze. 

'''^MODNO ZASEBNO. PRAVO 

Up°rahi'er'a med Partnerjema 1 mednarodnim elementom bi se 
Posi0.J določbe Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in 
'o uej. 

U Uradni list RS, št. 56/99, v nadaljevanju ZMZPP), kot 
eten' 

za vsa druga civilnopravna razmerja z mednarodnim "vinom. 
prj 
ssp'reč"1' po90jev za sklenitev istospolne partnerske zveze bi 
biig os 1 zn vs,lko osebo po pravu države, katere državljan bi 
ZklZpp)1,1 sklenitvi istospolne partnerske zveze (34. člen 

*"3/3 t" 's,osP°lne partnerske zveze bi se uporabljalo pravo ,0r bi se zveza sklepala (35. člen ZMZPP). 

^'eren,/!"^' 's,osPolne partnerske zveze bi se presojala po 
°artners^";' 

male"rllneni pravu, po katerem bi bila istospolne 
^3e- člen ZMZp8 skle'^ena• uP°števaje prej omenjene določbe 

^ razve?0 ls,osPolne partnerske zveze bi se uporabljalo pravo 
^razvg^ 0re državljana bi bila oba partnerja ob vložitvi tožbe 
ar*av- bi ° C<? bl b'la Partnerja ob vložitvi tožbe državljana različnih 
kurnulahVn

P
n razvezo istospolne partnerske zveze uporabljali 

Se 's'°spoi PraV' drzav- katerih državljana bi bila partnerja. Če 0t)el)clržav ? 
Dar,nerska zveza ne bi mogla razvezati po pravu 

C° & irnei h 'SS 23 razvezo uporabilo pravo Republike Slovenije, 
0rt Padnerjev ob vložitvi tožbe stalno prebivališče 

^eput>iike L ^0Ven'j'- če bi bil eden od partnerjev državljan 
'°"eniji 0l/e"')e. ki ne bi imel stalnega prebivališča v Republiki 

"" Pravu ni °S/>olna Partnerska zveza pa se ne bi mogla razvezati 
r^zo i,,,"3 držav, katerih državljana bi bila partnerja, bi se za 
^ "rabilo pravo Republike Slovenije (37. člen ZMZPP). 

y°tat>Ho I pren>oženjska razmerja med partnerjema bi se 
J1,1- Če („ r^° rijune države, to je države katere državljana bi 
n
r*ave. vkai'

a državljana različnih držav, bi se uporabilo pravo 
fb' e/r1 ""ela stalno prebivališče. V primeru, če partnerja 
***. in Sg 

1 ls,eQa državljanstva niti stalnega prebivališča v isti 
s;pi° o,e/),J'"°rab"0 Pravo države, v kateri bi imela zadnje 
v V kolikor prava ne bi bilo mogoče določiti v a"esiPK, olo<:bnmi. bi se uporabilo pravo, ki bi bilo z razmerjem ■ zvezi (38. člen ZMZPP). 

Dre°dhena prgm . 
Ve/ °/a/;j pQ nozen/ska razmerja med partnerjema bi se 
ko/!'0 *a o.sp/1'"' k' nl} Cenitvi istospolne partnerske zveze 
h'i si D '"

a Partnerska premoženjska razmerja, razen v 
*a Prpv skladu s tem pravom izbrala pravo, ki bi ČMzpp,"0,0 Premoženjske pogodbe med partnerjema (39. 

Če h, 
Dr0r) 

1 bila iSf0 6f|a/a, ty Sgfl"llla partnerska zveza razveljavljena ali bi 
*a osebna in partnerska premoženjska razmerja 

uporabilo pravo, skladno z določbo 38. člena ZMZPP ter za 
pogodbena premoženjska razmerja uporabilo pravo, skladno z 
določbo 39. člena ZMZPP. 

O sporih o premoženjskih razmerjih med partnerji, ki se nanaša/o 
na premoženje v Republiki Sloveniji, bi bilo pristojno sodišče v 
Republiki Sloveniji tudi tedaj, če toženec ne bi imel prebivališča i' 
Republiki Sloveniji. Če bi bil pretežni del premoženja v Republiki 
Sloveniji, drugi del pa v tujini, bi smelo sodišče Republike Sloveni/c 
odločati premoženju, ki je v tujini, samo v sporu, v katerem Iv sn 
odločalo tudi o premoženju v Republiki Sloveniji, in to le, če hi 
toženec privolil, da sodi sodišče Republike Slovenije. Sodišcf- 
Republike Slovenije bi bilo v sporih o premoženjskih razmerjih 
med partnerjema po določbah tega zakona pristojno ne glede na 
to ali bi istospolna partnerska zveza trajata aH je prenehala ali pa 
bi bilo ugotovljeno, da ne obstaja (67. člen ZMZPP) 

Sodišče Republike Slovenije bi bilo pristojno v sporih o istospolm 
partnerski zvezi tudi tedaj, če toženec nima stalnega prebivališč,i 
v Republiki Sloveniji: 
1) če bi bila oba partnerja slovenska državljana, ne glede na to. 
kje bi imela stalno prebivališče; ali 
2) če bi bil tožnik slovenski državljan in bi imel stalno prebivahšrc 
v Republiki Sloveniji; ali 
3) če bi imela partnerja svoje zadnje stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, tožnik pa bi imel ob vložitvi tožbe stalno ali začasno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Če bi bil toženi partner slovenski državljan in bi imel v Republiki 
Sloveniji stalno prebivališče, bi bilo izključno pristojno sodišče 
Republike Slovenije (68. člen ZMZPP). 
Sodišče Republike Slovenije bi bilo v sporih iz 68. člena ZMZPP 
pristojno tudi tedaj, če bi bila oba partnerja tuja državljana, z 
zadnjim skupnim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
vendar samo, če bi v teh primerih toženec privolil, da sodi sodišče 
Republike Slovenije, in če bi predpisi države, katere državljana Iv 
bila partnerja, dopustili to pristojnost (69. člen ZMZPP) 

Sodišče Republike Slovenije bi bilo pristojno v sporih za razvezo 
istospolne partnerske zveze tudi tedaj, če bi bil tožnik slovenski 
državljan, pravo države, katere sodišče bi bilo pristojno, pa ne bi 
poznalo razveze istospolne partnerske zveze. 

V. Prenehanje partnerske zveze in razmerja med razvezanima 
partnerjema (43. in 53. člen) 

Istospolna partnerska zveza se lahko razveže pred pristojnim 
sodiščem, pri čemer pa se morata v primeru sporazumne razve/o 
partnerja sporazumeti o preživljanju nepreskrbljenega partner/a. 
ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen te/ 
predložiti v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum 
o delitvi skupnega premoženja ter o tem, kdo od njiju ostane ali 
postane najemnik stanovanja. Če postane istospolna partnerska 
zveza iz kateregakoli razloga nevzdržna, sme vsak partner 
zahtevati razvezo partnerske zveze. 

Prelog zakona ureja tudi pravico do preživnine partnerja, ki nima 
sredstev in brez svoje krivde ni zaposlen. Predlagatelj določa tudi 
kriterije za določitev višine preživnin in trajan/e preživninski• 
obveznosti, določa da se preživnine enkrat letno usklajuje/o z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin ter vrstni ierl 
preživninskih upravičencev, in sicer tako, da ima prednost 
preživljanja otrok partnerja. 
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V. Prehodne in končne določbe (54. do 57. člen) 

V prehodnih določbah je določeno, da organ, ki vodi enotni matični 
register, v istem roku, ki ga zakon o matičnem registru postavlja 
za zagotovitev pogojev za njegovo vodenje, zagotovi tudi pogoje 
za vpis podatkov iz 27. člena tega zakona o sklenitvi istospolne 
partnerske zveze in njenega prenehanja na podlagi pravnomočne 
sodbe v matični register ter pripravi ustrezne obrazce za potrdila 
in izpiske, ki se bodo upravičencem izdajali iz matičnega registra 
na podlagi vpisov teh podatkov osebam, upravičenim do njihove 
izdaje. Istospolne partnerske zveze, ki bodo sklenjene od 
uveljavitve ZIPZ do zagotovitve pogojev za vodenje matičnega 
registra, pa se bodo vpisovale v register sklenjenih istospolnih 
partnerskih zvez, ki ga bo za svoje območje vodila pristojna 
upravna enota. V register se bodo v prehodnem obdobju vpisovali 
enaki podatki, kot se bodo po vzpostavitvi vpisovali v matični 
register. V tem času bosta bodoča partnerja priložila prijavi vse 
potrebne podatke, kijih ZIPZ določa za sklenitev zakonske zveze. 
Minister, pristojen za upravo, bo v štirih mesecih po uveljavitvi 
ZIPZ predpisal obliko in vsebino registra sklenjenih istospolnih 

partnerskih zvez, ki ga bodo v prehodnem obdobju vodile up' 
enote ter vrste in vsebino potrebnih obrazcev za izvajanje z . 
v navedenem obdobju. Štirimesečni rok za začetek velja . 
zakona je potreben zaradi zagotovitve ustreznih listin ko 
usposobljenost matičarjev in uradnih oseb za vodenje pos P 
registracije istospolnih partnerskih zvez. Ko se bo matični ^ 
ter začel voditi v skladu z zakonom o matičnem registru, Pa a 
upravne enote po uradni dolžnosti vnesle podatke iz ' * 
sklenjenih istospolnih partnerskih zvez v matični register- 

Končni določbi vsebujeta pravilo, da se bodo glede P090iB\^ 
mora izpolnjevati oseba, ki jo načelnik upravne enote P°^f0 
za sklepanje istospolnih partnerskih zvez, minimalnih stan 
za uradne prostore in njihovo opremljenost, načina in P°na^} 
javnega sklepanja istospolnih partnerskih zvez, višine 'n </ 
plačila za pooblaščeno osebo in matičarja ter druga vpr ^ 
zvezi s postopkom sklenitve istospolnih partner injS\et, 
uporabljal poseben pravilnik, ki ga je dolžan predpisati 
pristojen za upravo, v roku štirih mesecev. 
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Predl °g 

*A SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 2. DO 5. TOČKE 

J&VEGA ODSTAVKA 68. ČLENA IN 84. ČLENA 

fAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

(^ L. RS, ŠT. 40/04 IN 139/04) (0RZDDP068) 

" 95 - IV 

°"^8n^borOVENUA 

C5S?*- 
nacionalne stranke 

^Deva; 

'(sklad, 

19- januar 2005 

■ pfedlog za sprejem avtentične razlage 

Obveščajo, da bo kot predlagatelj avtentične razlage 
omenjenega zakona na sejah delovnih teles Državnega zbora 
Republike Slovenije sodeloval prvopodpisani poslanec 
Slovenske nacionalne stranke Sašo Peče, poleg njega pa bo 
na sejah delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodeloval tudi poslanec Slovenske nacionalne stranke Boštjan 
Zagorac. 

Poslanci SNS: 

®'0venije e'Gnom Poslovnika Državnega zbora Republike 
avt®ntične

POdpisani P°slanci pošiljajo Predlog za sprejem 
iri č|en ra2,a9e 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena 
^ je bii obi 

a Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, 
2°°4. <av'ien v Uradnem listu RS, št. 40/2004 z dne 20. 4. 
dn® 28.12 onmbe in dopolnitve Uradni list RS, št. 139/2004 z 2004. 

Sašo Peče, 
Boštjan Zagorac, 
Bogdan Barovič, 

Barbara Zgajner Tavš, 
Srečko Prijatelj, 

I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 
I. r. 

Zmago Jelinčič Plemeniti, I. r. 

NASL0V ZAKONA 

?rK°n o h 
•št' 40/DnAKU 00 DOHODKOV PRAVNIH OSEB (Ur. hu'2004, Ur. I. RS št. 139/2004) 

N 

AVTeNTIčnaEN0V' ZA katere se predlaga 

(J) I 
68. člen 

(davčni odtegljaj) 

"*°v re2iden^Una' ocl'09ne in plača po stopnji 25% od n" in nerezidentov - razen dividend in podobnih 

dohodkov, razdeljenih preko poslovne enote nerezidenta, ki se 
nahaja v Sloveniji - ki imajo vir v Sloveniji, in sicer od: 

1. dividend in podobnih dohodkov iz 72. člena tega zakona; 

2. obresti, razen obresti: 

a) od kreditov, ki jih najema, in vrednostnih papirjev, ki jih izdaja 
Slovenija; 

b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev s 
strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom, ki ureja 
zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, 
za katera po navedenem zakonu daje poroštvo Slovenija; 
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c) od kreditov, ki jih najemajo banke od drugih bank; 

3. plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, 
patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic 
in drugih podobnih dohodkov; 

4. plačil za zakup; 

5. plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta 
plačila pripadajo drugi osebi. 

(2) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega 
odstavka tega člena plačanih: 

1. Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji; 

2. Banki Slovenije; 

3. zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno 
številko; 

4. zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od dohodkov, 
ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali preko poslovne 
enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, 
če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti. 

Razveljavitev (Uradni list RS, št. 54-2537/2004) 

(glej opombo (1)) 

((3) Če je v mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja dohodka določena drugačna davčna stopnja kot v 
tem členu, se neposredno uporablja davčna stopnja iz teh pogodb. 
Za to upravičenje je potrebno predložiti dokazila, v skladu z 
zakonom, ki ureja davčni postopek, da se izplačilo resnično 
izplačuje prejemniku, ki je rezident države, s katero je sklenjena 
pogodba.) 

84. člen 
(uporaba 68. člena tega zakona) 

(1) Določbe 68. člena tega zakona se ne uporabljajo za P13?^ 
2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, 
obračunana za obdobja pred 1. januarjem 2005. 

-akona 
(2) Podtočka c) 2. točke prvega odstavka 68. člena tega ^ 
se ne uporablja za obresti iz pogodb, sklenjenih P° 
uveljavitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. 

III. RAZLOGI ZA AVTENTIČNO RAZLAGO 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadal'®Vp0vo 
ZDDPO-1) v 2. do 5. točki prvega odstavka 68. člena 
uvaja obveznost izračuna, odtegnitve in plačila da b0 
odtegljaja od obresti, od plačil za uporabo ali pravico do u^rUgih 
avtorskih pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov m | za 
premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov, od P 
zakup in od plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali šp 
če ta plačila pripadajo drugi osebi. V skladu s končno se 
prvega odstavka 89. člena ZDDPO-1 se 68. člen, v ^od 
nanaša na plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka, upo ^ ^ se 
1. januarja 2005 dalje. V skladu s 84. členom ZDDP eg3 
določbe 68. člena ne uporabljajo za plačila iz 2. do 5. toč pf0d 
odstavka 68. člena ZDDPO-1, ki so obračunana za ob 
1. januarjem 2005. 

. i« snore 
Žal so omenjene določbe nejasne in bodo povzroča« _-anje, 
njihovi uporabi. Zakonodajalec mora zato odgovoriti na ^^pega 
ali se obveznost izračuna, odtegnitve in plači'3 p01. 
odtegljaja nanaša na vse dohodke, obračunane za ob s|jt na 
januarju 2005, ne glede na to, kdaj so bili sklenjeni prav ^ ^ s6 
podlagi katerih se ti dohodki obračunavajo in plačujejo, 
nanaša le na dohodke, obračunane za obdobje p° ■ pOSloV. 
2005, ki se obračunavajo in plačujejo na podlagi prav ^ 
sklenjenih po začetku veljavnosti ZDDPO-1, torej po -.j v V 
Predvidevamo, da namen zakonodajalca ni bil P° |Zračufla' 
obstoječa pravna razmerja in da se obveznos a£jot1o#' 
odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja nanaša le n zai^ 
obračunane na podlagi pravnih poslov, sklenjenih P 
veljavnosti ZDDPO-1. 

IV. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE 

Predlog besedila avtentične razlage 2. do 5. točke prvega 
odstavka 68. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb se glasi: 

Davek po stopnji 25% (davčni odtegljaj) se ne izračuna, odtegne 
in plača od dohodkov rezidentov in nerezidentov iz 2. do 5. točke 
prvega odstavka 68. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb, če so ti dohodki nastali na podlagi pravnih poslov, sklenjenih 
pred začetkom veljavnosti tega zakona. Ker je Zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb začel veljati 21.4.2004, obveznost plačila 
davčnega odtegljaja ne nastane za dohodke in 2. do 5. točke 

o ti d°h d 
prvega odstavka 68. člena tega zakona, če ^j^jeni11 Pre 

obračunani in plačani na podlagi pravnih poslov, s 
21.4. 2004. „ o 

o, Aiena Z®* Predlog besedila avtentične razlage 84. ci 
davku od dohodkov pravnih oseb se glasi. 

Določba o obveznosti izračuna, odtegnitve in P'^gg 
odtegljaja se ne nanaša na plačila iz 2. do 5. točke P K' 
68. člena Zakona o davku od dohodkov Pravn ^pih P°fg1. 
oziroma bodo obračunani in plačani na podlagi P ^ .g pr® 
sklenjenih pred začetkom veljavnosti tega zako 
4. 2004. 
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SPREMEMBAH in dopolnitvah sklepa o 

3 določitvi števila mest poslanskih 

•JOPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA 

®0RA REPDBLIKE SLOVENIJE IN O 

°°10ČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM 

^■PADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN 

^PREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES 

DRŽAVNEGA ZRORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

krt, 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik 

Številka: 020-02/92-28 
Ljubljana, dne 14.1.2005 

SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST 
POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN O DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA 
PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

Na podlagi 5. alinee šestega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.l. RS, 
št. 35/2002 in 60/2004) je Kolegij predsednika Državnega zbora na 10. seji, dne 1 
januarja 2005, sprejel naslednji 

SKLEP 

o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin ^ 
delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, 
jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora 

Sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega 
Republike Slovenije in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednic ^ 
in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora (Poročevalec 116/2004 
123/2004) se spremeni in dopolni v naslednjem: 

a) v toč ki 3. /KOMISIJA ZA NADZOR PRORA ČUNA IN DRUGIH J A VNIH FINANC/ 

- se črta besedilo: 

"Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Nove Slovenije." 

- in se nadomesti z besedilom: 

jalnih 
"Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Združene liste soc 
demokratov." 

b) v točki 5. /KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE iN 
MOŽNOSTI/ 

- se črta besedilo: 
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"Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne 

oemokracije Slovenije." 

in nadomesti z besedilom: 

Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Nove Slovenije." 

'■k Si 
*'2005 
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Obv 
©stila 

8 SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

*LES DRŽAVNEGA ZDORA RS 

OrihQr 23 del0, družino'socialne zadeve in invalide 

-Orih za visoko šo'stvo, znanost in tehnološki razvoj 
. DJJor za zadeve Evropske unije 

Ql)0r za zunanjo politiko 

OBVESTILO o spremembi sestave delovnega TELESA ŠT. 8 

DELOVNO TELO ODBOR ZA DELO DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN INVALIDE 

.POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

——  NOVI ČLAN MAG. TOMAŽ ŠTEBE 

.DOSEDANJI ČLAN MILENKO ZIHERL 

^SPREMEMBA velja OD VKLJUČNO 6.12.2004 

Uar?oos 
L 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 9 

DELOVNO TELO ODBOR ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN 
TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRAN KE__—- 

NOVI ČLAN MAG. TOMAŽ ŠTEBE  ^ 

DOSEDANJI ČLAN PAVEL RUPAR   

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 6.12.2004  

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 10 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJ|_- 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANCU-- 

NOVI ČLAN MAG. TOMAŽ ŠTEBE  — 

DOSEDANJI ČLAN JOŽEF JEROVŠEK   

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 6.12.2004  - 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. *7 

DELOVNO TELO 

POSLANSKA SKUPINA 

NOVA ČLANICA 

DOSEDANJA ČLANICA 

SPREMEMBA VELJA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANJ 

POLONCA DOBRAJC 

ALENKA JERAJ 

OD VKLJUČNO 20.1.2005 
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IMENOVANJU državnega zbora 

^PUBLIKE SLOVENIJE V MEDNARODNIH 

PARLAMENTARNIH INSTITUCIJAH TER V 

^NARODNIH ORGANIZACIJAH IN 

^NARODNIH TELESIH 

&«ZBOR 

^BVilka. 
LilJb|iana0d

20'02/92-28 

i Si, ,'1'2005 

ib^aCKJsw?nika davnega zbora je na podlagi šeste alineje 
r,aJ

a Repub|i,a 21 ■ člena in na 275. člena Poslovnika Državnega 
®dnji: 

6 Slovenije na 11. seji dne 21.1.2005 sprejel 

°'Men SKLEP 

*EpUBn DELEGACIJ DRŽAVNEGA ZBORA 
PARlamc SLOVENIJE V MEDNARODNIH 

Medica ^TARNIH institucijah TER V 
«.?0DNIH ORGANIZACIJAH IN 
mednarodnih TELESIH 

Dele 
v^Par£dr*avne9a zbora Republike Slovenije a"ientarni skupščini Sveta Evrope 

sestavljajo: 

SS& Bebl0r' Ps PK LDS 
^ Mau. - c'er Dolinar, PS NSi 

la- PS ZLSD 

nadomestni član Dimitrij Kovačič, PS SDS 
nadomestni član Jakob Presečnik, PS SLS 
nadomestna članica Barbara Žgajner Tavš, PS SNS 

Delegacijo Državnega zbora Republike Slovenije 
v Parlamentarni dimenziji Srednjeevropske 

pobude sestavljajo: 

vodja Ciril Testen, PS NSi 
član Jože Tanko, PS SDS 
član Milan Petek, PS PK LDS 

Delegacijo Državnega zbora Republike Slovenije 
v Parlamentarni skupščini Organizacije za 

varnost in sodelovanje v Evropi sestavljajo: 

vodja Roberlo Battelli, italijanska narodna skupnost 
član Branko Marinič, PS SDS 
član Franc (Feri) Horvat, PS ZLSD 

nadomestni član Anton Kokalj, PS NSi 
nadomestni član Janez Kramberger, PS SLS 
nadomestni član Milan M. Cvikl, PS PK LDS 

'af*005 
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IV. v. 

Delegacijo Državnega zbora Republike Slovenije 
v Parlamentarni skupščini NATO sestavljajo: 

vodja Branko Grims, PS SDS 
član Franc Kangler, PS SLS 
član Anton Anderlič, PS PK LDS 

nadomestni član Stane Pajk, PS SDS 
nadomestni član Franc Capuder, PS NSi 
nadomestni član Milan Petek, PS PK LDS 

Delegacijo Državnega zbora Republike Slovenij 
Skupščini Zahodnoevropske unije - EvropsK 

medparlamentarni varnostni in obrambni skup 
sestavljajo: 

vodja Zmago Jelinčič Plemeniti, PS SNS 
član Rudolf Petan, PS SDS 
član Anton Anderlič, PS PK LDS 

nadomestni član Robert Hrovat, PS SDS 
nadomestni član Jožef Horvat, PS NSi 
nadomestni član Mihael Prevc, PS SLS 

France Cukjati, dr- ^ 
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ODGOVORI na poslanska vprašanja 

■N POBUDE 

P|SNfl POSLflNSKfl VPRAŠANJA IN POBUDE 

fJečeta')^'^nska Pobuda poslanca Saša 
jjilanu ? Inistru za šolstvo in šport dr. 

2 dne 3/12-2004: 
W ^2004 * 
%!'r 0tl'avil ra 9 SVS' 0snovne *>o|e Martina Konšaka v časniku 
datri^nara?^18 23 ifT1enovanie ravnatelja šole. V zakonitem '®°d prijav| P|s Prijavil° enajst kandidatov. Svet šole je ugotovil, 
Dne ^ 'enih kandidatov ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev. 

C? ra*9ovo[ '6 SVet šole v Pns'ojnos'i strokovnih sodelavcev 
3; 'đatih. Dne

6 ® kan(,'c,ati. Po razgovoru je sjedila razprava o 
izg|as 

611-2004 so strokovni sodelavci na tajnem 
Jqj 16 So i2g| ovali mnenje o prijavljenih kandidatih. Pozitivno 
Ojrj. j*' sledilj so°Va''Z dva'ndvaiset'rni glasov za kandidata Veleč 

s žestim,mU ®reriovec Damir z desetimi glasovi, Teršak 
« ' 'n '->ie'err|e'' Kranjc Cvetka s štirimi glasovi. 

^6^1 i® k 
J1® 0bčin6° yisi'° za volitve in imenovanja (KVIAZ) v okviru 

^ata Za 
arit)or (MOM) zaprosil za oblikovanje, mnenja avnatelja OŠ Martina Konšaka. 

V1Sv®'MOM- 
'9t '^enoj6!đne 20-12-2001 sprejel sklep, s katerim je za 

^ , a ,r' Predstavnike v svet OŠ Marina Konšaka. 
V;11.2004 i«,, 
** oflb> ij|a 

asedala KVIAZ MOM in, navKljub opozorilom 
^04» anie ha |V 0rTleniene komisije o pomanjkanju gradiva 
SvO6, Po rDoP'Sn'k 0 kandidatih s strani šole), prešli na 
^eilJktinenja' oceni> na podlagi individualnega, skrajno 
Sljrt*

a(lruiben90Sp9 ^ne Bučar 'n ^rez predhodnega mnenja 
fi a'u *a ra, 6 đ0iavnosti MOM, ter podali pozitivno mnenje ravnatelja Orehovec Damirju. 

* 

°Vanie šolsk>POln°ma nec,0Pus,n°. da se politika vmešava e9a sistem, in ker ocenjujem, da je politika 

"■200S 

SLS s tovrstnim početjem presegla vsako mejo dobrega okusa in 
zdravega razuma, vas naprošam, da se v okviru svojih 
pristojnosti, torej podajanju soglasja k bodočemu ravnatelju 
omenjene osnovne šole, držite izključno meril strokovnosti in 
primernosti, ter vas pozivam, da kriterij političnega lobiranja 
popolnoma opustite pri podajanju mnenj, soglasij v okviru 
imenovanj iz vaše pristojnosti. 

Prav tako sem prepričan, da politika lokalnih skupnosti ne sme 
prevagati pred odločitvijo same šole o izboru kandidata za 
ravnatelja. 

Odgovor z dne 16/12-2004:  

1. V skladu z drugim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 115/03 - uradno 
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZOFVI), je za ravnatelja 
javne šole lako imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko 
izobrazbo ter izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca 
na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet 
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik 
ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima 
opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi 
kandidat, ki nima ravnateljskoga izpita, mora pa si ga pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata. Izhajajoč iz navedenih 
pogojev, je za ravnatelje v osnovni šoli potrebno upoštevati določilo 
94. člena zakona, v skladu s katerim se za učitelje, knjižničarje in 
svetovalne delavce v osnovni šoli zahtevata visokošolska 
izobrazba ustrezne smeri in pedagoška izobrazba. Navedeno 
zakonsko določilo pa se navezuje tudi na Sklep o določitvi 
kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce-laborante v programih 
srednjih in osnovnih šol (Ur. I. RS, št. 42/95 in 68/95), ki se v delu, 
ki se nanaša na osnovno šolo, uporablja za program osemletne 
osnovne šole, in Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev 
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v devetletni osnovni šoli (Ur. I. RS, št. 57/99 in 8/01, 64/01 in 73/ 
03). 

2. Postopek imenovanja ravnatetelja je prav tako določen v 53. 
členu ZOFVI. Zakon v tretjem odstavku 53. člena določa, da 
ravnatelja imenuje in razrešuje svet javnega vrtca oziroma šole. 
K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra. 
Navedeno določilo pomeni specifično urejanje postopka 
imenovanja direktorja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, 
ki je urejeno v Zakonu o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/11 in 8/96, v 
nadaljevanju: ZZ). ZZ v 32. členu opredeljuje različne opcije v 
postopku imenovanja direktorja, tako, da našteva organe, ki so 
pristojni za imenovanje. Med drugim je v drugem odstavku podana 
možnost, da področna zakonodaja lahko določi, kateri organ daje 
soglasje v primeru, ko je za imenovanje ali razrešitev direktorja 
javnega zavoda pooblaščen svet zavoda. Na področju vzgoje in 
izobraževanja je, kot je bilo uvodoma navedeno, k imenovanju 
potrebno pridobiti še soglasje ministra. 

3. Svet zavoda si mora, v skladu z osmim odstavkom 53. člena 
ZOFVI, pred imenovanjem pridobiti mnenje učiteljskega zbora in 
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, 
kadar je ustanovitelj šole samoupravna narodna skupnost, pa 
tudi mnenje te skupnosti. Svet šole si mora mnenje učiteljskega 
zbora in mnenje lokalne skupnosti pridobiti o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja. Zakon določa 20-dnevni rok, v 
katerem sta učiteljski zbor oziroma lokalna skupnost dolžna dati 
mnenje o kandidatih. Po izteku navedenega roka lahko svet odloča 
brez teh mnenj. Mnenje je namreč le ena izmed okoliščin, ki 
pomaga svetu pri ugotavljanju ustreznosti kandidata, tudi z vidika 
sprejemljivosti v kolektivu in širšem okolju. Lokalna skupnost poda 
mnenje po posopku in na način, kot je to določeno s statutom, 
oziroma aktom, sprejetim na podlagi statuta. K zaprosilu za mnenje 
lokalne skupnosti svet šole priloži prijave vseh kandidatov, ki 
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja in s tem povezana dokazila; svet 

ko' ie 

lokalno skupnost za mnenje praviloma zaprosi istočasno, ^ 
za mnenje zaprosil učiteljski zbor; svet lokalni skup 
(naknadno) ni dolžan predložiti rezultatov o izidu glasov ^jj 
mnenju na učiteljskem zboru, saj gre za dve ločeni mne 
poda vsak organ zase, z vidika svojih pristojnosti. 

4. Soglasje k imenovanju, kot sklepna faza postopka imen°|L;el< 
ravnatelja, v obliki ministrovega akta, predstavlja formalni zai 
v postopku imenovanja ravnatelja; v tej fazi ima minister dis ^ 
pravico in se v tem okviru opredeli, ali bo dal pozitivno ali neg ^ 
soglasje. V tem delu postopka minister vedno preveri, aH ^ 
temeljnih formalnih predpostavk, v zvezi z izPe|jav0 vanja> 
(objava razpisa, izvedba in potek postopka ir"®n

jn natej 
obveščanje kandidatov), izpolnjeni pogoji, ki jih ZOFV , za 
podlagi izdani podzakonski akti zahtevajo za kan 
ravnatelja. 

, „povadi" 
V kolikor je, pri obravnavi vloge za izdajo soglasja k i sveia 
ravnatelja, ugotovljeno, da s strani pristojnega organa, 53. 
šole, imenovani kandidat ne izpolnjuje zahtevanih P°90' jjjvneS8 

členu ZOFVI, to pomeni, da minister ne more izdati p 
soglasja k imenovanju. V tem primeru, namreč, kljub ze op ^e\i 
imenovanju kandidata, minister, z vidika varovan) ^0gi 
zakonitosti, opravlja "nadzorstveno" funkcijo in ,a5j9.To 
ugotovljene nepravilnosti poda z izdajo negativnega 
je torej specifičen pravni akt, ki predstavlja presojo gjce' 
odločitve sveta zavoda. Postopek imenovanja ravna e I v (eiri 
povezan z elementi delovno-pravnega razmerja, saj aVne9l 

primeru za javni razpis za prosto delovno mesto direk o I ^c 
zavoda, v tem kontekstu je zato tudi predvideno var 
pred delovnim sodiščem. 

ošte^1 w 

5. Vse navedeno bo minister, pristojen za šolstvo, up ^onša^- 
pri izdaji soglasja k imenovanju ravnatelja OŠ Martin 

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za 
pravosodje dr. Lovru Šturmu, z dne 6/12- 
2004:  

V Poslansko skupino Slovenske nacionalne stranke smo prejeli 
dopis Ministrstva za pravosodje v zvezi z ureditvijo vprašanja 
povračil materialne škode, ki so jo med drugo svetovno vojno na 
območju Slovenije povzročile nemške, italijanske in madžarske 
okupacijske sile. 

Zakaj pri obravnavi teh nerešenih problemov, poleg nemških, 
italijanskih, madžarskih okupacijskih sil, ki so med drugo svetovno 
vojno Sloveniji povzročile veliko materialno škodo, ne vključijo 
tudi hrvaških okupacijskih sil? 

Dejstvo je namreč, da je sosednja Hrvaška, kot nova ustaška 
država "Nezavisna država Hrvatska", skoraj takoj po kapitulaciji 
Kraljevine Jugoslavije pristopila k trojnemu paktu nacifašističnih 
sil Nemčije, Italije in Japonske in so v tej koaliciji, drugo svetovno 
vojno tudi izgubili. Še več, sodelovanje hrvaške v nacistični osi je 
bilo s Hitlerjeve strani tako cenjeno, da je Hrvaški, edini državi, 
poleg lastnega rajha, dovolil, da sama rešuje židovsko vprašanje. 

k8,V 

mi" 

V času druge svetovne vojne je Hrvaška izV s|0vens' 
zločinskih dejanj nad slovenskimi prebivalci, na

borj§čih. |e 

interniranci v hrvaških ustaških koncentracijskih orTlarvje ^ 
prisvojila določene dele slovenskega ozemlja. To, ozjroma 

vprašanj bivša komunistična oblast ni °dpira 'krivde- 
dovoljevala odpirati, sosednje države ne odvezuj ^ 

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke 
da je skrajni čas, da se tudi ta vprašanja odpr I 
razčistijo ter ustrezno rešijo. 

Odgovor z dne 6/1-2005: ___ 

Ministrstvo za pravosodje je v omenjeni zadevi P^gja s'1 

generalnega državnega pravobranilca, iz katereg ji 
eučjtvi d er.^f» 

Po mnenju državnega pravobranilstva gre, Pri zg°do'' ppj 
in pravnih okoliščin, v katerih je škoda nastala, tu ^ 
vprašanja, predvsem pa tudi za diplomatsko de o ^ 
in državami agresorkami. To velja toliko bol'.z pS. 
škode, ki jo je povzročila NDH na teritoriju drza ^sf° 
nastala leta 1941, je pridobila del slovenskega oz ^ do9° ^ 
dogovora med NDH in Nemčijo v letu 1941. 0 ^ega° 
Nemčija prenesla na NDH del okupiranega slo 
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a pravobranilstva sicer NDH tega ozemlja ni 
in okup,, a9resijo, je pa na njem vzpostavila jurisdikcijo i 

Povzrojg^? oblast. V tem smislu je NDH odgovorna za 

Vg| 
škodo, ki so jo povzročile okupatorske oblasti NDH. 

indar Pa NDH ni sodelovala pri podpisovanju mirovnega 

sporazuma dne 10. 2. 1947 v Parizu, ki je bil podpisan med 
zavezniki in hitlerjevsko koalicijo v Evropi. NDH je bila priznana le 
v okviru hitlerjevske koalicije in je s koncem II. svetovne vojne 
nehala obstajati. Državno pravobranilstvo ne razpolaga s podatki 
glede morebitne ureditve njenega pravnega nasledstva. 

j6lin» P°slansko vprašanje poslanca Zmaga 

*ad6°ICa Plernenitega ministru za notranje 
ŽQ0^e 9- Dragutinu Mateju, z dne 6/12- 

^ko je m 
n°rrri6 jn 9°os. da v Sloveniji, kjer praviloma veljajo pravne 
'av<Hiih Dr

P
h
ravi'a delovanja, s strani vodilnih delavcev v javnih 

Nag, d , a'a do nepravilnosti oz. šikaniranja sodelavcev, ki, na 
aznega materiala, prijavijo kršitelja? 

e*ap' vSloVer|s ,®r delavke ljubljanske porodnišnice (članek je objavljen 
Prist°jnim o novicah' dne 4.12.2004), ki je opazila in tudi prijavila v^ie vs0te

r?,anorn s°delavko, babico, osumljeno domnevne kraje 
nav*očn aria- Gre za prispevke, ki so jih očetje plačevali 

>,ki za°* Pfi porodu. Na nepravilnosti naj bi opozarjali tudi 
p°trdiii t^

6 Prispevke niso dobili nobenega potrdila, kar 
°9od|<u j udi v policijski preiskavi. Porodnišnica je po tem 

l^j Uvedla obvezno izdajo potrdila o plačanih prispevkih. 

?e'avkoiaJl
j
Skemu °dkritju denarnega primanjkljaja, pa se je za 

re9anjan: 'e Prevaro prijavila, pričelo na delovnem mestu 
'silietia gJ...0' da je bila slednja, zaradi nevzdržnega stanja, 

r!
ntrasoSe" na bolniški dopust. Še več,'v vodstvu Kliničnega 
žrr,6r Dro 

0 odločili, daje potrebno delavko, zaradi "umirjanja 
Pestiti na drug oddelek. 

■ 9 zrn 
JPro,i nje?3"19 in^kaniranja, ki ga je bila deležna poštena delavka, 

9fl9 ^asti irf!!rn''ena babica vložila tožbo, zaradi omadeževanja 
V p* dobrega imena. j j ^ 

' Podobnim dogodkom, iskreno upamo, da bo 
9 nj Podiaoi na Podlagi pravičnosti in veljavnih predpisov in 

Političnih, prijateljskih oziroma drugih preferenc. 

22/12-2004: 

a Moste je dne 27.02.2004 prejela pisno 
službe Kliničnega centra v Ljubljani, v kateri so 

prijavili več sumov storitve kaznivih dejanj tatvin denarja, katera 
naj bi bila izvršena v ljubljanski porodnišnici na Šlajmerjevi ulici 
štev.3. Opisanih dejanj je bila že v prijavi znana osumljenka, 
medicinska sestra - babica v SPS Ginekološki kliniki Ljubljana. 
Na podlagi podane prijave so policisti PP Ljubljana Moste pričeli z 
zbiranjem obvestil in ugotovili, da je imenovana utemeljeno 
osumljena treh kaznivih dejanj poneverb, po členu 245/I in III KZ. 
Vsa tri dejanja je izvršila tako, da je dne 07.01.2004, 20.01.2004 
in 10.02.2004, kot dežurna medicinska sestra v triažni ambulanti 
SPS Ginekološke klinike - ljubljanske porodnišnice na Šlajmerjevi 
ulici 3 v Ljubljani, sprejela tri bodoče očete, ki so na porod pripeljali 
soproge in vsem trem, proti plačilu 4.000,00 SIT, izročila le obrazec 
z navodili, medtem, ko blagajniškega prejemka za prisotnost 
očetov pri porodu ni izdala. V vseh treh primerih si je T. K. navedeno 
vsoto denarja, ki ji je bil zaupan v zvezi z njenim delom, protipravno 
prilastila. Na podlagi vseh ugotovitev je PP Ljubljana Moste zoper 
osumljenko T. K. na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala 
kazensko ovadbo, pod št. D765214/K416270, z dne 27.05.2004. 

Policisti PP Ljubljana Moste so o izvedenih ukrepih v 
predkazenskem postopku, v skladu z Usmeritvami za obravnavo 
oškodovancev kaznivih dejanj, pisno obveščali odgovorno osebo 
KC v Ljubljani. Policisti PP Ljubljana Moste, v sodelovanju s KC 
Ljubljana, še nadaljujejo s pregledom porodne knjige in z zbiranjem 
obvestil zoper osumljeno medicinsko sestro, saj je podan sum, 
da si je imenovana, na zgoraj opisani način, v letih 2002 in 2003 
protipravno prilastila več zneskov, ki so jih vplačali očetje ob 
porodu, vendar, do sedaj njihova identiteta še ni bila ugotovljena. 
Po opravljenem preverjanju bodo policisti PP Ljubljana Moste, na 
podlagi zbranih obvestil, na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
podali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe 

Glede kadrovskih zamenjav in nesoglasij znotraj Ginekološke 
klinike KC Ljubljana vam odgovora ne moremo posredovati, saj je 
to v pristojnosti vodstva KC Ljubljana. Prav tako policija ne poseduje 
nobenih podatkov v zvezi tožbe, katero naj bi zoper prijaviteljico 
vložila domnevna osumljenka, saj gre v danem primeru, 
najverjetneje, za civilno pravno razmerje oziroma zasebno tožbo. 

L. 
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Pisna poslanska pobuda poslanca Saša 
Pečeta ministru za delo, družino in socialne 
zadeve mag. Janezu Drobniču, z dne 8/12- 
2004:  

V zadnjem obdobju se je na območju Mestne občine Maribor 
pojavila velika potreba za izvajanje socialne oskrbe in pomoči na 
domu, ki so jo, do sedaj uspešno, z organiziranim pristopom 
strokovnih služb izvajali javni centri za pomoč na domu. Ob tem 
je potrebno poudariti, da brez pomoči subvencioniranja zaposlitev 
na tem področju, s strani resornega ministrstva, javni centri ne bi 
mogli delovati in opravljati svojega poslanstva. 

Z 31.12.2004 se izteče subvencioniranje plač s strani Zavoda za 
zaposlovanje. Zato ministra za delo, družino in socialne zadeve 
pozivamo, da, v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti, tudi v 
bodoče, vsaj za nadaljnja 3 leta, zagotovi subvencioniranje plač 
za približno osemsto izvrševalk tega dela. 

V Poslanski skupini SNS smo, namreč, prepričani, da so centri 
za pomoč na domu, s svojim dosedanjim delom, dosegali izjemne 
rezultate, zato velja obenem opozoriti tudi na velike težave in 
škodo, kar bi nastalo z ukinitvijo oziroma krčenjem tega programa. 

Dne 3.12.2004 so vas za subvencioniranje zaposlitev v javnih 
centrih za pomoč na domu zaprosili tudi s strani Mestne občine 
Maribor. Glede na to, da gre za sorodno zadevo, vas naprošam 
za ustrezno rešitev oziroma pozitiven odgovor. 

RS, št. 67/01) in 2002 (Url. I. RS, št. 43/02), izva,a ^'ter 
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na iQg;afli 
osebne asistence in oskrbovanja invalidnih oseb - P 
"Invalidi - invalidom", katerega koristniki so tudi izvajalci 
varstvenega programa Pomoč na domu na obmocj 
Maribor. 

ornoći 
V programu Subvencioniranja zasposlitev pri izvaj8^1^^ .nam 
na domu se z nadomestitvijo plače, določenim s .0vanje 
brezposelnih oseb, vzpodbuja novo zaposlovanje in|Z®1 oS0b. 
možnosti zaposlovanja težje zaposljivih brezPose b|,anjaza 

Brezposelne osebe, ki so končale program usposa .zvaja|cu 
oskrbovalke, so se z nadomestitvijo plače zaPos'"0 ^ u 
socialno varstvenega programa Pomoč družini na do 

V okviru podprograma "Invalidi - invalidom" se sp°^gporr"^ 
zaposlovanje na področju osebne asistence in druge o 
osebam z motnjami v duševnem in/ali telesnem raz 

V skladu z 31. členom Pravilnika o izvajanju uk^®EfVgo/04)ifl 

politike zaposlovanja (Ur. I. RS, št. 64/01, 31/03,135 trala 

upoštevanjem razpisnih pogojev, zgoraj navedeni g p0godb° 
največ tri leta in se lahko podaljša, če se delodajalec w0pa- 
zaveže, da bo upravičenca zaposlil za dvojno dobo tra) 

Izvajalci socialno varstvenega programa Pomoč družin' 06 
ki so bili izbrani na zgoraj navedenih javnih razpi ' politi*6 

izteku triletnega obdobja, v okviru Programa ak i da|jjanl8 

zaposlovanja za leto 2005, lahko podali vlogo za
apOslovan'0' 

trajanja ukrepa, katero bodo vložili na Zavod RS za z 

Odgovor z dne 16/12-2004: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru aktivne 
politike zaposlovanja, na podlagi javnih razpisov iz let 2001 (Ur. I. 

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve g. Dragutinu Mateju, z dne 9/12- 
2004: .  

V železarni Štore so 25. novembra 2004 stalili približno tono 
zaseženega starega orožja. Gre za t.i. mednarodno humanitarno 
akcijo Fontana miru, za katero so v omenjeni železarni izdelali 
1.025 kilogramov težak odlitek. 

Pozivamo, da nam posredujete seznam vsega orožja in vse 
podatke o orožju, ki so ga tako brezkompromisno prepustili 
uničenju. 

Na kateri pravni podlagi je železarna Štore lahko stalila tako veliko 
število starega orožja? 

Odgovor, z dne 24/12-2004: 

V mesecu marcu 2004 je g. Michael Whitely, naTgVah 
okrožju Ashtabula v državi Ohio v Združenih 
ki je tudi koordinator mednarodnega projekta IM ugh E zj 
tional Millennium Police Reduction Of Violance ^in|strs,v .0 v 
tion), ki se bori za zmanjšanje nasilja v sve . sOCjelo^ ^ 
notranje zadeve Republike Slovenije zaprosi «f0ni 
njihovi simbolni aktivnosti izgradnje tako imeno 
fontan miru". 

ia s ,eroriz<W 
Fontana miru simbolizira nasprotovanje .nj0ni^ j^iC 
kriminaliteto pogojenemu nasilju v svetu tako, -lZ tero^d« 
uporabi litino s taljenjem uničenega orožja, ki|Z 0 irska P' ^ 
ali kriminalnih dejanj. Na podlagi ameriško - se ^itol0^. ijfP 
je bila prva tovrstna fontana, katere osrednji de ^ern ^ ^ 
feniks, zgrajena in svečano odkrita na Severn „ so up0 

2002 v mestu Coleraine, za njeno izdelavo P or0jja. 
stotine kosov v ZDA zaseženega in unićeneg 

ifl 
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Pobud"' '6ta ie v okviru severno irskega parlamenta nastala 
^ružs' da Se prične s postopkom zbiranja zaseženega orožja v 
nasta| nem kra|ies,vu Velike Britanije in Severne Irske. Talino, 
,o ° 2 Ur|ičenjem orožja, bi namenili izgradnji druge feniksove 
0fgan

e m'ru' ki bi jo postavili v Združenih državah Amerike. 
Avstrijo3!?^ akciie so v tej fazi k sodelovanju povabili tudi policije 
Italije i 9''e' Hrvaške, Češke, Danske, Francije, Nemčije, 
SvftHoL Ul<S6,rn')ur9a. Nizozemske, Poljske, Slovaške, Slovenije, in Švice. 

Pfoje^S,u 20^4 so Slovenijo v okviru te pobude obiskali trije člani 
nev|ad 

a' koordinator g. Michael Whitely ter koordinatorici 
ga. Ljnd ameriškega gibanja Inspirational Media International, 
osebno r°y 'n ga. Sue Fer ran. Pobudo nove fontane miru so 
Policijo PpBCls,av'''ter ponovno povabili k sodelovanju slovensko 
Postavi. ovedali so tudi, da je najverjetnejša lokacija njene 
ie strrriD ® zvezna država Pennsylvania, in sicer na mestu, kjer 
2Da ii 9avil° letalo, ki so ga v okviru terorističnega napada na 
ta|ine že Sep,embra 2001 ugrabili teroristi. Postopek pridobivanja 
Waie$a P°teka v okviru policij Severne Irske, Anglije, Škotske in 

ePrav iP rav soc'e|ovanje policij daje temu projektu velik pomen, 
'^njšev '3ns'5evek simboličen, je cilj plemenit, human in jasen: ani® nasilja v svetu. To je tudi glavno vodilo projekta. 
Sotle|ovanie 
S,r°žkovn h nske P°'iciie v Projektu ne predstavlja pravnih, 
^e'6zarnaV" '°9'sti^n'h problemov, v njem pa sodeluje tudi 
^deve na 6' k'er se za P0,rebe Ministrstva za notranje 
'^aja u'nji Podlagi sodnih, upravnih in prekrškovnih odločb, redno 
2 *akon0r)jn'e orožia- Gre, namreč, za tisto orožje, ki je, v skladu 
Pos,0Pkih ' PrePovedano, zaseženo v kazensko pravnih 
^'opkih' V po.s,0Pkih pri sodniku za prekrške, ali v upravnih 
'Prodaje b'" ler ne more Predmet pravnega prometa 
oa'oebe'u r

t
ezP'aćne9a odstopa). Tako orožje se, na podlagi Ur|iSenj6 Df 
rezne9a organa, brezpogojno komisijsko uniči, 

f°eršnjeqa 
S9 izvede s taljenjem v plavžu železarne, v okviru 

°vin. rednega postopka taljenja večjih količin odpadnih 

?rožj8 j6 
,0re Steei 'd Un'^eno 25- novembra 2004 v železarni podjetja 
°tranje 2 

0 0 v ^torah v navzočnosti komisije Ministrstva za 
c?s,avnik0

adeve' Predstavnikov slovenske policije in 
%ktu. p0 y arneriške policije, ki sodelujejo v tem mednarodnem 
Jfererr, j6 turi°

nčanem Postopku je železarna izdelala odlitek, v 
v 

e®l d.o.0 j ' simbolna količina uničenega orožja. Podjetje Štore 
^nosti r\r na sv°ie stroške odlitek, ki praktično nima tržne 

'• Popeljalo v ZDA. 

Navodilo o ravnanju z izročenim, najdenim, zaseženim in odvzetim 
orožjem, št. 1343-01-216-54/2002, ki ga je izdal minister za 
notranje zadeve in je začel veljati 1/12-2003, v svojem 14. členu 
podrobno opisuje ravnanje z orožjem po končanem postopku po 
pravnomočnosti odločbe sodišča oziroma sodnika za prekrške. 
Če se, po odločbi sodišča oziroma sodnika za prekrške, orožje 
in strelivo odvzame, o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem odloča 
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve. 
Komisija orožje, o katerem odloča, lahko razvrsti, za prodajo, 
uničenje, podaritev, trajno zbirko in za operativne potrebe policije, 
če orožje ustreza predpisom, ki urejajo opremo policije. Orožje 
zgodovinske, umetniške oziroma znanstvene vrednosti lahko 
komisija razvrsti po določbah le po predhodnem mnenju 
ministrstva pristojnega za finance in ministrstva pristojnega za 
kulturo. Za orožje, ki ga komisija razvrsti v prodajo ali uničenje, 
mora pristojna služba policije poskrbeti, da se odda v prodajo 
oziroma v uničenje. 

Pripominjamo, da med uničenjem orožja ni bilo orožja zgodovinske, 
umetniške oziroma znanstvene vrednosti, ali rožja, ki je bilo 
komisijsko razvrščeno za prodajo. 

Policija je v konkretnem primeru ravnala skladno z Navodilom o 
ravnanju z izročenim, najdenim, zaseženim in odvzetim orožjem 
in po komisijski razvrstitivi orožje oddala v uničenje. 

Nova fontana bo osrednji del relativno velikega spominskega 
kompleksa, ki ga bo sestavljal relief sveta s kontinenti in državami. 
V njegovem ozadju bodo izobešene zastave držav, ki bodo 
prispevale litino uničenega orožja, iz katerega bo izdelan osrednji 
del fontane: mitološka ptica feniks, kot simbol novega, iz ognja in 
pepepla vstajajočega življenja. 

Prav je, da v tem, simbolnem in k humanim ciljem usmerjenemu, 
projektu sodeluje tudi Policija Republike Slovenije in tako sprispeva 
svoj skromni del v mozaik svetovnega boja proti terorizmu in 
nasilju. V slovenski policiji verjamemo, da lahko v tem prizadevanju, 
tako kot policije drugje v svetu, pričakujemo podporo drugih 
državnih organov, nevladnih institucij in, nenazadnje, vseh 
državljanov, ki hočejo in imajo pravico živeti v varnejšem svetu. 

Priloga, t.j. seznam orožja, ki je bilo uničeno, je na vpogled v 
glavni pisarni Državnega zbora Republike Slovenije. 
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Pisna poslanska pobuda poslanca Srečka 
Prijatelja Vladi Republike Slovenije, z dne 
14/12-2004:   

Na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo za spremembo 
obstoječega zakona o veteranih. 

Po mnenju Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke je 
namreč nujno potrebno v določbe obstoječega zakona vključiti 
tudi pripadnike Civilne zaščite in vpoklicane delavce slovenskih 
železnic. 

Omenjeni državljani Republike Slovenije so bili v času 
agresorskega napada prav tako izpostavljeni nevarnosti 
agresorjev, poleg tega pa so mnogi izmed njih svoje delovne 
obveznosti, za svojo in sodržavljanovo zaščito, opravljali 
oboroženi. 

Odgovor, z dne 13/1-2005: 

Z Zakonom o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95, 108/99, 
47/02 - odločba US in 76/03), z njegovim 1. členom, je vojni vet- 
eran opredeljen kot oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za obrambo 
Republike Slovenije, kot oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo v policijskih enotah opravljala naloge s 
področja varnosti Republike Slovenije, oziroma kot oseba, ki je 
bila, na podlagi odločitve pristojnega organa ali poveljstva, v skladu 
s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor. Po šesti alinei 
2. člena zakona, ki pomeni konkretizacijo omenjene splošnejše 
opredelitve, je vojni veteran pripadnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije, policist, operativni delavec kriminalistične in 
obveščevalno - varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne 
zaščite, ter pripadnik enot za zveze republike in občin, ki je v 
vojaški agresiji na Republiko Slovenijo, v času od 26.6. do 
18.7.1991, opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije. 

Po veljavnem Zakonu o vojnih veteranih se, torej, status vojnega 
veterana zagotavlja osebam, ki so v vojaški agresiji na Republiko 
Slovenijo leta 1991 opravljale dolžnosti pri njeni obrambi, kot 
pripadniki nosilnih obrambnih sil. Poleg navedenih so bili z novelo 
zakona iz leta 1999, kot vojni veterani opredeljeni tudi člani 
predsedstva Republike Slovenije in člani republiške koordinacijske 
skupine in podskupin, ki so to dolžnost opravljali v času vojaške 
agresije, pa osebe, ki so že pred agresijo opravljale dolžnosti 
organizatorjev manevrske strukture narodne zaščite, oziroma 
so po njihovi odločitvi opravljale nekatere naloge narodne zaščite, 
ter delavci organov za notranje zadeve, ki so ob osamosvojitvi 
Republike Slovenije, kot pripadniki policijskih enot, opravljali naloge, 
povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, 
kriminalistične službe in varnostno - obveščevalne službe. Vojni 
veteran pa je tudi pripadnik bivše JLA, ki je, po nalogu pristojnih 

OQl iZV^r 
organov Republike Slovenije, od 17.5.1990 do 18.7.199 

vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne naloge 
Republike Slovenije. 

Glede na navedeno je evidentno, da se pripadnikom Civiln ^ 
po veljavnem zakonu resda ne zagotavlja status vojnega v 
Kar zadeva delavce Slovenskih železnic, oziroma ne* „ja 
Železniškega gospodarstva Slovenije, pa se že sedaj za*|žnosti 
status vojnega veterana tistim med njimi, ki so opravljalli ^ 
pri obrambi, kot oboroženi pripadniki narodne za j pri 
zagotavlja pa se ta status tistim, ki so opravljali do z jiz 
obrambi Republike Slovenije v okviru svojih delovnih na 
naslova delovne dolžnosti. 

■ že ZvezS 

V zvezi z navedenim je potrebno omeniti, da je d0 za 
veteranov vojne za Slovenijo v maju 2004 podala P 
spremembe Zakona o vpjnih veteranih, in sicer za 
imenovanega civilnega dela obrambe - državljanov 
Slovenije, ki so aktivno sodelovali v pripravah in izvajanju , ^e\0^ 
nalog v času agresije na Republiko Slovenijo, na Podla£j|nS|<iha' 
obveznosti in odločitev pristojnih republiških, Pokra,

na|ogein 

občinskih organov ter vojaških poveljstev (obrambne' bneg* 
delovne obveznosti iz obrambnih načrtov DPS in DO P 
pomena). 

0del°va 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v s 
z Ministrstvom za obrambo, proučilo pobudo Zveze 
vojne za Slovenijo, ter tudi že pristopilo k aktivnostim ^ v0jpi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zako 
veteranih. Pripravljalec predloga zakona, v zvezi z .^gja1 

kroga upravičencev do statusa vojnega veteran^'aStitis". 
spoznanja o utemeljenosti vključitve v zakon ^ 
upravičencev, ki so bili ob vojaški agresiji vključeni po10 , 
Republike Slovenije, kot izvajalci, katere od dolzn° |6gvoial» 
veljavnih predpisih o obrambi in zaščiti. Te pa so bile, P 
dolžnosti, katere nosilci so v zakon že vključeni, ^at1 

dolžnost, dolžnost delovati v civilni zaščiti in dolžno, 
službi za opazovanje in obveščanje. 

Po ocenah in stališčih Ministrstva za delo, družino ~  ta^ „d 
zadeve, kot pripravljalca predloga zakona, naj Dl.. 'tu(jjprv 

zakonsko določenih pogo|i r0sl|i 
lš .V1'8 

l91> 0p K" ■ IV|^UWIMW wiwiwmijvi • »«•-"" — — ——• — • — e|oV0fl'' 
naloge oziroma dolžnosti pri obrambi Republike .„rst 

vojnega veterana (in ob zakonsko določenih pogoj' j agretie 
zagotavljal, med drugimi, tudi osebam, ki so v voj 0pf8"*j 
Republiko Slovenijo, v času od 26.6. do 18.7.1 ' efiij0, , 
naloge oziroma dolžnosti pri obrambi Republike 
obvezniki delovne dolžnosti (tudi v železniškem 9 
Gre za osebe, ki so dejansko Izvajale naloge P tare za oseoe, KI so uejansnu i^vajaio uo—a; ■ pot" j 
republiške koordinacijske skupine in ko°rdinaclls .-g 0 # jjj 
skladno s Smernicami Predsedstva Republike S'°v . ^ prio ^ 
za pripravljenost. Status vojnega veterana pa bl jfl Jta^ «« 
tudi člani republiškega in občinskih oziroma rn®s.kj gtat> ^ 
civilno zaščito. Mestni in občinski štabi ter Repub' s0Sta^ ^ 
zaščite, ki je bila, po predpisih o obrambi in zase - 
obrambnega sistema, so bili aktivirani celotno o 
potekali oboroženi spopadi z JLA. 
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p „ a Poslanska pobuda poslanca Saša 

A ministru za zdravje spec.akad.st. 

2004 U ®ru^anu' ^r' med->z dne 14/12_ 

^Slavliam 
2vo{ne 

vam Pobudo za uvedbo in namestitev zvočnikov, 
'6-teh 9a sis,ema, oziroma pravilno - žfunkcionalno namestitev' 
Pacien/ aln'cah zdravstvenih ustanov za klicanje čakajočih 0v. ko so le-ti na vrsti za sprejem pri zdravniku. 

UstanovJ8'da V ®tevilnih primerih nihče od čakajočih v zdravstveni 
znano ž 08 Sliši'kdo 'e bil P°klican- čakalnice pa so, kot je splošno 
5 iakaioV3^0 ali tako'v večini zdravstvenih ustanov prenatrpane 
°P°2ortt t 

pacien,i- Obenem pa je na tem mestu potrebno 
starej§6' na Paciente z zmanjšano slušno sposobnostjo in 

P° "^iem vidika Da ■ rnneniu i® tovrstno ozvočenje potrebno, predvsem z 
Čakanje °len,ov' ki i'm obstoječe stanje v čakalnicah (dolgotrajno 
v2po(jbu^a pre9|0d in diagnozo), prav gotovo, ni v prid in 
0rnenjens °" 2at0 Pristojnega ministra pozivam, naj se o 
"^lemat'k Pređ'°9u čim Prei °Predeli in ustrezno uredi omenjeno 

9ovor 2 dne 10/1-2005: 
lni«rstv, 

Na 
^»ov. 2 matiko i© potrebno namreč pogledati z večih zornih 
^PojjavitJ3^'. sP®cifične narave zdravstvenega varstva, 
^'avstver,9 pristnih medsebojnih odnosov med bolniki in izvajalci 
'n ni'hovim6 deiavnos'i, kjer je pomembna pomoč posameznikom 
""" svojcem, se, namreč, v času zdravstvene obravnave 

0 za zdravje se z vašo pobudo delno strinja. 

$arn proce '° z et'čnimi dilemami. Pri tem procesu ne gre le za 
P[?stoPkov t Zdravli0nia. diagnosticiranja in drugih medicinskih 

i® Dn*-Lemvei' ,udi za posredovanje informacij, preverjanje, eznik razumel informacije, pomoč pri razmisleku in 

izbiri, ter varovanje integritete vsakega posameznika. In tukaj je 
najpomembnejše vodilo varovanje bolnikovih pravic, zlasti pravice 
do zasebnosti in zaupnosti (tudi osebnih in drugih podatkov in 
pisnega gradiva). Prav iz naštetih razlogov izvajalci zdravstvene 
dejavnosti ne podpirajo javnega glasnega klicanja bolnikov v 
čakalnicah po imenih in priimkih. So pa nekateri izvajalci to uredili, 
kot primer vam lahko navedemo Klinični oddelek za žilne bolezni 
v Kliničnem centu Ljubljana, kjer je veliko ostarelih, ki slabo slišijo. 

Glede na to, da je slovenski prostor majhen, je v čakalnicah 
običajno mnogo ljudi, kar pomeni dodatno večjo izpostavljenost 
bolnikov v javnem zdravstvenem zavodu. Govorilne naprave so 
moteče, hreščijo in starejšim to povzroča dodatni stres. Izvajalci 
zagovarjajo neposredni stik zdravstvenega delavca in bolnika, 
posebej je to zaželeno pri kroničnih bolnikih, kar pomeni, da 
medicinska sestra lahko pristopi k bolniku, ki ga že pozna in ga 
ne kliče glasno po vsem hodniku. 

Obstajajo tudi alternative, tako so se ponekod obnesli delno klicno 
- vizualni sistemi na izvlek zaporedne številke (kot ponekod v 
bankah) in nato prikaz te iste številke nad vrati ordinacije. Bolniki 
so to z naklonjenostjo sprejeli, ker imajo občutek, da je dobra 
organizacija, in da so pregledani po vrsti, kot so prihajali. 

Človekove pravice ter vrednote v zdravstvenem varstvu so 
povezane z ustrezno odgovornostjo delovanja, ki upošteva skrb 
za zdravje drugih in njihove pravice. Sleherni posameznik ima 
pravico do spoštovanja človeškega dostojanstva, do 
samoodločanja, do fizične in mentalne integritete, do osebne 
varnosti, do spoštovanja lastne zasebnosti, do spoštovanja lastnih 
moralnih in kulturnih vrednot, do varovanja zdravja, v skladu z 
ustreznimi ukrepi za preprečevanje bolezni, in za zdravstveno 
varstvo. 

Ministrstvo za zdravje bo naslovilo pobudo za ureditev postopkov 
klicanja v čakalnicah na vse izvajalce zdravstvenega varstva in 
jih pozvalo, da sisteme uredijo na način, ki bo spoštoval vse 
navedene etične in strokovne norme in bil prijazen do vseh 
vključenih. 
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Pisno poslansko všrašanje poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega ministru za notranje 
zadeve g. Dragutinu Mateju, z dne 20/12- 
2004: 

Kaj boste storili proti zlorabi policije v privatne namene, ki se, v 
vedno večji meri, pojavlja na Ministrstvu za notranje zadeve? 

Gre, namreč, za evidentne znake klientelizma, proti čemur se je 
nova oblast ostro postavljala v času volitev. Klientelizem se, 
pravzaprav, pojavlja iz naslovov bivših "Bohinčevih" kadrov, za 
katere bi težko rekli, da delajo za dobrobit Republike Slovenije. 
Generalni direktor Generalne policijske uprave gospod Anželj, 
naj bi, po nam znanih podatkih, poslal dopis kriminalističnim 
službam, po vsej Sloveniji, da naj zbirajo podatke za pripravo 
doktorata gospe Irene Gorenak, soproge sekretarja na Ministrstvu 
za notranje zadeve, gospoda Vinka Gorenaka. Kriminalisti se že 
tako pritožujejo, da imajo ogromno dela s preiskavo kriminalnih 
dejanj po Sloveniji, poleg tega pa so primorani še zbirati podatke 
za privatne osebe, pa čeprav gre za ženo gospoda sekretarja. 
Še bolj pa kriminaliste boli, da sta, tako gospa Gorenak, kakor 
tudi njen soprog, na dopustu v Avstraliji, medtem, ko morajo oni 
"pripravljati" doktorat. 

Predlagam ministru za notranje zadeve, da naj sankcionira in 
onemogoči takšno zlorabo policije, obenem pa mu predlagam, 
naj za zbiranje podatkov za gospo "sekretarjevo" raje uporabi 
tiste kriminaliste GPU, ki jih je poslal raziskovat "primer" 
specimnov. 

Odgovor, z dne 29/12-2004;  

Mag. Irena Gorenak, zaposlena v Sektorju za Pr,t0^i> 
direktoratu za policijo in druge varnostne naloge Ministrs ^ 
notranje zadeve, je 23.09.2004 naslovila na generalnega 
Policije dr. Darka Anželja prošnjo za soglasje za izvedbo anW j, 
na vzorcu kriminalistov na policijskih upravah in P°" 
postajah, ki delajo na področju klasične kriminalitete. 

pogon*' 
Mag. Irena Gorenak pod mentorstvom prof. dr. Milana r^ 
dekana Fakultete za policijsko varnostne vede, Prl>\ ^ 
doktorsko disertacijo s predvidenim naslovom »>P°vezan0 :ern ^ 
organizacijsko subkulturo in stili komuniciranja s sodelov® ' ^ 
odnosi s predstavniki zunanjih organizacij«. V tem ol aCjjsK" 
mag. Gorenakova proučevati povezanost med organi (oV 
subkulturo, cinizmom in komunikacijskimi stili krim'0 niKi 
slovenske policije, s sodelovanjem in odnosi s 
organizacij, konkretneje z odvetniki, tožilci, preiskovalnim' ^ 
delavci zaporov, delavci izobraževalnih institucij, Pre 

lokalnih skupnosti in delavci centrov za socialno delo- 
šnj0 $ 

Generalni direktor policije dr. Darko Anželj je podpisa'P rS|<« 
soglasje k anketiranju kriminalistov za potrebe d° ^ je 
disertacije mag. Irena Gorenak, z obrazložit^0' 8(1t 
obravnavana tematika zanimiva tudi za policijski mar| 9 
Policija je vedno podpirala znanstveno raziskovalno oe\ )ai<c 
jo bo tudi v prihodnje. Navedeni primer ni prvi. k'f^|jcije, "ot 

zaposlenim znotraj Ministrstva za notranje zadeve In 
tudi zaposlenim v zunanjih organizacijah in institucijah, om 
izvedba različnih anket. 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Nacionalne stranke dela za poslance iz 
^publike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni 
kampanji1 (v nadijevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in programa dela za izvrševanje 
revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. Sklep o izvedbi 
te revizije je bil izdan 13.7. 2004. 

*•1 Predstavitev revidiranca 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
sakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Nacionalne stranke dela za 
Poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament Nacionalna stranka dela. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih ali 
fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za volilno 
kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
^°Hlno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je Nacionalna stranka dela odprla 

4. 2004 pri Novi Kreditni banki Maribor d. d., Maribor, zapreti7 pa ga je morala 
naJkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila 
0 volilni kampanji. Nacionalna stranka dela gaje zaprla 9. 7. 2004. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Maijan Poljšak, predsednik Nacionalne stranke dela. 

*•2 Predstavitev revizije 

Oilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

Preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji ( v nadaljevanju: poročilo) in 

Preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. 

predmet revizije je bilo zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev iz 
Publike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je Nacionalna 
^a dela, kot organizator, predložila računskemu sodišču 13. 7. 2004. 

^vizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki jo določa ZVolK in ki daje razumno zagotovilo za 

Dm °J0 Pravihiosti financiranja volilne kampanje. Težišče revizije je bilo na preveijanju n°sti izkazanih zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo. Pri tem smo upoštevali 

2 U^ni list Rs-št- 62/94 in 17/97- 
3 Š. •» list Rs-St 40/04- 
4 (s/ , I04* 1/2004-13, z dne 26. 5. 2004. 
C'>217-9/2004-3. 
V" ZVolK 

118 ^en (najkasneje 29. 4. 2004). • C|en ZVolK (do vključno 12. 9. 2004). 

41 poročevalec, št. 5 



• 8 1 

določila omenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z določili ZVolK moramo pn 
organizatoijih, ki niso upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje, preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 
• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni. 

Pri izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preveijanja, ki izhaja iz določila ZVolK9, daje 
poročilo o poslovanju na računu organizatorja volilne kampanje, s katerega je prenesel sredstva na 
posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje 6 mesecev pred dnevom glasovanja 

Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 

poročilu, oziroma potrditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na 
posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa- 
Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja predložil 
poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je izdelano v 
skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo • 
poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 382.892 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 382.642 tolaijev. Do roka oddaje poročila je organizator zbral potrebna 
sredstva za kritje vseh stroškov volilne kampanje. 

Tabela 1 prikazuje izkazane zneske v poročilu in potrjene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2.1 in 2.2 tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
v tolggiii 

Opis postavke 

(1) 

Izkazi v$oU VsoU Potrjeni 
zneseV precenitev podcenitev Razlika znese poročilu 

(2) (3) (4) (5)-{3H4) (6)~(2H£)____ 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 382.892 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 382.642 

Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
za to leto 

Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 
daljši od 30 dni 

0 

0 

0 

382.892 

382.642 

0 

0 

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

" Drugi odstavek 24.a. člena in 24. b člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 19. člen ZVolK. 
11 Uradni list RS, št. 39/97. 



2-1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Obrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah12 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali oprostitve 
Plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 

Preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
Javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 

skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 

Pnspevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
c^av pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 382.892 tolarjev, 
^ Predstavlja prispevek fizične osebe. 

Pravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo potrjevali s 

Pogledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 
Popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev 
2 določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

*a P°dlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
f^Panjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne 
^^Panje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 382.892 tolarjev. 

2 2 
Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

vk'a^ena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje, 
jučno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 

Podajalci izdelkov. 

j^roŠki volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti. 
amen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje 3. To so vsa politično 

odi a sPoro&la >n druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
Re k*- v°l'vcev P" glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 

olike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

. v^ilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 

. plakatiranje in 
Predvolilni shodi. 

o. 

Pred h S° ^asovno vezani na obdobje volilne kampanje14, ki se lahko začne najprej 30 dni nevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 

Uran   u , <wi ],st Rs Jt 62/94 70/00 . 51/02 
MfVvn ZVo'K. 

'odstavi 2. Člena ZVolK. 
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Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje15, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 
kandidatov, ZVolK uvršča 

stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
• stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 

stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in . 
. stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se posij 

neposredno volivcem. 

Pri prevajanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 0 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 382.642 tolarje 
stroške, kot jih prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov       Znesek vjo 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 36.000 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 3 ] g.060 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja plakatov 

Drugi stroški          

Skupaj 

volil*10 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za v 

kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno porabil sredstva za financiranje v 

kampanje in porabljena sredstva v poročilu pravilno izkazal v mesku 382.642 tolaijev 

3. MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja v ^ v 

kampanje za listo kandidatov Nacionalne stranke dela za poslance iz Republike S ove 
Evropski parlament, katere organizator je bila Nacionalna stranka dela, in sicer tako, jfl 

preverili pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter pravilnost z ir 

porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino delnega povračila s 
volilne kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 21. členom ZVolK.. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa 
izvajanje revizij16. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, ana lZir 

presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumen 

15 17.a člen ZVolK. 
"Uradni list RS, št. 41/01. 
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revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
omejene pristojnosti pri preverjanju zbranih in porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 1.2. 

3-1 Mnenje o irkaranih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Vključno poročilo Nacionalne stranke dela o volilni kampanji za listo kandidatov Nacionalne 
stranke dela za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v vseh pomembnih 
Pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo, to je v 
skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
v°liLno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3*2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

Nacionalna stranka dela je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov Nacionalne 
stranke dela za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament po našem mnenju v 
^'seh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala volilno kampanjo 
(Pozitivno mnenje). 

Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
sodiŠči ali drugimi državnimi organi. 

Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 

>5<>'Z00S 

L 
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