
DR. MATEJ T. VATOVEC (PS ZL): Hvala, gospa predsedujoča! Predstavnici 
Vlade, drage kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica! 
 14. člen ustave Republike Slovenije javno določa pomen človekovih 
pravic, ki so neodtujljive ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično 
ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. In ker naj bi bila Slovenija 
pravna in socialna država, kot to zapoveduje 2. člen ustave, bi morala Vlada 
narediti vse za odpravo družbene in socialne izključenosti ter zagotoviti 
dejansko enakopravnost vseh prebivalcev.  
 Vlada se je v koalicijskem sporazumu zavezala, citiram: "za polno 
spoštovanje različnosti in omogočanje enakih možnosti za vse ranljive skupine, 
ter za odpravo sistemske diskriminacije istospolnih partnerjev in istospolno 
usmerjenih ljudi." Kljub tem zavezam obljubljenih rešitev zaenkrat še ni, v 
Sloveniji pa smo še vedno priča neustavnosti na področju enakosti pred 
zakonom in sistematičnih diskriminacij, ki se dopušča z razlikovanjem med 
raznospolno in istospolno usmerjenimi pari. 
 V pravnem redu se namreč istospolnim partnerjem odkrito in jasno 
odreka pravica do zdravstvenega zavarovanja po partnerju, pravico zaradi 
odsotnosti dela zaradi bolezni partnerja ali partnerke, pravico do nadomestila 
dohodka za / nerazumljivo/ družinskega, pravico do sklenitve najemne pogodbe 
in tako naprej. 
 Ta del prebivalstva tako ne more uživati polnih pravnih, socialnih in 
ekonomskih pravic, ter mu je s tem kršena ustavna pravica do enakosti pred 
zakonom. Kljub temu, da je pozicija Vlade zelo previdna, se od nje pričakuje 
absolutno podporo zaščiti pravic modernih partnerstev in družin ter odpravo 
vseh vrst diskriminacije.  
 Ministrico za delo, družino in socialne zadeve, zato sprašujem:  
 Zakaj Vlada še ni odpravila sistemske neenakosti in diskriminacije na 
področju istospolnih partnerskih skupnosti in družin? In, ali ima Vlada že 
pripravljeno časovnico za odpravo vseh sistemskih neenakosti in diskriminacije 
na področju istospolnih partnerskih skupnosti in družin? Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. Gospa ministrica, izvolite.  
 
DR. ANJA KOPAČ MRAK: Hvala za vprašanje dr. Vatovec. Vprašanja sem 
vesela. Spoštovana podpredsednica, drage poslanke in poslanci. Kot verjetno 
veste je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že drugič, torej tudi v 
mandatu Alenke Bratušek, dali v javno razpravo zakon o partnerski skupnosti, 
katerega osnovni cilj je odprava ugotovljene neustavnosti, kar se tiče položaja 
primerjave med zakonci in zunaj zakonci in pa med partnersko skupnostjo in ne 
sklenjeno partnersko skupnostjo. V prejšnjem mandatu je bil zakon v javni 
razpravi, ker namreč obstaja resolucija o normativnem delu, kjer je predvideno 
vsaj 30 dnevna javna obravnava. Mi poskušamo, če se le da, to resolucijo 
spoštovati. In tako, kot v preteklem letu, tudi letos je bil ta zakon v enomesečni 
javni razpravi. 22. 12., torej v teh dneh, pa se bo zaključila tudi medresorska 
obravnava. Po javni obravnavi gredo zakoni medresorsko in potem na vlado. 
Jaz verjamem, da bo Vlada Republike Slovenije v januarju sprejela zakon o 
partnerski skupnosti, ki bo dejansko izenačil položaj partnerjev, istospolnih 
partnerjev, partnerja, ki bosta sklenila partnersko zvezo z zakoncema in tista 
dva, ki se bosta odločila, da ne skleneta partnerske skupnosti in bo šlo za dalj 
časa trajajočo življenjsko skupnost, katere ne bo razlogov, da ne bi mogla 
skleniti partnerske skupnosti, bodo pa izenačili z zunaj zakonsko skupnostjo. 
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Torej, razmerja med partnerjema bodo dejansko izenačena po predlogu 
zakona. In jaz verjamem, da ne bomo imeli problema v Državnem zboru s 
sprejemom takšne dikcije. Gre za ureditev tudi položaja glede na odločbo 
Ustavnega sodišča. Imamo dve odločbi Ustavnega sodišča, iz leta 2009 in 
2013. In s tem tiste pravice, ki ste jih navedli, bodo dejansko partnerji med seboj 
imeli.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. Gospod dr. Vatovec zahteva 
dopolnitev odgovora.  
 
DR. MATEJ T. VATOVEC (PS ZL): Hvala. Jaz imam tu, ko ste omenili ZPS, 
nekaj pomislekov ravno do tega zakona. Sedaj prvi je čisto tehnični, zakon o 
partnerski skupnosti se v enajstih točkah nanaša oziroma bralca napotuje k 
branju zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Se pravi, zakaj ne 
sistemsko rešiti težave, ampak s parcialnim zakonom. Po drugi strani ta zakon, 
zakon o partnerski skupnosti, uvaja neko drugo prakso, se pravi ne rešuje 
zagato pravnega reda kot takega, ampak samo blaži določene negativne 
posledice kršenja teh človekovih pravic, tako na primer simbolno ne enači 
zakonskih zvez in istočasno ne omogoča nekih drugih pravic, ki izhajajo iz 
zakonske skupnosti. Poleg tega je vlada obljubila, da bo na podlagi ugotovitve 
Ustavnega sodišča rešila sistematično, se pravi sistemsko odpravo 
diskriminacije, se pravi s krovnim zakonom, ne pa z nekim posebnim parcialnim 
zakonom. Kot morda veste ali pa ne je danes Združena levica vložila novelo 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki dobesedno spreminja zgolj 
en člen zakona, v katerem se zakonsko zvezo definira kot skupnost dveh oseb. 
Mislim, da se s tem zelo elegantno in čisto tehnično reši to ustavno zagato in 
tudi vprašanje človekovih pravic kot takih. Se pravi, da gre za izenačitev ne 
glede na osebne okoliščine oziroma na spolne preference. Prav tako tudi 
mednarodne pravne prakse kažejo na to, da postaja v Evropi trend, da se te 
stvari rešuje na tak način, se pravi sistemsko z zakonom, ki omogoča 
pravzaprav popolno enakost med dvema oblikama zakonske zveze.  
 Moje vprašanje je:  
 Ali bo Vlada podprla predlog Združene levice? Če ne, kje obstaja razlog 
za razlikovanje teh dveh zvez? Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. Gospa ministrica, izvolite, 
dopolnitev odgovora.  
 
DR. ANJA KOPAČ MRAK: Dr. Vatovec, jaz se z vami osebno strinjam. 
Družinski zakonik, ki je bil 25. 3. 2012 zavrnjen na referendumu, je v svoji 
prvotni verziji imel tako dikcijo, ker ste vi tudi povzeli dikcijo in potem od Zakona 
o partnerski skupnosti, ki je trenutno v javni razpravi, povzeli prehodne določbe 
v danes vloženemu zakonu. Dejstvo je, da potem ni bilo volje v Državnem zboru 
in je bila predlagana kompromisna rešitev, ki je dejansko taka kot je že v 
današnjem obstoječem Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki 
dovoljuje posvojite istospolnih partnerjev v kolikor gre za biološkega otroka 
partnerja. To je bila tudi kompromisna rešitev družinskega zakonika. Na žalost 
je bil družinski zakon sicer s 55% volivcev tistega dne zavrnjen in znotraj tega 
se moramo zavedati, da gre vedno znova tudi za iskanje političnega 
kompromisa in dovoljšnje volje za sklenitev prelagane opredelitve, tako da kar 
se tiče stališča Vlade, bo Vlada o vašem predlogu zakona razpravljala in 
verjamem, da se bomo do njega v roku, ki je predviden, tudi opredelili. Drugače 
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pa zakon o partnerski skupnosti je treba biti korekten. Ureja razmerje med 
partnerjema in ne bo več razlik kar se tiče razmerij med partnerjema, pravice 
kar ste omenjal, pravico do bolniške. Vse te pravice bodo urejene in izenačene. 
Kar se tiče razmerja do tretjih oseb, torej do otrok, pa seveda se bo to urejalo z 
Zakonom o družinah. Bom imela naslednjo vprašanje kolegice poslanke na to 
temo, pa bom tam malce več tudi o tem povedala. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala.  
 Dr. Vatovec, izvolite.  
 
DR. MATEJ T. VATOVEC (PS ZL): Hvala za odgovor.  
 Upam tudi, da bodo ta stališča Vlade pozitivna. Naj samo omenim, da je 
tisti 55% bilo na podlagi 15% volilnih opravičencev.  
 Jaz glede na to, glede na naravo tega vprašanja in te teme predlagam, 
da se kljub vsemu na naslednji seji opravi razprava o tej temi, tako da dajem ta 
predlog na glasovanje. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, 16. decembra v okviru 
glasovanj.  
 Sedaj pa ima besedo gospa mag. Tanja Cink, postavila bo vprašanje, 
prav tako ministrici za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, gospe 
dr. Anji Kopač Mrak.  
 Izvolite.  
 


