
                                                     

Ljubljana, 08. 09. 2015 

 

DEKANOV IZZIV – »Zakonska zveza istospolnih partnerjev« 

 

1. Osebni podatki: 

 

Ime: 

Priimek: 

Spol: 

Datum rojstva: 

Izobrazba: 

 

2. Podatki o zaposlitvi: 

 

Podjetje: 

Naziv delovnega mesta: 

 

3. Vaše osebno stališče 

 

 Kakšno je  vaše mnenje o mediaciji?  

 

 

 

 Menite, da bi vam študij na podiplomskem magistrskem programu Alternativno 

reševanje sporov dal dodatno znanje, ki bi ga lahko uporabili pri opravljanju 

vašega poklica? Obrazložite. 

 

 

 



4. Pomembne informacije: 

 

 "Dekanov izziv" sestavljajo opis problema ter 5 pravnih vprašanj. Vabljeni ste, 

da izrazite svoje pravno mnenje in ga posredujete Evropski pravni fakulteti 

najkasneje do 25.09.2015 na elektronski naslov marjana.erzetic@evro-pf.si. 

 

 Pri » Dekanovem izzivu« lahko sodelujejo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis 

na podiplomski magistrski študijski program ARS 2. stopnje. 

 Komisija, ki jo sestavljajo dekan, prodekan in tajnik fakultete, bo izbrala tri 
najboljše eseje. Rezultati bodo znani 01.10. 2015 in bodo objavljeni na spletni 
strani fakultete. Nagrajenci »Dekanovega izziva« bodo obveščeni po elektronski 
pošti. 

 
 

5. Nagrade: 
  

1. uvrščenemu se dodeli 100 % popust na šolnino za program ARS II. stopnje 
2. uvrščenemu se dodeli 50 % popust na šolnino za program ARS II. stopnje 
3. uvrščenemu se dodeli 30 % popust na šolnino za program ARS II. stopnje 

  
Vsi ostali sodelujoči bodo prejeli revijo Dignitas iz zaloge publikacij knjižnice Evro - PF. 
 
   

Opis problema ter pravna vprašanja 

V prvi polovici leta 2015 je Državni zbor po skrajšanem postopku sprejel 

»revolucionalno« spremembo prvega odstavka 3. člena Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerij (ZZZDR), ki je opredeljevala zakonsko zvezo na naslednji način«: 

»Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene.« 

Sprememba je opredelila zakonsko zvezo kot z zakonom urejeno življenjsko skupnost 

»dveh oseb«, s čimer je omogočila sklepanje zakonske zveze tudi istospolnim 

partnerjem.  

Toda nasprotniki te spremembe so se predvsem zbali, da bi takšna sprememba poslej 

omogočila posvojitev otrok s strani poročenih istospolnih parov, kar naj bi bilo škodljivo 

za razvoj otrok. Proti spremembi zakona so tako še pred njeno uveljavitvijo vložili 

zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, na katerem naj bi se 

večina Slovencev izrekla proti uzakonitvi te spremembe.  

Glede na Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) je Državni zbor menil, da bi 

odločanje na referendumu lahko imelo protiustavne posledice, zato je vprašanje o 

ustavni dopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli ZZZDR naslovil na Ustavno 

sodišče.  

Zadeva je zdaj pred Ustavnim sodiščem, ki naj bi o njem odločilo to jesen.  
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Ker je zadeva javno zelo kočljiva in se tiče najširših slojev prebivalstva, želi Ustavno 

sodišče slišati čim več mnenj. Tudi ti si tako vabljena oz. vabljen, da izraziš svoje 

pravno mnenje in ga posreduješ dekanu Evropske pravne fakultete. 

V tej zvezi so upoštevna predvsem naslednja pravna vprašanja: 

- V čem gre lahko za ustavno nedopustnost zakonodajnega referenduma? 

- So izpolnjeni vsi ustavni pogoji, da se lahko zakonodajni referendum prepove? 

- Bi bil takšen referendum vendarle lahko ustavno dopusten? 

- V kakšne ustavnopravne položaje lahko posega novela ZZZDR? 

- Ali bi bila v tej zadevi možna mediacija med sprtima stranema ter kako bi ta 

potekala? 

   

Izr. prof. dr. Marko Novak 
Dekan 
 
 


