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ELEN BATISTA ŠTADER: Nadaljujemo z družinsko problematiko, ki jo celovito obravnava predlog 

novega Družinskega zakonika. Tri tedne po začetku javne razprave je bil v državnem zboru javna 

predstavitev mnenj o predlogu. Ta po 35 letih prinaša številne novosti v družinskem pravu, predvsem 

pri zaščiti otrok. Burno razpravo pa je vzbudila definicija družine in zakonske zveze. 

TADEJA ANŽLOVAR: Da je 266 strani dolg Družinski zakonik vroča in aktualna tema, je bilo jasno že po 

tem, da je mnenje želelo izraziti kar 35 ljudi. A mnenja so se kresala večinoma o spremenjeni definiciji 

družine. Se pravi, da je družina tudi otrok z enim staršem oziroma odraslo osebo, ki zanj skrbi in o 

tem, da je zakonska zveza skupnost dveh oseb različnega ali istega spola. Tudi istospolni pari se odslej 

lahko poročijo in posvojijo otroke. 

FRANCE CUKJATI (SDS): Zakaj nadalje ni mogoča zakonska zveza več oseb različnega spola, na primer 

enega moškega in treh žensk - mnogoženstvo? Naj bo torej predlagatelj dosleden in če reče A, naj 

reče tudi B ter naj, oprostite do absurda preobrne pojmovanje. 

TADEJ STREHOVEC (Slovenska škofovska konferenca): Prepričani smo, da takšna redefinicija družine 

ne bo okrepila družinskega življenja. Nasprotno. 

VITO ROŽEJ (Zares): Zame, če že hočete, da uporabim pojem naravno, je tudi nenaravno, da se 

človek, ki je zdrav, odreče svojim otrokom zavestno. Celibat je zame nenaraven. 

TANJA RENER (sociologinja): Me motijo, pa me skrbijo še bolj, kot me motijo, težave v sprejemanju 

drugačnosti. Ta tako imenovana popolna družina, kot najbrž vsi dobro vemo, ni nikakršno zagotovilo 

za kakovostno starševsko razmerje. 

ANŽLOVAR: Nasprotniki Družinskega zakonika so ministra večkrat pozvali, naj predlog umakne. 

TONE KUNSTELJ (pediater): Gospod minister, predlagam, da tovrstno zakonodajo resno umaknemo. 

ALEŠ PRIMC (SLS): Minister, lepo prosim, umaknite sporni zakon. Vlada, začni se ukvarjati s tistimi 

stvarmi, ki so resni problem v naši družbi. 

VLASTA NUSSDORFER (Beli obroč): Zavedam se namreč, da je ljudem ne glede na raso, veroizpoved, 

spol pa tudi spolno usmerjenost potrebno priznati zgolj in samo enakopravnost. 

ANŽLOVAR: Zagovorniki še poudarjajo, da zakonik ničesar ne jemlje, ampak pravice širi. So pa 

večinoma vsi na današnji predstavitvi mnenj pozdravili prepoved telesnega kaznovanja otrok, 

ustanovitev zagovornika otrok in prenos odločanja o ukrepih za zaščito otrok s centrov za socialno 

delo na sodišča. 


