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Zgodovinska
odločitev

Ustavnega sodišča

LGBT
Maribor

Posvojitev 
v 

Sloveniji

Postopek posvojitve poteka na centrih za socialno delo, 
odločitev pa na sodišču.
Posvojitve se ne more razvezati, posvojitelji_ce se po 
posvojitvi v matični register vpišejo kot otrokovi starši. 
Za odločanje v postopkih posvojitev so stvarno pristojna 
okrožna sodišča.
Postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev
Zakonca, zunajzakonski_a partnerki_ja ali posameznica_k 
vloži pri krajevno pristojnemu centru za socialno delo pisno 

Aktivizem za vsakogar
Kaj ti pomeni aktivizem?
Velikokrat slišimo in naletimo na prepričanje, da je aktivizem 
zgolj ali večinoma glasno protestiranje. A poznamo različne 
vrste in oblike aktivizma. Od protestov do aktivizma preko 
različnih oblik umetnosti. Aktivizem je lahko tudi manj 
pompozen, a vseeno viden in z dosegom. Na primer lepljenje 
mavričnih nalepk in sporočil na javne površine, nošenje 
aktivističnih značk, igranje ne-heteronormativnih družabnih 
iger ali uvedba spolno nevtralnih stranišč v lokalnem 
mladinskem centru.
Kako se torej lotiti aktivizma in kaj lahko naredim sam_a? 
Zadev se lahko lotiš na način, ki ti najbolj ustreza. Se priključiš 
že ustaljeni organizaciji, skupini in z njimi izvajaš stvari, ki jih 
one_i delajo. Se jim priključiš in jim predstaviš lastno idejo. 
Lahko pa sam_a organiziraš lastno ekipo in skupaj z njimi 
začneš od začetka. Ali pa začneš vse skupaj popolnoma sam_a.
Na začetku se loti problema – najdi svoj zakaj oz. si odgovoriti 
na vprašanje, kakšno spremembo si želiš doseči. Ko veš, zakaj, 
lahko razmisliš, kako lahko tako spremembo dosežeš in kaj boš 
naredil_a, da jo boš dosegel_a. Če še nimaš zamisli, ali tudi če jo 
imaš, je na tem mestu čas, da malo pobrskaš po spletu in najdeš 
dobre prakse, se povežeš s kom, ki kaj podobnega že počne. 
Veliko idej je bilo že preizkušenih in veliko se lahko naučiš že 
iz izkušenj drugih. Zdaj lahko pogledaš, kako je ta cilj dosegljiv 
in v kakšnem obsegu bi ga lahko dosegel_a. Pri postavljanju 
cilja upoštevaj par enostavnih nasvetov:

Kvir glasba za poletne dni
GIRLI - Hot Mess
Elton John - All The Girls Love Alice
Rina Sawayama - This Hell
Daisy the Great - Persephone
Against Me! - True Trans Soul Rebel
LP - When We’re High
The Who - I’m a Boy
July Jones - Aladdin
Angèle - Bruxelles je t’aime
Pussy Riot ft iLoveMakonnen - PLASTIC
Lucy & La Mer - Don’t It Feel Good

Sledite našemu seznamu predvajanja “[mavrična zastava] Povsod 
smo” na Spotify-ju ali Youtube-u. Večkrat na teden nanj dodamo novo 
kvir glasbo različnih žanrov, različne starosti, v različnih jezikih. Za 
povezavo do seznama nam lahko pišete na socialna omrežja.

Cruising kultura je način iskanja partnerjev za spolne odnose, 
pri katerem moški, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), 
na določenih mestih (cruisingih) iščejo, najdejo, spoznajo druge 
moške, s katerimi potem imajo spolni odnos.

OSNOVNI KOTIČEK

Zgodovinska odločitev 
Ustavnega sodišča

MEDIJSKI KOTIČEK

Kaj je razlika med spolno identiteto in spolnim 
izrazom?
Spolna identiteta pove katerega spola si. Pri tem ne govorimo o 
spolu, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu, ampak o spolu kakšnega 
se oseba počuti, torej spol, katerega oseba je (spolna identiteta 
je npr. moški ali nebinarna oseba).
Spolni izraz se navezuje na preference glede svojega videza in 
se ponavadi opiše z besedami kot so femininost, androginost 
ali maskulinost.
Ni nujno, da se tvoja spolna identiteta in spolni izraz popolnoma 
ujemata. Moški se lahko oblačijo v ženska oblačila tudi če se 
popolnoma počutijo kot moški, ženske imajo lahko brado in 
zato niso nič manj ženske, nebinarnim osebam v svoj videz ni 
potrebno vedno vključevati enakega razmerja femininosti in 
maskulinosti.
Pomembno je še omeniti, da se spolni izraz navezuje na družbo 
in kaj se smatra za maskulino in kaj za feminino ter se skozi 
zgodovino spreminja. Npr. visoke pete ali roza barva so bile v 
določenem času v zgodovini namenjene izključno za moške.

Kako “deluje” privlačnost pri biseksualkah_cih, 
jih enako privlačijo moški in ženske, ali obstajajo 
preference? Veliko se govori o 50/50, ampak ne 
vem, kako je v praksi.
Biseksualnost je spolna privlačnost do dveh ali več spolov oz. 
spolna privlačnost do ne izključno enega spola. Biseksualnost 
vključuje privlačnost do nebinarnih oseb. Preference se 
razlikujejo od osebe do osebe. Nekatere_i biseksualke_ci se 
zaljubijo ali večkrat čutijo privlačnost do enega spola kot 
drugih, medtem ko druge_i preferenc nimajo. Privlačnost se 
lahko razlikuje tudi v smislu romantične in spolne privlačnosti, 
kjer lahko osebo na primer spolno privlačijo osebe več spolov, 
se pa ta oseba pogosteje zaljubi v osebe enega spola. Prav 
tako preference niso vedno fi ksne in se lahko spreminjajo 
skozi človekovo življenje. 50/50 (kar se navezuje na to, da naj 
bi biseksualci_ke enako pogosto in na enak način čutile_i 
privlačnost do moških in žensk) je dezinformacija, ki temelji 
na bifobiji in nerazumevanju biseksualnosti.

Vprašanja bralk_cev

V mesecu avgustu:

12. 8. - Mednarodni dan mladih

15. 8. - Marijino vnebovzetje

17. 8. - Priključitev Prekmurja matičnemu narodu

Avgusta LGBTIQA+ aktivisti očitno počivamo po mesecu ponosa in se 
pripravljamo na jesen, ko nas tudi čaka kar nekaj pomembnih dni, ki jih želimo 
obeležiti, in tem, ki jih želimo nasloviti.

Spremljaj nas na družabnih omrežjih, kjer bomo objavile_i še druge dogodke, ki 
se bodo dogajali na DIHu v avgustu.

Namig: v avgustu bomo objavile_i tudi prijavnico za DIHov tabor, ki bo 
septembra. ;)

FB: Društvo DIH IG: @drustvodih

AVGUST
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V letu 2019 je bilo v Sloveniji evidentiranih 47 posvojitev 
otrok. 30 v letu 2019 posvojenih otrok je pred posvojitvijo 
živelo v Sloveniji, 17 pa v sedmih drugih državah.
Od 47 posvojenih otrok so jih 21 posvojili pari; pri 22 posvojitvah 
je bil_a posvojitelj_ica zakonska_i ali izvenzakonska_i 
partner_ka otrokovega biološkega starša; pri 4 posvojitvah je 
bil_a posvojitelj_ica posameznica_ik.
Kdo sme v posvojitev?
V posvojitev se sme dati samo otrok, če so starši po otrokovem 
rojstvu privolili v posvojitev pred centrom za socialno delo ali 
sodiščem. Za otroka, ki še ni dopolnil osem tednov starosti, 
morajo privolitev po osmih tednih starosti otroka potrditi, 
sicer privolitev nima pravnega učinka. Privolitev tistega od 
staršev, ki mu je bila odvzeta starševska skrb ali ki trajno ni 
sposoben izraziti svoje volje, ni potrebna.
V posvojitev se sme dati tudi otrok, katerega starši so neznani 
ali že leto dni ni znano njihovo prebivališče ter otrok, ki nima 
živih staršev.
Otroka, ki izpolnjuje pogoje za posvojitev, center za socialno 
delo (CSD) vpiše v centralno zbirko podatkov o otrocih, ki 
potrebujejo posvojitev.
O   posvojitvah odloča sodišče na predlog centra za 
socialno delo, ki pred začetkom postopka pred sodiščem 
izvede postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev in 
izbire posvojiteljice_a. Ta postopek ne velja za enostransko 
posvojitev, torej če želi otroka posvojiti zakonec ali 
zunajzakonska_i partner_ka enega od otrokovih staršev; 
v takem primeru predlagatelj_ica sam_a poda vlogo na 
sodišče. Sodišče pri odločitvi upošteva mnenje centra za 
socialno delo.        

Postopek posvojitve 
v Sloveniji

Posvojitelj_ica                 
Posvojitelj_ica je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj 
osemnajst let starejša od otroka; izjemoma se lahko dovoli 
posvojitev tudi osebi, ki ni 18 let starejša od otroka, če je 
ugotovljeno, da bi bila taka posvojitev v otrokovo korist. 
Zakonca ali zunajzakonski_a partnerki_ja lahko samo skupaj 
posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega 
zakonca oziroma zunajzakonske_ga partnerke_ja. Izjemoma 
lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ni v zakonski zvezi ali 
zunajzakonski skupnosti, in če je to v otrokovo korist.
Posvojitelj_ica pa ne more postati posameznica_k:
• ki ji_mu je odvzeta starševska skrb;
• ki živi skupaj z osebo, ki ji je odvzeta starševska skrb;
• ki je bil_a pravnomočno obsojen_a zaradi naklepnega        
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali 
zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilka_
ec preganja na predlog;
• ki živi skupaj z osebo, ki je bila pravnomočno obsojena 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje 
in telo ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za 
katerega se storilka_ec preganja na predlog;
• za kogar se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabil_a 
v škodo otroka;
• ki ne daje jamstva, da bo izvajal_a starševsko skrb v korist 
otroka;
• ki ni poslovno sposoben_a ali oseba s tako motnjo v 
duševnem razvoju ali s tako boleznijo, zaradi katere 
posvojitev ne bi bila v korist otroka.
Posvojiti ni mogoče:
• sorodnika v ravni vrsti (stari starši ne morejo posvojiti 
svojih vnukov);
• brata ali sestre;
• skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca, dokler traja 
med njima skrbniško razmerje.    

V letu 2019 je bilo v Sloveniji evidentiranih 47 
posvojitev otrok. 30 v letu 2019 posvojenih otrok 

je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 17 pa v 
sedmih drugih državah.

Zakonca ali zunajzakonski_a partnerki_ja lahko 
samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od 

njiju posvoji otroka svojega zakonca oziroma 
zunajzakonske_ga partnerke_ja. Izjemoma lahko 

otroka posvoji tudi ena oseba, če ni v zakonski 
zvezi ali zunajzakonski skupnosti, in če je to v 

otrokovo korist.

Center za socialno delo med vsemi možnimi kandi-
datkami_i izbere najprimernejšo_ega za določene-
ga otroka in poda predlog za posvojitev na sodišče. 

Ta postopek ne velja za enostransko posvojitev.

Najpomembnejši mednarodni akt na področju 
meddržavnih posvojitev je Konvencija o varstvu 

otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah.

V kolikor iz strokovnega mnenja Centra za
 socialno delo izhaja, da sta prijaviteljici_a 

oziroma je prijavitelj_ica primeren_a, pridobi 
status kandidatke_a za posvojitev.

V posvojitev se sme dati samo otrok, če so starši 
po otrokovem rojstvu privolili v posvojitev pred 

centrom za socialno delo ali sodiščem.

Zastavi si uresničljiv cilj (specifi čen, dosegljiv, realističen)
Primer: Verjetno bo zelo težko, da boš lahko sam_a ali z manjšo 
ekipo dosegel_a, da bodo vsem mladim od jutri naprej dostopne 
informacije o vsem, kar je povezano z LGBTIQA+ tematiko. 
Realno pa je, da dosežeš, da bodo na tvoji bivši srednji šoli 
dostopne informacije o LGBTIQA+ programih, organizacijah v 
Sloveniji in osnovnih pojmih.
Cilj naj bo merljiv
Tukaj govorimo o številkah. Informacije o LGBTIQA+ programih 
in organizacijah v Sloveniji bodo dostopne na spletni strani 
tvoje srednje šole in v pisarni svetovalne službe, na hodniku 
srednje šole bo visel plakat s temi informacijami in v knjižnici 
bo dostopnih 50 knjižic z osnovnimi pojmi in po 20 letakov 
vsake od slovenskih LGBTIQA+ organizacij.
Cilj naj bo časovno omejen
Šoli boš informacije, letake, knjižice in plakate dostavil_a do 
konca letošnjega avgusta, da bodo z novim šolskim letom 
lahko dostopne dijakom. Zaradi narave dela na šoli boš začel_a 
z dogovori že maja letos. S tem boš zagotovil_a informacije in 
materiale za prihodnje šolsko leto.
Ko si razdelal_a cilj, boš videl_a, da si naredil_a že del načrta. 
Cilj še podrobneje razdelaj in si zapiši načrt po korakih. Tukaj 

Najdi svoj zakaj oz. si odgovoriti na vprašanje, 
kakšno spremembo si želiš doseči.

Pomisli, da se boš verjetno z izpeljavo akcije 
izpostavil_a. Si na to pripravljen_a? 

ne pozabi na kdo bo kaj kdaj naredil_a. Če si sam_a, bo to 
nekoliko bolj enostavno, če pa delaš v ekipi, poskrbi, da bodo 
vloge in naloge jasno razdeljene, da vsi razumejo in se strinjajo 
z načrtom in da vedno obstaja oseba, ki bo odgovorna za to, da 
preveri, ali je vse narejeno – torej vodja tega (malega) projekta. 
Zastavi si točen, časovno določen načrt z jasno zastavljenimi 
nalogami in odgovornostmi. Razmisli o tem, kaj želiš z akcijo 
doseči in kako boš meril_a svoj uspeh. Na vsakem izmed 
korakov pa nikoli ne pozabi, da ne rabiš vedeti vsega in če 
česa ne veš ali ne znaš, ni nič narobe, če to poveš in vprašaš 
koga drugega, drugo organizacijo ali pa prosiš za pomoč. Na 
katerikoli točki lahko načrt spremeniš, če vidiš, da ni izvedljiv 
v obsegu ali obliki, ki si si jo zamislil_a.
Pri načrtovanju ne pozabi na 2 stvari:
Pogovori se oziroma razmisli o varnosti. Pomisli, da se boš 
verjetno z izpeljavo akcije izpostavil_a. Si na to pripravljen_a? 
Zamisli si, katera vsa mogoča vprašanja te lahko v tem procesu 
čakajo, kako bi nanje odgovoril_a in kdo vse bo izvedel_a, da to 
počneš. Ti je tako ok? Lahko to vpliva nate ali na koga, ki ti je 
blizu? Preveri, ali je akcija, ki jo načrtuješ, legalna, ali lahko zanjo 

Kakšna bo tvoja (naslednja) aktivistična akcija?

dobiš kazen oz. kako narediti, da jo lahko izvedeš po pravilih. Je 
v tvoji akciji mogoče, da boš naletel_a na nasilje, sovražnost? 
Kakšne ukrepe lahko sprejmeš, da se pred tem zavaruješ? Naj 
te razmislek o varnosti ne prestraši – z njim se boš namreč 
pripravil_a na to, kar se lahko zgodi in se zavaroval_a oziroma 
pripravil_a, kako reagirati. Čisto verjetno pa je, da se ti nič od 
tega ne bo zgodilo.
Načrtuj tudi evalvacijo. To je pogovor/razmislek o tem, kako 
je akcija potekala, kaj je bilo dobro, kaj slabo, kako bi jo lahko 
izboljšal_a, kakšne učinke je imel_a, ali si dosegel_a zastavljene 
cilje ipd. Ko boste prišle_i do evalvacije, si najprej vzemite čas, 
da proslavite to, da vam jo je uspelo izvesti. Pri pogovoru imej 
v mislih, da marsikatera akcija morda ne bo imela merljivih ali 
zelo jasnih učinkov. Kar ne pomeni, da nisi dosegel_a ničesar, 
samo pomeni, da moraš drugače pogledati na uspešnost akcije, 
kot si morda navanjen_a. In ne pozabi, že s tem, da si nekaj 
naredil_a, si veliko dosegla. Bravo! Če tega ne bi naredil_a, ne 
bi bilo nič.
Za konec pa še ena pomembna stvar, ki jo moraš imeti v mislih 
skozi celoten proces – motivacija in skupnost. Včasih na ta 
del nekako pozabimo oziroma ga imamo za samoumevnega 
in se velikokrat ravno tu zalomi. Če boš akcijo delal_a sam_a, 
morda ta del ni tako pomemben, vsekakor pa, če si želiš akcijo 
izpeljati v skupini in če hočeš, da to ne bo vaša edina akcija, 
je pomembno, da skrbite drug_a za drugo_ega, se pogovarjate, 
se pohvalite, delite skrbi in misli, preverjate počutje in na 
splošno delate na tem, da gradite majhno skupnost. Če delaš 
s skupino prostovoljk_cev, imej vedno v mislih, da je njihov 
prispevek prostovoljen in da se lahko njene_gove razmere, 
prioritete ipd. vedno spremenijo in lahko od sodelovanja iz 
raznoraznih razlogov odstopi. To ni nič nenavadnega in če ni 
bilo neke zamere ali prepira, si ne jemlji k srcu. Ne glede na vse 
pa poskrbi(te), da se boste imele_i fi no.
Kakšna bo tvoja (naslednja) aktivistična akcija?

Heteronormativnost je skupek norm in vedenj, ko večina 
ljudi predvideva, da bi morale vse osebe biti heteroseksualne, 
vse osebe se kot privzeto dojema kot heteroseksualne. To 
pomeni, da je heteroseksualnost v primerjavi z drugimi spolnimi 
usmerjenostmi bolj družbeno zaželena in dojeta kot edina 
naravna spolna usmerjenost. Na osebe z drugimi spolnimi 
usmerjenostmi se gleda kot na deviacije od norme. Vendar 
pa na spolno usmerjenost ne moremo gledati tako enolično. 
Zgodovinske in antropološke raziskave dokazujejo, da so različne 
spolne usmerjenosti obstajale v vseh kulturah in vseh časih.

Dental dam je pripomoček za varnejše spolne odnose. Je v obliki 
kvardatnega ali pravokotnega lista iz lateksa ali poliuretana, ki 
se položi na vulvo ali anus med oralnim draženjem z namenom, 
da bi preprečile_i direkten stik med telesnimi tekočinami 
in kožo. Uporablja se ga kot zaščita pred nekaterimi spolno 
prenosljivimi okužbami (SPO). Na splošno je veliko manj poznan 
način zaščite in se tudi težje kupi. Lahko si približek izdelaš tudi 
sam_a iz kondoma, tako da ga po dolžini prerežeš na eni strani 
in ga razpreš.

prijavo, s katero izrazi željo za posvojitev.
Nekatera dokazila, ki so potrebna v postopku posvojitve, 
priskrbi CSD po uradni dolžnosti, druga pa mora priložiti 
vlagatelj_ica (življenjepis, potrdilo o nekaznovanju, zaposlitvi, 
dohodkih, izobrazbi, lastninski list ipd.). Pristojni CSD vam bo 
pomagal in podal konkretne informacije glede prilog, ki jih je 
potrebno dodati vlogi.
Center za socialno delo preveri izpolnjenost formalnih 
pogojev, motive za posvojitev in druge okoliščine, pomembne 
za posvojitev ter na podlagi ugotovitev pripravi strokovno 
mnenje:
v kolikor iz strokovnega mnenja izhaja, da sta prijaviteljici_a 
oziroma je prijavitelj_ica primeren_a, pridobi status 
kandidatke_a za posvojitev in center za socialno delo jo_ga 
vpiše v centralno zbirko podatkov o kandidatkah_ih za 
posvojiteljice_a. S kandidatko_om za posvojiteljico_a center 
za socialno delo sklene dogovor o pripravi za posvojitev.
v kolikor iz strokovnega mnenja izhaja, da prijaviteljici_a oz. 

prijavitelj_ica ni primeren_a za posvojiteljico_a, ji_mu center 
za socialno delo izda odločbo, s katero ji_mu ne dodeli statusa 
kandidata za posvojiteljico_a. Zoper odločbo je možna pritožba 
na ministrstvo, pristojno za družino.
Enak postopek velja tudi v primerih, ko želijo kandidatke_i 
posvojiti otroka iz tujine.
Center za socialno delo med vsemi možnimi kandidatkami_i 
izbere najprimernejšo_ega za določenega otroka (upoštevaje 
otrokove značilnosti, potrebe, želje kandidatk_ov, strokovno 
mnenje centra za socialno delo, morebitne želje staršev, čas 
vpisa v centralno zbirko) in poda predlog za posvojitev na 
sodišče. Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za posvojitev 
in je posvojitev v korist otroka, izda odločbo o posvojitvi. Če 
ugotovi, da pogoji za posvojitev niso izpolnjeni ali da ta ne bi 
bila v korist otroka, predlog zavrne.

Transfeminizem je družbeno gibanje od in za transspolne 
ženske, ki razumejo, da je njihov boj za enakopravnost povezan 
z bojem za enakopravnost žensk, in še več kot to. Vključuje 
tudi osebe drugih identitet in je za vse, ki verjamejo, da je boj za 
enakopravnost transspolnih žensk neločljivo povezan z bojem 
za enakopravnost vseh. Defi nirajo ga tudi bolj splošno, in sicer 
kot pristop k feminizmu, ki vključuje trans politike.

Transmizoginija je sovraštvo do transspolnih žensk. Mizoginija 
je sovraštvo do žensk in prepričanje, da so ženske manjvredne. 
Lahko rezultira v različnih oblikah nasilja in diskriminacije 
žensk. Tako je transmizoginija dvojna diskriminacija do 
transspolnih žensk - ker so trans in ker so ženske.

V četrtek, 16. 6. 2022, je bila na dnevnem redu ustavnega 
sodišča med drugimi temami presoja ustavnosti nekaterih 
določil treh zakonov, Zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, Družinskega zakonika in Zakona o partnerski 
zvezi, ki trenutno omogočajo posvojitev otrok samo 
zakonskemu paru oz. zunajzakonskima partnerjema, 
posameznici_ku pa v primeru posvojitve partneričinega_
jevega otroka oziroma če je posvojitev v otrokovo korist. 
Možnosti posvojitve do 8. 7. 2022 niso imeli istospolni pari, ne 
glede na to ali sta partnerki_ja sklenili_a partnersko zvezo ali 
ne. Poleg možnosti posvojitve za istospolne pare je sodišče 
odločalo tudi o možnosti poroke, torej sklenitve zakonske 
zveze med osebama istega spola. Te so od 2016 lahko sklenile 
partnersko zvezo.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 8. 7. 2022 v sporočilu 
za javnost zapisalo, da so v postopku ustavne presoje 
primerov dveh parov ugotovile_i, da je trenutna zakonska 
ureditev posvojitev in sklepanja zakonske zveze za istospolne 
pare v neskladju z Ustavo RS, in da je diskriminatorna do 
istospolnih parov. Zakonodajalkam_cem je Ustavno sodišče 
naložilo neskladnosti urediti v roku 6 mesecev, do takrat pa 
velja, da lahko zakonsko zvezo sklepata dve osebi ne glede 
na spol in da lahko istospolni_a partnerki_ja, ki živita v 
partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji 
kot zakonca.

To je velik dosežek, za katerim v Sloveniji stremimo že 
več desetletij, in je pomemben korak v smeri k dejanski 
enakopravnosti LGBTIQA+ oseb. Predvsem tistih, ki bi rade_i 
bile_i starši. Poleg tokratne odločitve Ustavnega sodišča 
čakamo na obravnavo možnosti biomedicinske oploditve za 
istospolne pare.

Vseeno pa bi rade_i poudarile_i, da je še veliko sistemskih 
sprememb, sprememb zakonodaje, ki jih je potrebno sprejeti 
in predvsem udejanjiti, da bomo LGTBIQA+ osebe v Sloveniji 
obravnavane bolj enakopravno.

Ta postopek ne velja za enostransko posvojitev, torej če želi 
otroka posvojiti zakonec ali (zunaj)zakonska_i partner_ka 
enega od otrokovih staršev. V takem primeru predlagatelj_ica 
sam_a poda vlogo na sodišče. Sodišče pri odločitvi upošteva 
mnenje centra za socialno delo.        
Meddržavne posvojitve                 
Meddržavne posvojitve pomenijo posvojitev otroka, ki prebiva 
v eni državi s strani posvojiteljice_a ali posvojiteljic_ev, ki 
prebivajo v drugi državi. Zaradi nesorazmerja med številom 
otrok in številom kandidatk_ov za posvojitev je tudi v Sloveniji 
v zadnjih letih opazen trend vse pogostejšega odločanja za 
postopke posvojitev otrok iz tujine.
Ne glede na to, ali želijo pari oziroma posameznice_ki posvojiti 
otroka iz Republike Slovenije ali iz tujine, je postopek s strani 
slovenskih organov isti. Pari ali posameznice_ki se prijavijo 
na centru za socialno delo, da želijo posvojiti otroka. Na centru 
za socialno delo ocenijo možnosti in primernost za posvojitev 
in na podlagi teh ugotovitev oblikujejo strokovno mnenje o 
kandidatih za posvojitelje, ki je ključno v postopku posvojitve, 
tudi če gre za posvojitev otroka iz tujine.
Konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih 
posvojitvah
Najpomembnejši mednarodni akt na področju meddržavnih 
posvojitev je Konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri 
meddržavnih posvojitvah, ki vzpostavlja minimalne standarde 
na področju meddržavnih posvojitev in ki zasleduje tri bistvene 
cilje:
• uvesti jamstva, ki zagotavljajo, da meddržavne posvojitve 
potekajo v dobro otroka in ob upoštevanju njenih_govih 
temeljnih pravic, priznanih v mednarodnem pravu;
•  vzpostaviti sistem sodelovanja med državami pogodbenicami, 
da bi zagotovile_i spoštovanje teh jamstev in s tem preprečile_i 
ugrabitev, prodajo ali trgovino z otroki in
• da bi v državah pogodbenicah zagotovile_i priznanje 
posvojitev, opravljenih v skladu s konvencijo.
Republika Slovenija trenutno kontinuirano sodeluje s Češko 
Republiko in Bolgarijo.

Besedilo povzeto iz naslednjih virov: 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-
zveza/rejnistvo-posvojitev/posvojitev-otroka.html
https://www.gov.si/teme/posvojitev/
h t t p s : // w w w . c s d - s l o v e n i j e . s i / c s d - l j u b l j a n a /
pogosta-vprasanja-in-odgovori/ 
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