Podpora volivca
zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma,
pobudi za spremembo ustave,
pobudi za vložitev predloga zakona

Podpisani/a
ime in priimek:

, rojen/a:

,
,

stalno prebivališče: kraj
ulica

, hišna št.

občina:

,
,

dajem podporo zahtevi oziroma pobudi za:
A. ZR /

ZAKONODAJNI REFERENDUM

B. SU /

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE

C. PZ /

720

VLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA

Za človekove pravice vnukov

ter pomen in spoštovanje starih staršev

Podpis volivca/ke

Navodilo:

1. Obrazec izpolnite s tiskanimi črkami.
2. Obkrožite samo eno vrsto podpore in v okence vpišite oznako zahteve oziroma predloga.
3. Izpolnjeni obrazec podpišite osebno, pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne
pravice, ne glede na kraj vašega stalnega prebivališča.

Izpolni uradna oseba:
V

, dne

Podpis uradne osebe

M. P.

Obvestilo: Evidenca podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo
ustave ali pobudi za predlog zakona je uradna tajnost.

Obrazec je predpisan z Uradnim listom RS, št. 43/94, 93/01 in 74/2006.

Navodilo za oddajo podpisa za nujne
spremembe Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih
1. Kdaj se začne zbiranje podpisov in kdo ga organizira?
Podpise začnemo zbirati v ponedeljek 5. 9. 2016. Vabimo vas, da podpis
oddate prvi dan ali čimprej v naslednjih dneh. Organizira ga Gibanje za
otroke in družine.si (Metka Zevnik in Aleš Primc).
2. Kaj so najpomembnejše spremembe, za katere bom oddal svoj podpis?
- Stari starši bodo lahko prevzeli skrb za vnuka in ga tudi posvojili v primeru, da otrok ostane
brez staršev; seveda, če bodo pri močeh in bodo to želeli ter bo to najboljše za otroka.
- Pristojni organ bo moral pri imenovanju skrbnika upoštevati poslednjo voljo enega ali obeh staršev,
če sta jo izrazila v obliki notarskega zapisa ali na kakšen drugačen nedvoumen način. Sprememba
zakona predvideva tudi, da se pri določitvi skrbnika za otroka, če se staršema kaj zgodi, posebej
upošteva želje in predloge njegovih starih staršev, če je to v korist otroka. (Te rešitve temeljijo na
t.i. načelu nepretrganost otrokove vzgoje, ki ga določa Konvencija o otrokovih pravicah (3. točka 20.
člena)).
- Zaradi varovanja otrokove koristi se staršem, ki so zaradi storitve kaznivega dejanja hujših telesnih
poškodb v družini, uboja ali umora zakonca, oziroma partnerja, svojega otroka ali otrokovih starih
staršev, nemudoma odvzame roditeljska pravica. Nevzdržno je, da taki starši iz zapora uveljavljajo
roditeljsko pravico in s tem določajo življenje otrok, ki so jim prizadejali tako hudo krivico (kot npr.
v t i. velenjskem primeru).
3. Kje oddam podpis podpore?
Na upravnih enotah ali krajevnih uradih v njihovem poslovnem času. (Bolj vešči računalnika lahko
oddate podpis s certifikatom v računalniški obliki.) Upravne enote imajo praviloma poslovni čas
vsak delovni dan od 8.00 do 15.00, razen v sredo, ko delajo do 17.00, in v petek, ko delajo do 13.00.
Krajevni uradi delujejo zelo različno, zato se o njihovem delovanju posebej pozanimajte. Na uradu
bodo obrazec potrdili, nato vam ga bodo vrnili. Podpisan in potrjen obrazec oddajte na stojnici
Gibanja za otroke in družine.si. Zaradi možnih zlorab podpisanega obrazca ne dajajte drugim
ljudem, ki bi vas zanj morebiti prosili v bližini upravne enote ali krajevnega urada.
4. Kaj, če pred upravno enoto ne bo stojnice Gibanja za otroke in družine.si?
V tem primeru podpisan in na upravni enoti potrjen obrazec čim prej pošljite po navadni pošti na
naslov: Gibanje za otroke in družine.si, p.p 2056, 1001 Ljubljana.
5. Kako izpolnim obrazec?
- S seboj imejte veljaven osebni dokument: osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.
- S čitljivimi, velikimi tiskanimi črkami izpolnite osebne podatke na obrazcu. Posebej bodite pozorni,
da boste zapisali podatke, ki so navedeni na vaših uradnih dokumentih (npr. uradno osebno ime).
Pomembno: Obrazec morate podpisati vpričo uradnika.
- Oddaja podpisa podpore je brezplačna.
6. Kam se obrnem, če imam dodatna vprašanja?
Veliko dodatnih informacij je na voljo na spletnih straneh www.zaotrokeindruzine.si in
www.24kul.si.
Najlepša hvala!

www.zaotrokeindruzine.si

