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POVZETEK 

 
Problematika kršenja človekovih pravic nas spremlja že skozi zgodovino. Poleg pravic pa 

imajo ljudje tudi dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati, da bi bili upravičeni do pravic. 

Velikokrat so nam pravice kršene – predstavitev institucije, kot je Varuh človekovih 

pravic, je smiselno obravnavati v obliki diplomskega dela, saj nas poznavanje različnih 

prijemov ščiti, ko ostanemo nemočni in velikokrat brez potrebnega osnovnega znanja kako 

pristopiti pred državo ali sodstvo. Letno poročilo Varuha poroča o velikem številu kršitev 

na različnih področjih, kjer se srečuje z obupanimi ljudmi, ki trdijo, da državni organ krši 

njihove človekove pravice in temeljne svoboščine. Kljub varovalnim mehanizmom za 

zmanjšanje kršitev in ozaveščanje o pravicah in dolžnostih statistika kaže o določenem 

številu upravičenih pobud državljanov. Prvi sklop predstavlja teoretični del, ki sem ga 

razčlenila na šest poglavij. Prvo je splošni opis pravic in svoboščin človekova in 

državljana. Sledi poglavje, ki opisuje razvoj varuha človekovih pravic skozi zgodovino, v 

tretjem poglavju sledi postavitev človekove pravice v slovenski ustavni sistem. Četrto 

poglavje predstavlja institucijo varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Peto 

poglavje je namenjeno delu varuha in področja katera pokriva. Šesto poglavje pa ponazarja 

kakšen je postopek izpolnjevanja obrazca za oddajo pobude Varuhu. Drugi sklop je 

namenjen empiričnemu delu, kjer s kvantitativno metodo že obstoječe reprezentativne 

ankete odgovorim na zastavljene hipoteze. Na koncu sledi razprava, kjer sem predstavila 

ugotovitve na podlagi javnomnenjske raziskave in podala kritično mišljenje.   

 

Ključne besede: človekove pravice, ombudsman, ustava, javne institucije, varuh 

človekovih pravic 

 

ABSTRACT 

 

The issue of human rights abuses have accompanied us throughout history. In addition to 

the rights people have duties that we must fulfill in order to be entitled to rights. Many of 

our rights are violated. The presentation of institutions such as the Ombudsman, it seems to 

me reasonable to consider in the thesis, as we are understanding the different approaches to 

protecting when we remain powerless, and often without personal functional literacy when  

  



dealing with mighty country institutions or the judiciary. Annual Report of the 

Ombudsman shows large number of violations in various areas faced with hopeless people 

who claim that the national authority is in breach of their human rights and fundamental 

freedoms. Despite the protective mechanism to reduce violations and raise awareness of 

the rights and duties, statistics show high numbers of eligible citizens' initiatives. The first 

set represents theoretical part, broken down into six chapters. The first is a general 

description of the rights and freedoms of man and citizen. Next is a section which 

describes the development of the ombudsman through history. The third chapter is about 

human rights in the Slovenian constitutional system. The fourth chapter introduces the 

institution of the Ombudsman of the Republic of Slovenia. The fifth chapter is devoted to 

the work of the Ombudsman and the scope of which covers. The sixth chapter illustrates 

how the process of completing the form for submission of complaints to the ombudsman. 

The second part is devoted to the empirical part, where the quantitative method of already 

existing representative survey answers to the hypothesis. In the end is a debate of presented 

findings on the basis of opinion polls and personal critical thinking.  

 

Key words: Human Rights, Ombudsman, the Constitution, public institutions, The 

Ombudsman 
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1 UVOD   

 

 

Aktualni predsednik vlade dr. Miro Cerar v zbirki Dokumenti človekovih pravic (2002) 

ugotavlja, da so človekove pravice v današnjem času nepogrešljiv del sleherne razprave glede 

zaščite temeljnih dobrin posameznika pred včasih globokimi posegi državnih oblasti. Od 

sprejetja Splošne deklaracije leta 1789 so skozi leta te pravice postopoma postale tako 

imenovana uradna ideologija modernega sveta. Decembra 1991 je Republika Slovenija (v 

nadaljevanju RS) kot demokratična država uradno dobila svojo Ustavo. Izhajajoč iz zapisov o 

Državni ureditvi (Cijan, Toplak, Dubrovnik 2006) je RS s sprejeto Ustavo dobila akt najvišje 

pravne moči v zapisani obliki, ki ureja temeljne državne in družbene ureditve države. Ustava 

zagotavlja demokratični politični sistem s parlamentarno obliko državne oblasti ter pravno in 

socialno državo. V demokratični državi je pričakovati zagotavljanje pravic in svoboščin prav 

vsakemu posamezniku.  Če so ljudem zagotovljene temeljne človekove pravice, je po mojem 

mnenju tudi njihovo splošno počutje, delovanje in bivanje kakovostno. Tako kot se širi 

ozaveščenost o pravicah se razvijajo tudi mehanizmi varstva človekovih pravic. V 

diplomskem delu bom predstavila mehanizem, ki je prisoten tako v svetu kot tudi v 

slovenskem prostoru. Institucija ombudsmana je tisti mehanizem, ki skrbi, da v kolikor že 

pride do kršitev človekovih pravic, poseže in ukrepa v skladu s pooblastili.  

 

Rovšek (2002) pravi, da se varuh človekovih pravic srečuje in rešuje tudi na prvi pogled manj 

pomembnimi zadevami, ki ne zaslužijo sodnega varstva. Vendar je potrebno poudariti, da so 

določene kršitve, ki se dogajajo težko predstavljive in posameznikom predstavljajo velike 

težave in včasih hude stiske. Tudi tovrstni primeri so pomembni za delovanje institucije, kajti 

z reševanjem takšnih zadev vpliva na bodoče delovanje organa javne uprave. V diplomskem 

delu bom izpostavila pri posameznih področjih dela Varuha človekovih pravic konkretne 

primere, kjer bo viden širok razpon kršitev do katerih prihaja na vsakem koraku. Tema 

varovanja človekovih pravic oziroma kam se lahko v stiski obrnemo, se mi zdi zelo primerna, 

za predstavitev v diplomskem delu. Glavni cilj je predstavitev delovanja Varuha človekovih 

pravic RS (v nadaljevanju Varuh). Prikazati želim vsa področja, na katerih varuh ukrepa, s 

čimer bomo pridobili pregled vseh možnih področij, na katerih prihaja do kršitev. Zanima nas 

tudi ali se kršitve povečujejo oziroma upadajo, glede na opazovanja varuha na določene 

nepravilnosti. V diplomskem delu bom opisala celoten postopek za zaščito svojih temeljnih 
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pravic. Postopek ne zahteva posebnega strokovnega znanja ali pomoči odvetnika; obrazec je 

enostaven in dostopen, kar olajša prijavo nepravilnosti. Velikokrat nepoznavanje določenih 

zakonov in predpisov po nepotrebnem otežuje postopke prijave. Upravičene prijave kršitev, ki 

bodo vidne v nadaljevanju diplomskega dela, v obliki številk razčlenjenih po področjih, bodo 

pokazatelj določenega števila kršitev, do katerih pride kljub opozorilom varuha. Namen 

diplomskega dela je potrditi ali zavreči zastavljene hipoteze in ugotoviti ali je varuh RS nujno 

potreben člen, ki je razpet med državo in državljani RS.  

 

Hipoteze, ki sem jih postavila so: 

H1: Kršitve človekovih pravic vplivajo na splošno nezadovoljstvo državljanov RS 

H2: Prebivalci RS so glede na trenutne razmere (ne)zadovoljni s stanjem v državi 

H3: Prebivalci RS (ne)zaupajo v institucije 

H4: Varuh človekovih pravic RS s svojim delom prispeva k spoštovanju temeljnih človekovih 

pravic 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 SPLOŠNO O PRAVICAH IN SVOBOŠČINAH ČLOVEKA IN DRŽAVLJANA 

 

V interesu prebivalcev RS je, da je mreža, v katero se lahko ujamejo kršitve pravic, čim 

gostejša in da je delovanje sodišč, ki upravljajo to mrežo, čim bolj usklajeno. Ni pomembno 

katero sodišče ima večji vpliv oziroma kateremu je nadrejeno, najpomembnejše je, katero bo 

uveljavljalo višje standarde varstva pravic Evropejcev. (Ribičič 2010) 

 

Deklaracija o neodvisnosti Združenih držav Amerike razglaša, da so vsi ljudje ustvarjeni 

enaki in da so nam podeljene nekatere neodtujljive pravice, med drugim pravica do življenja, 

svobode in iskanja sreče in da so za zaščito teh pravic ustanovljene vlade. Trinajst let pozneje 

pa v francoski Deklaraciji o pravicah človeka in državljana kot odmev nanjo lahko 
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preberemo, da se ljudje rodijo in živijo svobodni ter obravnavani enako v pravicah. Pravice 

kot so svoboda, lastnina, varnost in upor proti zatiranju so predpogoj vsakega političnega 

združevanja. (Cavalieri 2006) 

 

Tako je leta 1789 nastal ključni dokument francoske revolucije imenovan Deklaracija o 

pravicah človeka in državljana. Že v 18. stoletju je bilo jasno, da bi morali biti pred zakonom 

vsi enaki in da vsakemu posebej pripadajo določene neodtujljive pravice in da za zaščito le 

teh obstajajo zato odgovorni organi. V Franciji in drugih evropskih deželah do razsvetljenstva  

niso ravno veliko govorili o pravicah, kakršne je potem uvedla Deklaracija o pravicah človeka 

in državljana. Če je že prišlo do govora o pravicah so bile v povezavi s svoboščinami in bi 

lahko jim rekli kot drobni privilegiji v zvezi s pravicami meščanov ali mestne svoboščine. Na 

temo pravic in tolerance sta Taja Kramberger in Drago Braco Rotar našla zapise iz dne 

26.08.1789 v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana. Navajata, da je razlika med 

toleranco in pravicami velikanska. Kadar onemogoča nekdo udejanjanje pravic, s tem krši 

naravni ali pravni red. In zato so za takšna dejanja predvidene moralne in pravne sankcije. V 

kolikor pa nekdo omogoča dejanja, ki mu jih ni treba in bi jih lahko ustavil, pa gre za 

toleranco, ki v sklopu dobrih namenov lahko izvira iz osebne, etične ali slojnim pravilom 

vodenja pripadajoče dobrote, velikodušnosti ali modrosti, vendar pa gre vselej za oblastno 

strategijo, ki jo omogoča in včasih tudi zahteva družbena in simbolna pozicija tolerantnega. 

Zatorej pride do tega, da tolerantni omogoči ali dopusti nekaj, do česar tolerirani v bistvu 

nima pravice. Deklaracija o pravicah človeka in državljana, ki jo je sprejela francoska 

nacionalna skupščina dne 26. avgusta 1789 in ki obsega preambulo in 17 členov, je temeljno 

besedilo francoske revolucije. (Kramberger in Rotar 2010) 

 

Leta 1945 ustanovljena mednarodna organizacija imenovana Organizacija združenih narodov 

je tri leta kasneje naredila velik mejnik v zgodovini človekovih pravic. Organizacija združenih 

narodov je ustanovilo 51 držav, ki so se po drugi svetovni vojni zavezale k ohranjanju 

mednarodnega miru in varnosti, razvoju tako prijateljskih odnosov med narodi kot tudi 

spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in seveda človekovih 

pravic. (Organizacija združenih narodov 2015)  

 

Generalna skupščina zaseda osrednji položaj kot ključni posvetovalni in reprezentativni organ 

Združenih narodov. Odločitve o pomembnih vprašanjih, kot so tiste o miru in varnosti, 
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sprejemanju novih članov in proračunskih zadevah, je potrebna dvotretjinska večina. Vsaka 

država ima po en glas. Ustanovljena je bila 1945 na podlagi Ustanovne listine Združenih 

narodov. Prav tako igra pomembno vlogo v procesu določanja standardov mednarodnega 

prava. (United Nations 2015) 

 

Kot rečeno mejnik zgodovine človekovih pravic se je zgodil 10.decembra 1948, ko je 

Generalna skupščina Združenih narodov sprejela in razglasila splošno deklaracijo človekovih 

pravic. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2000 za besedo preambula zapiše sledeče:  

uvodni del kakega pomembnejšega pravnega predpisa, zakona, ustave, mednarodne pogodbe. 

 

Tako tudi Splošna deklaracija človekovih pravic vsebuje preambulo, kjer so očrtane osnovne 

človekove pravice (Varuh človekovih pravic 2015): 

  ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človekove 

družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic svobode, pravičnosti in miru na 

svetu; 

 ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, 

žaljivih za človeško vest, in ker je bila stvaritev sveta, v katerem bi imeli vsi ljudje 

svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi živeli v strahu in pomanjkanju, 

spoznana za najvišje prizadevanje človeštva; 

 ker je nujno potrebno, da človekove pravice zavarujejo z močjo prava, da človek ne bi 

bil prisiljen zatekati se v skrajni sili k uporu zoper tiranje in nasilja; 

 ker je nujno potrebno pospeševati razvoj prijateljskih odnosov med narodi; 

 ker so ljudstva Združenih narodov ponovno potrdila svojo vero v temeljne človekove 

pravice in dostojanstva in vrednost človekove osebnosti, v enakopravnost moških in 

žensk in se odločila, da bodo podpirala družbeni napredek in ustvarjanje boljših 

življenjskih pogojev v večji svobodi; 

 ker so se vse države članice zavezale, da bodo, v sodelovanju z Združenimi narodi, 

pospeševale splošno in resnično spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 

 ker je skupno razumevanje teh pravic in svoboščin največjega pomena za popolno 

uresničevanje te zaveze. 

 

Tako Generalna skupščina razglaša to splošno deklaracijo človekovih pravic kot nekakšen niz 

splošnih idealov vseh ljudi tega sveta, ne glede na narodnost, jezik ali spol z namenom, da bi 
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tako vsi organi družbe kot vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo razvijali 

spoštovanje teh pravic in svoboščin. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Naslednji mejnik v zgodovini človekovih pravic se je zgodil v Rimu, 4. novembra 1950, ko so 

članice Sveta Evrope, na podlagi splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je dne 10. 

decembra 1948 razglasila Generalna Skupščina Združenih narodov, sestavile in predložile v 

podpis, Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poglavitni cilj Sveta 

Evrope je doseči enakopravnost med njegovimi članicami, in eden izmed načinom za 

zagotavljanje omenjenega cilja je varstvo in nadaljnji razvoj človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin.  (Europe Court of Human Right 2015) 

 

Slovenija je postala leta 1993 članica Sveta Evrope, naslednjo leto 1994 pa je ratificirala 

Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic ter pripadajoče protokole. Slovenija se je 

tako vključila v mednarodni sistem, ki je najučinkovitejši glede varstva človekovih pravic. 

Obvezno je potrebno dodati, da je mednarodno varstvo človekovih pravic učinkovito le v 

primeru, če obstojijo pravna sredstva za zagotavljanje uresničevanja le teh pravic. Svet 

Evrope je ustanovil Evropsko komisijo za človekove pravice in Evropsko sodišče za 

človekove pravice. Evropska komisija in Evropsko sodišče za človekove pravice sta organa, 

ki sta bila namenjena zagotavljanju spoštovanja konvencijskih pravic (Pavčnik 2000). 

 

Tabela 2.1: Kronološki pregled Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin 

KONVENCIJA 

K
ra

j 

P
o

d
p

is
 

R
a

ti
fi

k
a

ci
ja

 

V
el

ja
v

n
o

st
 

U
ra

d
n

i 
li

st
 

R
S

 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin 

Rim 

04.11.1950 
04.05.1993 28.06.1994 03.09.1953 28.02.1994 

Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic 

Pariz 

20.03.1952 
14.05.1993 28.06.1994 18.05.194 13.06.1994 

Protokol št.2 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki daje 

Evropskemu sodišču za človekove pravice 

pristojnost, da daje nasvete in mnenja 

Strasbourg 

06.05.1993 
14.05.1993 28.06.1994 21.09.1970 13.06.1994 

Protokol št.3 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 29., 

30. in 31.člen konvencije 

Strasbourg  

06.05.1963 14.05.1993 28.06.1994 21.09.1970 13.06.1994 

Protokol št. 4 h Konvenciji o varstvu Človekovih Strasbourg 14.05.1993 28.06.1994 02.05.1968 13.06.1994 
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pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja 

določene pravice in svoboščine, ki niso vključene 

v konvencijo in protokolu št. 1 

16.09.1963 

Protokol št. 5 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 22. 

in 40. člen konvencije 

Strasbourg 

02.01.1966 14.05.1993 28.06.1994 20.12.1971 13.06.1994 

Protokol št. 6 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva odpravo 

smrtne kazni 

Strasbourg 

28.04.1983 14.05.1993 28.06.1994 01.03.1985 13.06.1994 

Protokol št. 7 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin 

Strasbourg 

24.11.1983 
14.05.1993 28.06.1994 01.11.1998 13.06.1994 

Protokol št. 8 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin 

Dunaj 

19.06.1985 
14.05.1993 28.06.1994 01.01.1990 13.06.1994 

Protokol št. 9 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin 

Rim 

06.11.1990 
14.05.1993 28.06.1994 01.10.1994 13.06.1994 

Protokol št. 10 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin 

Strasbourg 

25.06.1992 
14.05.1993 28.06.1994 01.10.1994 13.06.1994 

Protokol št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin 

Rim 

04.11.2000 
07.03.2001 / 01.04.2005 / 

Protokol št. 13 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin glede odprave 

smrtne kazni v vseh okoliščinah 

Vilnius 

03.05.2002 03.05.2002 04.12.2003 01.07.2003 23.10.2003 

Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja 

nadzorni sistem konvencije 

Strasbourg 

13.05.2004 13.05.2004 29.06.2005 / 18.5.2005 

Vir: (Svet Evrope 2015) 
 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je mednarodno sodišče, ki je bilo  

ustanovljeno leta 1959. Gre za pravila o individualnih ali državnih prijav domnevnih kršitev 

državljanskih in političnih pravic, določenih v Evropski konvenciji o človekovih pravicah. V 

skoraj petdesetih letih je sodišče izdalo več kot 10.000 sodb. Sodišče ima sedež v 

Strasbourgu. Od tod sodišče spremlja spoštovanje človekovih pravic 800 milijonov 

Evropejcev v 47 članic Sveta Evrope države, ki so ratificirale konvencijo. (European Court of 

Human Rights 2015) 

Tabela 2.2: Ključni datumi Evropskega sodišča za človekove pravice  

05.05.1949 Ustanovitev Sveta Evrope 

04.11.1950 Sprejetje konvencije 

03. 09.1953 Začetek veljavnosti konvencije 

21. 01.1959 Izvoljeni prvi člani sodišča, s strani posvetovalne skupščine Sveta Evrope  

23-28.02.1959 Prvo zasedanje Računskega sodišča 

18.09.1959 Sodišče sprejme svoj poslovnik sodišča 

14.11.1960 Izreče svojo prvo sodbo: Lewless vs.Ireland 

01.11.1998 Začetek veljavnosti Protokola št. 11 h Konvenciji o uvedbi "novi sodišče" 

18. 09.2008 Izreče svojo 10.000 sodbo 
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01.06.2010 
Začetek veljavnosti protokola št.14, katerega cilj je zagotoviti dolgoročno 

učinkovitost sodišča 

Vir: European Court of Human Rights 2015 

 

2.2 Spodbujanje človekovih pravic in razvoja 

 

O spodbujanju človekovih pravic institucije namenijo veliko pozornosti tudi preko medijev. 1. 

septembra 2015 je namestnik varuhinje Jernej Rovšek v oddaji Dobro jutro na Televiziji 

Slovenija namenil svoj čas tudi vprašanjem gledalcev, ki so izpostavili, da je marsikomu 

iskanje pravice onemogočeno zaradi visokih cen odvetniških storitev. (Varuh človekovih 

pravic 2015) 

 

Eden od pomembnih elementov institucije Varuha je, da je uporaba njihove pomoči 

brezplačna. Lahko tudi rečemo, da je Varuh mehanizem, ki bistveno izboljša preglednost in 

demokratičnost  in s tem pripomore k izgradnji dobrega upravljanja v državi. (Reif 2004) 

 

Kamal Hossain navaja, da je potrebna nacionalna strategija za celostni pristop k spodbujanju 

človekovih pravic in razvoja. Torej lahko nadaljujem s komentarjem, da lahko obstajajo zapisi 

o varstvu pravic in tudi organi, ki nadzirajo delovanje uradnih oseb, vendar dokler ne bo 

miselnost vsakega posameznika, da deluje v dobro sočloveku, se lahko vrtimo v začaranemu 

krogu. 

 

Bistveni elementi strategije po Hossainu (2000) morajo vsebovati: 

1) izobraževanje in ozaveščanje 

2) dobra informiranost in komunikacija 

3) učinkovito sodelovanje 

4) odgovornost in preglednost 

1) Izobraževanje in ozaveščanje: 

Osnovno izobraževanje je bistvenega pomena za ustvarjanje pogojev pod katerimi ljudje 

lahko učinkovito sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju razvojnih ciljev z demokratičnem 

odločanjem. 
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2) Dobra informiranost in komunikacija: 

Izmenjava informacij in učinkovita komunikacija so ključnega pomena z več vidikov. Na 

primer: za učinkovito delovanje tako vlade in civilne družbe potrebujejo dostop do točnih 

in pravočasnih informacij ter mora imeti zagotovljena sredstva za širjenje kot tudi 

sprejemanje informacij. Odprti komunikacijski kanali so bistvenega pomena ne le med 

vlado in civilno družbo, vendar tudi v vsakem sektorju. 

3) Učinkovito sodelovanje:  

Dejavna udeležba ljudi je osrednjega pomena za uspeh kakršne koli dejavnosti na 

področju razvoja človekovih pravic in demokracije.  

4) odgovornost in preglednost: 

Odgovornost in preglednost se šteje, da je ključnega pomena za prakso upravljanja 

uspešne demokracije. To izhaja iz osnovnega načela, da tisti, ki ureja v celoti odgovoren.  

 

Če se na hitro sprehodimo po vseh točkah, ki jih je izpostavil Hossain, lahko trdim, da 

formalno RS pokriva vse elemente, ki so bili izpostavljeni. Tukaj se potem sprašujemo na 

kateri točki smo še vedno prešibki, da stvari ne funkcionirajo tako kot bi morale. 

 

Delovanje nacionalnih institucij je do zdaj skozi zgodovino in prakso ustvarilo dovolj 

izkušenj, da začnejo posnemati najboljše prakse, ki so pokazale najboljše rezultate. Omeniti je 

potrebno tako pozitivne lastnosti, ki so prispevale k uspešnosti in tudi negativne, ki so manj 

opazne zaradi tega. Izpostavljenih je 5 ključnih elementov : 

1) način ustanovitve: Način ustanovitve je pomembna. Institucija bo dobila na ugledu in 

učinkovitosti, če jih določi Ustava sama. 

2) mandat: Pooblastila morajo biti sorazmerna z izzivi s katerimi se je potrebno soočiti. 

Socialne in ekonomske pravice (pravice druge generacije) morajo dobiti enak pomen kot 

pravice prve generacije – to so državljanske in politične pravice. In pa tukaj je tudi tretja 

generacija pravic: pravica do razvoja in do zdravega okolja. Tudi tej generaciji pravic je 

potrebno nameniti ustrezno pozornost. 

3) neodvisnost: Neodvisnost komisije in urada varuha človekovih pravic je bistvenega 

pomena za njegovo učinkovitost. Prisotne morajo biti osebe, ki uživajo zaupanje javnosti 

in so znani za njihovo integriteto in nepristranskost sodbe. Imenovanje mora biti po 

poštenem in preglednem izbirnem postopku, ki vključuje učinkovito posvetovanje med 

vlado in opozicijo.  
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4) finančni in človeški viri: Imeti mora strokovno usposobljeno osebje za opravljanje 

tovrstnih nalog.  

5) pooblastila: Obseg pristojnosti nacionalnega zavoda je enako pomembna. Njena 

učinkovitost bi zagotovo oslabela, če ne bi imela moči v ustreznih primerih sprožiti 

preiskave in pregona. Moral bi imeti pooblastila za sprejemanje inovativnih tehnik za 

spremljanje in izvajanje ekonomskih in socialnih pravic. Najpomembnejše pooblastilo je 

za spodbujanje izobraževanja na področju človekovih pravic in zavedanja  o človekovih 

pravicah v vse dele družbe, zlasti policije in varnostnih sil. (Hossain 2000) 

 

Pomemben nauk je, da mora biti izvajanje učinkovitih človekovih pravic na način okrepitve 

takoimenovane enote za spremembe in razvoj v družbi. To zahteva med vsemi protagonisti 

človekovih pravic in razvoj v družbi – med državnimi in nedržavnimi akterji, v vladi in 

parlamentu. (Hossain 2000) 

 

Menim, da ima Varuh, ki deluje na področju Slovenije omogočene vse naštete elemente za 

svoje nemoteno delovanje. Ključnega pomena imajo na koncu vedno odgovorne osebe, ki 

prejmejo s strani Varuha priporočila, kje bi bilo dobro uvesti spremembe.  

 

3 RAZVOJ OMBUDSMANA 

 

 

Tudi RS ima svojega varuha človekovih pravic. Zgodovina nas pelje nazaj v leto 1712, ko se 

je prvič pokazala potreba po določeni osebi, ki bi v imenu vladarja skrbela za nadzor nad 

uradniki v času njegove odsotnosti. Skozi leta so se naloge ombudsmana spreminjale vendar 

prvotni namen in funkcija ombudsmana pa je ostala ista.  

 

»Pojav ombudsmana je odprl novo poglavje v odnosih med tistimi, ki vladajo in tistih, ki jim 

je vladano, med vlado in državljani, med javnimi uslužbenci in javnostjo. Ombudsman se 

pojavlja v dvojni vlogi. To je instrument za zaščito človekovih pravic, kot tudi edinstvena 

mehanizem demokratičnega nadzora nad upravo.« (Aviani 2009, 3) 
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3.1 Pomen ombudsmana 

 

Damir Aviani v svojem članku Ombudsman Europske unije zelo dobro predstavi pomen 

besede ombudsman. Izraz »ombudsman« je švedska beseda, ki je bila uporabljena že stoletja 

za osebo, ki predstavlja in brani interese drugih. Sam izraz izvira iz pravnega reda germanskih 

plemen in je zloženka iz treh zlogov: OM – BUDS – MAN, »om«  pomeni »ZA«, »bud« je 

vsota denarja, ki se plača kot kazen (ali nadomestilo), in »man« je »ČLOVEK«.  Tako je 

ombudsman »človek za kaznovanje (odškodnine)« in človek, ki izbira globo (odškodnino) iz 

družine pravic storilca in za račun družine poškodovanih ali ranjenih. Izraz »ombudsman« se 

lahko označi kot institucijo, ki je s pravili ustanovljena z ustavo ali zakonom, na čelu katere je 

eden ali več neodvisnih javnih uslužbencev visokega ranga, ki je odgovoren parlamentu ali 

vladi, ki sprejema pritožbe državljanov zaradi nezakonitega ali nepravilnega ravnanja javnih 

uslužbencev ali delavca zaposlenega v teh organih. Deluje lahko pa tudi na lastno pobudo, ker 

ima moč za izvajanje preiskav, javno kritizira, priporoča ustrezne ukrepe in da izdaja redna 

poročila o svojem delu. Nima pa moči, da razveljavi ali spremeni odlok uprave. (Aviani 2009) 

 

Na Švedskem imajo danes več kot sto različnih uradnikov, ki so imenovani varuhi. 

Ombudsmane imajo sindikati, banke, zavarovalnice, javni mediji, različne javne in zasebne 

fundacije. Tudi vlada ima svojega ombudsmana za zaščito potrošnikov, za zaščito enakosti 

moških in žensk na trgu dela, in pa tudi parlament ima svojega ombudsmana, ki se prvotno 

imenuje justitieombudsman. Glavna naloga je, da obravnava pritožbe državljanov predvsem 

nad delom javnih organov in delo zasebnih organizacij. (Aviani 2009) 

 

V zadnjih tridesetih letih smo priča izjemni rasti institucije varuha človekovih pravic po vsem 

svetu in sedaj beležijo približno 120 uradov ombudsmana po vsem svetu. (Office of the 

Ombudsman 2015) 

 

3.2 Zgodovina  ombudsmana 

 

Kot sem že omenila uvodoma, se je potreba po osebi, ki bi bila v pomoč pri nadzoru 

uradnikov prvič pokazala že v 18.stoletju. 
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Karl XII. se je po bitki pri Poltavi, kjer ga je leta 1712 porazil ruski car, zatekel na turški dvor, 

kjer je bil več let »gost po sili razmer«. V današnjem času bi temu rekli, da se je zatekel v azil 

in bil azilant. V pismu, ki ga poslal svoji vladi je predlagal, da se ustanovi v času njegove 

odstotnosti zastopnik, ki opravljal nadzor nad delom sodnikov, dvornih uradnikov, davčnih 

izterjevalcev in drugih, ki so v njegovem imenu izvajali oblast. Pod nobenim pogojem ni 

dopustil, da pri prihajalo do zlorabe položaja ali osebnega okoriščanja s strani uradnikov. 

Tako imenovani posebni zastopnik za nadzor vladnih oseb je bil očitno uspešen, kajti kasneje 

je postal tudi stalni kraljevi pooblaščenec, toda ta še ni bil ombudsman, kot ga poznamo v 

današnjem času. Ustanovitev prvega pravega parlamentarnega ombudsmana beležimo šele, ko 

na podlagi ustavne pravice švedskega parlamenta o imanovanju svojega ombudsmana, ki jo je 

s težavo, zaradi spora, izboril z ustavo leta 1809. Švedski ombudsman tako kot leto 

ustanovitve  prvega ombudsmana šteje leto 1910, ko je bil uradno imenovan in je tudi začel s 

z delom kot prvi parlamentarni ombudsman. (Rovšek v Cerar 2002) 

 

Več kot sto let ni bilo na področju ombudsmana nobenih sprememb, švedski je bil edini. Šele 

četa 1919 se mu je pridružil finski. Zato lahko razvoj  ombudsmana na podlagi pričevanj 

nekaterih teoretikov delimo v tri obdobja. Že omenjenemu prvemu obdobju je sledilo drugi 

obdobje po 2. svetovni vojni. Ombudsmani so se začeli ustanavljati najprej v razvitih 

liberalnih demokracijah, predvsem v Evropi, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. V tem 

obdobju, natančneje 1954 leta, se je začel oblikovati tudi prvi danski ombudsman. Danski 

model je imel določene spremembe in se je razlikoval od švedskega in finskega. Razlike so 

bile na področju izključenosti nadzora nad sodniki. Je pa danski model vzorčni model za 

večino kasnejših zahodnoevropskih ombudsmanov. Leto 1962 je bilo izrednega pomena tudi 

za Novo Zelandijo, kajti tega leta je bil ustanovljen prvi ombudsman izven skandinavskih 

držav. Tretje obdobje se prične konec osemdesetih let in je začetek množičnega ustanavljanja 

ombudsmanov v državah v prehodu oziroma v t.i. novih demokracijah. Za ombudsmane, ki so 

se pričeli ustanavljati po državah Srednje in Vzhodne Evrope, Azije, Afrike in Južne Amerike 

je predvsem značilno, da dajejo večji poudarek varstvu človekovih pravic in uresničevanju 

mednarodnih konvencij z omenjenega področja. Zlasti v Afriki in Južni Ameriki so naloge 

ombudsmana tudi boj proti korupciji. Na območju Balkana pa srečamo posebne ombudsmane 

za katere je značilno področje postkonfliktnega delovanja na območju Bosne in Hercegovine 

ter Kosova. Švedski in finski model ombudsmana lahko označimo tudi kot klasični nordijskih 

tip, za katerega je značilno, da ima večja formalna pooblastila za nadzor posameznih delov 
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javne uprave, med drugim tudi sodstva. Nordijski tip za razliko od drugih lahko neposredno 

izvede disciplinsko kaznovanje odgovornih državnih institucij, kot so na primer zapori, 

bolnišnice in uprave enote. Svoje predloge utemeljujejo formalno na podlagi predpisov. 

Praksa pa je pokazala rabo danskega modela ombudsmana kot vzor za večino kasnejših tako 

na območju Evrope kot širše. Danski tip se je pokazal model veliko mehkejši model. Države 

so v grobem uporabljale določen tip modela, prilagajale so se posebnostim svoje ustavnega 

sistema, pravne tradicije in seveda tudi potrebe ter prakse. Tako na primer britanski 

parlamentarni (Parliamentary Commissioner for Administration) in francoski ombudsman 

(Médiateur) zaradi tradicije parlamentarnega nadzora nad izvršilno oblastjo pritožbe 

sprejemata posredno, prek članov parlamenta. Za oba je značilen poravnalni način dela in 

upoštevanje pravičnosti (equity) kot vsebinske podlage za delo. (Rovšek v Cerar 2002) 

 

Rovšek tudi poudarja, da ombudsman ni državni organ, ki bi lahko odločal in ukazoval. 

Njegova moč se pokaže v dovolj prepričljivem argumentiranju, s katerim utemeljuje svoje 

predloge. Kajti če bi se lahko odločal, bi se na tej točki postavilo vprašanje, kdo bo nadziral 

njega in kakšno sodno varstvo ima tisti, ki pa je mogoče prizadet z odločitvami ombudsmana. 

Zato je prav, da ombudsman ne odloča in se posega v pritožbene poti.  

 

Pomemben mejnik v zgodovini ombudsmana je postavil profesor Walter Gellhorn, ki je 

pripravil širok krožni model zakona za ustanovitev tako imenovane javne pisarne 

ombudsmana. Leta 1696 je profesor Gellhorn prepričal ameriško odvetniško zbornico, da je 

sprejela ukrepe in pozvala državne in lokalne oblasti, da preučijo ustanovitev ombudsmana. In 

tako je istega leta ameriška zbornica res opredelila bistvene značilnosti ombudsmana. 

Pristojnosti varuha se niso prav veliko razlikovale od predhodnih modelov. (Howard 2010) 

 

 

4 ČLOVEKOVE PRAVICE V SLOVENSKEM USTAVNEM SISTEMU 

 

 

Kaučič in Grad (2007) navajata v četrti, spremenjeni in dopolnjeni izdaji Ustavne ureditve RS 

pomemben zgodovinski dogodek za Slovenijo. To je sprejetje plebiscita 23. decembra 1990, 

na katerem je bilo odločeno, da RS postane samostojna in neodvisna država. Zakon o 

plebiscitu določa, da mora republiška skupščina v roku šestih mesecev od dneva razglasitve 
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plebiscitne odločitve sprejeti ustavne, druge akte in ukrepe, ki so potrebni za osamosvojitev. 

Tako je republiška skupščina v skladu z dogovorom sprejela več aktov političnega značaja. 

Slovenija je izpolnila svoje obveznosti in v letu 1991 sprejela ustavne določbe. S sprejetjem 

ustave se je zavezala k upoštevanju pomembnih zakonov. 

 

»Ustava kot temeljni in hkrati pravni akt mora biti bistveno trajnejša kot zakoni in drugi 

pravni akti, zato si ustavodajalec prizadeva čimbolj zavarovati njene norme pred prepogostim 

spreminjanjem / zlasti kot posledica kratkotrajnih in parcialnih političnih interesov. Ta težnja 

je navadno razvidna tudi iz same ustave, ki praviloma ne predvideva postopka za sprejem 

nove ustave, temveč ureja zgolj postopek za spreminjanje oziroma dopolnjevanje ustave. 

Spremembe, do katerih nenehno in neizogibno prihaja v vsaki družbi, zahtevajo tudi ustrezne 

spremembe ustavne ureditev.« (Kaučič in Grad 2007, 39) 

 

4.1 Ustava  Republike Slovenije 

 

»Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, ter temeljnih 

človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do 

samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večletnem boju za narodno 

osamosvojitev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema 

Skupščina RS Ustavo RS.« (Ustavno sodišče Republike Slovenije 2011) 

 

S sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov s strani slovenske skupščine 25. junija je 

Slovenija tako postala samostojna in neodvisna država. Temeljni osamosvojitveni akt 

je bila Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 

Izhajajoč iz volje slovenskega naroda in prebivalcev Republike Slovenije, izražene na 

plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije dne 23. decembra 1990, 

upoštevajoč dejstvo, da je bila Republika Slovenija suverena država že po doslej 

veljavni ustavni ureditvi in je le del svojih suverenih pravic uresničevala v 

Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot 

pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice 

in pravice republik in avtonomnih pokrajin, ob dejstvu, da federativna ureditev 
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Jugoslavije ne omogoča rešitve politične in gospodarske krize, in da med 

jugoslovanskimi republikami ni prišlo do sporazuma, ki bi omogočil osamosvojitev 

republike ob sočasnem preoblikovanju jugoslovanske zvezne države v zvezo suverenih 

držav, ob trdni odločenosti, da Republika Slovenija spoštuje enake pravice drugih 

jugoslovanskih republik ter z njimi enakopravno, demokratično in po mirni poti 

postopno ureja vsa vprašanja iz dosedanjega  skupnega življenja, spoštuje njihovo 

suverenost in ozemeljsko celovitost, ter ob pripravljenosti, da se bo z drugimi 

jugoslovanskimi republikami kot samostojna in neodvisna država tudi v prihodnje 

dogovorila o  institucionalnih in drugih povezavah, sprejema Skupščina Republike 

Slovenije na skupni seji vseh zborov dne 25. junija 1991 na podlagi ustavnih 

amandamjev LXVIII, LXXII in XCIX k Ustavi Republike Slovenije ter v skladu s 4. 

Členom Zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 

Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. (Cijan, 

Toplak, Dubrovnik 2006, 13) 

 

»V skladu s sodobno ustavno zasnovo ustava RS namenja človekovim pravicam in 

svoboščinam pomembno mesto in jim odmerja velik del ustavnega besedila Človekove 

pravice in svoboščine zajemajo drugo poglavje ustave, nekatere pa najdemo tudi z drugih 

delih ustave, zlasti v tretjem poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih. Na njihov pomen 

kaže tudi njihova uvrstitev v ustavo, saj poglavje o človekovih pravicah in svoboščinah sledi 

preambula in splošne določbe ustave«. (Kaučič in Grad 2007,101) 

 

Kaučič in Grad (2007) ugotavljata tudi, da v primerjavi s sodobnimi ustavami ostalih 

evropskih držav, ki so nastale v zadnjih desetletjih in ravno tako dajo velik poudarek na 

pomenu človekove pravice in svoboščine, slovenska ustava vsebuje celovit pregled in 

popolno ureditev človekovih pravic in svoboščin, upoštevajoč ključne mednarodne 

dokumente o človekovih pravicah; torej o mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in 

kulturnih pravicah, o  državljanskih in političnih pravicah ter Evropsko konvencijo o 

človekovih pravicah. Slovenska ustava je v nekaterih delih celo presegla standarde, ki se 

uveljavljajo v teh mednarodnih aktih. Izpostavila sta tudi, da je ponekod besedilo nekaterih 

določb naše ustave nekoliko krajše in da s tem to ne zmanjšuje pravnega varstva človekovih 

pravic in svoboščin. Ustava je poskrbela za pomembni varovalki, da morajo biti zakoni in 

drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava. Tukaj je še 

mednarodna pogodba, ki Republiko Slovenijo obvezuje z 8. členom, da nobene človekove 
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pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih in veljajo v Sloveniji, ni dopustno 

omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 

 

Ustava RS vsebuje dva dela: preambulo in normativni del. Preambula se v uvodu opira na: 

1) temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti RS, s katero je bila 

ustanovljena samostojna in neodvisna država; med temeljna izhodišča nove ustave pa 

uvršča,  

2) temeljne človekove pravice in svoboščine,  

3) pravico slovenskega naroda do samoodločbe in  

4) večstoletni boj Slovencev za narodno osamosvojitev, v katerem je bila izoblikovana 

narodna samobitnost in uveljavljena slovenska državnost. Poleg teh elementov navaja 

preambula tudi organ, ki je to ustavo sprejel (Skupščina Republike Slovenije). V 

pravno-tehničnem pomeni preambula ni sestavni del ustave in je postavljen pred 

normativnim delom ustave. Vsebina je zelo splošna in načelna, in navaja razloge, ki so 

narekovali sprejem ustave ter nekatera temeljna izhodišča ustave in vrednostna merila. 

(Kaučič in Grad 2007) 

 

 

Normativni del obsega 175 členov, ki so razvrščeni v deset poglavij  (Kaučič in Grad 2007): 

1) POGLAVJE (členi 1-13) so splošne določbe o kakovosti, naravi in obliki slovenske 

države,  

2) POGLAVJE (členi 14-65) ureja človekove pravice in temeljene svoboščine,  

3) POGLAVJE (členi 66-79) gospodarska in socialna razmerja,  

4) POGLAVJE (členi 80-137) državno ureditev,  

5) POGLAVJE (členi 138-145) samoupravo,  

6) POGLAVJE (členi 146-152) javne finance,  

7) POGLAVJE (členi 153-159) ustavnost in zakonitost, 

8) POGLAVJE (členi 160-167) ustavno sodišče,  

9) POGLAVJE (členi 168-171) ureja postopek za spremembo ustave,  

10) POGLAVJE (členi 172-174) pa so prehodne in končne določbe. 

 

V pravnem pomenu so človekove pravice s pravnimi pravili urejene upravičenja 

posameznika v razmerju do državne oblasti. Poglavitna značilnost človekove pravice 

pa ni samo upravičenje, temveč tudi njeno pravno varstvo, ki ga običajno označujemo 
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kot iztožljivost. Na drugi strani pa pravica posameznika preprečuje drugim (posebej 

državnim organom) poseganje vanjo in s tem njeno kršitev. S tega vidika pomenijo 

človekove pravice in svoboščine omejevanje državne oblasti, zlasti varstva pred njeno 

arbitrarnostjo. Zato je posebej pomembno, da so urejene z ustavo kot najvišjim 

pravnim aktom. To naj bi vsakokratni politični oblasti preprečevalo, da bi jih 

prilagajala svojim potrebam in interesom, jih omejevala ali celo odpravljala. (Kaučič 

in Grad 2007, 91) 

 

Grad in ostali (1991) so izpostavili, da je ustava dobila še večjo vrednost kot dokument, ki 

omogoči demokratično in učinkovito delovanje nove države. Ustava kot dokument državi 

predstavlja osebno izkaznico, okvir za razvijanje notranje demokratične prakse in potni list za 

vstop v Evropo in svet.   

 

 

5 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

 

Na spletni strani Varuha je zapisano sledeče: »Človekove pravice in temeljne svoboščine so 

prirojene pravice vseh ljudi. Njihovo varovanje in uveljavljanje je prva naloga vlad.« To so 

besede, ki so zapisane v Dunajski deklaraciji, ki je bila sprejeta na svetovni konferenci o 

človekovih pravicah leta 1993. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Vendar vse prepogosto prihaja do poseganja v ravno te osnovne pravice in institucijo Varuha 

lahko vidimo kot dodaten steber v primeru nepravilnega in nepoštenega delovanja državnih 

organov.  

 

5.1 Razvoj institucije varuha človekovih pravic v RS 

 

Načelo demokratičnih republik je delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Varuh 

človekovih pravic RS je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v 
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zakonodajno vejo oblasti. V razmerju do drugih državnih organov je samostojen in neodvisen 

organ. Zato Varuh ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, ki s svojim 

delovanjem nadzira, opominja in omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice 

in temeljne svoboščine. Varuh lahko deluje tudi v primeri kakršnekoli kršitve pravic 

posameznika s strani nosilcev oblasti in ni omejen samo na kršitve v ustavi navedenih 

človekovih pravic in svoboščin. Varuh lahko reagira tudi v primeru slabega upravljanja ali 

nepravične obravnave izvajalca oblasti. Teoretično naj bi upoštevajoč navedeno pomembno 

vplivalo na razvoj in dvig pravne in upravne kulture med izvajalci oblasti in posamezniki. 

(Varuh človekovih pravic 2015) 

 

»Varuh je bil ustanovljen na podlagi 159. člena Ustave RS in zakona o varuhu človekovih 

pravic (Ur. list RS, št. 71/93 in 15/94) za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. 

Zakon o Varuhu je bil sprejet po rednem zakonodajnem postopku v Državnem zboru leta 

1993.« (Rovšek v Cerar 2002,142) 

 

Predlagatelj zakona v tem primeru ni bila vlada, kot je to v navadi pri večini zakonskih 

projektov. Predlagatelj je bil posamezen poslanec, takratni predsednik Komisije za človekove 

pravice dr. Lev Kreft. V tistem času niso vedeli prav veliko o ombudsmanu zato so pristopili 

k zadevi zelo enostavno in izbrali nekaj takrat dosegljivih zakonov o ombudsmanih. Za 

izhodišče so vzeli španski, danski, nizozemski in britanski model zakona ter ga prilagodili 

slovenskemu ustavnemu in pravnemu sistemu. Izpostavi se lahko, da se je zakon pokazal kot 

zelo prilagodljiv in je prestal tudi teste prakse. Skoraj v vseh državah v Srednji in Vzhodni je 

slovenski zakon o varuhu postal vzorčen primer za uspešen zakonski model. Tako zakon daje 

varuhu tista posebna pooblastila, da učinkovito izpelje preiskave mu zagotavlja potrebno 

neodvisnost tako na osebnem kot tudi na institucionalnem in finančnem področju. Zakon daje 

potrebne pogoje za uspešno delo ostalo je odvisno od strokovnosti, usposobljenosti in poguma 

nosilcev funkcije. V primeru nezakonitega ali nepravilnega dela državnih organov ima Varuh 

pooblastila za preiskavo primerov in se mora pri svojem delu ravnati po določilih ustave in 

mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Ima pa tudi 

možnost se sklicevati na načelo pravičnosti in dobrega upravljanja. Po vzoru latinskega 

modela lahko predlaga rešitve o posameznih utemeljenih primerih, ki pa jih predpisi ne 

predvidevajo. V primeru, da je v takšnem položaju več posameznikov, ki so vložili pobudo 
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zoper kršitelja, je potrebno predlagati spremembo predpisov, saj ombudsman s svojimi 

predlogi ne sme ogrožati načel zakonitosti in nediskriminatornosti pri uporabi predpisov. 

Tukaj gre za enakost pred zakonom. Varuh lahko posega samo v primerih, ko je kršitelj 

državni organ ali organ lokalne skupnosti, torej občine oziroma kateri od nosilcev javnih 

pooblastil. Torej v primeru, da je kršitelj fizična oziroma pravna oseba varuh ne more 

obravnavati zadev v skladu z ustavo in zakonom. Varuh posreduje kadar pristojni ne opravijo 

svojega dela – torej varuh praviloma nikoli ni prvi naslovnik pritožbe. Postopek se začne na 

podlagi pisne pobude, ki mora vsebovati podpis in mora biti opremljena z osebnimi podatki 

pobudnika. Navedbe morajo vsebovati okoliščine, dejstva in morebitne dokaze, na katerih 

temelji pobuda. Pomemben podatek je ali se je v zadevi pobudnik poslužil pravnih sredstev in 

katera so to bila. (Rovšek v Cerar 2002) 

 

5.2 Organizacijska shema Varuha človekovih pravic RS 

 

Službo Varuha sestavljata strokovna služba Varuha in služba generalnega sekretarja. 

Strokovne naloge za Varuha in namestnika Varuha po posameznih področjih tako opravlja 

strokovna služba. Prav tako tudi klasificira pobude in skrbi za potek obravnavanih pobud in 

seveda tudi obravnava pobude. Pripravlja mnenja, predloge in priporočila ter izvaja 

preiskovalna dejanja. O svojem delu  mora pripraviti tudi poročila o svojih ugotovitvah v 

zvezi s pobudami in posreduje pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami. 

Naloge, ki spadajo v strokovno službo so tudi administrativno-tehnične in informacijske 

naloge, ki so v povezavi z opravljanjem nalog iz pristojnosti varuha in namestnika Varuha. Na 

čelu strokovne službe varuha je direktor strokovne službe, ki vodi in organizira delo 

svetovalcev pa tudi strokovnih in administrativnih uslužbencev po navodilih varuha ali 

varuhinje in namestnika. Tukaj pa je tudi generalni sekretar, ki naloge opravlja samostojno ali 

v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. Generalni sekretar vodi organizacijske, pravne, upravne, 

materialne, finančne in kadrovske naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje Varuha. 

Službo generalnega sekretarja vodi neposredno generalni sekretar oziroma sekretarka Varuha. 

Na predlog predsednika države izvoli Državni zbor nujno dvotretjinsko večino varuha ali 

varuhinjo. Zakon o Varuhu človekovih pravic predpisuje mandat Varuha, ki traja šest let z 

možnostjo ponovne izvolitve vendar za največ še za eno mandatno obdobje – torej skupno 
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dvanajst let. Na predlog Varuha Državni zbor imenuje najmanj dva in največ štiri namestnike, 

ki jih ima varuh. Na predlog predsednika republike dne 29. septembra 1994 Državni zbor 

Republike Slovenije za prvega varuha človekovih pravic izvolil Ivana Bizjaka. Varuh je 

uradno začel delati 1. januarja 1995. Ta datum tudi uradno naznanja konec delovanja Sveta za 

varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem tudi prenehanje veljave zakona o 

Svetu o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Tabela 5.1: Vodstvo Varuha v različnih mandatih 

1.OBDOBJE VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC    

šestletni mandat varuha človekovih pravic je trajal od 1994 do 29.09.2000 

Varuh človekovih pravic : mag. Ivan Bizjak 

2.OBDOBJE VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC  

šestletni mandat varuha človekovih pravic je trajal od 21.02.2001 do 21.02.2007 

Varuh človekovih pravic : Matjaž Hanžek 

3.OBDOBJE VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC  

šestletni mandat varuha človekovih pravic je trajal od 22.02.2007 do 22.02.2013 

Varuh človekovih pravic: dr. Zdenka Čebašek – Travnik 

4.obdobje varuha človekovih pravic –  

šestletni mandat varuha človekovih pravic je trajal od 23.02.2013 do 23.02.2019 

Varuh človekovih pravic: Vlasta Nussdorfer 

(Vir: Varuh človekovih pravic 2015) 

 

5.3 Področja dela Varuha 

 

Varuh pokriva kar 11 različnih področij, kjer prihaja do kršenja človekovih pravic. Pod 12. 

točko spadajo vse tiste pobude, ki se ne morejo razvrstiti v predhodne razrede. V nadaljevanju 

bomo posamezno predstavili vsa področja, s katerimi se Varuh srečuje in kje vse mora imeti 

strokovno usposobljene uslužbence za korektno pregledane in obravnavane pobude 

državljanov. 
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5.3.1 Ustavne pravice 

 

Spodbujanje nestrpnosti in sovraštva sta s strani Varuha jasno in glasno obsojena, ne glede na 

to kdo so tisti akterji izvajanja nestrpnosti in komu so v obliki izgovorjene besede ali v obliki 

pisnih tekstov namenjeni. V sklop ustavnih pravic spadajo (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Svoboda vesti 

2) Etika javne besede 

3) Pravica do zbiranja in združevanja 

4) Vprašanja varnostnih služb 

5) Volilna pravica 

6) Varstvo osebnih podatkov 

7) Dostop do informacij javnega značaja 

 

Varuh prejema različne utemeljene in neutemeljene pobude zoper kršitev na področju 

ustavnih pravic. Če izpostavim samo nekaj primerov pobud, ki jih je prejel Varuh, vidimo res 

široko področje, ki ga zajemajo ustavne pravice. Vsakodnevno se srečujemo s podobnimi 

primeri in malokdaj pomislimo, da imamo možnost dotični primer, kot pobudo, posredovati 

Varuhu v obravnavo in s tem opomniti akterja, da globoko posega v človekove pravice. V letu 

2015 so se tako srečali s primerom pobude očeta polnoletnega otroka z motnjo v duševnem 

razvoju, ki mu je bila v postopku podaljšanja roditeljske pravice odvzeta volilna pravica. 

Ravno tako v letu 2015 je Varuh prejel novinarsko vprašanje, ki so ga opredelili kot pobudo, 

da naj bi po mnenju novinarja prišlo v eni izmed oddaj na televiziji do sovražnega govora. V 

oddaji je bilo govora o proslavi ob obletnici konca druge svetovne vojne, med drugim o 

prireditvi Pot ob žici, ki jo je okoli Ljubljane med vojno postavila italijanska vojska. Komik je 

v oddaji dejal: »Če bi v Ljubljani takrat živeli Strojanovi, žice več ne bi bilo v enem tednu, to 

je enkrat ena.« Novinarja je zanimalo, kako Varuh ocenjuje tovrstni humor, ki naj bi 

sugeriral, da so Strojanovi oziroma Romi tatovi, kar je tudi sicer močno izražen predsodek v 

Sloveniji ter, ali je Varuh s tem primerom seznanjen in ali se naj namerava javno odzvati? 

Izpostavimo primer zlorabe arhivskega gradiva, izkazovanje statusa upokojenca, kjer je vidna 

vsota pokojnine, napačen zapis priimka, pravice posameznika po smrti, in tako dalje. 

Pobude, ki so jih prejeli v letu 2015, se nanašajo na trajanje in podaljšanje pripora v postopku 

izločitve, pristojnosti nadzora nad uporabo posebnih varovalnih ukrepov v socialno 

varstvenem zavodu. Med obravnavami zadevami je bilo tudi zaprosilo za stališče Varuha o 
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svobodni izbiri obsojenca iz ZPKZ Dob pri Mirni v zvezi s slikarskimi motivi v okviru 

njegove delovne terapije in prostočasnih dejavnosti. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

5.3.2 Omejitev osebne svobode 

 

Pri omejitvi osebne svobode si verjetno težko predstavljamo kdaj prihaja do kršitev, vendar v 

to skupino spadajo še posebej ranljive osebe kot so priporniki, zaporniki, psihiatrični bolniki, 

vojaki, osebe v socialno varstvenih zavodih, mladinski domovi, ilegalni tujci in prosilci za 

azil, osebe v policijskem pridržanju. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

»Zakon o kazenskem postopku 1977 člen 151, 151/3 in Ustava Republike Slovenije 19, 

19/2,30 navaja, da nikomur se ne sme vzeti prostosti, razen v primerih in po postopku, ki ga 

določa zakon (2.odstavek 19.člena Ustave RS, Uradni list RS, št. 33/91). Kdor je bil po 

krivem obsojen za kaznivo dejanje ali mu je bila prostost neutemeljeno odvzeta, ima pravico 

do rehabilitacije, do povrnitve škode, in druge pravice po zakonu (30.člen Ustave).« (Sodstvo 

Republike Slovenije 2010) 

 

5.3.3 Socialno varstvo 

 

To je eden od sklopov, ki temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake 

dostopnosti in proste izbire oblik. Na tem področju je temeljno izhodišče ukrepov 

zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključnosti. 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015) 

 

V socialno varstvo pa se uvršča področja  (Varuh človekovih pravic 2015) :  

1) Pokojninsko zavarovanje 

2) Invalidsko zavarovanje 

3) Zdravstveno zavarovanje 

4) Zdravstveno varstvo 

5) Socialni prejemki in pomoč 

6) Socialne storitve 
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7) Institucionalno varstvo 

 

Področje socialne varnosti je eden izmed področij na katerem ima Varuh zelo veliko pobud 

kar seveda kaže na veliko število kršitev in poseganje v človekove pravice. V letu 2015 

beležijo 4 pobude, ki zajemajo naslednje tematike. V avgustu so prejeli pobudo glede 

odločanja Centra za socialno delo o stikih varovanca s sorodnico. V tem primeru je pobudnica 

s pomočjo Varuha, ki je posegel med centrom in njo, zopet lahko prišla v stik s sorodnikom. 

Prav tako prejeta pobuda v mesecu avgustu letošnjega leta je pokazatelj dobre prakse Varuha 

in slabe prakse Eko sklada -  neutemeljene odpovedi pogodbe zaposlitve invalidki. Dokaj 

pereča tema je tudi za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine obremenitev, ki jo 

predstavlja dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev in še dodatno ogroža 

njihovo preživetje. Prav na tem področje ima Varuh veliko pobud s strani državljanov, za kar 

je svoje ugotovitve posredoval Ministrstvu za družino, socialne zadeve in enake možnosti, da 

naj dopolni pomanjkljivosti glede možnosti dogovora in s tem daje možnosti strankam, da v 

zakonskem času uredi vse potrebno za vložitev vloge za odpis ali delni odpis dolga. Tukaj se 

pokaže dokaj globok poseg Varuha, ki ima možnosti, da posreduje institucijam, da prilagodijo 

odločbe, ki zaradi pomanjkljivosti ali dvomljivega besedila, velikemu številu državljanov 

povzroči velike materialne težave. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

5.3.4 Delavno pravne zadeve 

 

V času tako imenovane krize beležijo velik porast nepravilnosti na delovnem področju. Ker  

pa Varuh ima pristojnosti posegati v državne institucije so tukaj izvzete gospodarske družbe v 

katerih največkrat prihaja do zelo velikih kršitev. Sama se tudi srečujem z velikim problemom 

glede razpisov prostih delovnih mest in obveščanju neizbranim kandidatom. Državne 

institucije se držijo zakona,  tega ne moremo trditi za ostale organizacije, ki kljub zakonu 

kršijo pravila v večini primerov.  

 

Med delovnopravne zadeve se uvršča področja (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Delovnih razmerij 

2) Brezposelnosti 

3) Vprašanj delavcev v državnih organih 
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4) Štipendij 

 

S strani državljanov prejemajo pobude na račun neplačila plač in prispevkov, zaradi trpinčenja 

na delovnem mestu, šikaniranja in drugih oblik nasilja. Srečajo se tudi s problematiko  

inšpekcijskih postopkov in dolgotrajnega odločanja Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti. Na udaru je volontersko pripravništvo ter tudi velika kritika glede 

ustreznosti spodbud brezposelnim pri iskanju zaposlitve. Omenjeno področje je dokaj 

občutljivo kajti s strani pobudnikov prihaja do velikega strahu zato v veliki meri ostajajo 

anonimni. Bojijo se delodajalčeve reakcije v primeru, da bi izvedeli za njihovo prijavo kršitve 

Varuhu ali ostalim nadzornim institucijam. Velikokrat se obrnejo po pomoč v smislu nasveta 

kako priti do svoje plače in ostalih pravic, ki jim pripadajo. (Letno poročilo Varuha 

človekovih pravic RS za leto 2014) 

 

Resnica je, da delavci ostajajo brez pravic iz dela. Honorarne zaposlitve ne prinesejo plačila 

za prevoz na delo, plačane malice, bolniške odsotnosti in tudi porodniškega dopusta ne. Tukaj 

je država tista, ki bi morala poskrbeti, da se izvaja aktivnejša politika zaposlovanja ter 

reorganizirati službe za zaposlovanje, zagotoviti zagon gospodarstva in večjo gospodarsko 

rast, saj bi le na tak način postopno zmanjšali že tako veliko brezposelnost in ljudem dali 

možnost, da se bodo preživeli s svojim delom.  (Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS 

za leto 2013)  

 

Zato prihaja do velikega števila dela na črno, kar pa zopet »za sabo povleče« še globlje kršitve 

človekovih pravic.  

 

5.3.5 Upravno zadeve 

 

Vsi se srečujemo z upravnimi zadevami in dobro je vedeti na kaj vse moramo biti pozorni in 

kje vse lahko prihaja do nepravilnosti. 

Med upravne zadeve lahko uvrstimo (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Državljanstvo 

2) Vse v zvezi s tujci 

3) Denacionalizacijo 
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4) Premoženjskopravne zadeve 

5) Davke 

6) Carino 

7) Upravne postopke 

8) Družbene dejavnosti 

 

Na tem področju se Varuh zopet srečuje z zelo širokim področjem dela za katerega morajo 

imeti pristojni dobra znanja za konkretno obravnavo. Eden izmed primerov je tudi, ko se je na 

Varuha obrnila predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, pri zastopanju tujca, ki je 

bil žrtev nezakonitega zaposlovanja. Za pomoč Varuha je zaprosila v zvezi pridobitve 

dovoljenja za prebivanje in osebnega delovnega dovoljenja za prizadetega tujca, ki je bil med 

drugim tudi žrtev trgovine z ljudmi, na podlagi zakona o tujcih (ZTuj-2, 2011). Tujec je 

opravljal delo za delodajalca v nečloveških razmerah, brez ustrezne delovne opreme, ob 

nenehni nevarnosti poškodb. Z delodajalcem ni imel pisne pogodbe o zaposlitvi in tako je bil 

brez vsakršne pravne varnosti. Varuh je tako posegel tudi na področju problematike javnih 

prireditev, sporne kategorizacije javne poti po pobudnikovem dvorišču, neprimeren odnos 

učiteljice in tudi z osebnimi podatki učencev je treba ravnati skladno z zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

5.3.6 Sodni in policijski postopki 

 

Področje sodnih in policijskih postopkov je najbolj obremenjeno področje. Število pobud se je 

sicer v letu 2014 po statistiki zmanjšalo vendar vseeno segajo v sam vrh kar kaže, da se 

državljani počutijo s strani sodstva in policije najbolj neupravičeno obravnavani.  

 

V sodne postopke spadajo (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Policijski postopki 

2) Predsodni postopki 

3) Kazenski postopki 

4) Civilni postopki  

5) Postopki pred delovnim in socialnim sodiščem 

6) Postopki o prekrških 
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7) Upravni sodni postopki 

8) Odvetniški in notarski postopki 

 

Varuh je priča zelo ekstremnim primerov delovanja določenih organov. Izpostavila bi primer 

nepravilnosti v postopanju državnega organa, torej sodišča. Pobudnica – oškodovanka je 

pomotoma prejela vabilo sodišča na zaslišanje. Z omenjeno obravnavano zadevo 

oškodovanka ni bila povezana v nobenem primeru. Pobudnica je nato poklicala na sodišče 

kjer je referentki pojasnila, da ona ni prava oseba in naj preverijo, kje tiči napaka. Ob enem pa 

ji je uslužbenka zagotovila, da bo o tem sestavila uradni zaznamek. Po petih mesecih sta na 

njen dom prišla policista z odredbo za privedbo na glavno obravnavo in jo odpeljali na 

policijsko postajo. Na podlagi pojasnjevanja so policisti preverili na sodišču, kjer so ugotovili, 

da ne gre za pravo osebo, zato sta jo policista odpeljala domov. Istega dne je pobudnica 

poslala dopis sodnici na katerega ni prejela nobenega odgovora. Nato je po 125 dneh poslala 

dopis še predsedniku sodišča, v katerem je pojasnila nastalo situacijo in prosila za 

obrazložitev njenega primera ter zagotovila, da v obravnavani kazenski zadevi ne bo več 

vabljena kot priča. Hkrati pa je pričakovala tudi opravičilo. Po mesecu dni tudi s strani 

predsednika sodišča ni prejela odgovora, zato je prosila za posredovanje Varuha. Do takih 

primerov ne bi smelo prihajati kajti, omenjene okoliščine so zagotovo bile dokaj stresne za 

oškodovanko, ki je bila prisilno privedena v zadevi s katero nima nobene zveze. Kako je 

lahko prišlo do tako dolgega postopka ukrepanja sodišča glede popravka in neodzivnosti na 

poslane dopise se je spraševal tudi Varuh. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Ogromno je pritožb na predolge razpise glavnih obravnav in pa tudi primer, ko je za končanje 

zapuščinskega postopka potrebno več kot petnajst let. 

 

5.3.7 Okolje in prostor 

 

Tukaj pa se Varuh srečuje s področjem (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Posegov v okolje 

2) In urejanje prostora 

 



Kavčič Mirjana. 2015. »Delo varuha človekovih pravic Republike Slovenije.« 

  Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 

26 

 

Varuh vse bolj ugotavlja pomanjkanje ali celo popolno odstotnost sodelovanja javnosti pri 

sprejemanju odločitev, ki vplivajo na okolje. Tukaj ima Varuh velik pomen kajti  javnost 

opozarja na velik pomen sodelovanja v okoljskih zadevah v konkretnih primerih. Tukaj gre za 

problematiko onesnaževanja okolja s trdimi delci, težkimi kovinami, odpadki in drugimi viri 

onesnaževanja kot na primer svetlobno onesnaževanje. Družba mora aktivno pristopiti k 

izvajanju sprejetih ukrepov in sanacij onesnaževanja okolja v celoti. Treba je načrtovati 

sanacijo zraka kot tudi zemlje oziroma tal. Kakovost tal in zraka sta tesno povezana, saj je 

zrak vir onesnaževanja zemlje in s tem povezanih posledic. (Letno poročilo Varuha 

človekovih pravic RS za leto 2013) 

 

Težava je v tem, da družba ne razmišlja dolgoročno, ne razmišlja v kakšnem okolju bodo 

živeli njihovi otroci in še naslednje generacije. Družbena miselnost bi se morala v večini 

spremeniti. Žal posamezniki razmišljajo na način, da njihovo skrbno ravnanje ne bo 

doprineslo učinka glede na to, da večina ne ravna odgovorno.  

 

Primeri, ki jih je Varuh obravnaval se dotikajo  problematike neodgovarjanja ministrstev v 

primeru zatrjevanih nepravilnosti v postopku sprejemanja občinskega podrobnega 

prostorskega načrta, veliki zaostanki na Ministrstvu za okolje in prostor pri obravnavah 

pobud, vezanih na rabo vode in tudi primer dolgotrajnega postopka uničenja vojaških 

eksplozivnih sredstev. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

5.3.8 Gospodarske javne službe 

 

Državni zbor je na seji dne 2. junija 1993 sprejel in zapisal v Uradni list RS, št. 32/1993, 

Zakon o gospodarskih javnih službah, ki določa, da se z gospodarskimi javnimi službami 

zagotavlja materialne javne dobrine kot proizvod ali storitve, katerih trajno in nemoteno 

proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga 

lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 

zagotavljati na trgu. Področja, ki jih določajo z zakoni gospodarske službe so: energetika, 

promet, komunalno in vodno gospodarstvo in gospodarjenje z drugimi naravnega bogastva, 

varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. (Uradni list 

Republike Slovenije 2015) 
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Varuh sprejema tudi pobude na področju gospodarskih javnih služb med katere spadajo 

(Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Komunalno gospodarstvo 

2) Komunikacije 

3) Energetika 

4) Promet 

5) Koncesije 

 

V letu 2015 beležijo pobudo v mesecu maju, ki se nanaša na kršitev prekinitve dobave vode 

celi večstanovanjski hiši zaradi neplačila posameznika. V letu 2014 so prejeli pobudo zaradi 

neodzivnosti Družbe za avtoceste RS. V letu 2013 so prejeli pobudo zoper nasprotovanja 

predlogu evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb za oskrbno z vodo. (Varuh 

človekovih pravic 2015) 

 

5.3.9 Stanovanjske zadeve 

 

Na Varuha se lahko obrnemo v kolikor prihaja do kršitev naših pravic tudi na stanovanjskem 

področju. V stanovanjske zadeve uvrščamo (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Stanovanjska razmerja 

2) Stanovanjsko gospodarstvo 

 

V letu 2015 se je Varuh srečal s primerom, ko je bil pobudnik upravičen do subvencionirane 

tržne najemnine za stanovanje, v katerem biva s številčno družino. Subvencijo bi morala 

izplačati občina, na območju katere prebiva pobudnik z družino. Pobudnik je zatrjeval, da 

občina obveznosti iz omenjene odločbe Centra za socialno delo ne izpolnjuje, zaradi česar naj 

bi njegovi številčni družini že grozila deložacija. V letu 2012 so se srečali s primerom 

nedovoljenega posega etažnega lastnika v skupni dimnik s prepovedjo kurjenja kaznovani 

ostali etažni lastniki. (Varuh človekovih pravic 2015) 
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5.3.10 Pravice otrok 

 

»Konvencijo o otrokovih pravicah je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina 

Združenih narodov, tako je letos tako dopolnila 25 let. Za Slovenijo je Konvencija stopila v 

veljavo s 25. junijem 1991. Konec 90-ih let sta bila sprejeta dodatna protokola h Konvenciji o 

otrokovih pravicah in sicer Opcijski protokol o otrocih v oboroženih spopadih in Opcijski 

protokol o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji.« (Unicef 2015) 

 

Na področje varovanja pravic otrok se uvršča (Varuh človekovih pravic): 

1) Stiki otrok s starši 

2) Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja 

3) Vprašanje rejništva, skrbništva in zavodskega varstva 

4) Problematika otrok s posebnimi potrebami 

5) Vprašanja, ki zadevajo otroke manjšin in ogroženih skupin 

6) Nasilje nad otroki v družini 

7) Nasilje nad otroki zunaj družine 

 

V letošnjem letu 2015 so prejeli tri pobude. Prva se je nanašala na to, da naj bo ocenjevanje 

znanja pravično. Pobudo je napisal učence osmega razreda osnovne šole, kjer je navedel, da 

pozna svoje pravice, pa tudi, kje lahko poišče pomoč, če so mu kršene in da ima poleg pravic 

tudi dolžnosti in odgovornosti. Varuh mu je nudil pomoč v obliki nasveta in pobudo štel kot 

utemeljeno. Naslednja pobuda se je navezovala na dosežek iz nacionalnega preverjanja 

znanja, ki naj bi bil pretvorjen v oceno. Starši so zoper tega nasprotovali, saj so menili, da 

odločitev šole ne temelji na predpisih. V mesecu maju 2015 so prejeli pobudo glede pravice 

polnoletnega dijaka do zagovornika v postopku vzgojnega ukrepanja. Pobuda je bila 

utemeljena s strani Varuha. Varuh je dodal, da bi lahko pripravljavci bolj premišljeno in 

tenkočutno omejevali posamezne pravice, ki jih uveljavljajo mladi, še bolj premišljeno pa 

morajo ravnati tisti, ki pravilnik izvajajo, v tem primeru se nanaša na Pravilnik o šolskem 

redu v srednjih šolah, ki se je pokazal za zelo nejasen v 23.členu. (Varuh človekovih pravic 

2015) 
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5.3.11 Diskriminacija 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake na svoji spletni strani možnosti 

diskriminacijo opiše sledeče:  

Neenako obravnavanje, ki nima upravičenega razloga: ljudje so obravnavani slabše 

od drugih (ki take osebne okoliščine nimajo) le zaradi določene osebne okoliščine 

(npr. spol, starost, rasa, etično poreklo, invalidnosti, spolna usmerjenost, versko 

prepričanje...). sporno ravnanje jih ovira ali prikrajšuje za različne pravice ter 

vsakodnevne priložnosti. Ima lahko tako naravo dejanj (odločitev) kot tudi opustitev 

(neukrepanje, spregleda se nekoga glede ugodnosti...). Ker ovira, otežuje in izključuje 

številne ljudi pri učinkovitem uživanju njihovih najrazličnejših pravic in interesov pri 

njihovih vsakdanjih dejavnostih in življenjskih priložnostih. To ima številne hude 

posledice, tako psihološke, zdravstvene kot tudi povsem materialne, pogosto pa močno 

bremeni tudi njihove družinske člane. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti 2015) 

 

Očitno prihaja do pomanjkanja zavedanja kršiteljev (podjetja in institucije) ker s tem širšo 

družbo prikrajšuje za številne koristi. Prihaja do tako imenovane ustvarjalne ohromelosti. 

Tukaj pa podjetje izgubi na uspešnosti in zamudi na razvojih priložnostih zaradi 

neizkoriščenosti vseh človekovih potencialov. Tukaj pa nastane velika težava o obliki stalne 

grožnje družbene povezanosti, ki prinese resne konflikte. Tukaj potem ni več problem 

posameznih odrinjenih skupin, temveč pride do velikega družbenega problema. 

Diskriminacijo lahko opredelimo kot socialno zlo, ki največkrat in najpogosteje deluje na 

povsem nezavedni ravni zaradi učinka zakoreninjenih stereotipov in predsodkov.  

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 

 

Varuh se na področju diskriminacije ukvarja z (Varuh človekovih pravic 2015): 

1) Nacionalnimi in etičnimi manjšinami 

2) Enakimi možnostmi po spolu 

3) Enakimi možnostmi pri zaposlovanju 

 

Varuh se je v letu 2015 srečal z naslednjimi temami pobud. V februarju so prejeli pobudo 

pripadnika romske skupnosti glede ureditve bivalnih razmer prebivalcev romskega naselja 
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Goriča vas. V mesecu marcu so prejeli pritožbo zaradi diskriminacije na podlagi invalidnosti 

na uradu za delo. Pritožnica je navajala, da v prostoru Urada za delo niso dostopni za invalide 

ter da so uslužbenci urada njen primer obravnavali nedostojno ter žaljivo. Pobudnica je 

razgovor na uradu opravila kar na hodniku v pritličju stavbe, hodnik je bil javno odprt. Na 

podlagi ukrepa Varuha se je Zavod v odgovoru na pritožbo zavezal, da bo poiskal bolj 

primeren prostor za razgovore ter izrazil obžalovanje zaradi neizpolnjenih pričakovanj 

pobudnice. V mesecu avgustu letošnjega leta pa se je na Varuha obrnil pobudnik romskega 

naselja Šmihel zaradi dostopa do sanitarij v romskem naselju. Varuh je pobudo obravnaval 

kot utemeljeno in občini predlagal ukrepe. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Naslednja slika grafično prikazuje za obdobje januar – junij 2015 prebivalstvo v Sloveniji od 

70 leta dalje. Razvidno je, da ima Slovenija veliko število starejšega prebivalstva. Menim, da 

prihaja do nestrpnosti do starejših iz leta v leto več. Nestrpnost pokažemo že v trgovini, na 

cesti, v zdravstvenih ustanovah. Nestrpnost jasno izražajo tudi preko socialnih omrežij, česar 

se očitno sploh ne zavedajo tisti, ki to delajo. Dnevno se srečujem z javnim izražanjem 

negodovanja zaradi čakanja v vrstah zaradi prepočasnih »tastarih«, celo fotografirajo gručo 

upokojenih pred odprtjem trgovine in se v slabšalnem smislu poistovetijo z njimi. Da ne 

govorimo o kritikah, ki padajo na račun starejših v prometu.  

Graf 5.1: Prebivalstvo po starosti v Sloveniji, januar – junij 2015 

 
Vir: Statistični Urad RS 

 

Diskriminacijo na podlagi starosti imenujemo starizem. Do starizma prihaja zgolj zaradi 

pripadnosti ljudi skupini starih ljudi, neodvisno od njihovih individualnih značilnosti. Pojavlja 
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se v vsakdanjem življenju. Primer diskriminacije starih ljudi so npr. slabo ali pa enostransko 

prikazovanje  starih ljudi in starosti v medijih, ter da je starim ljudem težje najti službo kot 

ostalim. (Hvalič Touzery 2010) 

Omenjena nestrpnost oziroma diskriminacija je strah vzbujajoče stanje družbe v kateri 

živimo. 

 

 

6 Delo Varuha človekovih pravic po različnih področjih 

 

6.1 Odprte zadeve 

 

Varuh je v letu 2014 v reševanje prejel 3.081 pobud. Največ pobud so prejeli neposredno od 

pobudnikov, kar 2.753 ali 89,4 odstotkov v pisni obliki. Varuh je posredoval tudi zunaj sedeža 

v 52 primerih, preko telefona pa so sprejeli 3. Varuh je deloval v 36 primerih tudi na lastno 

pobudo za kar je  potrebno za začetek postopka soglasje prizadetega. 23 zadev so obravnavali 

kot širša vprašanja – gre za vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter za pravno varstvo širše populacije v Republiki Sloveniji. Tri vloge pa 

je Varuh v letu 2014 ostopil v reševanje drugim organom. (Letno poročilo varuha človekovih 

pravic 2015)  
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Graf 6.1: Število odprtih zadev pri Varuhu človekovih pravic RS v letu 2014. 

 

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS 2014 

 

Kot je razvidno iz grafa št. 6.1 so v letu 2014 prevladovale zadeve s področja Sodni in 

policijski postopki. Odprtih je bilo 641 zadev oziroma 20,8 odstotka vseh zadev v letu 2014. 

Sledili so področji Socialna varnost s 496 prejetimi pobudami oziroma 16,1 odstotka ter 

Upravne zadeve s 372 oziroma 12,1 odstotka vseh odprtih zadev. (Letno poročilo varuha 

človekovih pravic 2015)  

 

Da je največji odstotek ravno s področja sodnih  postopkov se ni čuditi, saj vsakodnevno 

preko medijev spremljamo afere in negodovanja glede nedopustnih več let trajajočih 

postopkov. Upam trditi, da smo Slovenci čedalje bolj nagnjeni k reševanju sporov po sodnih 

poteh kljub temu, da bi marsikateri spor lahko rešili po drugačni poti. Je pa žal družba tudi 

tako naravnava, da začne upoštevati določbe in dogovore, ki so izdane šele s strani sodišč.  
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Graf 6.2: Primerjave med številom odprtih zadev po posameznih področjih dela varuha 

človekovih pravic v obdobju 2011 – 2014 

 

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS 2014 

 

Iz grafičnega prikaza 6.2, ki zajema obdobje 4 let, so razvidna področja, na katerih se je v 

določenih letih število kršitev povzpelo in  tista, kjer je viden upad. Izpostavila bi področje 

ustavnih pravic, kjer je viden velik porast v letu 2012 vendar tudi padec v nadaljnjih dveh 

letih. V večini primerov je dober pokazatelj, da število obravnav z letom 2014 upada skoraj na 

vseh področjih. Strokovno usposobljen kader zagotovo pripomore k uspešnemu zaključku 

obravnavanih zadev in s tem zmanjševanju prenosa odprtih zadev v prihodnja leta. 

 

6.2 Zadeve v obravnavi 

V letu 2014 je bilo obravnavanih 3.727 zadev - od tega 33.081 zadev, odprtih v letu 2014. To 

predstavlja 82,7 odstotkov. 542 zadev pa je bilo prenesenih v obravnavo iz leta 2013 kar v 

odstotkih predstavlja 14,5. V letu 2014 pa je bilo ponovno odprtih zadev 2,8 odstotka oziroma 

104 primerov. Največ zadev je bilo v letu 2014 obravnavanih s področja sodnih in policijskih 

postopkov, kar 825 zadev. Na drugem mestu je področje socialne varnosti s 578 zadev. Na 

tretjem mestu so pravice otrok – 464 zadev. Število zadev v obravnavi se je glede na leto 

2013 najbolj povečalo na področju upravnih zadev. Iz 409 prijav na 453 – kar je 10,8 odstotno 

povečanje. Največje zmanjšanje prijav pa je bilo na področju socialne varnosti iz 915 na 578 
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oziroma zmanjšanje za 36,8 odstotka. In pa tudi na področju ustavnih pravic beležijo upad – 

iz 263 na 198 kar je 24,7 odstotka. (Letno poročilo Varuha človekovih pravic 2015)  

 

Tabela 6.1: Primerjava med številom zadev, ki jih je Varuh RS obravnaval po posameznih 

področjih dela v obdobju 2011-2014 

Področja dela Odprte zadeve 

 2011 2012 2013 2014 

1. Ustavne pravice 183 504 263 198 

2. Omejitev osebne 

svobode 
187 201 171 173 

3. Socialna varnost 418 720 915 578 

4. Delovnopravne 

zadeve 
238 205 378 314 

5. Upravne zadeve 379 358 409 453 

6. Sodni in policijski 

postopki 
701 667 833 825 

7. Okolje in prostor 132 120 127 131 

8. Gospodarske javne 

službe 
60 65 92 80 

9. Stanovanjske 

zadeve 
109 56 124 111 

10. Diskriminacija 61 74 80 75 

11. Pravice otrok 314 318 474 464 

12. Ostalo 295 434 413 325 

SKUPAJ 3.077 3.722 4.279 3.727 

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS 2014 

 

Tabela št. 6.1 prikazuje primerjavo med številom zadev, ki jih je Varuh obravnaval po 

posameznih področjih dela v obdobju od 2011 do 2014. Razpolagam s podatkom, da je bilo v 

letu 2014 glede na leto 2013 v obravnavi za 12,9 odstotka manj zadev.  Znaten upad kršitev 

kar lahko pripisujem obravnavam Varuha iz preteklik let in vsem priporočilom, ki jih 

posredujejo državnim institucijam. Tukaj se pokaže dosežnost namena Varuhovega dela. 

Največji upad je viden na področju socialne varnosti, v letu 2013 so obravnavali 915 pobud, v 

letu 2014 pa 578.  

6.3 Zaključene zadeve v letu 2014 

 

»V letu 2014 je bilo zaključenih 3.181 zadev, kar je 14.9 – odstotno zmanjšanje števila 

zaključenih zadev glede na leto 2013. Po primerjavi števila teh zadev (3.181) s številom 



Kavčič Mirjana. 2015. »Delo varuha človekovih pravic Republike Slovenije.« 

  Diplomska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 

35 

 

odprtih zadev v letu 2014 (3.081) ugotavljajo, da je bilo v letu 2014 zaključenih za 3,2 

odstotka več zadev, kot jih je bilo odprtih.« (Letno poročilo varuha človekovih pravic 2015)  

 

V tabeli št. 6.2 je pregled zaključenih zadev po utemeljenosti. V kolikor gre v zadevi za 

kršitev pravic ali druge nepravilnosti v vseh navedbah pobude je utemeljena zadeva. Pri 

nekaterih v pobudi navedenih ali nenavedenih elementov postopka ugotavljajo kršitve in 

nepravilnosti, pri drugih navedbah pa ne zato je delno utemeljena zadeva. V kolikor pri vseh 

navedbah iz pobude ugotovijo, da ne gre za kršitev ali nepravilnost je neutemeljena zadeva. 

V kolikor v zadevi poteka pravni postopke, pri katerem ni zaznati zavlačevanja ali večjih 

nepravilnosti ni pogojev za obravnavanje zadeve. V tem primeru pobudniku posredujejo 

informacije, pojasnila in napotke za uveljavljanje pravic v odprtem postopku. V to skupino 

spadajo tudi nesprejete pobude (prepozne, anonimne, žaljive) in ustavitve postopka zaradi 

pobudnikovega nesodelovanja ali umika pobude. (Letno poročilo Varuha človekovih pravic 

2015)  

Tabela 6.2: Razvrstitev zaključenih zadev po utemeljenosti 

Utemeljenost zadeve 

Zaključene zadeve 

2013 2014 

Število Delež Število Delež 

1.Utemeljene zadeve 695 18,6 % 448 14,1 % 

2. Delno utemeljene 198 5,3 % 236 7,4 % 

3. Neutemeljene zadeve 598 16,0 % 550 17,3 % 

4. Ni pogojev za obravnavo 

zadeve 
1.614 43,2 % 1.514 47,6 % 

5. Nepristojnosti Varuha 632 16,9 % 433 13,6 % 

SKUPAJ 3.737 100,0 3.181 100,0 

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS  2014 

 
 

Če pogledamo leto 2014  - skupno število je 3.181 zaključenih zadev. Zgolj 14 % od 

skupnega števila je utemeljenih zadev torej potrjenih kršitev. Dokaj visok odstotek je 

neutemeljenih zadev kar je pokazatelj, da ljudje nimajo jasne predstave kakšne so prisojnosti 

Varuha in tudi ali se zgolj zaradi neugodne rešitve državljani počutijo oškodovane. 
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6.4 Zaključene zadeve po resorjih 

 

V spodnji tabeli št. 6.3 so prikazane pobude s strani oškodovancev na podlagi katerih je 

Varuh opravil poizvedbe in so razvrščene v ustrezno področje glede na vsebino problematike. 

Tabela 6.3: Zaključene zadeve v obravnavi varuha človekovih pravic RS v obdobju 2011-

2014 po področju delovanja državnih organov 

Področje delovanja državnih 

organov 

Zaključene zadeve 

2011 2012 2013 2014 

Število 

1. Delo, družina in socialne zadeve 697 744 1.407 1.040 

2. Finance 25 30 7 86 

3. Gospodarstvo 28 35 30 64 

4. Javna uprava 45 26 23 19 

5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana 9 8 6 7 

6. Kultura 26 25 17 28 

7. Notranje zadeve 196 209 245 198 

8. Obramba 11 5 2 1 

9. Okolje in prostor 295 231 366 300 

10. Pravosodje 650 638 784 747 

11. Promet 22 29 16 30 

12. Šolstvo in šport 118 118 133 139 

13. Visoko šolstvo, znanost in 

tehnologija 
27 23 22 12 

14. Zdravstvo 165 126 156 164 

15. Zunanje zadeve 3 6 5 11 

16. Vladne službe 10 3 3 4 

17. Lokalna samouprava 10 37 31 40 

18. Ostalo 255 711 414 291 

SKUPAJ 2.592 3.004 3.737 3.181 

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS 2014 

 
 

Iz tabele  je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 2014 nanašalo na  delo, družino 

in socialne zadeve – kar 32,69 odstotka. Na drugem mestu področje pravosodja  - 23,48 

odstotka. Sledi okolje in prostor s 9,43 odstotka in področje notranjih zadev z 6,22 odstotki. 

Če primerjamo med leti 2014 in 2013 se je število pobud najbolj povečalo na področju 

zunanjih zadev za kar 120 odstotkov. Na področju gospodarstva pa beležijo povečanje za 

113,3 odstotka. Zmanjšanje pa beležijo na področju obrambe za kar 50 odstotkov ter visokega 

šolstva, znanosti in tehnologije za 45,5 odstotka.  
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Pomemben podatek je ali je pobuda, ki jo prejme Varuh v pregled utemeljena ali ne. 

Utemeljenost pobude kaže na jasno kršitev človekovih pravic s strani državnega organa. V 

naslednji tabeli št. 6.5 izpostavim podatke, ki so jasen pokazatelj, na katerem področju so v 

letu 2014 pri Varuhu zaznali največ kršitev.  

 

Tabela 6.4: Analiza zaključenih zadev po utemeljenosti za leto 2014 

Področje delovanja državnih organov 
Zaključene 

Zadeve 

Št.utemeljnenih 

Zadev 

Delež 

utemeljenih med 

zaključenimi 

zadevami 

1. Delo, družina in socialne zadeve 1.040 316 30,4 % 

2. Finance 86 11 12,8 % 

3. Gospodarstvo 64 8 12,5 % 

4. Javna uprava 19 4 21,1 % 

5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana 7 2 28,5 % 

6. Kultura 28 9 32,1 % 

7. Notranje zadeve 198 46 23,2 % 

8. Obramba 1 0 0,0 % 

9. Okolje in prostor 300 66 22,0 % 

10. Pravosodje 747 53 7,1 % 

11. Promet 30 6 20,0 % 

12. Šolstvo in šport 139 67 48,2 % 

13. Visoko šolstvo, znanost in 

tehnologija 
12 5 41,7 % 

14. Zdravstvo 164 43 26,2 % 

15. Zunanje zadeve 11 2 18,2 % 

16. Vladne službe 4 3 75,0 % 

17. Lokalna samouprava 40 13 32,5 % 

18. Ostalo 291 30 10,3 % 

SKUPAJ 3.181 684 21,5 % 

Vir: Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS 2014 
 

Največji delež utemeljenih zadev je na področju šolstva kar 48,2 odstotka. Nato sledi področje 

dela, družine in socialnih zadev, ki predstavlja 30,4 odstotka. 23,2 odstotka predstavlja 

področje notranje zadeve. Če zopet izpostavim področje z največjim številom obravnavanih 

zadev je to področje dela, družine in socialnih zadev. Varuh je v letu 2014 zaključil 1.040 

pobud od tega je bilo 316 utemeljenih. Tukaj se postavlja vprašanje kje je težava. Ali 

državljani prehitro sklepajo, da jim je storjena krivica, ali so neuki pri izpolnjevanju obrazcev 

in naknadnemu prilaganju dokazov.  
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7 VARUH V SLUŽBI DRŽAVLJANOV 

 

 

Čeprav ombudsman obravnava in rešuje predvsem pritožbe posameznikov, pa prek 

obravnav in preiskav posameznih primerov ugotavlja t.i.«sistemske« nepravilnosti in 

pomanjkljivosti delovanja javne uprave. Pri tem gre predvsem za neusklajenosti in 

praznine v predpisih, odsotnost učinkovitih pritožbenih poti ter primere slabega, 

površnega in neučinkovitega dela državnih organov, ki praviloma sploh niso 

sankcionirani. Tako celovitega pregleda nad izvajanjem predpisov in prakso na 

posameznih področjih nima noben drug državni organ. Takšno delovanje je razvidno 

tudi iz letnih poročil našega Varuha človekovih pravic državnemu zboru. Tako tudi 

naš varuh s svojim delom dokazuje smiselnost in učinkovitost neformalnih in 

izvensodnih mehanizmov varstva človekovih pravic. (Rovšek v Cerar 2002,145)                       

  

7.1 Kdaj se lahko obrnete na Varuha? 

 

Vsakodnevno se srečujemo in na tak ali drugačen način poslujemo z državnim organom, 

organom lokalne samouprave ali nosilcem javnih pooblastil. Pogosto prihaja v omenjenih 

institucijah do kršitev naših pravic in temeljnih svoboščin za kar se imamo pravico obrniti na 

varuhinjo, na njene štiri namestnike ali na njene strokovne sodelavce. Na sliki 7.1 je prikaz 

spletne strani Varuha, kjer je vsem, ki iščejo pomoč, možen hiter dostop do pomembnih 

podatkov. V kolikor smo sami poskušali rešiti morebiten spor in se pritožili na organ, ki nam 

je kršil pravico oziroma smo vložili pritožbo na organ, ki nadzoruje delo organa, ki nam je 

kršil pravice oziroma smo uporabili vse druge možna sredstva imamo pogoje na vložitev 

pobude pri Varuhu. V tem primeru lahko pokličemo na brezplačno telefonsko številko Varuha 

080 15 30, kjer nam je na razpolago razpolago informator in posreduje natančna navodila,                                        

kako vložiti pisno pobudo Varuhu in nas ob enem informiral o osnovnih informacijah o delu 

Varuha oziroma odgovor na naša vprašanja. (Varuh človekovih pravic 2015) 
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Vir: Varuh človekovih pravic 2015 

 

V zavihku Kdaj se obrnete na Varuha se nahaja povezava do obrazca za vložitev pobude. 

Obrazec zahteva ustrezno označbo ali pobudo vlagamo osebno ali v imenu drugega. Navesti 

je potrebno osebne podatke ter v nadaljevanju navesti kateri je tisti državni organ, ki je v 

primeru pobudnika kršil njegove pravice ali opravil kakšno drugo nepravilnost. Sledi 

natančen opis okoliščin kršitve, kjer je potrebno čim bolj izčrpno opisati nastale težave. 

Varuhu je v veliko pomoč, če se pojasni, kaj je bilo do sedaj že narejenega, da bi se spor rešil 

in na kateri organ je bila posredovana pritožba oziroma katera pravna sredstva so bila 

uporabljena. V kolikor se razpolaga z morebitnimi dokazili, je potrebno predložiti fotokopije s 

katerimi se dokazuje trditve o kršitvi. Obrazec je nezahteven in za izpolnitev ne potrebujemo 

nobenega strokovnega znanja.  

 
Slika 7.1: Spletna stran Varuha človekovih pravic 
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Navodila so jasna in 

prilagojena za vse 

starostne skupine v smislu 

razumevanja. V kolikor 

komu sestavljanje pobude 

povzroča težave se lahko 

obrne na brezplačno 

številko 080 15 30. V 

okviru pomoči je pri vseh 

zavihkih tudi vsebina v 

slovenskem znakovnem 

jeziku prilagojene gluhim 

osebam s pomočjo 

tolmača. Kdor ne bi imel 

dostopa do spletnega 

obrazca lahko pobudo 

enostavno napiše kot 

navadno pismo. 

Izpolnjeno pobudo se nato 

pošlje po klasični pošti na 

naslov: Dunajska 56, 1109 

Ljubljana. Izpolnjen in 

podpisan obrazec se lahko 

tudi skenira in ga kot 

priponko pošlje na elektronski naslov: info@varuh-rs.si. Pri opisu okoliščin moramo biti jasni 

in celoten obrazec izpolniti po navodilih Varuha. Varuh pobude ne bo obravnaval: v kolikor 

ugotovi, da ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin ali za drugo 

nepravilnost 

- če je vloga nepopolna in je pobudnik tudi po opozorilu ustrezno ne dopolni 

- v kolikor je zadeva v postopku pred pravosodnimi organi (razen v primeru, če gre za 

neupravičeno zavlačevanje postopka ali očitne zlorabe oblasti, 

- v kolikor zadevo  obravnava preiskovalna komisija državnega zbora,  

- v primeru, da niso bila izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva, 

   

 

 Vir: Varuh človekovih pravic 2015 

 

 

Slika 7.2: Pobuda Varuha človekovih pravic Republike Slovenije 
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- če je od dejanja ali zadnje odločitve minilo več kot leto dni (izjemoma, če je prišlo do 

zamude roka oddaje iz objektivnih razlogov. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Ko Varuh poda svojo odločitev ali bo obravnaval pobudo ali ne, je le ta dokončna. Kar 

pomeni, da se v tem primeru zoper Varuha ne moremo pritožiti. Varuh ima svoje pristojnosti 

in pooblastila, se pa dostikrat zgodi, da od njega pričakujejo, da bi lahko storil veliko več. Po 

zakonu nima pooblastil do zasebnega sektorja, zato se ne morem obrniti na Varuha v kolikor 

pride do kršitve pravic pri zasebnem podjetju. V primeru zasebnega sektorja lahko Varuha le 

izvaja pritisk na državne organe, ki nadzorujejo delo zasebnega podjetja ali zasebnika. S strani 

Varuha ne moremo pričakovati, da opravi delo ali odpravi kršitev oziroma nepravilnosti 

namesto določenega državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih 

pooblastil. (Varuh človekovih pravic 2015) 

 

Pristojnosti Varuha v kolikor v postopku zazna utemeljeno prijavo in kršitev s strani 

državnega organa lahko (Varuh človekovih pravic 2015) : 

1) kršitelja opozori, da kršitev popravi oziroma odpravi storjeno nepravilnost,  

2) predlaga povrnitev škode, 

3) v našem imenu ali z našim pooblastilom na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno 

ustavnosti in zakonitosti določenih predpisov ali aktov, 

4) posreduje ustavno pritožbo zaradi kršenja katere od pravic, 

5) vladi ali parlamentu poda pobudo za spremembo zakonov in drugih predpisov, 

6) predlaga vsem organom, ki sodijo v njegove pristojnosti, da izboljšajo svoje 

poslovanje in odnose s strankami, 

7) vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, 

ki je v teku pred temi organi. 
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8 EMPIRIČNI DEL 

 

8.1 Metode dela 

 

Iz obstoječe raziskave iz leta 2014 z naslovom Javnomnenjska raziskava o odnosu javnosti do 

aktualnih razmer in dogajanju v Sloveniji bomo dobili podatek, kakšno je splošno 

zadovoljstvo prebivalcev RS, ali so ti srečni, zadovoljni s svojim življenjem, z materialnimi 

razmerami, ali (ne)zaupajo v institucije, ali jih je strah izgube zaposlitve. Pridobljeni podatki 

bodo zrcalo (ne)zadovoljstva prebivalcev, kar lahko povežem tudi s tem, da je splošno 

(ne)zadovoljstvo prisotno zaradi kršitev osnovnih človekovih pravic.  

 

»Uporaba že zbranih podatkov ima vsaj dve pomembni prednosti, ki izboljšujejo kakovost v 

smislu: 

1) Uporabljenih merskih lestvic in dikcij vprašanj, saj gre pogosto za standardizirana 

vprašanja in odgovore 

2) Vzorca, ki je praviloma reprezentativen za izbrano populacijo. 

Posledica obeh omenjenih prednosti uporabe sekundarnih podatkov je testiranje hipotez, ki 

merijo trende in povezave. Za testiranje tovrstnih hipotez namreč potrebujemo kakovostne 

podatke, zbrane na reprezentativnem vzorcu. Anketiranje naključnih posameznikov (na 

primer pošiljanje anketnega vprašalnika znancem) ima za posledico vzorec enot, ki niso 

reprezentativne za splošno populacijo, zato dokazovanje splošnih trendov in povezav na tako 

zbranih podatkih ni možno.«  (Lamut in Macur 2012, 126-127) 

 

8.2 Vzorec 

 

Uporaba že obstoječih podatkov – Politbarometer 2014 – Javnomnenjske raziskave o odnosu 

javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji. Politbarometer je potekal od 17. do 19. 

junija 2014; na osnovi vzorca telefonskih naročnikov so zajeli 758 polnoletnih oseb, 
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prebivalcev RS, in z njimi izvedli telefonski intervju s pomočjo standardiziranega vprašalnika. 

Telefonske intervjuje Politbarometer 6/2014 je izvajalo 22 izšolanih anketarjev Centra za 

raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.
1
. (Kurdija in Toš 2014)  

 

8.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

 

Graf 8.1: Kako srečni ste? 

 
 

Iz grafa 8.1 je razvidno, da se je v obdobju november 2013 – junij 2014 delež (ne-)srečnih 

povzpel kar za 3 odstotke – iz 4 % na 7%. In delež zelo srečnih upadel za 3 odstotke – iz 19 % 

na 16%. Analiza tudi pokaže, da je značilno povišan delež nesrečnih med le osnovnošolsko 

izobraženimi (17 %), med upokojenci (14%) in brezposelnimi (13%), medtem ko je značilno 

več srečnih med najmlajšimi (do 30 let: 30%).  

 

                                                 
1
 Zasnova vprašalnika, kontrolo izvedbe in priprava poročila je opravila skupina Centra za raziskovanje javnega 

mnenja: red.prof.dr. Niko Toš, doc.dr. Slavko Kurdija, Živa Broder, uni.dipl.soc., Rebeka Falle Zorman, 

uni.dipl.soc., mag.Tina Vovk in May Doušak, abs.informatike 
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Graf 8.2:  Kako zadovoljni ste s svojim življenjem? 

 

 

Graf 8.2 prikazuje zadovoljstvo s svojim življenjem. Večina izraža zadovoljstvo – kar 56 %, 

manjši del – 16% pa nezadovoljstvo. Pri tem delež zadovoljnih glede na predhodno meritev v 

mesecu novembru 2013 neznatno upade – iz 58 % na 56 %. Delež nezadovoljnih pa vendarle  

značilno naraste – iz 12 % na 16 %.  

 

Graf 8.3: Zadovoljstvo z materialnimi razmerami: maj 2011 – junij 2014 
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Graf 8.3 prikazuje kazalce zadovoljstva z materialnimi zadevami, ki v bližji časovni 

primerjavi pokaže neznaten premik. Od novembra 2013 delež zadovoljnih upade iz 57 % na 

54 % in delež nezadovoljenih narasti iz 39 % na 44 %.  

 

Graf 8.4: Zadovoljstvo z materialnimi razmerami 

 
 

 

Graf 8.4 pa pokaže, da so dosti bolj kot v povprečju z materialnimi razmerami zadovoljni 

najmlajši do 30 let – predstavljajo kar 89 %, višje in visoko izobraženi v 66 odstotkih ter 

prebivalci manjših in večjih mesti – 60 odstotkov. Med najbolj nezadovoljne pa štejejo 

respondenti od 46 do 60 let – kar 56 %, le osnovno in poklicno šolani – 55 %; 54 %, 

prebivalci podeželja – 51 %.  
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Graf 8.5: Zadovoljstvo z demokracijo 

 
 

 

Graf 8.5. prikazuje stanje zadovoljstva z demokracijo, ki je najbolj občutljiv kazalec politične 

klime v Sloveniji. Kratkoročne primerjave za obdobje maj 2011 – junij 2014 ne kažejo 

značilnih premikov. V tem obdobju velja večkrat poudarjena ugotovitev, da nosilci vlog v 

političnem sistemu in ključne ustanove doživljajo popolno delegitimizacijo. Ob tokratni 

junijski meritvi je z delovanjem demokracije zadovoljnih vsega 8 % in nezadovoljnih 87 %. 

Izmerjeno nezadovoljstvo ustreza povprečnemu stanju v letu 2013, sicer pa je nakazan trend v 

izražanju nezadovoljstva kot prevladujoče ocene razmer v delovanju političnih institucij 

prisoten in naraščajoč vse od konca leta 2006 dalje. 
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Graf 8.6: Strah pred izgubo zaposlitve 

 
 

Graf 8.6 ilustrira izražanje zaskrbljenosti glede izgube delovnega mesta. Očitno je, da 

izražanje kritičnosti do političnega sistema ne sovpada z nesigurnostjo glede izgube 

delovnega mesta. Seveda pa je delež »ogroženih« vseskozi bolj ali manj stabilen – med 15 in 

20 odstotki zajete populacije. 

 

Graf 8.7: Ali Slovenija iztopa iz krize? 
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Anketirancem je bilo zastavljeno vprašanje: »Nedavno objavljeni podatki Urada za 

makroekonomske analize kažejo, da je Slovenija po daljšem obdobju zabeležila rast, ki naj bi 

se po nekaterih napovedih nadaljevala. Ali so to po vašem mnenju že znaki, da Slovenija 

počasi izstopa iz krize, ali ne?« Dobljeni odgovori so prikazani v grafu 8.7. Pokaže se, da 

značilen del respondentov 24 odstotkov ki meni, da je Slovenija na poti iz krize. Velika 

večina – kar 69 odstotkov pa, da ne izstopa iz krize.  

 

Graf 8.8: Optimisti - pesimisti 

 
 

Graf 8.8 prikazuje ali se respondenti opredelijo med optimiste ali pesimiste. Razmerje v 

deležih optimistov – 43 odstotkov in pesimistov 73 odstotkov je uravnano. Z daleč večjim 

deležem optimistov, torej bolj srečnih, bolj zadovoljnih izstopajo: 

- najmlajši do 30 let s kar 66 % 

- mladi od 31 do 45 let s kar 53 % 

- višje in visoko šolani s 54 % 

- prebivalci krajev in mest s 50 % 

- neverni s 47 % 

Večji delež nezadovoljnih, pesimistov pa označujejo predvsem: 

- skupine starih 46 do 60 let – 49 % 

- le z osnovno – 46 % in poklicno šolo  - 45 % 
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Graf 8.9: Zaupanje v osrednje državne in družbene ustanove 

 
 

 

Graf 8.9 je pokazatelj zaupanja v osrednje državne in družbene ustanove. Vse opazovane 

osebe, tudi politične stranke, so na dnu ranga zaupanja oziroma so na najnižji točki v obsegu 

meritev. To velja tudi za predsednika republike. Do političnih strank izstopa popolno 

nezaupanje – 76 %. Enako tudi do vlade – 75 % in državnega zbora – 71%. Aktualno 

zaupanje predsednici vlade dosega 13 % vzorca, nezaupanje pa 61 %, medtem ko v odnosu do 

predsednika republike še vedno prevlada izraženo zaupanje  - 35 % nad nezaupanjem – 32 %. 

Analiza opredeljevanj do predsednice vlade nakaže nekaj pričakovanih odstopanj: več 

zaupanja kot  v povprečju izražajo levo opredeljeni (26%), višje in visoko izobraženi (16%), 

upokojenci (22%). Pokaže se, da z najvišjo mero nezaupanja izstopajo respodenti iz starostne 

skupine 31 do 45 let (42%), višje in visoko izobraženi (42%), zaposleni v negospodarstvu 

(38%), prebivalci Ljubljane in Maribora (46%), neverni (41%). 

 

 

9 RAZPRAVA 

 

 

Na podlagi teoretičnega dela podkrepljenega z letnim poročilom dela Varuha človekovih 

pravic in kvantitativnim delom z javnomnenjsko raziskavo smo prišli do podatkov, ki jih 
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lahko med seboj povežemo. Torej lahko trdim, da se pridobljeni podatki ne izključujejo 

ampak ravno nasprotno. Kršitve človekovih pravic so praktično prisotne na vseh področjih. V 

določenem letu se na nekem področju zmanjša število pobud, je pa viden porast na drugem 

področju. Miselnost, da bi lahko izkoreninili kršitve je skorajda nemogoča. Težava ni zgolj v 

družbi sami vendar tudi v samih zakonih, ki se v praksi ne pokažejo kot učinkoviti vendar 

prinesejo birokratski kolaps. Neštetokrat se je že pokazalo, kako novo sprejeti zakoni ne 

prinašajo za državljane prav nič dobrega v smislu lažjega in boljšega bivanja vendar zgolj 

papirnato vojno in sprehajanje od enega uradniškega okenca do drugega. Po vrhu vsega pa 

nerazumljivi predpisi prinašajo zgolj kazni kar državljane pripelje do tega, da nezaupajo ne 

vladnim predstavnikom in ne političnim strankam. S strani Varuha prihajajo priporočila, ki pa 

bi jih potem morali v državnem zboru upoštevati oziroma prilagoditi, da bi v prihodnje zaradi 

sistemskih napak ne bi prihajalo do kršitev človekovih pravic.  

 

Pinterič navaja v svoji knjigi Črna skrinjica političnih sistemov, da so človekove pravice po 

drugi svetovni vojni postale mantra sodobnega sveta. Navaja tudi, da sodobne politične 

pravice s procesom ekonomske globalizacije in politične internacionalizacije stapljajo z 

neoliberalistično ideologijo; kar pomeni, da se to kaže predvsem v konstantnem zmanjševanju 

in sprevračanju vloge tako imenovanih socialnih pravic, ki izhajajo iz konteksta komunistične 

in socialistične ideologije ter dajejo prednost socialni varnosti posameznika pred njegovo 

politično svobodo. (Pinterič, 2009) 

 

Prva hipoteza pravi: »Kršitve človekovih pravic vplivajo na splošno nezadovoljstvo 

državljanov RS«. Letno poročilo Varuha poroča, da je v letu 2014 prejel 3.081 pobud zoper 

kršitev človekovih pravic. Največ utemeljenih in zaključenih zadev v letu 2014 se je nanašalo 

na delo, družino in socialne zadeve, kršitve na področju pravosodja, okolja in prostora ter 

področje notranjih zadev. Delovanje državnih organov na omenjenih področjih posega v 

pravice in temeljne svoboščine posameznega državljana kar je zagotovo rezultat 

nezadovoljstva. Z omenjenimi državnimi organi se srečujemo vsakodnevno in pogoste kršitve  

v ljudeh zbudijo negativni predsodek, ki se ga težko znebimo. Če izpostavim področje dela, 

družine in socialnih zadev Varuh beleži rast utemeljenih kršitev iz leta v leto. Tako je v letu 

2011 beležil 697 utemeljenih kršitev, v letu 2014 pa že 1.040. Javnomnenjska raziskava kaže 

vidno povečanje splošnega nezadovoljstva anektirancev v obdobju junij 2013 in junij 2014. 

Opazen pa je tudi padec anketirancev, ki so bili do sedaj še nekako zadovoljni s svojim 
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življenjem. Republika Slovenija temelji na demokratični ureditvi in na vprašanje o 

zadovoljstvu z demokracijo rezultati pokažejo zelo zaskrbljujoče stanje. Z delovanjem 

demokracije je zadovoljnih vsega 8 % in nezadovoljnih 87 %. Trend izkazovanja 

nezadovoljstva v delovanju političnih institucij je od konca leta 2006 prisoten in iz leta v leto 

naraščajoč. Na podlagi ugotovitev potrjujem prvo hipotezo. 

 

Naslednja hipoteza se glasi: »Prebivalci RS so glede na trenutne razmere nezadovoljni s 

stanjem v državi«. Najprej bi izpostavila mnenje anketirancev ali so mnenja, da Slovenija 

izstopa iz krize? Kar 69,5 odstotkov jih je mnenja, da ne. 23,7 odstotkov pa jih meni, da 

počasi izstopa iz krize. Na podlagi ankete ugotavljam, da je večina meni, da je situacija v 

državi slaba. Mediji vsakodnevno poročajo o nezadovoljstvu, ki se izraža v obliki upora 

delavcev in zahtevami po osnovnih pravicah dostojnega življenja. Statistični urad Republike 

Slovenije beleži 12 odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti. Stopnja anketne 

brezposelnosti je v 2. četrtletju  2015 padla na 9,2 %, število delovno aktivnih pa je narasla  za 

26.000. Do marca 2011 niso kazali velike zaskrbljenosti glede izgube zaposlitve, nakar z 

januarjem 2012 krivulja vidno pada kar je pokazatelj, da je čedalje več ljudi, ki se boji za 

svojo zaposlitev. Delodajalci vršijo nad delavci vse večji pritisk, najbolj trpijo zaradi 

nepoštenosti pri plačilu za opravljeno delo. Varuh opominja, da smo priča modernemu 

suženjstvu, pri čemer je delavec za pogoste lažne obljube delodajalcev pripravljen narediti 

marsikaj. Zaradi počasnosti nadzornega organa in prevelikega števila obravnavnih kršitev 

marsikaterega delodajalca ne doleti sankcija. Zato si lahko privoščijo, da nadaljujejo s 

izkoriščanjem in ostalimi nepravilnostmi. Tudi drugo hipotezo na podlagi ugotovitev 

potrjujem. 

 

Hipoteza številka tri se glasi: »Prebivalci RS nezaupajo v institucije«. Globoko na dnu ranga 

zaupanja so politične stranke, vlada in državni zbor. Zelo visoko stopnjo nezaupanja – gibanje 

je med 76 in 71 odstotkov jim izkazujejo anketiranci. Poraja se vprašanje od kje tolikšen 

odstotek populacije in njihovo nezaupanje v ljudi, katere so sami izvolili na volitvah. Na 

podlagi grafičnega prikaza in dobljenih rezultatov lahko rečem, da je zaupanje v institucije 

prej slabo kot dobro. Na področju zdravstva in šolstva se zopet krivulji združita v neko 

sredino. Glede na trenutne afere, ki se odvijajo na področju zdravstva, bi težko rekla, da bi 

anketiranci v takšni meri izrazili zaupanje do omenjenega javnega zavoda. Tudi tretjao 

hipotezo potrjujem. 
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Četrta hipoteza se glasi: «Varuh človekovih pravic RS s svojim delom prispeva k spoštovanju 

temeljnih človekovih pravic«. Varuhinja Vlasta Nussdorfer v letnem poročilu  izraža 

razočaranje, kajti od skupno od 154 priporočil, ki jih je Varuh posredoval državnim 

institucijam, ki so kršile pravice, jih kar 93 ni bilo uresničenih. Zato so se odločili, da v 

poročilu poleg zadev za tekoče leto, ponovno objavijo tudi vsa lanskoletna priporočila in 

poleg označijo stopnjo njihove uresničitve. Torej ali neuresničena, delno uresničena in je 

viden napredek ali uresničena. Tako bo Varuh v prihodnje namenil veliko pozornosti prav 

temu koliko določeni državni organi sprejemajo priporočilo in jih upoštevajo in vključujejo v 

svoje izvajanje nalog. Prav tako bo namenila v letnem poročilu poglavje in izpostavila tiste 

državne institucije in lokalne oblasti, ki se na priporočila Varuha ne odzivajo in ne storijo 

ničesar, da bi se odpravile ugotovljene kršitve človekovih pravic. V letu 2014 je informator 

prejel kar 9.982 telefonskih klicev na brezplačno število kar pomeni, da ljudje potrebujejo 

tovrstno pomoč. Kljub temu, da za enkrat državne institucije in lokalne oblasti še ne 

izpolnjujejo priporočil s strani Varuha v takšnem številu kot bi morale, je institucija Varuha 

nujno potrebna. Prepričana sem, da bi bilo število nepravilnosti s strani državnih institucij 

nepredstavljivo večje v kolikor ne bi bilo Varuha. Nikogar ne bi bilo, ki bi izvajal nadzor nad 

njihovim delom kar bi jim prineslo popoln monopol. Upam si potrditi tudi zadnjo hipotezo, da 

ljudje potrebujejo nekoga, na katerega se lahko obrnejo v stiski in da ima takšno moč, da se 

lahko tudi zoper državi postavi v bran človeku, ki je kršitev doživel.  

 

Kršenje osnovnih človekovih pravic je v današnjem času zelo velik problem, ki ga ni mogoče 

rešiti čez noč. Tudi gre za zelo kompleksno problematiko, ki se dotika slehernega človeka. 

Napredek bo mogoč, ko bo vsak človek začel pri sebi postavljati na prvo mesto vrednote kot 

so: resnica, mir, svoboda, ljubezen, pravičnost. Vendar za doseganje lastnih ciljev prihaja do 

potiskanja v stran skupnih ciljev, ki bi prinesli zadovoljstvo večjemu številu ljudi. 

Ugotavljam, da v večji meri ljudje delujejo po načelu prikimavanja vsem teorijam o tem, kako 

nam bo s skupnimi močmi uspelo doseči prav vse. Vendar je težava, da teorijo redko vidimo 

tudi v praksi. Vsi bi delovali v korist in razvoj vseh ljudi, bili bolj strpni, solidarni, 

transparentni vendar čakajo eden drugega, da se bo opogumil in naredil prvi korak. In če ni 

nikogar kmalu teorija potone v pozabo. Miselnost: »Zakaj bi pa ravno jaz moral biti prvi...in 

zakaj bi moral jaz tako delati, sosedu pa ni potrebno...« ustvari družbo egoistično, zaprto vase 

oziroma združene v veliko manjših krogov. Nadaljevanje tovrstnega početja in polaganja v 
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zibko naslednjim generacijam takšne vrednote, ki temelji na kulturi kapitala, bo privedla do 

popolnega kaosa. Upam si trditi, da bomo priča izgube osebne identitete slehernega 

državljana. Vrednote in morala bodo vidne samo še preko zapisov v knjigah. Globoki posegi 

v vsakega posameznika lahko na dolgi rok prinesejo tudi spremembe na glede upoštevanja 

temeljnih človekovih pravic in svoboščin.  Včasih smo začudeno pogledali nekoga, ki ni delal 

v skladu s pravili, danes pa čudno gledamo tistega, ki bi še vedno rad deloval v skladu z 

vrednotami in moralo. Slovenija se je kot država z ustavo zavezana splošnim načelom in 

obliki politične in družbene ureditve, ki določa tudi 52. členov s področja človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin. Za človeka dostojno življenje bi morali omenjene člene upoštevati vse 

državne institucije in lokalne oblasti ter pa seveda tudi gospodarske družbe, ki niso pod 

državnim okriljem in za katere Varuh nima pooblastil za nadzor. Kakovostno življenja bi 

morala biti zagotovljena prav vsem in zgodbe kakršnim smo priča glede človeške stiske bi se 

morale biti v opozorilo, da se kaj takega ne dogaja več. Nujnost institucije Varuha človekovih 

pravic po vseh zbranih podatkih, pregledu literature zagotovo podpiram in spodbujam. Nikoli 

ne vemo kdaj bomo ravno mi tisti, ki se bomo znašli v takšni situaciji, ko nam bo na koncu 

ostala edina rešilna bilka ravno Varuh.  
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