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POVZETEK

Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Večina evropskih demokratičnih držav (vključno s
Slovenijo) namenja človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam velik pomen. Lahko jih
razumemo kot temeljno vrednoto vsake demokratične države. Država pa je lahko
potencialna kršiteljica teh pravic, zato je pomembno, da države vzpostavljajo različne
mehanizme, ki bi prispevali k varstvu človekovih pravic. Eden izmed teh mehanizmov je
institucija ombudsman, ki skrbi za dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Ombudsman v Sloveniji je pričel s svojim delovanjem leta 1995, istega leta je
pričel delovati tudi Evropski ombudsman. Vloga obeh ombudsmanov je preiskovanje
nezakonitega in nepravilnega delovanja državnih organov do svojih državljanov. Oba
svoje delo opravljata neodvisno v splošnem interesu in interesu državljanov. Postopek
preiskave začneta na podlagi podane pobude, s soglasjem prizadetega pa tudi na lastno
pobudo.
Ključne besede: institucija ombudsman, človekove pravice in temeljne svoboščine,
ustava, Evropska unija, vloga, kršitve, varstvo.
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SUMMARY

ROLE OF THE OMBUDSMAN IN SLOVENIA AND EUROPEAN UNION
Human rights are the rights of everyone. Most European democratic countries (including
Slovenia) place great importance on human rights and fundamental freedoms. They can
be understood as core values of every democratic country. Because the government itself
can violate these rights, it is important for every single country to create a safety
mechanism, that helps protect the human rights. One of these mechanisms is an
ombudsman institution. It ensures that the human rigts and fundamental freedoms are
being respected. In Slovenia an ombudsman institution was created in 1995, the same
year that the European ombudsman was established. Both of the ombudsman's role is
investigating and addressing complaints of maladministration or violatin of the citizens'
rigts. They both work independently, in common interest and in the interest of the
citizens. And ombudsman can start and investigation based on the recommendation, with
consent of the affected person or by his own initiative.
Key words: institution ombudsman, human rights and fundamental freedoms,
constitution, European Union, role, violation, protection.
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1 UVOD

Človekove pravice in svoboščine so del vseh ljudi, ne glede na naše državljanstvo, kraj
bivanja, spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali kakršenkoli
drug status.
V 18. stoletju je dozorelo spoznanje, da se človek rodi svoboden, država pa mu kot
prisiljujoča organizacija to svobodo na različne načine omejuje. Zato je treba oblast
utesniti in ji določiti meje, ki jih ne sme prestopiti. Da bi bila oblast omejena in pravno
urejena, človekove pravice pa ustrezno zavarovane, je le-te treba javno razglasiti in
vključiti v najvišji pravni akt posamezne države – v ustavo.
Tako bi naj bile v vseh demokratičnih državah človekove pravice in svoboščine
zagotovljene vsakemu posamezniku. Neprestano pa se pojavlja nevarnost, da se država,
ki vsakemu posamezniku zagotavlja človekove pravice, postavi nad človeka in njegove
pravice. Prav zaradi tega razloga je zelo pomembno, da država vzpostavlja različne
mehanizme, katerih naloga je preprečevanje zlorabe oblasti. Ko se posameznik znajde v
nevarnosti, da bodo njegove pravice kršene s strani tistih, ki delujejo v imenu oblasti, naj
bi ti mehanizmi varovali posameznika. Eden izmed takih mehanizmov je tudi institucija
ombudsman.
Varuh človekovih pravic ali ombudsman je organ, ki naj bi pripomogel k učinkovitemu
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa in zagotavlja ustava Tako
vsakega posameznika varuje pred morebitnimi kršitvami pravic in svoboščin s strani
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil.
Institucija ombudsman je za velik del sveta nova, čeprav ima v svoji švedski domovini že
skoraj dvestoletno tradicijo. V zadnjem desetletju ali dveh so jo dobile skoraj vse države s
takim ali drugačnim imenom: zaščitnik ljudi, mediator, komisar za človekove pravice itd.
Delovanje institucije ombudsman ni usmerjeno zgolj v kršitev človekovih pravic, ampak
deluje tudi v primeru, ko gre za kakšno drugo neprimerno ravnanje s strani države
oziroma njihovih organov, ko sicer ne gre za neposredno kršitev človekovih pravic, je pa
rešitev problema vseeno pomembna za nemogočega posameznika, ki se je znašel pred
oblastjo.
Namen diplomskega dela je bil predvsem predstaviti vlogo ombudsmana v procesu
varovanja človekovih pravic v Sloveniji in Evropski uniji. Cilj diplomskega dela je ugotoviti,
kakšna je vloga ombudsmana v Sloveniji in Evropski uniji, ali ima posameznik enostaven
dostop do Slovenskega in prav tako Evropskega ombudsmana in ugotoviti razlike med
vlogo Slovenskega in Evropskega ombudsmana.
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V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo s pregledom obstoječe literature.
Delo sem izdelala s pomočjo domače in tuje literature ter z uporabo interneta. Domačo in
tujo literaturo sem pridobila v knjižnicah Pravne fakultete, Ekonomske fakultete, knjižnicah
Slovenske Konjice in Celje ter v Univerzitetni knjižnici Maribor s pomočjo bibliografske
baze COBISS. Uporabila sem tudi induktivno metodo dela, kjer sem s pomočjo informacij
in opazovanj podala svoje mnenje.
V diplomskem delu sem predstavila dve instituciji ombudsmana, in sicer na nacionalni
ravni (Ombudsman v Republiki Sloveniji) in na evropski ravni (Evropski ombudsman).
V uvodu diplomskega dela so zajeta izhodišča, namen in cilj raziskave ter uporabljene
metode dela.
V drugem delu so zajete človekove pravice in temeljne svoboščine. Opisala sem celoten
razvoj človekovih pravic, njihovo opredelitev in evropsko ureditev le-teh.
Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi institucije ombudsman, njen nastanek in razvoj,
ter splošni pomen in vlogo po vsem svetu.
V četrtem poglavju sem predstavila institucijo ombudsman v Sloveniji, organizacijo in
način dela. Prav tako sem predstavila ombudsmanovo vlogo, pristojnosti in pooblastila,
kakšno vlogo ima pri obravnavanju pobud posameznikov ter pri predlaganju sprememb
zakonodaje in dajanju drugih predpisov, kako ombudsman informira in ozavešča javnost
in kakšen namen imajo njegova letna poročila. V tem poglavju sem opisala tudi postopek
obravnavanja pritožb posameznikov, vse od oddaje pobud do poročila, ki ga izda o svojih
ugotovitvah.
V petem poglavju je predstavljena vloga ombudsmana v Evropski uniji. S pomočjo petih
evropskih držav in Evropskega ombudsmana sem prikazala nastanek, delovanje in vlogo
ombudsmanov v drugih državah.
V predzadnjem šestem poglavju sem na kratko opisala raziskavo, ki je bila izvedena na
zahtevo Evropskega parlamenta in varuha človekovih pravic. Podatke iz raziskave sem
uporabila čez celotno diplomsko delo.
Sedmo poglavje pa je namenjeno zaključku, kjer so predstavljene možne ugotovitve.
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE

2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ČLOVEKOVIH PRAVIC
Prepričanje, da je vsakdo, in sicer njegovo ali njeno človeštvo, upravičeno do določenih
pravic, je dokaj nova. Vsa človeška zgodovina pa je v bistvu zgodovina njegovega boja za
svobodo. Človekova misel, odkar se le-ta zave svojega obstoja, je misel o svobodi in
načelu enakosti. V zgodovini je bilo vsem skupno iskanje odgovora, kakšen je odnos med
posameznikovo svobodo in politično skupnostjo. V večjem delu zgodovine ljudje
pridobivajo pravice in dolžnosti na podlagi svojega članstva v skupini – družini, religiji,
skupnosti ali državi.
Že antične mislece so vznemirjala vprašanja o človekovi svobodi in razmerju med
posameznikom ter državo. Človek ne more izpolniti svojega bistva, saj je država le del
posvetnega in minljivega življenja. Njegova sreča je dosegljiva šele onstran tega sveta
(Jamnik, 2007).
V srednjem veku kljub krščanskemu vplivu ni bistvenih sprememb v razvoju človekovih
pravic. Kljub temu da so v srednjem veku nastajali posamezni dokumenti ob spopadu
fevdalcev z monarhom. V tem času leta 1215 je nastala slavna Magna Charta Libertatum,
ki je pomenila omejitev dotedanje absolutne vladarjeve oblasti.
Zakon Habeas je prvi zakon, ki varuje človekove pravice, ko se le-ta znajde v kazenskem
postopku. V Angliji so leta 1689 sprejeli listino pravic (Bill of Rights). Ta zakon določa
položaj posameznika v odnosu, do oblasti ter omejuje kraljevo oblast. Med vsemi
deklaracijami in listinami je posebej omembe vredna Virginjska deklaracija o pravicah
(Virginia Declaration of Rights), ki je nastala 12. junija 1776. Pomembna je predvsem
zato, ker je prva meščanska deklaracija o človekovih pravicah, ki je vplivala na vse
kasnejše, tako v Ameriki kot v Evropi.
Najodmevnejši dokument je Deklaracija o pravicah človeka in državljana, sprejeta 26.
avgusta leta 1789, znana tudi kot francoska deklaracija. Leta 1791 je postala del
francoske ustave in predstavlja izrazit primer pravne uresničitve idej o človekovih
pravicah.
Druga svetovna vojna predstavlja pomembno prelomnico v razvoju človekovih pravic. Po
drugi svetovni vojni namreč pridobijo mednarodne razsežnosti in postanejo pomemben
del mednarodnega prava, prej pa je bilo spoštovanje in uresničevanje teh pravic stvar
posamezne države. Ustavno listino Organizacije združenih narodov se prišteva med prve
dokumente, ki označujejo začetek procesa kodifikacije človekovih pravic v mednarodnem
pravu. V preambuli listine je namreč jasno zapisana odločnost »v utrditev vere temeljne
človekove pravice«.
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Vse to je vodilo k sprejetju najbolj poznanega dokumenta, ki odločno zaznamuje poskus
vzpostavitve nadnacionalnega varstva človekovih pravic, Splošna deklaracija o človekovih
pravicah (Universal Declaration of Human Rights). Generalna skupščina združenih narodov
jo je sprejela desetega decembra leta 1948. Deklaracija se je razvila v merilo, po katerem
se presoja (ne)uresničevanje človekovih pravic v različnih delih sveta (Jambrek
et al., 1988).

2.2 OPREDELITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
»V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine,
ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno
stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so
pred zakonom enaki« (URS, 14. člen).
»Po Maxu Webru pomeni izjava, da ima nekdo določeno pravico, to, da ima možnost, da
za uveljavitev svojih idealnih ali materialnih interesov pozove na pomoč »prisilni aparat«,
ki je prav v ta namen na razpolago. To možnost mu jamči obče priznana interpretacija
pravne norme. Vsaj v vseh normalnih primerih predstavlja tako pomoč pripravljenost
določenih oseb, da pridejo na pomoč, če so na pravilen način pozvane, in če je bilo
dokazano, da tako pomoč dejansko zagotavlja »pravna norma« (Jambrek et al., 1988, str.
35).
Pravica je pravno zavarovano upravičenje pravnega subjekta do določenega ravnanja. V
primeru posega v svoje upravičenje ima nosilec pravice s strani države zagotovljeno
pravno varstvo. Tudi za človekove pravice je značilno, da so kot kategorija modernega
mednarodnega in notranjega (državnega) prava konstituirane v pravni obliki, tako da
zagotavljajo njihovim nosilcem pravno varstvo.
V filozofski in politično-pravni doktrini človekovih pravic, ki se je razvila v obdobju
evropskega razsvetljenstva, se zatrjuje, da so človekove pravice univerzalne, absolutne,
dane človeku že zgolj z njegovo človeško naravo in podobno. Gre za ugotovitve različnih
mislecev, ki so odkrivali, da obstajajo neke temeljne, vsem ljudem skupne in po naravi
dane vrednote oziroma dobrine, ki jim je potrebno zagotoviti celovito varstvo, še posebej
pred državno prisilo. Vendar pa nam, kljub filozofskim izhodiščem navedene doktrine, po
kateri so vsem ljudem človekove pravice dane že "po naravi", mednarodna ureditev in
posamezne državne ureditve človekovih pravic ter še posebej njihovo (ne)udejanjanje v
praksi dokazujejo, da so človekove pravice realno varovane le toliko, kolikor jih oblast in
posamezniki v resnici spoštujejo in kolikor jih uspe država preko pravnih institucij v resnici
zagotoviti posameznikom, katerim so bile kršene. Z vidika realnega varstva teh pravic je
torej bistveno, da so te pravice opredeljene že z ustavo, ter da je nato na zakonski ravni
in na ravneh konkretnega udejanjanja prava zagotovljeno njihovo učinkovito varstvo.
Ustava uporablja besedno zvezo "človekove pravice in temeljne svoboščine", pri čemer je
mogoče oboje združiti v enotni pojem človekovih pravic v širšem smislu. Za navedena
4

pojma je značilno, da ima svoboščina predvsem filozofski izvor, pravica pa je primarno
pravna kategorija. Svoboščina je po izvoru moralna vrednota oziroma etična kategorija v
smislu prostosti in neomejevanja ljudi, pravica pa se kaže kot pravno zavarovano
upravičenje do določenega ravnanja. V primeru, ko tudi svoboščino opredelimo kot pravni
institut, lahko ugotovimo, da se svoboščina in pravica sicer pojmovno ne izključujeta,
vendar pa je njuno vsebinsko prekrivanje le delno. Pojem pravice implicira dolžnost
nekega subjekta, ki ni istoveten z nosilcem pravice, da s svojim ravnanjem nosilcu pravice
neposredno omogoči njeno uresničitev. Svoboščina pa predvsem pomeni, da država in
drugi subjekti ne smejo posegati v zavarovano svobodno sfero posameznika. V ustavnem
kontekstu je razlikovanje med pravicami in svoboščinami predvsem odraz povzemanja
tradicionalnih nazivov, zaradi česar je treba naravo vsake posamezne pravice oziroma
svoboščine presojati glede na njeno konkretno vsebino.
Določene pravice ustava zagotavlja samo državljanom. »Volilna pravica je splošna in
enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen. Zakon lahko
določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci« (URS, 43.
člen). »Vsak državljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega
pomena« (URS, 45. člen). »Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do
socialne varnosti« (URS, 50. člen) itd. Navedene pravice, so pravice, ki jih mora vsaka
država zagotavljati svojim državljanom. V teh primerih gre za takšne pravice,ki varujejo
najvišje človekove dobrine in jih je potrebno zagotavljati vsem ljudem. Takšne pravice, ki
so izrazito politične ali socialne narave in terjajo gmotno pomoč države, ne morejo
posamezne države urejati tudi za tujce. (MZZ, 2013).

2.3 EVROPSKOPRAVNA
UREDITEV
ČLOVEKOVIH PRAVIC

NA

PODROČJU

VARSTVA

Državljani EU morajo poznati svoje državljanske pravice, da bi lahko izkoristili prednosti
EU, denimo možnosti za življenje in delo drugod v Evropski uniji.
Pravni sistem Evropske unije sestavlja množica pravnih norm, med katerimi je mnogo
takih, ki določajo človekove pravice in obveznosti, predvsem državljanom Unije, v
določenih primerih pa tudi pravice tistih, ki niso državljani Evropske unije (Murgel, 2003).
Na podlagi raziskave1 je bilo ugotovljeno, da je večina evropskih državljanov mnenja, da
je pravica do prostega gibanja in prebivanja v EU njihova najpomembnejša pravica v
Evropski uniji. Pravica do prostega gibanja in prebivanja v EU je zelo pomembna tudi na
Slovenskem (60 %). Zanimivo je dejstvo, da je pravica do vlaganja pritožb pri evropskem
varuhu človekovih pravic najbolj cenjena prav v Sloveniji (Evropska unija, 2011).
Mednarodno pravo, ki ureja položaj človeka, se je na regionalni ravni najintenzivnejše
razvijalo v okviru Sveta Evrope. Članice organizacije so sprejele že čez 170 mednarodnih
1

Raziskavo je izvedlo podjetje TNS Opinion & Social na zahtevo Evropskega parlamenta in
Evropskega varuha človekovih pravic.
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pogodb, med katerimi jih je največ namenjenih urejanju položaja človeka (Murgel, 2003).
2.3.1 EVROPSKA KONVENCIJA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) je
najstarejša mednarodna pogodba o človekovih pravicah. Sledi ciljem Sveta Evrope za
ohranjanje in razvoj človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Konvencija je pravi korak na
poti h kolektivni pravni zaščiti nekaterih pravic že priznanih v Splošni deklaraciji človekovih
pravic.
Sprejeta je bila 4. novembra 1950 v Rimu. Slovenija je konvencijo podpisala 4. maja
1993, ratificirala2 pa 28. junija 1994.
Evropska konvencija o človekovih pravicah je služila kot temelj za ustanovitev Evropskega
sodišča za človekove pravice. (Murgel, 2003).
2.3.2 EVROPSKO SODIŠČE ČLOVEKOVIH PRAVIC
Leta 1953 je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice na podlagi EKČP. V
sedanji obliki je bilo ustanovljeno z uveljavitvijo 11. protokola h konvenciji leta 1998.
Protokol je bil sprejet leta 1994, Slovenija ga je ratificirala istega leta. Število sodnikov je
enako številu držav članic Sveta Evrope. Trenutno torej sodišče sestavlja 47 sodnikov.
Sodnike predlagajo države članice v skladu s svojo lastno zakonodajo. Sodniki so voljeni
za dobo šestih let, po uveljavitvi 14. protokola bodo sodniki voljeni za dobo devetih let.
Sodniki na sodišču delujejo v svojem imenu in niso odgovorni nobeni državi (Lampe,
2010).
Sodišče uveljavlja Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Njegova naloga je
zagotoviti, da države spoštujejo pravice in jamstva, določene v konvenciji. Proučuje
pritožbe, ki so jih vložili posamezniki, kot tudi meddržavne pritožbe. V primeru, da sodišče
ugotovi, da je država članica kršila eno ali več pravic in jamstev izreče sodbo.
Pritožbo na sodišče lahko vloži vsaka država pogodbenica ali posameznik, ki trdi da je
žrtev kršenja pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki med drugimi varuje
svobodo izražanja, pravico do življenja, svobodo misli, vesti in veroizpovedi, pravico do
poštenega sojenja v civilnih in kazenskih zadevah, pravico do spoštovanja zasebnega in
družinskega življenja, svobodo izražanja ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva.
Svojo pritožbo lahko vloži neposredno na sodišče v Strasbourgu (MZZ, 2013).
EKČP poleg kataloga pravic in svoboščin vzpostavlja nadzorni mehanizem nad
izpolnjevanjem prevzetih obveznosti s strani držav pogodbenic. Konvencija predvideva dva
tipa pritožb, in sicer pritožbe posameznikov ter meddržavne pritožbe. Individualna
2

Slovenija je konvencijo podpisala, potrdila in priznala.
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pritožba mora biti vedno podana v pisni obliki, in sicer po klasični pošti. Obvezno je
priložiti pritožbeni formular, ki je dosegljiv na spletni strani. Pravno zastopanje, po
obveščenosti o sprejemljivosti pritožbe je priporočeno in običajno obvezno (Lampe, 2010).
V Sloveniji je opazen vedno večji porast zavedanja o pravicah, ki jih zagotavlja Evropska
konvencija o človekovih pravicah, kot tudi o vlogi Evropskega sodišča za človekove pravice
kot nadzornega mehanizma za varstvo omenjenih pravic. V Sloveniji je bilo od uvedbe
Protokola št. 11 izrečenih 219 sodb (MZZ, 2009).
2.3.3 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC V EU
Evropska unija si prizadeva za zaščito človekovih pravic preko ombudsmanov znotraj
držav članic kakor tudi z ustanavljanjem institucij, ki bi jim to vlogo pomagale odpravljati.
V Evropski uniji so človekove pravice univerzalne in nedeljive. Varovanje človekovih pravic
v Evropski uniji določa pravni red Unije, na nacionalni ravni so človekove pravice in
temeljne svoboščine varovane na način, kot ga določa pravni red vsake posamezne
države članice. To pomeni, da so temeljne človekove pravice na področjih, ki spadajo v
pristojnost Evropske unije dvojno varovane.
Države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, morajo spoštovati človekove pravice. Za
varstvo le-teh skrbi Sodišče Evropske unije, prav tako pa tudi Evropski varuh človekovih
pravic. Nadalje je varstvo človekovih pravic zagotovljeno tudi preko Evropskega sodišča za
človekove pravice v Strasboutgu (Murgel, 2003).
2.3.4 LISTINA O TEMELJNIH PRAVICAH EVROPSKE UNIJE
Pritožbe, vložene pri Evropskem varuhu človekovih pravic, vključujejo primere
pomanjkanja preglednosti, upravnih nepravilnosti, nepravičnosti, diskriminacije in zlorabe
položaja ter se pogosto nanašajo na domnevne kršitve državljanskih pravic, ki so v
zakonodaji EU opredeljene z Listino o temeljnih pravicah. Listina o temeljnih pravicah
evropske unije predstavlja najmodernejši katalog temeljnih pravic na svetu.
Junija 1999 je Evropski svet v Kolnu sklenil, da je temeljne pravice, ki veljajo na ravni
Evropske unije, potrebno uskladiti v listini in jim tako zagotoviti večjo vidnost. Vodje držav
so si prizadevali, da se v listino vključi splošna načela, določena v Evropski konvenciji o
človekovih pravicah iz leta 1950, in načela, ki izhajajo iz EU, ter ekonomske in socialne
pravice. Poleg tega listina vključuje temeljne pravice, ki veljajo za državljane EU, ter
ekonomske in socialne pravice, ki so določene v Socialni listini Sveta Evrope ter v Listini
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. Odraža tudi načela, ki izhajajo iz sodne
prakse Sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice.
Evropski parlament, Svet in Komisija so jo uradno razglasili decembra leta 2000 v Nici.
Listino je sestavila konvencija, ki jo sestavljajo predstavniki iz vsake države EU in
7

Evropske komisije ter poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov.
Glavni namen te listine in Lizbonske pogodbe, s katero je postala listina za institucije EU in
države članice pravno zavezujoča pri uporabi zakonodaje EU, je okrepiti povezavo med
državljani in EU.
Listina se uporablja za evropske institucije ob spoštovanju načela subsidiarnosti, le-te pa
pod nobenimi pogoji ne smejo razširiti pooblastil in nalog, ki jih imajo v skladu s
Pogodbami. Listina se prav tako uporablja za države EU, če izvajajo zakonodajo EU (MZZ,
2013).
V raziskavi3 je bilo ugotovljeno, da večina državljanov EU meni, da v Listini EU o temeljnih
pravicah ni obveščena. Analiza je pokazala, da spol, starost in stopnja izobrazbe skoraj ne
vplivajo na poznavanje Listine EU. Z vidika poklica anketirancev pa so najbolj obveščeni
vodilni kadri in premožni anketiranci4 (Evropska unija, 2011).

3

Raziskavo je izvedlo podjetje TNS Opinion & Social na zahtevo Evropskega parlamenta in
Evropskega varuha človekovih pravic.
4
Tisti, ki »skoraj nikoli« nimajo težav s plačevanjem položnic.
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3 OMBUDSMAN

3.1 OPREDELITEV INSTITUCIJE OMBUDSMAN
Institucijo ombudsman je prva uvedla Švedska leta 1809. Ombudsman je švedska beseda,
ki v slovenščini pomeni pooblaščenec oziroma zastopnik. Po drugi svetovni vojni je
institucijo uvedla večina zahodnoevropskih držav. Razširjena je pa tudi v državah Afrike,
Južne Amerike, Avstraliji, Novi Zelandiji in drugod (Rovšek, 1994).
Splošno sprejeta definicija ne obstaja. Kratko opredelitev je pripravil Komite za
ombudsmane mednarodnega združenja odvetnikov (International Bar Association).
»Urad, ki ima podlago za svoje delo v ustavi ali zakonu, ki ga sprejme parlament, ki ga
vodi neodvisen visoki javni funkcionar, odgovoren zakonodajalcu ali parlamentu, ki ima
vsa pooblastila za vodenje preiskav proti vladnim službam, funkcionarjem in uradnikom, ki
jih lahko začne na lastno pobudo ali na pobude pritožnika. Na podlagi preiskave lahko
predlaga popravo ugotovljenih krivic in sprejema poročila« (International Bar Association
v: Rovšek, 1994, str. 117).
Bizjak omenja definicijo združenja pravnikov: »Ombudsmani sprejemajo od posameznikov
pritožbe in vprašanja, ki zadevajo delovanje entitete in razrešujejo posamezna sporna
vprašanja, ter, če je primerno, dajejo priporočila za izboljšanje splošnega upravljanja
entitete, ki ji služijo. Ombudsman ščiti posamezne pravice pred prekoračitvami javne in
zasebne birokracije. Ombudsman ščiti tiste, ki delajo v entiteti, in tiste, na katere vpliva
dejavnost entitete. Ombudsmani morajo biti neodvisni in nepristranski. Komunikacija z
njimi je zaupna. Zvezne države in lokalne oblasti, akademske institucije, podjetja in
neprofitne organizacije oziroma enote teh entitet lahko ustanovijo ombudsmana« (Bizjak,
2000, str. 11–12).
»Pri določanju pomena pojma ombudsman je treba upoštevati sledeče pomembne
okoliščine:
 Ombudsman je institucija, ki danes obstaja po vsem svetu.
 Razširjenost institucije in različni pogoji, v katerih deluje, onemogočajo obstoj
univerzalnega modela.
 Institucija je prilagojena posameznim državnim pravnim sistemom in zato
obstajajo številne razlike v njenem nazivu, statusu, pooblastilih, postopkih in
delovanju.
 A ob bolj in manj pomembnih razlikah je na globalnem nivoju institucija obdržala
pomembne elemente svoje identitete, po katerih se kot taka razlikuje od drugih
institucij in ostaja prepoznavna v državnih sistemih« (Radinović, 2001, str. 31–32).
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3.2 NASTANEK IN RAZVOJ INSTITUCIJE OMBUDSMAN
Začetki institucije ombudsman naj bi po podatkih segali na Kitajskem, in sicer že v času
dinastije Qin leta 221 pred našim štetjem ter v Koreji za časa dinastije Choseon. Prav tako
se z vprašanjem zaščite in delovanja ombudsmana srečamo v času Rimskega imperija,
prav tako v času umarskega kalifata5. Leta 1713 pa je v Turčiji švedski kralj Karel XII leta
1713 ustanovil Urad visokega Ombudsmana (Vakanjac, 2006).
Leta 1713 pa je švedski kralj Karel XII. imenoval prvega takšnega pooblaščenca. Leta
1712 je bil Karel XII. poražen v bitki pri Poltavi, kjer ga je porazil ruski car. Po porazu se
je zatekel na turški dvor, kjer je ostal več let. Svoji vladi je ukazal naj v listino 26. oktobra
ustanovijo zastopnika, ki bi v času njegove odsotnosti nadziral dvorne uradnike, sodnike,
davčne izterjevalce in druge, saj se je bal da bodo le-ti v času njegove odsotnosti
izkoriščali svoj položaj ali se osebno okoriščali. Vzore za takšnega zastopnika naj bi našel v
funkcijah in institucijah turškega dvora in upravnega sistema, ki so sprejemale in reševale
pritožbe nezadovoljnih ljudi. Takratni ombudsman je bil očitno uspešen, saj je kasneje
postal stalni kraljevi pooblaščenec, vendar ni bil pravi ombudsman kot v današnjem
pomenu. Kasneje po sporu švedskega parlamenta s kraljem si je parlament v ustavi iz leta
1809 izbojeval ustavno pravico, da imenuje svojega ombudsmana. Takrat je bil
ustanovljen prvi pravi (parlamentarni) ombudsman (Rovšek, 2005).
Leta 1809 je bil na Švedskem ustanovljen »predstavnik za pravičnost« (ombudsman for
justice). Do 20. stoletja institucija ni segla čez švedske meje, nato so jo posvojile tudi
druge skandinavske države6 (Varuh človekovih pravic, 2013).
»Njegova prvotna naloga je bila nadziranje dela državnih uradnikov, poklicnih vojakov in
sodnikov. Če je ombudsman pri tem ugotovil nepravilnosti, je proti kršilcem lahko vložil
disciplinsko ali kazensko obtožbo« (Rovšek, 1994, str. 117). Prvi Švedski ombudsman in
parlament sta si nadzor nad delom izvršne in sodne oblasti praktično razdelila. Parlament
je imel nadzor nad ministri oziroma vlado, ombudsman pa je nadziral nižje državne
uslužbence in prav tako sodnike (Rovšek, 1994).
»V praksi pa sta švedski ombudsman in po letu 1919 tudi finski, ki mu je sledil, vedno
manj obtoževala in uporabljala svoje disciplinske pristojnosti; vedno bolj sta dajala
mnenja, priporočila in predloge parlamentu, kako naj se odpravijo nepravilnosti in izboljša
delo državne uprave. Ohranila pa sta svoja široka pooblastila glede dostopa do vseh
podatkov in informacij, ki omogočajo izvedbo lastnih preiskav. Danska je leta 1955 ta
model povzela, s tem, da je iz pristojnosti ombudsmana izločila delo sodnikov in sodišč. V
osnovi takšen model ombudsmana se je nato zelo hitro razširil po vsej Evropi« (Rovšek,
1994, str. 117).
5

Umarski kalifat je trajal od leta 634–644 pr. n. š.
Institucijo ombudsman so ustanovile tudi države: Finska leta 1919, Danska 1955 in Norveška
1962.
6
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3.3 POMEN IN VLOGA OMBUDSMANA
»Ombudsman ni klasičen državni organ. Vendar ga država ustanovi, da bi bile pravice in
svoboščine njenih državljanov bolj učinkovito varovane. Na ta način si tudi organi državne
oblasti zagotavljajo večjo legitimnost. Vloga države na področju človekovih pravic je
dvojna in navidez protislovna: državni organi so na eni strani najpogostejši kršilci
človekovih pravic, na drugi strani pa država vzpostavlja mehanizme, ki naj varujejo
pravice posameznikov. Osnovna naloga ombudsmana je torej, da posreduje pri državnih
organih v primerih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pri drugih
nepravilnostih, ki jih državni organi storijo posameznikom« (Rovšek, 1994, str. 121).
»Ombudsman je lahko le organ demokratične pravne države in lahko deluje le v okolju,
kjer državni organi spoštujejo lastne zakone in pravila in kjer so nosilci oblasti podvrženi
javnemu nadzorstvu. Ustanavljanje takšnih organov v nedemokratičnih državah se je
pokazalo kot neučinkovito, saj se je na koncu praviloma pokazalo, da so bolj zaščitili
državo in določen državni sistem kot pa posameznika« (Rovšek, 1994, str. 121).
Za nadzorovanje institucij državne oblasti je ombudsman izredno učinkovit organ. S
svojim delovanjem učinkovito dopolnjuje druge mehanizme varstva zakonitosti in pravic
posameznikov. »Običajno je ombudsman ustanovljen neposredno z ustavo ali ustavnim
zakonom, kar mu samo po sebi daje neodvisen položaj in zagotavlja stalnost, saj ga ne
more samovoljno odpraviti niti parlament. Običajno se nosilec te institucije izvoli izmed
najbolj uglednih pravnih strokovnjakov na podlagi čim širšega soglasja parlamentarnih
strank oziroma koalicije« (Rovšek, 1994, str. 121).
Ombudsman je hirarhično oziroma monokratsko oblikovan organ, ki ga predstavlja osebno
nosilec te funkcije. Poznamo tudi kolektivnega ombudsmana, kot na primer na Švedskem
in v Avstriji, kjer imenujejo več ombudsmanov, vsakega s svojim področjem delovanja,
vendar v najpomembnejših zadevah odločajo skupaj.
Ombudsman o svojem delu in ugotovitvah poroča parlamentu najmanj enkrat letno, na
svojo pobudo ali na predlog organov parlamenta pa lahko pripravi tudi posebna poročila.
Parlament obravnava njegova poročila le načelno, ne more obravnavati primernosti
njegovih ukrepov v konkretnih primerih, prav tako pa mu ne more določiti načina in
obsega konkretnih intervencij. V tem pogledu je ombudsman samostojen in neodvisen
organ.
Ombudsman ima možnost nadzirati tudi organe lokalne oblasti, čeprav se ustanovi na
ravni centralne oblasti. Lokalne skupnosti lahko oblikujejo tudi svoje lokalne
ombudsmane. Nekatere države imajo ombudsmane le na lokalni ravni, npr. Avstrija, Švica
in Nemčija. To je odvisno predvsem od načina teritorialne organiziranosti državne uprave
v posameznih državah.
Postopek za delo ombudsmana običajno ni točno predpisan, kar mu daje širok manevrski
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prostor pri iskanju poti, po katerih pride do končne odločitve. Nanj se lahko obrne vsakdo,
ki je prizadet z aktom državnega ali paradržavnega organa. Na podlagi informacij, ki jih
dobi iz medijev ima ombudsman možnost ukrepati tudi na lastno pobudo. Ombudsman
lahko ocenjuje tudi njegovo smotrnost, odnos do stranke in še posebej uporaba
diskrecijske7 pravice državnega organa, saj njegovi ukrepi niso vezani samo na
ugotavljanje zakonitosti odločitev državnih organov. Učinkovito lahko ukrepa v primerih
manjših kršitev in neučinkovitega ali malomarnega delovanja državnih organov, kar vse je
najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo državljanov z delom državnih organov (Rovšek,
1994).

3.4 VRSTE OMBUDSMANOV
V Evropi in na svetu so znani različni tipi ombudsmanov. Po posameznih državah se prav
tako razlikujejo po njihovih pristojnostih in vsebini dela. Po Rovškovem mnenju bi jih
lahko razdelili v tri skupine:
 parlamentarne ombudsmane,
 vladne ombudsmane,
 civilne ombudsmane.
Parlamentarni ombudsmani veljajo za najbolj razširjeno vrsto ombudsmanov, saj jih je
prevzela večina držav. Posamezne države jih ustanavljajo z zakonom, ki imajo ustavno
podlago. Le-ti nadzirajo delo vseh državnih organov in so odgovorni le parlamentu.
Obstaja tudi več vrst parlamentarnih ombudsmanov. Nekateri jim pravijo tudi pravi
ombudsmani. Značilnost skandinavskih modelov ombudsmanov je nadziranje upravnih
organov v imenu parlamenta in njihova široka pristojnost. S pritožbo se lahko nanje obrne
vsakdo. Večina evropskih držav je prevzela takšen model. Od teh se razlikujeta britanski
(Parliamentary Commissioner for Administration) in francoski ombudsman (Mēdiateur de
la Rēpublique). Nanju se pritožnik lahko obrne le preko članov parlamenta oziroma
njihovih poslanskih pisarn. Njuna odvisnost od parlamenta je tudi močnejša.
Vlade ali vladne službe na podlagi zakona ali vladnega akta ustanavljajo vladne
ombudsmane. Z zakonom ali aktom vlade imajo določena pooblastila. Financirajo se iz
vladnih sredstev. Le-ti veljajo kot vmesna oblika med parlamentarnimi in civilnimi
ombudsmani in jih imajo predvsem v skandinavskih državah. Glede pooblastil in načina
dela se ne razlikujejo veliko od parlamentarnih. Razlikujejo se v njihovem položaju, ker jih
imenuje vlada, ki so ji dolžni poročati o njihovem delu. Ustanavljajo se v glavnem za delo
na posebnih področjih, ki zahtevajo drugačen pristop in posebna strokovna znanja.
Civilne ombudsmane ustanavljajo zavarovalnice, banke, združenja za varstvo potrošnikov,
poklicna združenja odvetnikov ali novinarjev in podobno. Nekateri jih imenujejo tudi kvaziombudsmani. »Ti nepravi ombudsmani niso ustanovljeni z državnim aktom in nimajo z
7

Diskrecijska pravica je pravica do prostega preudarka. Organ sam odloča o nekem primeru,
problema ne ureja zakon.
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zakonom določenih pooblastil. Ustanovitelji, ki se prostovoljno odločijo za njihovo
oblikovanje, jim omogočajo pogoje za delo in se zavežejo, da bodo upoštevali njihove
predloge in priporočila« (Rovšek, 1994, str. 120). S tem želijo ustanovitelji povečati svoj
ugled v javnosti. Izkušnje v nekaterih državah pa opozarjajo na vprašljiv ugled teh
ombudsmanov. Predvsem je vprašljiva njihova samostojnost in neodvisnost v razmerju do
ustanoviteljev (Rovšek, 1994).
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4 OMBUDSMAN V SLOVENIJI

4.1 OPREDELITEV OMBUDSMANA
»Varuh človekovih pravic, kakor ga določa zakon, je oblikovan po klasičnem modelu
nacionalnega parlamentarnega ombudsmana s širokimi pristojnostmi do državnih in
drugih organov, ki izvajajo javna pooblastila. Korenine institucije ombudsmana segajo v
leto 1809 na Švedsko, ko je bil ustanovljen »predstavnik za pravičnost« (ombudsman for
justice). Takšen model je prevzela večina zahodnoevropskih držav. Z nalogami in
pooblastili, ki jih ima, je dodatno sredstvo zunajsodnega varstva pravic posameznikov«
(Hanžek, 2004, str. 3).
K učinkovitemu varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin naj bi pripomogel varuh
človekovih pravic. Vsakega posameznika varuje pred morebitnimi kršitvami pravic in
svoboščin s strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih
pooblastil (MJU, 2007).
»Besedilo 159. člena ustave ga imenuje varuh pravic državljanov, naslov tega ustavnega
člena pa je varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ugotovljeno je bilo, da ime, ki
bi kazalo, da varuh varuje le pravice državljanov, ni ustrezno, saj velika večina ustavno
zagotovljenih pravic in svoboščin ni vezana na državljanstvo« (Rovšek, 1994, str. 133).
Ombudsmana v Ustavi Republike Slovenije opredeljuje 159. člen ki določa: »Za varovanje
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne
samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuh pravic državljanov«
(URS, 159. člen).
Predhodnik ombudsmana v Sloveniji je bil Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Ustanovljen je bil leta 1988 ravno v času, ko se je v Sloveniji poglabljala zavest
o vlogi in pomembnosti človekovih pravic. Torej ombudsman ni začel iz nič, temveč je
nadaljeval na podlagi tradicije in izkušenj iz dela Sveta.
Uradno je začel Slovenski ombudsman delovati 1. januarja 1995. S tem dnem je prenehal
delovati tudi Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je deloval od leta
1988 do začetka dela ombudsmana. Svet je bil ustanovljen s sklepom takrat RK SZDL
oktobra 1988. To je obdobje, ko se je v celotni Jugoslaviji, še posebej pa v Sloveniji,
povečala zavest o pomembnosti varovanja človekovih pravic. Deloval je kot kolektivni
organ; sestavljala sta ga predsednik in mandatar za sestavo Sveta (Hanžek, 2004).
Delo sveta bi lahko razdelili na tri obdobja. »V prvem obdobju, od ustanovitve do sprejetja
Zakona o Svetu v letu 1990, je bil poudarek na splošnejših prizadevanjih za uveljavljanje
človekovih pravic tako v Sloveniji kot celotni Jugoslaviji. Svet je takrat namenjal veliko
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pozornosti razmeram na Kosovu, odnosu JLA do posameznikov, popravi krivic,
spremembam kazenske zakonodaje, procesu proti četverici in sprejemanju stališč do
zakonodaje, ki posega na področje človekovih pravic in svoboščin. V drugem obdobju se
je Svet dokončno izločil iz SZDL in se, tudi prostorsko, oprl na Skupščino RS« (Hanžek,
2004, str. 2). V tem času je zakon dajal Svetu podobna pooblastila, kot jih imajo
ombudsmani. Velik del svojih aktivnosti je v tem času posvetil pripravi nove slovenske
ustave. »V tretjem obdobju, ki se je začelo z novim mandatom Skupščine RS konec leta
1993, je Svet deloval v ožji sestavi petčlanskega sekretariata Sveta. Skupščina se je takrat
odločila, da ne bo imenovala novega Sveta, ampak počakala na začetek dela varuha
človekovih pravic« (Hanžek, 2004, str.2).
Ob začetku opravljanja dela ombudsmana niso bili izpolnjeni vsi pogoji v celoti, kot jih je
predvideval zakon, vendar je bil pritisk pobudnikov takšen, da je moral začeti s svojo
funkcijo takoj. Ob izvolitvi ombudsmana dne 31. decembra je bila nanj naslovljena 401
pobuda, v prvem mesecu delovanja pa je prejel 228 pobud (Hanžek, 2004).
Institucija ombudsmana je bila v slovenski ustavni sistem vpeljana z novo Ustavo
Republike Slovenije, ki je bila sprejeta decembra leta 1991. Decembra leta 1993 je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o varuhu človekovih pravic, ki določa
njegove pristojnosti in pooblastila ter daje zakonsko podlago za njegovo ustanovitev
(Rovšek, 1994).
Za prvega Slovenskega ombudsmana je državni zbor na predlog predsednika republike
29. septembra 1994 izvolil Ivana Bizjaka8. Na seji 8. decembra 1994 je državni zbor
imenoval tri namestnike: Aleš Butala, France Jamnik in Jernej Rovšek. Na področjih, za
katere so pristojni, imajo namestniki vsa pooblastila, ki jih varuhu daje zakon.
Svojo organiziranost in delo je varuh uredil s poslovnikom in drugimi splošnimi akti
(Hanžek, 2004).
Varuhi človekovih pravic v Sloveniji:
 Ivan Bizjak (29. september 1994–29. september 2000);
 Matjaž Hanžek (29. september 2000–20. december 2006);
 Zdenka Čebašek-Travnik (20. december 2006–23. februar 2013);
 Vlasta Nussdorfer (23. februar ………………..) (Wikipedija, 2011).
Konec februarja letos se je iztekel šestletni mandat varuhinje človekovih pravic Zdenke
Čebašek-Travnik. Na poziv zdaj že bivšega predsednika republike Danila Türka za zbiranje
predlogov možnih kandidatov za novega varuha človekovih pravic je sicer prispelo 26
predlogov. Vendar je novi predsednik Borut Pahor za novo varuhinjo predlagal vrhovno
državno tožilko Vlasto Nussdorfer, ki jo je državni zbor kasneje tudi potrdil.
Nussdorferjeva je šestletni mandat nastopila 23. februarja (Dnevnik, 2013).

8

Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev.
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Ombudsman je v Republiki Sloveniji samostojni organ in ni odvisen od drugih državnih
institucij. Je nadzornik oblasti in bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti
in nosilci javnih pooblastil v Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in
temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Lahko pa tudi deluje v primeru kakršnekoli
kršitve katerekoli s strani nosilcev oblasti.
Varuha oz. varuhinjo izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, na
predlog predsednika republike, za dobo šestih let. Za ombudsmana je lahko izvoljen le
državljan Republike Slovenije. Pri svojem delu se ravna po določilih ustave, pravnega reda
Republike Slovenije in po mednarodnih pravnih aktih o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah.
V skladu z zakonom o varuhu človekovih pravic traja mandat ombudsmana v Sloveniji šest
let, lahko pa je isti ombudsman izvoljen še za največ eno mandatno obdobje (Rovšek,
1994). Trenutno delo ombudsmana v Sloveniji opravlja Vlasta Nussdorfer, univ. dipl. prav.
Varuhinja ima štiri namestnike, in sicer Toneta Dolčiča, univ. dipl. prav., mag. Kornelijo
Marzel, Jerneja Rovška, univ. dipl. prav., in Ivana Šeliha, univ. dipl. prav. (Varuh
človekovih pravic, 2013). Po zakonu ima lahko ombudsman najmanj dva in največ štiri
namestnike, ki pa jih na predlog ombudsmana prav tako za šest let imenuje državni zbor.
Sedež slovenskega ombudsmana je v Ljubljani (Rovšek, 1994).
Na začetku dela ombudsmana je bilo značilno, da številni posamezniki, ki so se obračali na
ombudsmana, niso poznali njegove pristojnosti. To je bilo razvidno iz številnih vlog, ki niso
izpolnjevale pogojev za obravnavo pri varuhu. Položaj se je do danes bistveno izboljšal.
Razlog za izboljšavo je, da so se izvajale številne aktivnosti, ki so bile usmerjene v
predstavitev institucije in njenih pristojnosti (Hanžek, 2004).

4.2 ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA
Poslovnik varuha človekovih pravic ureja organizacijo in način dela varuha človekovih
pravic ter delitev področij in postopek z vlogami.
Služba varuha človekovih pravic je organizirana v Uradu varuha človekovih pravic, ki ga
sestavljajo: kabinet varuha, strokovna služba varuha in služba generalnega sekretarja.
»Kabinet varuha skrbi za potek obravnave pobud in opravlja administrativno-tehnične,
informacijske in druge naloge, ki so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varuha in
namestnikov varuha. Delo kabineta varuha organizira in vodi vodja kabineta po navodilih
varuha« (Poslovnik, 9. člen).
»Strokovno službo vodi direktor strokovne službe, ki organizira in vodi delo uradnikov po
navodilih varuha in namestnikov varuha« (Poslovnik, 9. člen).
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»Strokovna služba varuha opravlja strokovne naloge za varuha in namestnike varuha po
posameznih področjih iz pristojnosti varuha, klasificira pobude, skrbi za potek obravnave
pobud in obravnava pobude ter pripravlja mnenja, predloge in priporočila, izvaja
preiskovalna dejanja ter izdeluje poročila o svojih ugotovitvah v zvezi s pobudami in
posreduje pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami« (Poslovnik, 9. člen).
Službo generalnega sekretarja vodi neposredno generalni sekretar oziroma sekretarka
ombudsmana.
»Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci
vse naloge na organizacijskem, pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in
kadrovskem področju, ki so potrebne za delovanje urada varuha« (Poslovnik, 9. člen).
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ombudsmanu. Za vsako področje je
pristojen eden izmed namestnikov. Ombudsman lahko da splošna ali posamezna
pooblastila funkcionarjem in uslužbencem za dejanja, ki jih opravljajo.
Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na posamezna področja, ki jih določi varuh ob
upoštevanju vsebinske povezanosti problematike, organizacije in vrste postopkov državnih
in drugih organov, do katerih ima pooblastila ter zaokroženosti strokovnih področij.
Varuh lahko svoje delo opravlja tudi zunaj svojega sedeža. Razgovore s strankami
opravlja ombudsman vnaprej dogovorjenem terminu. Če termin za razgovor ni bil vnaprej
dogovorjen, stranka oziroma pobudnik pa kljub temu želi razgovor z ombudsmanom, ga
opravi s strokovnim sodelavcem ali svetovalcem, ki ga določi generalni sekretar.
Glavna pisarna sprejema pobude, vloge ter dopise za začetek postopka pri ombudsmanu.
V sprejemni pisarni je kadarkoli med delovnim časom mogoče oddati vlogo in se
pogovoriti s sodelavcem, ki posreduje informacije. Pogovore opravljajo varuh, namestnik
in svetovalci. Za pojasnila, nasvete in informacije o vloženih pobudah lahko posameznik
pokliče po telefonu ali pobudo odda v elektronski obliki.
Poslovni čas urada ombudsmana je od ponedeljka do četrtka od 9:00 do 15:30, petek
9:00 do 14:30, dan pred praznikom pa od 9:00 do 13:00 (Varuh človekovih pravic, 2013).
»Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na naslednja področja:
 ustavne pravice,
 omejitve osebne svobode,
 socialna varnost,
 delovno pravne zadeve,
 upravne zadeve,
 sodni postopki,
 okolje in prostor,
 gospodarske javne službe,
 stanovanjske zadeve.
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Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov.
Zadeve, ki se ne razvrstijo v posamezno področje, obravnava kabinet varuha.
Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuh, ob upoštevanju:
 vsebinske povezanosti problematike,
 organizacije in vrste postopkov državnih in drugih organov, do katerih ima
pooblastila, zaokroženosti strokovnih področij« (Poslovnik, 11. člen).

4.3 VLOGA OMBUDSMANA
Naloga ombudsmana je ugotavljanje in preprečevanje kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin in hkrati odpravljanje njihovih posledic. Ima možnost samostojne in
neodvisne preiskave vsakega primera pri organih, ki spadajo v njegovo pristojnost. Zato
ima v ta namen možnost, da si pridobi vse informacije, opravi vpoglede v spise ali opravi
napovedane ali nenapovedane preglede pri organih. Če na podlagi vsega izvedenega
ugotovi kakršnekoli kršitve ali nepravilnosti, lahko organom predlaga, naj ugotovljene
kršitve ali nepravilnosti v dogovorjenem času odpravijo. V določenih primerih ombudsman
tudi predlaga, kako jo naj odpravijo ali celo predlaga povrnitev škode.
Če ombudsman presodi, da predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil,
nedopustno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, v tem primeru lahko
ombudsman vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, pod pogoji, ki jih
določa Zakon o ustavnem sodišču.
»Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove pravice ali temeljne
svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek
tudi na lastno pobudo« (ZVarCP, 9.člen). Obravnava lahko tudi širša vprašanja, ki so
pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost
državljanov v Republiki Sloveniji.
Ombudsman lahko vladi ali državnemu zboru da pobudo za spremembo zakonov ali
drugih predpisov.
Svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin lahko ombudsman
posreduje vsakemu organu, ki obravnava zadevo, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka,
ki poteka pri tem organu (Varuh človekovih pravic, 2013).
4.3.1 PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA
»Za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov,
organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil se z aktom določi varuh pravic
državljanov« (URS, 159. člen).
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Pristojnosti ombudsmana so navedene v Zakonu o varuhu človekovih pravic in poslovniku
varuha človekovih pravic.
Pristojnosti ombudsmana so navedene tudi v nekaterih drugih zakonih. »Za varovanje
pravice do zdravega življenjskega okolja kot posebnega področja je v skladu z zakonom
pristojen tudi varuh človekovih pravic« (ZVO-1-UPB1, 14. člen). »Na področju varstva
pravic potrošnikov opravlja svoje naloge v razmerju do državnih organov, organov lokalne
samouprave in nosilcev javnih pooblastil tudi varuh človekovih pravic« (ZVO-1, 65. člen).
»Vojaška oseba lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, če meni, da so ji med vojaško službo njene pravice ali temeljne
svoboščine omejene ali kršene« (ZObr, 52. člen).
Varuh ima na podlagi zakona predvsem pooblastila, da od državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil zahteva, da mu le-ti zagotovijo vse podatke
in informacije iz njegove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti
izvedbo preiskave.. Kadarkoli lahko opravi inšpekcijo vsakega državnega organa, objekta,
kjer je omejena osebna svoboda, psihiatrične institucije ipd.
Zakon o sodiščih v 37. členu določa, da ombudsman nadzira državne organe in torej tudi
sodišča. Pooblastila varuha v razmerju do sodne veje oblasti v Zakonu o varuhu
človekovih pravic niso posebej določena. Pooblastila varuha so v razmerju do sodne veje
oblasti lahko le takšna, da ne ogrožajo neodvisnosti in nepristranskosti sodišča.
Posredovanje varuha zato ne sega na področje sojenja. Predmet njegovega nadzora sta
sodna in pravosodna uprava. Varuh pa vendarle ni povsem brez pooblastil na področju
samega sojenja. Obravnava lahko zadevo, ki je v sodnem ali pa v katerem koli drugem
pravdnem postopku, če gre za očitno zlorabo oblasti. Varuh ima tudi pooblastilo, da lahko
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 poteka
pred temi organi. Mnenje se ne more nanašati na ugotavljanje dejanskega stanja niti na
procesna in substančna vprašanja sojenja, razen kolikor se z njimi posega na področje
mednarodno-pravno in ustavno zavarovanih človekovih pravic. Med te pa spada tudi
pravica do sodnega varstva po 23. členu Ustave RS oziroma pravica do poštenega sojenja
po prvem odstavku 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, katere cilja
sta pošteno sojenje in pravična sodba. Pravnomočne sodne odločbe vežejo državne
organe in spoštovati jih mora tudi varuh. V zadevi, ki jo obravnava, ugotovi varuh
odločilna dejstva in poda svojo presojo o pravilnosti ravnanja državnega organa. Nima pa
neposrednih sredstev za ukrepanje. Njegova vloga v zvezi z ugotovljeno nepravilnostjo je
predvsem predlagalna.
Ombudsman lahko predlaga državnemu zboru ali vladi spremembo ali sprejem zakonov in
drugih aktov iz njune pristojnosti. Nima pa zakonske pravice predlaganja zakonov..
Na ustavno sodišče lahko naslovi tudi predlog za oceno ustavnosti predpisov, ne da bi
ustavno sodišče pred tem ugotavljalo njegov pravni interes, kot to velja za druge
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predlagatelje (varuh človekovih pravic, 2013).
4.3.2 OBRAVNAVANJE POBUD POSAMEZNIKOV
Ombudsman lahko prične postopek bodisi na lastno pobudo ali na pobudo osebe, ki meni,
da so ji bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Postopek je za stranko
brezplačen, zaupen ali neformalen.
Na ombudsmana v Republiki Sloveniji se lahko obrnete s pobudo za začetek postopka, če
menite, da vam je bila kršena katerakoli izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.
Na ombudsmana se lahko obrnete tudi, če menite, da so organi javne uprave, ki spadajo
pod ombudsmanov nadzor, storili kakšno drugo nepravilnost. Ombudsman lahko začne
postopek tudi na lastno pobudo (Čebašek-Travnik, 2007).
Seveda je potrebno vedeti, da z vsako pravico pride tudi dolžnost, kar pomeni, da je
človek pri uveljavljanju lastnih pravic dolžan spoštovati pravice vseh drugih ljudi. Svoje
pravice lahko uveljavljamo le tako, da ne posegamo v pravice drugih.
Za začetek postopka pri ombudsmanu morate posredovati pisno pobudo. »Pobuda za
začetek postopka mora biti podpisana in označena z osebnimi podatki pobudnika.
Vsebovati mora naslednja dejstva in dokaze: državni organ, organ lokalne skupnosti ali
nosilca javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organ), na katerega se pobuda nanaša,
navedbo človekove pravice ali temeljne svoboščine, ki je bila kršena, oziroma nepravilnosti
pri poslovanju organa, dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda, navedbo pravnih
sredstev, ki jih je v zadevi že uporabil. Če pobudo v imenu prizadetega vloži kdo drug, je
treba k pobudi priložiti soglasje oziroma pooblastilo prizadetega« (Poslovnik, 20. člen).
Po prejemu pobude ombudsman odloči, ali so izpolnjeni vsi pogoji za njen sprejem in
začetek postopka. Ombudsman bo zavrnil pobudo, če ne gre za kršitev človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, če je vloga nepopolna, če je zadeva v postopku pred pravosodnimi
organi, lahko jo zavrne tudi, če je pobuda prepozna, žaljiva ali anonimna itd. odločitev
ombudsmana, da pobudo zavrne je dokončna. Ko se ombudsman odloči, da bo začel
preiskavo, pošlje sklep o preiskavi pobudniku in zadevnemu organu ter prične preiskavo.
Varuh določi rok, v katerem mu mora organ poslati potrebna pojasnila in dodatne
informacije. O zadevi ombudsman napiše osnutek poročila, h kateremu lahko zadevni
organ ali pobudnik podata svoje mnenje. Po prejemu mnenj varuh napiše končno
poročilo, v katerem navede svojo oceno primera in ugotovi, ali je v danem primeru šlo za
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in obenem predlaga rešitev problema. Če
se ugotovi, da so določeni uslužbenci organov oblasti zakrivili nepravilnosti, lahko
predlaga, da se proti njim uvede disciplinski postopek. Po predlogu mora organ v roku 30
dni obvestiti, kako je zadevo rešil. Če tega ne stori, varuh človekovih pravic obvesti višji
organ ali pristojno ministrstvo ali pa celoten primer javno objavi (MJU, 2007).
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4.3.3 PREDLAGANJE
PREDLOGOV

SPREMEMB

ZAKONODAJE

IN

DAJANJE

DRUGIH

Ena izmed pristojnosti ombudsmana je ta, da lahko zakonodajnim organom daje pobude
za spremembe zakonov ali drugih predpisov. Vsem organom, ki spadajo v njegovo
pristojnost, lahko predlaga, naj izboljšajo svoje poslovanje in odnose s strankami. Najlažje
lahko ugotavlja napake ali pomanjkljivosti v predpisih, ki povzročajo krivice
posameznikom, ugotavlja neracionalnost, nepotrebna upravna opravila in podobno na
podlagi primerov, ki jih obravnava. Na ta način lahko varuh opravlja tudi vlogo
nekakšnega reformatorja državne uprave (Jerovšek, 1994). Na sistemske pomanjkljivosti
v predpisih in delu državnih organov opozarja v svojih letnih poročilih, na katera se
odzivata vlada in državni zbor s svojimi priporočili in sklepi (Varuh človekovih pravic,
2013).
4.3.4 INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI
Za vsakega ombudsmana, tudi za našega varuha, je zelo pomembno, da je njegovo delo v
javnosti čim bolj znano in da o njem sproti ozavešča javnost preko javnih glasil.
Ombudsman vsako leto izda letno poročilo, ki vsebuje rezultate njegovih preiskav v
posamičnih primerih in oceno dela državnih organov v obravnavanem obdobju. V poročilu
o individualnih primerih ombudsman opiše najbolj značilne primere, ki jih je raziskoval v
preteklem letu. Vsak izmed teh primerov vsebuje oceno dejanskega stanja, stališča
vpletenih strank ter njegovo končno ugotovitev o tem, ali in katera pravna pravila oziroma
načela so bila v konkretnih primerih kršena. V javnih poročilih ombudsman identitete
svojih strank ne razkrije, če pa gre za identiteto odgovornih v državnem organu pa le
izjemoma.
Ombudsman javnost obvesti šele takrat, ko zaključi preiskavo. Dokler pa preiskava ni
zaključena, pa mora varovati identiteto svojih strank in tajnost celotnega postopka. Varuh
lahko obvesti javnost o rezultatih svojih preiskav tako v primerih, ko bo ugotovil kršitev,
lahko pa tudi v primerih, ko ugotovi, da je bilo dejanje državnega organa zakonito in
korektno in pobuda ni bila utemeljena. Objavil bo lahko tudi zadeve, ki so se končale s
poravnavo med strankami. S tem, ko ombudsman javno objavi njegovo delo, ima ta javni
prikaz njegovega dela lahko vzgojni in pedagoški učinek, tako na državljane kot
uslužbence državnih organov. Na ta način se seznanjajo s svojimi pravicami in
obveznostmi ter standardi storitev, ki jih lahko pričakujejo od državnih organov (Jerovšek,
1994).
4.3.5 LETNO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ombudsman je dolžan državnemu zboru poročati o svojem delu v preteklem letu z
rednimi ali posebnimi poročili. Letno poročilo mora predložiti najkasneje do 30. septembra
za preteklo leto. Redno letno poročilo varuha se tudi javno objavi. Letna poročila
ombudsmanov imajo povsod po svetu velik pedagoški in precedenčni pomen, saj
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vsebujejo usmeritve in predloge, ki jih bi naj pri svojem delu upoštevali državni organi.
Ravno zato so ta poročila običajno natisnjena v knjižni ali brošurni obliki, da so dostopna
strokovni in drugi zainteresirani javnosti.
Varuh lahko predloži tudi posebna poročila o posebnih primerih, za katere oceni, da imajo
širši pomen. Posebna poročila naj bi načeloma obravnaval pristojni odbor državnega
zbora. V tistih parlamentih, ki imajo dolgo tradicijo ombudsmanov, običajno imenujejo
poseben odbor, ki obravnava poročila ombudsmana ter druge zadeve, ki so povezane z
njegovim delom, odobri njegov finančni načrt in podobno (Jerovšek, 1994).

4.4 POSTOPEK PRI VARUHU
4.4.1 POBUDA
»Postopek za ugotavljanje kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma druge
nepravilnosti se začne na pobudo« (Poslovnik, 18. člen).
Pobudo lahko poda vsak, ki meni, da so mu bile z zakonom ali dejanjem kršene človekove
pravice s strani državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil. V
določenih primerih pa lahko varuh začne postopek tudi na lastno pobudo. Ponavadi začne
ombudsman na lastno pobudo postopek, če gre za posebej pomemben primer kršenja
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma gre za druge nepravilnosti. Če postopek
začne ombudsman na lastno pobudo, je potrebo za začetek postopka soglasje
prizadetega. Pobudo za začetek postopka se vloži pisno, v nekaterih nujnih primerih pa
lahko tudi po telefonu.
Pobuda za začetek postopka temelji na osebni identifikaciji pritožnika ter navedbi
okoliščin, dejstev in dokazov. Kadar pa ombudsman oceni, da pobuda ni popolna,
pobudniku določi primeren rok za dopolnitev oziroma popravo.
»Ko ombudsman prejme pobudo za začetek postopka, opravi potrebne poizvedbe in na tej
podlagi sklene, da:
 o pobudi odloči po skrajšanem postopku;
 začne preiskavo;
 pobudo zavrne;
 pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, žaljiva in predstavlja
zlorabo pravice do pritožbe« (ZVarCP, 28. člen).
»Varuh o pobudi odloči po skrajšanem postopku, zlasti kadar so dejansko stanje in
stališča prizadetih strani razvidna iz dokumentacije, priložene k pobudi za začetek
postopka« (ZVarCP, 29. člen). Varuh pa se lahko odloči po skrajšanem postopku tudi,
kadar gre za enostavne primere, ki ne zahtevajo dodatnega zbiranja informacij.
Ombudsmani veliko večino pobud zavrnejo že v prvi fazi. Prejmejo namreč veliko vlog
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posameznikov, ki subjektivno ne sprejmejo po njihovem mnenju krivičnih sodnih
odločitev. Posamezniki v teh vlogah največkrat izražajo kritiko splošnih razmer v državi,
dajejo pobude splošne narave in podobno. Takšne vloge ombudsman največkrat zavrne
ter predlaga druga pravna sredstva ali poti, ki jih posameznik lahko izkoristi. Ombudsman
zavrne vlogo tudi, če je ta anonimna, žaljiva, prepozna, če je zadeva v postopku pred
pravosodnimi organi, če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva in
podobno (Rovšek, 1994).
Nekatere pobude so tudi nepopolne, ker ne vsebujejo vseh dejstev, ki so pomembna za
opis problema, ali pa jim ni priložena potrebna dokumentacija. Glede na vrsto
pomanjkljivosti, ombudsman zaprosi za dopolnitev pobudnika ali pa se s poizvedbo
obrnemo na zadevni organ, če je dovolj jasno prikazano, za kateri postopek in kateri
organ gre (Hanžek, 2004).
»Odločitev ombudsmana, da pobudo zavrne, je dokončna in zoper nje ni pritožbe«
(Rovšek, 1994, str. 150). Od ombudsmanov ne moremo pričakovati, da bodo razrešili
vsako napako in pomanjkljivost, ki je nastala pri delu državnih organov. V obravnavo
vzamejo le najbolj značilne primere, da bi na podlagi njihovih rešitev vplivali tudi na
reševanje drugih podobnih primerov (Rovšek, 1994).
4.4.2 PREISKAVA
Ombudsman preiskavo začne s sklepom o preiskavi, ki ga pošlje pobudniku ali
pobudnikom in državnim organom, na katere se nanaša pobuda za začetek postopka. »Vsi
državni organi so dolžni pomagati varuhu pri izvedbi preiskave in mu nuditi na njegovo
zahtevo ustrezno pomoč« (ZVarCP, 34. člen).
Ombudsman lahko preiskavo prekine iz več razlogov, če ugotovi, da je bila zadeva rešena
na drugi način, če pobudnik neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj
razvidno, da ne kaže zanimanja za nadaljnje preiskave (Rovšek, 1994).
4.4.3 POROČILO O PREISKAVI
Ombudsman po opravljeni preiskavi izdela osnutek poročila o svojih ugotovitvah. Osnutek
pošlje prizadetim strankam. Te lahko v določenem roku, ki ga določi ombudsman, podajo
svoje pripombe in predlogov v zvezi s prejetim sporočilo. V končnem poročilu ombudsman
navede svojo oceno dejstev in okoliščin posameznega primera in ugotovitve ali je šlo v
obravnavanem primeru za kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin in tudi, na
kakšen način so bile kršene ali pa če je šlo še za kakšne druge nepravilnosti (Rovšek,
1994).
4.4.4 UKREPI VARUHA
»Ob ugotovitvi, da je šlo za kršitev, bo varuh predlagal tudi način, kako naj bi se
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ugotovljena nepravilnost odpravila. Težko je vnaprej predvideti vse možne načine odprave
ugotovljenih nepravilnosti ali napak in krivic, ki so bile posamezniku storjene« (Rovšek,
1994, str. 155). ZVarCP v drugem odstavku 39. člena navaja ukrepe, ki jih lahko
ombudsman predlaga.
»Varuh v končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in okoliščin posameznega primera
in ugotovi ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin ter na kakšen način so bile kršene oziroma ali je šlo za drugo nepravilnost.
Varuh hkrati predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. Pri tem
lahko predlaga, da organ ponovno izvede določen postopek v skladu z zakonom, predlaga
povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila povzročena
posamezniku. Pri tem ne posega v civilnopravne pravice, ki jih ima posameznik za
povrnitev škode.
Varuh lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper uslužbence organov, ki so
zakrivili ugotovljeno nepravilnost« (ZVarCP, 39. člen).
Organi so dolžni ombudsmana o njegovih predlogih obvestiti najkasneje v roku 30 dni. Če
organ ombudsmana ne obvesti ali je njegove predloge upošteval ali pa jih je upošteval le
deloma, lahko ombudsman uporabi ukrepe iz 33. in 40. člena zakona ZVarCP (Rovšek,
1994).
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5 VLOGA OMBUDSMANA V EVROPSKI UNIJI

5.1 PRIMERJAVA PETIH
OMBUDSMANA

EVROPSKIH

DRŽAV

IN

EVROPSKEGA

5.1.1 NEMČIJA – WEHRBEAUFTRAGTER DES BUNDESTAGES
»Nemčija nima klasičnega parlamentarnega ombudsmana. Njegove naloge še vedno
opravlja komisija zveznega parlamenta (Bundestage) za peticije« (Rovšek, 1994, str.
131). Posebna komisija za peticije je bila ustanovljena na podlagi ustavnega zakona, ki je
bil v Zvezni republiki Nemčiji sprejet 23. maja 1949. Komisija letno prejme več kot 20 000
pritožb.
Pritožbe najprej obravnava strokovna služba komisije, ki šteje več kot 100 ljudi. V poročilu
je tudi njeno mnenje, ali naj komisija vzame zadevo v nadaljnjo obravnavo. V primeru, da
komisija sprejme pritožbo, se odloči o ukrepih, ki jih običajno naslovi na vlado ali
pristojnega ministra.
Nemčija ima posebnega ombudsmana za nadzor nad oboroženimi silami. Ustanovljen je
bil z zakonom, ki ga je sprejel Bundestag 26. junija 1957. Glavna motiva za ustanovitev
vojaškega ombudsmana sta bila povečati nadzor parlamenta nad oboroženimi silami in
povrniti zaupanje v nemško vojsko, ki so ga izgubili v drugi svetovni vojni.
Ombudsmana v Nemčiji izvoli zvezni parlament z absolutno večino za dobo petih let in je
lahko po preteku mandata izvoljen še enkrat.
»Pooblastila in način dela vojaškega ombudsmana se ne razlikujejo od drugih
ombudsmanov. Lahko zahteva vse podatke od zveznih ali lokalnih organov ne glede na
njihovo zaupnost in ima v vsakem trenutku pravico vstopa v vse vojaške objekte. Ima tudi
pravico spremljati vse sodne in disciplinske postopke, v katerih so udeležene vojaške
osebe. Nanj se lahko obrne vsakdo, ki »nosi uniformo«, in člani njegove družine,
preiskavo določenih zadev pa lahko predlagata tudi parlament in njegov odbor za
obrambo« (Rovšek, 1994, str. 131). Letno prejme med šest in sedem tisoč zadev.
Ugotovitve in predloge na podlagi opravljenih preiskav sporoči parlamentu in njegovemu
odboru v obliki rednih in posebnih poročil (Rovšek, 1994).
5.1.2 VELIKA
BRITANIJA
ADMINISTRATION

–

PARLIAMENTARY

COMISSIONER

FOR

Za sistem ombudsmanov v Združenem kraljestvu je značilna velika razvejanost in
specializacija tako imenovanih ombudsmanskih "shem", kot jih sami imenujejo.
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Da bi ob ustanavljanju številnih pritožbenih organov, ki nosijo ime ombudsman, zaščitili to
ime in njen ugled, so leta 1993 ustanovili združenje britanskih ombudsmanov, ki se je
naslednje leto preimenovalo v British and Irish Ombudsman Association. Združenje
vključuje tako ombudsmane javnega kot tudi zasebnega sektorja. Sprejeta so posebna
merila, ki jih morajo izpolnjevati ombudsmani, ki se želijo včlaniti v združenje.
Ostali ombudsmani združenja so javnega ali zasebnega sektorja, vendar pa morajo
izpolnjevati temeljne zahteve glede neodvisnosti, samostojnosti in učinkovitosti (varuh
človekovih pravic, 2013).
»V Veliki Britaniji je bil parlamentarni ombudsman za administracijo ustanovljen z
zakonom po dolgoletnih strokovnih pripravah in javnih polemikah. Zakon je sprejel spodnji
dom leta 1967. Zanimivo je, da ga ne imenuje parlament, ampak vlada, in da ne sprejema
pritožb neposredno, temveč le preko članov parlamenta, ki so neposredno izvoljeni v
svojih volilnih okrožjih. Na ta način člani parlamenta preko svojih poslanskih pisarn
opravijo selekcijo zadev, ki jih prejmejo« (Rovšek, 1994, str. 127).
Ustanovitev prvega ombudsmana je javnost sprejela z velikim nezaupanjem, saj ima v
Združenem kraljestvu neposreden parlamentarni nadzor nad izvršilno vejo oblasti
večstoletno tradicijo. Velika posebnost britanskega parlamentarnega ombudsmana je
torej, da pritožbe sprejema le preko članov parlamenta. Ta način se imenuje »MP filter«,
ta sistem ima slabosti, predvsem zaradi vse manjšega ogleda političnega kanala za
reševanje sporov in samih parlamentarcev.
Število zadev pri parlamentarnem ombudsmanu v zadnjih letih strmo narašča9. Vendar pa
je število pritožb še vedno manjše od števila pritožb tistih ombudsmanov, ki pritožbe
sprejema neposredno od prizadetih.
Leta 1992 je bil v Veliki Britaniji ustanovljen tudi poseben ombudsman za nadzorovanje
zdravstvene službe, ki je združen s službo ombudsmana za administracijo.
Med ombudsmani zasebnega sektorja so najbolj zanimivi bančni, zavarovalni,
stanovanjski, pogrebni in drugi. Njihova značilnost je tako imenovani tripartitni sistem
upravljanja, ki jim zagotavlja relativno neodvisnost od ustanoviteljev, ki delo nadzirajo.
Sam ombudsman je samostojen in neodvisen pri svojih odločitvah na podlagi pravil, ki jih
sprejme odbor ustanoviteljev.
Skupna značilnost britanskih ombudsmanov je v pretežno poravnalnem in neformalnem
načinu dela (Varuh človekovih pravic, 2013).
5.1.3 FRANCIJA – MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
9

Leta 1993 je bilo 986 pritožb v letu 1996 pa 1933 pritožb.
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Francoskega ombudsmana ne imenuje parlament.
»Ombudsman v Franciji je bil z zakonom ustanovljen 3. januarja ustanovljen 1973 z
namenom, da sprejema pritožbe državljanov, ki se nanašajo na delo državnih ali lokalnih
upravnih organov ter javnih ustanov in podjetij, ki imajo javna pooblastila« (Rovšek,
1994, str. 126). Imenuje ga ministrski svet za dobo šestih let.
Od leta 1973 so se pristojnosti in status ombudsmana večkrat spremenili. O svojem delu
mora predsedniku republike poročati najmanj enkrat letno.
Letno obravnava okoli 4500 zadev. Pomembna je njegova vloga pri predlaganju
sprememb in dopolnitvi različnih predpisov; leta 1988 je predlagal spremembe in
dopolnitve 44 predpisov, med katerimi je bilo 62 % njegovih predlogov sprejetih. Ne sme
se vmešati v delo sodišč, saj nima pristojnosti na področju sodstva..
Državljani morajo, preden vložijo pritožbo ombudsmanu, izkoristiti pritožbeno pot pri
pristojnem upravnem organu. Vendar tudi ta pogoj ni dovolj, saj morajo posamezniki
pritožbo posredovati preko članov ene od obeh zbornic parlamenta. Na ta način člani
parlamenta opravijo določeno selekcijo pritožb, saj so npr. leta 1980 sami prejeli okrog
12.000 zadev, med katerimi so jih ombudsmanu posredovali 3746. Poslanci in senatorji pa
se lahko neposredno obračajo na ombudsmana s predlogi za obravnavo posameznih
zadev (Rovšek, 1994).
5.1.4 ŠVEDSKA – JUSTITIEOMBUDSMAN
Institucija ombudsman je zgodovinsko kot posebna pravna institucija nastala leta 1713 na
Švedskem. Štirje ombudsmani so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.
Delijo si področja dela, eden izmed njih pa vodi institucijo in usmerja delo organa.
Ombudsmani nadzirajo vse organe in posameznike v državni in lokalni upravi, na sodiščih
in v organih, ki izvršujejo javna pooblastila (Rovšek, 1994).
»Letno obravnavajo okoli 4000 pritožb. Pri obravnavi pritožb se usmerjajo predvsem na
kršitve pravic in svoboščin, kot jih določa švedska ustava. Ombudsmani pogosto
opravljajo inšpekcijske preglede vladnih in lokalnih upravnih organov, sodišč, zaporov,
vojaških kasarn in podobnih ustanov. Takšni pregledi ponavadi trajajo en teden« (Rovšek,
1994, str. 124).
Nastopi lahko kot poseben tožilec v primerih, ko ugotovi, da je državni uradnik storil
kaznivo dejanje, lahko pa predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka (Rovšek, 1994).
5.1.5 ŠPANIJA – DEFENSOR DEL PUEBLO
V Španiji se ombudsman imenuje Defensor del Pueblo – Defender of the People.
Španija je uvedla institucijo ombudsmana z ustavo, ki je bila sprejeta leta 1978.
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Ombudsman mora biti v spodnjem domu parlamenta sprejet z absolutno večino. Izvoliti
ga morata oba domova parlamenta s tremi petinami glasov poslancev za obdobje petih
let. Španija ima tudi lokalne ombudsmane v pokrajinah.
Prvi ombudsman je bil izvoljen 30. decembra 1981. Pri izvajanju svojih pooblastil je
samostojen, vendar je najmanj enkrat letno dolžan poročati obema zbornicama
parlamenta. Zakon določa ombudsmanom poklicno in nepoklicno imuniteto.
Ima dva nadomestnika, ki si delita področja svojega dela. Njegovi predlogi imajo velik
vpliv na delovanje državnih organov vendar nimajo izvršilne moči niti ne morejo
nadomestiti sodnih odločb. »Zakon posebej določa, da mora ombudsman najprej poskusiti
doseči poravnavo. Če poravnava ne uspe, poskuša svoje predloge uresničiti preko
pristojnosti, ki jih ima do državnih uslužbencev; med drugimi lahko zahteva uvedbo
disciplinskega ali kazenskega postopka« (Rovšek, 1994, str. 128).
Letno prejme ombudsman približno 12.500 pritožb (Rovšek, 1994).
5.1.6 EVROPSKI OMBUDSMAN
Evropska unija je po načelih maastrichtske pogodbe leta 1993 ustanovila institucijo
Evropskega ombudsmana, kot nadgradnjo nacionalne institucije ombudsmana. Prvi
izvoljeni ombudsman je bil Jacob Soderman (1995), prejšnji finski pravosodni minister.
Leta 2003 se je upokojil in nadomestil ga je grški ombudsman Nikiforos Diamandouros, ki
je bil januarja 2010 ponovno izvoljen za petletni mandat. Evropski ombudsman ima svoj
urad v Strasbourgu.
Postopek za izvolitev Evropskega ombudsmana je v pristojnosti parlamentarnega odbora
za peticije, ki preveri ustreznost kandidatov in njihovo izpolnjevanje pogojev. Pravilnik
med drugim določa, da mora evropski varuh človekovih pravic vedno zagotavljati
neodvisnost svojega dela. Evropski parlament izvoli ombudsmana s tajnim glasovanjem
ob začetku vsakega zakonodajnega obdobja. Na razpis za mesto evropskega
ombudsmana se lahko prijavi vsakdo, ki je državljan petnajsterice, je neodvisen in
izpolnjuje vse pogoje, ki jih predpisuje njegova država za nastop dela v državni službi
oziroma mora imeti izkušnje in sposobnosti za opravljanje službe ombudsmana. Kandidata
pa mora podpreti vsaj dve tretjini poslancev evropskega parlamenta (Dnevnik, 2006).
Evropski ombudsman je neodvisen in nepristranski organ, ki mu odgovarja uprava EU.
Deluje popolnoma neodvisno in ne sprejema navodil pri nobeni vladi ali organizaciji.
Evropski ombudsman vsako leto Evropskemu parlamentu predloži poročilo o svojem delu.
Preiskuje pritožbe glede nepravilnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah EU. Samo
Sodišče Evropske unije, kadar opravlja svojo pravosodno funkcijo, ni v pristojnosti
ombudsmana. Ombudsman laho ugotovi nepravilnosti, če institucija ni spoštovala
temeljnih pravic, pravnih pravil oz. načel ali dobrega upravljanja. Kršitve zajemajo
nepravičnost, diskriminacijo, zlorabo pooblastil, pomanjkanje informacij ali zavrnitev
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posredovanja informacij, neupravičeno zavlačevanje in nepravilne postopke.
Ključna naloga ombudsmana EU je varovanje pravic državljanov EU v odnosu do
evropskih institucij. Gre predvsem za zagotavljanje odprtega in odgovornega delovanja
institucij EU in skrb za izboljšanje njihove dejavnosti. Prav tako ombudsmn nadzoruje
spoštovanje pravnega reda unije in ima pravico opozarjati na motebitne kršitve, ščiti pa
tudi pravice zaposlenih v evropskih institucijah (Evropski varuh človekovih pravic, 2013).
Raziskava10 pa je pokazala, da evropski državljani menijo, da je najpomembnejša naloga
Evropskega ombudsmana, da skrbi za ustrezno obveščanje državljanov o njihovih
pravicah (Evropska unija, 2011).
Kabinet evropskega ombudsmana zadeve preiskuje na podlagi pritožbe, ki jo lahko vloži
vsak državljan ali prebivalec EU ali podjetje, združenje ali drugi subjekti z registriranim
sedežem v EU ali na lastno pobudo.
Svojo pritožbo Evropskemu ombudsmanu lahko vložite po dveh letih, potem ko ste
izvedeli za okoliščine, na katerih temelji vaša pritožba in potem ko ste se najprej obrnili na
zadevno institucijo EU in poskušali rešiti zadevo. Pritožbo lahko vložite pisno, lahko pa tudi
s spletnim obrazcem za pritožbe, ki je na voljo na spletnem mestu evropskega
ombudsmana. Obrazec lahko oddate elektronsko ali ga natisnete in pošljete po pošti.
Jasno morate navesti svoje podatke, proti kateri instituciji ali organu želite vložiti pritožbo
in razlog za pritožbo. Zaprosite lahko tudi za zaupnost pritožbe. Svojo pritožbo lahko
predložite v katerem koli od 23 jezikov EU (Evropski varuh človekovih pravic, 2013).
V pomoč pri vlaganju pritožbe je urad ombudsmana pripravil poseben formular, ki
posamezniku pomaga, da vloži popolno pritožbo. Državljani vlagajo pritožbe največkrat v
primerih nepotrebnega zavlačevanja, nedostopnosti informacij, diskriminacije in zlorabe
položaja, v pritožbah pa je med institucijami unije največkrat omenjena Evropska
komisija.
Trenutno ombudsman na leto prejme več kot 2400 pritožb, okoli 200 na mesec. Evropski
ombudmsnan prejme veliko pritožb glede zaposlovanja v institucijah EU (Evropski varuh
človekovih pravic, 2013).
Po vložitvi pritožbe lahko pričakujemo, da bo Evropski ombudsman za razrešitev vaše
težave samo obvestil zadevno institucijo, organ ali agencijo. Če težave ni mogoče rešiti,
bo skušal najti sporazumno rešitev, s katero bo odpravil nepravilnost. Če pri tem ni
uspešen, ombudsman pošlje zadevni instituciji priporočilo. V primeru, da njegovih
priporočil ne sprejme, lahko varuh predloži posebno poročilo Evropskemu parlamentu, ki
lahko primerno politično ukrepa. Če ombudsman vaše pritožbe ne more obravnavati, na
10

Raziskavo je izvedlo podjetje TNS Opinion & Social na zahtevo Evropskega parlamenta in
Evropskega varuha človekovih pravic.
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primer, da je že bila obravnavana na sodišču, vam bo svetoval, kateri organ bi vam lahko
pomagal (EU, 2013).
Evropski ombudsman sprejete pritožbe obravnava v najkrajšem možnem času. Sprejem
pritožbe potrdi v enem tednu, v roku enega meseca odloči ali naj začne postopek,
preiskavo zaključi v roku enega leta (European ombudsman, 2002).
Evropski ombudsman ne more preiskovati pritožbe zoper nacionalne, regionalne ali
lokalne organe v državah članicah EU, niti če so povezane z zadevami EU. Prav tako ne
more preiskovati dejavnosti nacionalnih sodišč ali varuhov človekovih pravic ter pritožb
zoper podjetja ali zasebnike.
V evropsko mrežo varuhov človekovih pravic je vključenih preko 90 uradov v 32 evropskih
državah. Varuhi človekovih pravic obravnavajo pritožbe zoper nacionalne, regionalne in
lokalne javne organe v državah članicah. Skupaj z evropskim varuhom človekovih pravic in
Odborom za peticije Evropskega parlamenta sestavljajo Evropsko mrežo varuhov
človekovih pravic. Mreža združuje nacionalne in regionalne varuhe človekovih pravic in
podobne organe v državah članicah Evropske unije, državah kandidatkah za članstvo v EU
in nekaterih drugih evropskih državah (Evropski varuh človekovih pravic, 2013).
V raziskavo11 so evropski državljani odgovarjali na vprašanje: v kolikšni meri vas osebno
zanima, da bi izvedeli več o odgovornosti Evropskega varuha človekovih pravic? Pri
odgovorih na to vprašanje so bili anketiranci razdvojeni, saj polovica državljanov EU meni,
da jih zanima več o vlogi Evropskega ombudsmana, druga polovica pa ne kaže tega
zanimanja. Zanimiv je podatek, da se v Sloveniji kar 54 % vprašanih zanima, da bi o
Evropskem ombudsmanu izvedeli več (Evropska unija, 2011).

11

Raziskavo je izvedlo podjetje TNS Opinion & Social na zahtevo Evropskega parlamenta in
Evropskega varuha človekovih pravic.
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6 POSEBNI EUROBAROMETER

Raziskavo je izvedlo podjetje TNS Opinion & Social na zahtevo Evropskega parlamenta in
Evropskega varuha človekovih pravic. Izvedena je bila z namenim, da bi ocenili, kako
tesno se navadni državljani čutijo povezane z EU in kako dobro so seznanjeni s svojimi
pravicami.
Raziskava Eurobarometra je potekala med 9. februarjem in 8. marcem 2011, sodelovalo je
26.836 evropskih državljanov v vseh 27 državah članicah.
Dobra obveščenost državljanov o svojih pravicah je za varuha človekovih pravic
pomembno predvsem zato, ker takšen podatek krepi njegovo sposobnost, da sodeluej z
drugimi institucijami EU in jiih spodbuja, da se pri svojem delu osredotočajo na evropske
državljane.
Del raziskave bi moral prispevati k opredelitvi področij, ki jih je mogoče izboljšati, da bi se
v prihodnjem izognili pritožbam evropskih državljanov.
Podrobna analiza rezultatov je pokazala stopnjo razumevanja Evropskega varuha
človekovih pravic in pravic državljanov EU tako v EU kot v posameznih državah članicah.
Anketiranci so morali oceniti uspešnost EU na več področjih in opredeliti, na katera
področja bi se Evropski varuh človekovih pravic maral bolj osredotočati. V raziskavi je
vključena tudi demografska analiza. Rezultati pa so statistično razčlenjeni glede na spol,
starost, stopnjo izobrazbe, višino dohodka gospodinjastva in celo vrsto drugih družbenoekonomskih dejavnikov.
Raziskava nadzorno prikazuje, da projekt povezovanja navadnih državljanov z EU, kot ga
določa Lizbonska pogodba, še vedno ni dokončan (Evropska unija, 2011).

31

7 ZAKLJUČEK

Cilj vseh prizadevanj za človekove pravice je preprosto zagotoviti vsakemu človeku
dostojno življenje na zemlji. Zgodba o človekovih pravicah je več kot le nizanje dejstev,
osnov in načel iz preteklosti. Zgodovina človekovih pravic je zgodba, ki nas vodi v
prihodnost in se pravkar oblikuje.
Državljani EU morajo poznati svoje državljanske pravice, da bi lahko izkoristili prednosti
EU, denimo možnosti za življenje in delo drugod v Evropski uniji. Tukaj lahko poudarim,
da je raziskava Posebni Eurobarometer pokazala, da so tudi sami evropski državljani
mnenja, da je njihova najpomembnejša pravica v EU pravica do prostega gibanja in
prebivanja v EU. Vendar je zelo problematično dejstvo, da mnogo ljudi ne pozna pravic, ki
jih imajo kot državljani EU, zato jih tudi ne morejo uresničevati.
Podatek, da je z Listino o temeljnih pravicah dobro oziroma dokaj dobro seznanjenih
samo 14 % anketirancev in da enak odstotek slednjih za to listino še nikoli ni slišalo, daje
jasno vedeti, da glavni izziv predstavlja izobraževanje splošne javnosti o pravicah, ki jih
uživajo državljani EU. Istočasno je treba ljudi bolje seznaniti z obstojem Evropskega
varuha človekovih pravic, katerega naloga je ravno zagovarjanje teh pravic.
Sodobne družbe si ne moremo več predstavljati brez urejenega pravnega varstva in
spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin njenih državljanov in državljank, ker
so državni aparati postali izredno kompleksni ter vsiljivi za vsakdanje življenje
posameznika. Zato je izredno pomembno, da država zagotovi različne mehanizme za
varovanje človekovih pravic, kot je institucija ombudsman.
Institucijo ombudsman je slovenska ustava uvedla leta 1991. Potrebno je poudariti, da je
bil predhodnik ombudsmana Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Torej varuh ni začel iz nič. Ombudsman je nadzornik oblasti in bdi nad tem ali državni
organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil pri svojem delu spoštujejo
človekove pravice in temeljne svoboščine. V Sloveniji smo letos dobili novo varuhinjo
Vlasto Nussdorfer, njen mandat je nastopil 23. februarja. Človek, ki zaseda omenjeno
delovno mesto, opravlja občutljivo nalogo varovanja pravic in svoboščin posameznika v
razmerju do države in drugih organov.
Svojo organiziranost in dela je varuh uredil s poslovnikom in drugimi splošnimi akti. Služba
ombudsmana je organizirana v Uradu varuha človekovih pravic, ki ga sestavljata
strokovna služba in služba generalnega sekretarja.
Ombudsman je bil ustanovljen z namenom varovanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil. Njegova naloga je preprečevati in ugotavljati kršitve človekovih pravic in druge
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nepravilnosti ter odpravljati njegove posledice. Zato menim, da je odločilnega pomena, da
je ombudsman dostopen vsakomur, ki se želi obrniti nanj. Njegove pristojnosti so
navedene v Zakonu o varuhu človekovih pravic in poslovniku človekovih pravic.
Za uspešno delo vsakega ombudsmana je zelo pomembna podpora javnosti. Zato menim,
da mora ombudsman dajati veliko pozornosti obveščanju javnosti o njegovem delu.
Postopek pri ombudsmanu je neformalen in brezplačen. Začetek postopka se začne na
podlagi podane pobude, ki se praviloma vloži v pisni obliki, v nujnih primerih tudi preko
telefona. Vse pobude, naslovljene na ombudsmana, morajo biti podpisane in označene z
osebnimi podatki pobudnika ter vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji
pobuda za začetek postopka. Ko ombudsman zbere vse informacije, se odloči o
nadaljnjem postopku. Po obravnavani preiskavi je ombudsman dolžan izdelati poročilo o
svojih ugotovitvah. Če ombudsman ugotovi, da je šlo za kršitev, bo ombudsman tudi
predlagal način, kako naj bi se ugotovljene nepravilnosti odpravile.
Pri primerjavi ombudsmanov v petih evropskih državah sem ugotovila, da obstajajo razlike
med ureditvijo ombudsmanov v različnih državah. To je posledica drugačne ureditve v
zakonodaji in predvsem v drugačnih značilnostih države. Nemčija še vedno nima
klasičnega parlamentarnega ombudsmana, njegove naloge opravlja Komisija zvezdnega
parlamenta za peticije. V Veliki Britaniji imajo parlamentarnega ombudsmana za
administracijo. Njegova posebnost je, da ne sprejema pritožb neposredno, ampak le
preko članov parlamenta. Francoski ombudsman je bil ustanovljen leta 1973, njegova
vloga je pomembna pri predlaganju sprememb in pri dopolnitvi različnih predpisov.
Švedska je prva država, ki je uvedla ombudsmana kot posebno pravno institucijo. Španski
ombudsman je nastopil svojo funkcijo leta 1981. O svojem delu poroča enkrat letno
parlamentu, za zasedanja prenašajo po radiu in televiziji, to je ena izmed njegovih
posebnosti.
Evropski ombudsman je bil ustanovljen z maastrichtsko pogodbo leta 1993. Njegova
naloga je, da služi kot posrednik med državljani EU in njenimi institucijami. Raziskava
Posebni Evrobarometer je pokazala, da so Evropski državljani mnenja, da je
najpomembnejša naloga Evropskega ombudsmana, da skrbi za ustrezno obveščanje
državljanov o njihovih pravicah. Trenutno je s svojimi pravicami seznanjenih premalo
državljanov EU. Sprememba tega stanja bi morala biti prednostna naloga za celotno EU,
ne samo za Evropskega ombudsmana. Ima dovoljenje za sprejemanje in preiskovanje
pritožb vseh državljanov, fizičnih in pravnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v eni od
držav članic. Imenuje ga Evropski parlament za mandat petih let. Naloga Evropskega
ombudsmana je, da se odloča o pritožbah državljanov, ki menijo, da so bile njihove
pravice kršene s strani institucij ali drugih organov Evropske unije.
Evropski ombudsman deluje neodvisno in nepristransko. Postopek sproži na lastno
pobudo ali po prejemu pritožbe. Enkrat letno poroča Evropskemu parlamentu o vseh
preiskavah, ki jih je obravnaval čez leto. Trenutni Evropski ombudsman je Nikiforos
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Diamandouros.
Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da se vloga Slovenskega ombudsmana in
Evropskega ombudsmana praktično skoraj ne razlikujeta. Oba namreč nadzorujeta in
preiskujeta delovanje organov v odnosu do svojih državljanov. Nekaj minimalnih razlik
obstaja, ampak to so le posledice drugačne ureditve v zakonodaji.
Menim, da je ombudsman lahko učinkovit pri varovanju človekovih pravic le, če državljani
vedo, kako stopiti v stik z njim, če vedo, da jim lahko pomaga, potem ko so izkoristili že
vse druge možnosti in če poznajo njegovo vlogo.
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