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ZAGOVORNIŠTVO
OTROK

ALI SLIŠIMO
OTROKE, 

ZAGOVORNIK 
JE LAHKO 
OTROKOV GLAS! 

KO ODLOCAMO
O NJIHOVI 

PRIHODNOSTI?

zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si

080 15 30

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Dunajska 56, 1109 Ljubljana

www.varuh-rs.si

Telefonska številka
01 475 00 50

Brezplačna telefonska številka,  
tudi za informacije:

Zagovorništvo 
poteka v bližini 
kraja, kjer otrok 
prebiva, in je za 

starše in otroke v 
celoti brezplačno.

Zagovornik ne 
prevzema nalog centra 

za socialno delo ali 
sodišča niti ne presoja, 

kaj je največja korist 
otroka.

Zagovornik in 
otrok se praviloma 

srečujeta enkrat 
tedensko. Postopek 

zagovorništva 
praviloma traja dva 

do tri mesece. 
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Zagovorništvo 
ne pomeni 

dolgoročnega 
spremljanja 

otroka.

V korist otroka 
je, da dobi 

zagovornika čim 
prej, ko nastopi 
problem in so 

postopki ali zadeve 
še v začetni fazi.



KDAJ LAHKO OTROKU  
POMAGA ZAGOVORNIK? 

KAJ DELA ZAGOVORNIK 
OTROKA?

Varuh zagovorništvo 
otrok v Sloveniji 
vodi že od leta 2007, 
sprva kot projekt 
Zagovornik – glas  
otroka, od 
oktobra 2017 pa 
je zagovorništvo 
otrok urejeno tudi v 
zakonu (dopolnitve 
Zakona o varuhu 
človekovih pravic 
RS, Uradni list RS, 
št. 54/17).

Postopki ali zadeve pred organi in 
institucijami, v katerih so udeležene 
družine, so stresni za vse družinske 
člane, še posebej za otroke. Otrok ali 
mladostnik se takrat znajde v situaciji, ko 
odrasli, starši ali institucije (npr. center 
za socialno delo, sodišče, šola ipd.), 
sprejemajo pomembne odločitve, ki bodo 
vplivale na otrokovo prihodnost ali kakor 
koli drugače spremenile njegovo življenje 
(npr. kje, s kom in kako bo otrok živel, s 
kom bo še preživljal svoj čas ipd.).

ZAKAJ BI OTROK 
POTREBOVAL 
ZAGOVORNIKA?

V vseh zadevah ali postopkih, kjer je otrok udeležen, 
ima pravico, da izrazi svoje mnenje, svoje poglede in 
želje (12. člen KOP). Otrok lahko mnenje izrazi sam ali 
prek osebe, ki ji zaupa ne glede na starost. 

Vsem otrokom v Sloveniji je dana možnost, da 
mnenje izrazijo prek zagovornika otroka, ki otrokovo 
mnenje prenese pristojnim organom in institucijam, 
ki odločajo o njegovih pravicah in koristih.

Zagovornik se z otrokom večkrat sreča v sproščenem 
okolju, v bližini kraja, kjer otrok prebiva. Z otrokom 
vzpostavi zaupen odnos in se z njim pogovarja o 
počutju, željah in mnenju, ki bi ga otrok rad sporočil 
odraslim (staršem, drugim odraslim na centru za 
socialno delo, na sodišču, v šoli itd.).

Otroku na razumljiv način pojasni vse, kar ga zanima 
o postopkih, v katerih odrasli sprejemajo pomembne 
odločitve o njem, in če želi, zagovornik lahko otroka 
spremlja na pogovor k osebam, ki odločajo o njegovi 
prihodnosti.

Če otrok želi, lahko svoje mnenje napiše v obliki 
izjave, zagovornik pa poskrbi, da se z njo seznanijo 
osebe, ki jih otrok določi.

VARUH Zagotavlja delovanje mreže zagovornikov, ki jo sestavljajo 
zagovorniki in območni koordinatorji (v nadaljevanju: 
koordinatorji). Odloča o utemeljenosti pobude za imenovanje 
zagovornika in izbere najustreznejšega zagovornika za otroka. 

OBMOČNI  
KOORDINATOR

V sodelovanju z Varuhom vodijo in usmerjajo delo 
zagovornikov po vsej Sloveniji.
Koordinator organizira uvodno in zaključno srečanje z 
otrokom, sodeluje s starši, skrbniki in zakonitimi zastopniki 
otroka ter institucijami v konkretnem primeru zagovorništva. 

ZAGOVORNIKI  
OTROK

Svoje delo opravljajo prostovoljno in so posebej usposobljeni 
za pogovore z otroki in pridobivanje njihovega mnenja ter za 
predstavitev mnenja otroka v postopkih in zadevah, v katerih 
se odloča o otrokovih pravicah.

 

KAKO LAHKO OTROK 
DOBI ZAGOVORNIKA?

Otrok lahko zagovornika dobi na podlagi pisne 
pobude (predlog). Varuhu lahko pobudo pošlje 
vsakdo, ki meni, da otrok ne more uresničiti pravice, 
da izrazi svoje mnenje v postopku ali zadevi,  
v kateri je udeležen. Pobudo Varuhu lahko poda  
tudi otrok sam. 

Otrok zagovornika najhitreje dobi, če se s tem 
strinjata oba starša. Varuh lahko zagovornika otroka 
imenuje s seznama zagovornikov na podlagi soglasja 
otroka, starejšega od 15 let, soglasja obeh staršev ali 
zakonitih zastopnikov.

Zagovornika lahko imenujeta tudi center za socialno 
delo z odločbo ali sodišče s sklepom. 

Prvi odstavek  
12. člena 

Konvencije o 
otrokovih pravicah 

določa pravico 
otroka, da v 

postopku, ki ga 
zadeva, izrazi svoje 
mnenje, o tehtnosti 
izraženih mnenj pa 

se presoja v skladu z 
otrokovo starostjo 

in zrelostjo.

Pomoč zagovornika 
je od leta 2007 

dobilo že več kot 
600 otrok.

Zagovorništvo 
lahko poteka le, če 

se otrok strinja.

Zagovornik ne 
rešuje konfliktov 
med odraslimi.

Zagovornik ni 
otrokov zakoniti 

zastopnik, 
pooblaščenec 
niti odvetnik.

Otrok dobi 
zagovornika 

najhitreje, če se 
s postavitvijo 
strinjata oba 

starša.


