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Tabelarični prikaz aktivnosti Varuha
1. Ustavne pravice in diskriminacija
DATUM

6. 1. 2012

KRAJ
Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Dr. Zdenka Čebašek
- Travnik, varuhinja, namestniki varuhinje in Nataša
Kuzmič, svetovalka za
odnose z javnostmi

Drugo neformalno srečanje z novinarji. Varuhinja
je predstavnicam in predstavnikom medijskih hiš
predstavila načrtovane naloge v zadnjem letu
njenega mandata. Med temi je posebej izpostavila
prizadevanja za zakonsko ureditev zagovornika
otrokovih pravic in za ureditev problematike
sovražnega govora.

Varuh človekovih pravic
RS

Udeležba na seji Medresorske komisije za
človekove pravice, na kateri je med drugim potekala
razprava o institucionalnem varstvu in uveljavljanju
človekovih pravic v RS, vključno o potrebi po
neodvisni instituciji za človekove pravice v skladu
s Pariškimi načeli za nacionalne institucije varstva
človekovih pravic.

Ministrstvo za zunanje
zadeve (MZZ)

11. 1. 2012

Ljubljana

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

6. 3. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, mag.
Pogovor z županom Novega mesta Alojzom
Kornelija Marzel, namestnica
Muhičem o izvajanju Nacionalnega programa
varuhinje, Gašper Adamič
ukrepov za Rome v mestni občini Novo mesto.
in Živan Rejc, svetovalca
Varuha

Sedež Sove,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Jernej
Rovšek, namestnik varuhinje

Pogovor o delovanju neonacističnih skupin in
njihovem pridobivanju mladih članov, o zlorabi
arhivskih materialov UDBE in o odnosu do
Varuh človekovih pravic
paranoidnih strank. V imenu SOVE so se pogovora RS
udeležili direktor Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije (SOVA) dr. Damir Črnčec in sodelavci.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba in aktivno sodelovanje s prispevkom na
okrogli mizi o novinarstvu in sovražnem govoru, na
kateri so med drugim govorili o ukrepanju različnih
strok, ustanov in posameznikov v konkretnih
primerih sovražnega govora, možnostih za
njegovo preprečevanje, odgovornosti novinarjev
pri poročanju v primerih sovražnega govora in
predstavili jezikovno analizo primera sovražnega
govora.

Fakulteta za družbene
vede, Katedra za
novinarstvo, ob 50-letnici
delovanja

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na okrogli mizi z naslovom Spol in
reforme varnostnega sektorja, kjer so govorili o
položaju žensk v varnostnem sektorju. Varuhinja
je predstavila svoj prispevek z naslovom
Varstvo človekovih pravic kot osnovni element
reform varnostnega sektorja. Sodelovalo je 33
predstavnikov in predstavnic iz osmih držav.

MORS in RACVIAC,
Center za varnostno
sodelovanje (Centre for
Security Cooperation)
s sedežem v Rakitju na
Hrvaškem

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Delovni pogovor s predsednico Komisije za
peticije ter človekove pravice in enake možnosti
Tamaro Vonta in Boženo Pem o sodelovanju med
Varuhom in komisijo o sovražnem govoru, obravnavi
Varuh človekovih pravic
diskriminacije z vidika razpustitve Urada za enake
RS
možnosti (UEM), o potrebi po Centru za človekove
pravice oziroma nacionalni instituciji za človekove
pravice in o neodvisnosti Varuha glede na plačne
reforme.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na roditeljskem sestanku v vrtcu Romano
na Pušči. Gre za vrtec, v katerega so vključeni
romski in neromski otroci in v katerem imajo zaradi
te prakse vključevanja številne pozitivne izkušnje,
med katerimi je hitrejše napredovanje romskih otrok
pri učenju slovenskega jezika.

7. 3. 2012

15. 3. 2012

21. 3. 2012

22. 3. 2012

28. 3. 2012

FDV, Ljubljana

Kadetnica v
Mariboru

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Pušča

Varuh človekovih pravic
RS

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
vrtcem Romano
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DATUM

28. 3. 2012

12. 4. 2012

18. 4. 2012

28. 5. 2012

31. 5. 2012

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Obisk projektne skupine Romano Kher – Romska
hiša. Varuhinjo so seznanili s cilji projekta in z
dosedanjim delom projektne skupine. Osnovno
vodilo vseh udeleženih v projektu je strmenje k
temu, da bo vsak Rom lahko ponosen na to, da
je Rom. Želijo torej čim bolj celostno opolnomočiti
romsko skupnost v Sloveniji.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
Darkom Rudašem,
romskim svetnikom

Državni svet,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Slavnostni nagovor udeležencev vseslovenskega
kongresa romske civilne pobude z naslovom
Soodločanje Romov pri zadevah javnega pomena.
Varuhinja je v svojem nagovoru med drugim
ugotavljala, da največje spremembe opaža pri
romskih ženskah, ki se s svojim znanjem in
sposobnostmi vedno bolj dokazujejo. Poudarila je
tudi, da se reševanje težkih družbenih in ekonomskih
razmer romskega prebivalstva ne sme odvijati
na način toleriranja protipravnih ravnanj in stanj,
ampak zlasti s pospešeno pripravo, sprejemanjem in
izvajanjem ukrepov za ureditev romskih naselij.

Romano Kher, Forum
romskih svetnikov,
Državni svet RS

Dunaj, sedež
FRA, prostori
Messeja

Udeležba na letnem srečanju Evropske agencije
za temeljne človekove pravice (European
Union Agency for Fundamental Rights, FRA) in
Dr. Zdenka Čebašek nacionalnih institucij za človekove pravice (NHRI),
Travnik, varuhinja, in mag.
kjer so govorili o sodelovanju in koordinaciji med
Kornelija Marzel, namestnica FRA, NHRI in ombudsmani. V delovnih skupinah
varuhinje
so razpravljali tudi o vključevanju Romov v družbe,
skupnem sistemu azila in mejnega upravljanja,
invalidnosti in dostopom do učinkovitega in
neodvisnega sodstva.

Murska Sobota

Loke –
Leskovec pri
Krškem

Center za
izobraževanje
in kulturo v
občini Trebnje

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Okrogla miza o romski problematiki, na kateri so
sodelujoči razpravljali in iskali rešitve v zvezi s
problematiko romskega naselja Loke. Varuhinja je
ob tem napovedala skorajšnjo izdajo Posebnega
poročila Varuha o bivanjski problematiki v JV
Sloveniji. V nastalo problematiko se je aktivno
vključila tudi Občina Krško, ki želi skupaj z Romi
najti rešitev na obstoječi lokaciji.

Evropska agencija za
temeljne človekove
pravice

MOSTO – društvo za
medkulturni dialog

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na razpravi o revščini in socialnih
transferjih na Dolenjskem, ki se je tokrat dotikala
treh jugovzhodnih regij z romskim prebivalstvom –
Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Poudarjena je
Forum romskih svetnikov
bila potreba po socialnem podjetništvu, ki bi Romom Slovenije in projektna
omogočilo samostojno in neodvisno življenje ter
skupina Romano Kher
oblikovanje romskega terenskega delavca, ki
bi prevzel del opravil delavcev CSD in romskih
pomočnikov otrokom v šolah.

31. 5. 2012

Strasbourg

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba in vodenje sekcije na seminarju Evropske
komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI).
Osrednja tema seminarja sta bili organiziranost in
učinkovitost posameznih specializiranih teles v boju Evropska komisija proti
zoper rasizem in diskriminacijo, pri čemer je bilo v
rasizmu in nestrpnosti
ospredju vprašanje združevanja različnih organizacij (ECRI)
za varovanje človekovih pravic v posameznih
državah. Seminar je pokazal tudi potrebo po
boljšem mednarodnem sodelovanju.

11. 6. 2012

Državni svet,
Ljubljana

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Predstavitev Posebnega poročila o bivanjskih
razmerah Romov na območju jugovzhodne
Slovenije na seji Komisije Državnega sveta za
državno ureditev. Člani komisije so podprli predloge
Varuha v posebnem poročilu.

Državni svet RS
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DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

12. 6. 2012

Novo mesto

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na 1. romskem taboru na Dolenjskem in
v njegovem okviru na konferenci o položaju romske
skupnosti na Dolenjskem, na kateri je varuhinja
opozorila na premajhno aktivnost občin pri ureditvi
Romska društva Romano
bivanjskih razmer dolenjskih Romov, o čemer je
veseli in Cigani nekoč,
državnemu zboru predala tudi posebno poročilo.
Romi danes
Varuh v njem predlaga, naj država odločneje poseže
v urejanje omenjene problematike. V navedenem
poročilu so opisali tudi težave sosedov romskih
naselij, je poudarila varuhinja.

14. 6. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Jernej
Rovšek, namestnik
varuhinje, Gašper Adamič in
Mojca Valjavec, svetovalca
Varuha

Delovni sestanek z zagovornikom načela enakosti
Boštjanom Vernikom - Šetincem o možnostih
delovanja zagovornika, o pravnih podlagah za
delovanje in o vprašanju neodvisnih teles in varstvu
pred diskriminacijo.

15. 6. 2012

Ljubljana

Pogovor z ministrom za obrambo Alešem Hojsom
in njegovimi sodelavci. Govorili so o pobudah in
vprašanjih s področja v pristojnosti ministrstva, ki
Dr. Zdenka Čebašek jih obravnava varuhinja človekovih pravic, ter o
Travnik, varuhinja, in mag.
širših temah s področja varstva človekovih pravic
Kornelija Marzel, namestnica
in človekovega dostojanstva. Varuhinja je izrazila
varuhinje
zadovoljstvo z vključenostjo in pozitivnim pristopom
ministrstva v reševanje romske problematike
predvsem v naselju Žabjak.

20. 6. 2012

Dr. Zdenka Čebašek MNZ, Ljubljana Travnik, varuhinja, in Ivan
Šelih, namestnik varuhinje

22. 6. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in Jernej
Rovšek, namestnik varuhinje

Udeležba na 4. seji Komisije za peticije ter
Komisija DZ za peticije
človekove pravice in enake možnosti, na kateri so
ter človekove pravice in
obravnavali Posebno poročilo o bivanjskih razmerah
enake možnosti
Romov na območju JV Slovenije.

5. 7. 2012

Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na konferenci Revščina in socialni
transferji, na kateri so govorili o možnostih, ki
jih imajo prebivalci romske skupnosti za rešitev
brezposelnosti in poti iz revščine.

10. 7. 2012

Obisk Prekmurja skupaj z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve mag. Andrejem
Vizjakom. Na Centru za socialno delo (CSD) Murska
Dr. Zdenka Čebašek Sobota so jih seznanili s potekom izvajanja nove
Travnik, varuhinja, mag.
socialne zakonodaje, socialnim stanjem v regiji in
Kornelija Marzel, namestnica
Varuh človekovih pravic
prostorsko stisko. Seznanili so se tudi s projektom
Murska Sobota varuhinje, Martina Ocepek,
RS v sodelovanju z
Romska hiša/Romano kher, s katerim želijo Romom
Jožica Matjašič in dr. Ingrid
MDDSZ
omogočiti uspešen vstop na trg dela, in izrazili
Russi-Zagožen, svetovalke
zadovoljstvo z njegovim izvajanjem. Varuhinja in
Varuha
njeni sodelavci so opravili tudi nekatere obiske,
povezane z vprašanji varstva okolja in obiskali dom
starejših občanov v Murski Soboti.

29. 7. 2012

Ruska
Dr. Zdenka Čebašek kapelica,
Travnik
Kranjska Gora

Udeležba na tradicionalni spominski slovesnosti v
spomin na umrle pripadnike ruske vojske tedanje
carske Rusije v času prve svetovne vojne.

Društvo Slovenija Rusija,
veleposlanik Ruske
federacije dr. Doku
Zavgajev

Vanča vas,
Borejci

Nagovor ob koncu 4. poletnega romskega tabora,
v katerem je varuhinja med drugim izrazila
navdušenje nad programom, ki je na zanimiv način
prispeval k utrjevanju romske kulture. Udeležencem
je predstavila tudi zloženko o Varuhu v eni izmed
različic romskega jezika v Sloveniji, da se lahko
v svojem jeziku seznanijo z delom in možnostmi
delovanja Varuha, tudi za primer, če bi ga kdaj
potrebovali.

Romski akademski klub

3. 8. 2012

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Pogovor z ministrom za notranje zadeve dr. Vinkom
Gorenakom. Med drugimi obravnavanimi temami so
govorili tudi o urejanju statusa izbrisanih.

Varuh človekovih pravic
RS

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
Ministrstvom za obrambo

Varuh človekovih pravic
RS

Romano Kher, Forum
romskih svetnikov,
Ministrstvo za delo,
družino in socialne
zadeve (MDDSZ)
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KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

4. 8. 2012

Kope

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Nagovor udeležencev na 28. planinskem dnevu
invalidov Kope 2012. Varuhinja je opozorila, da
Slovenija še ni izpolnila vseh zavez, ki jih je sprejela
z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov
Zveza delovnih invalidov
leta 2008, tudi Zakon o izenačevanju možnosti
Slovenije in Društvo
invalidov, sprejet konec leta 2010, prinaša kar precej invalidov Slovenj Gradec
nezadovoljstva. Čim prej bi morali doseči dogovor
za dopolnitev obstoječe ureditve, vendar ne brez
aktivnega sodelovanja in upoštevanja invalidov.

27. 8. 2012

Samostan
Mekinje,
Kamnik

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na spominski slovesnosti ob
vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh
totalitarnih in avtoritarnih režimov.

Študijski center za
narodno spravo

Ljubljana

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Udeležba na 4. seji Komisije DZ za narodni
skupnosti, na kateri so govorili o neprestanem
pojavljanju žaljivih vsebin glede avtohtonih narodnih
skupnosti v zadnjih mesecih, predvsem o madžarski
narodni skupnosti.

Državni zbor RS

Državni zbor RS

18. 9. 2012

21. 9. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Udeležba na 7. redni seji Komisije za peticije
ter za človekove pravice in enake možnosti, na
kateri so se med drugim seznanili tudi z odločitvijo
Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z
izbrisanimi.

24. 9. 2012

Dobruška vas
in Mihovica

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Jernej
Rovšek, namestnik
varuhinje, in Gašper Adamič,
svetovalec Varuha

Ogled razmer v romskih naseljih v Dobruški vasi in
Mihovica, predvsem dostop do pitne vode. Ogleda
se je udeležil tudi predstavnik NVO Blaž Kovač
(Amnesty International).

Varuh človekovih pravic
RS

25. 9. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Jernej
Rovšek, namestnik
varuhinje, in Gašper Adamič,
svetovalec Varuha

Udeležba na obravnavi Posebnega poročila
o bivanjskih razmerah Romov na območju
jugovzhodne Slovenije na seji Komisija za peticije
ter za človekove pravice in enake možnosti.

Državni zbor RS

27. 9. 2012

Dvorana
Zemljepisnega
Dr. Zdenka Čebašek muzeja, GIAM
Travnik, varuhinja
ZRC SAZU,
Ljubljana

Udeležba na predstavitvi knjige Slovenski Judje
– Zgodovina in holokavst ter berila Dežela senc –
Spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v
Prekmurju. Predstavitev je pospremila okrogla miza
o antisemitizmu brez Judov v Sloveniji 67 let po
holokavstu, na kateri so ugotovili, da je ta v Sloveniji
še močno opazen.

Znanstvenoraziskovalni
center SAZU in Sinagoga
Maribor

City Hotel,
Ljubljana

Gašper Adamič, svetovalec
Varuha

Udeležba na posvetu Progress, na katerem
so izmenjali mnenja o diskriminaciji na podlagi
etničnega izvora in verskega prepričanja.
Svetovalca sta v delu, v okviru katerega so govorili
o diskriminaciji na podlagi etnične pripadnosti,
opozorila na posebno poročilo Varuha o bivanjskih
razmerah v romskih naseljih in udeležence
seznanila z ugotovitvami iz poročila in predlogi
DZ-ju ter priporočili, ki jih je DZ sprejel. V delu o
diskriminaciji na podlagi verskega prepričanja so
predstavniki RKC in islamske skupnosti predstavili
svoje poglede in težave.

Inštitut za narodnostna
vprašanja
(dr. Sara Brezigar)

24. 10. 2012 Ljubljana

Gašper Adamič, svetovalec
Varuha

Udeležba na delovnem srečanju Sveta Centra
za varnejši internet, v okviru katerega so sprejeli
Poslovnik Sveta Centra, ustanovili posebno komisijo Projekt Center za
za komunikacijo z mediji ter razpravljali o ukrepih
varnejši internet
mobilnih operaterjev za varnejšo rabo pametnih
telefonov.

25. 10. 2012 Ljubljana

Nataša Kuzmič, svetovalka
Varuha za odnose z
javnostmi

Udeležba na okrogli mizi o pasteh nepremišljenega
sprejemanja zakonodaje po nujnih in skrajšanih
postopkih in posledicah za nacionalni sistem
integritete.

22. 10. 2012

Društvo Integriteta
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Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, in mag. Simona
Šemen, svetovalka Varuha

Udeležba na posvetu o problematiki Romov pri
hospitalizaciji, katerega namen je bil izboljšanje
komunikacije med Romi in bolnišničnim osebjem.
V splošni bolnišnici Novo mesto so za lažje
sporazumevanje ob hospitalizaciji z Romi in
njihovimi otroki pripravili zloženke z navodili o
bolnišničnem redu ter jih opremili z besedilom v
romskem jeziku.

Zastopnik bolnikovih
pravic, Novo mesto

Jernej Rovšek, namestnik
Brdo pri Kranju
varuhinje

Udeležba na mednarodni znanstveni in strokovni
konferenci z naslovom Medgeneracijska solidarnost
in staranje. Sodelovali so domači in tuji predavatelji
in predstavili evropske in domače raziskave na
naslovno temo.

Inštitut Antona Trstenjaka
(ob svoji 20- letnici)
skupaj z več ministrstvi

5. 11. 2012

Center
alternativne
Dr. Zdenka Čebašek in avtonomne
Travnik, varuhinja
produkcije
CAAP, Maribor

Nagovor udeležencev predstavitve slovenskoromskega slovarja ob mednarodnem dnevu
romskega jezika. Varuhinja je projekt priprave
slovarja ocenila kot učinkovito alternativo oblikam
delitev v romskih vrstah, s katerimi se pri svojem
delu srečuje tudi sama, slovar pa bo po njenem
mnenju med drugim nosil sporočilo spoštovanja
do drugih in njihovih dosežkov. Opozorila je še
na diskriminacijo romske skupnosti, o razlogih za
katero se je po njenem mnenju treba pogovarjati
tudi v okviru romske skupnosti.

Frekvenca – združenje
znotraj Urbanih brazd in
CAAP

6. 11. 2012

Pravna
fakulteta,
Ljubljana

Gašper Adamič, svetovalec
Varuha

Udeležba na okrogli mizi z naslovom Cigan je
pač drugačen kot vsak kulturni človek – Diskurz
o kriminalizaciji Ciganov s posebnim ozirom na
rasistične poglede kriminologa Hansa Grossa.

Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti

8. 11. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje, in Gašper Adamič,
svetovalec Varuha

Seznanitev študentov pravne fakultete, ki so
obiskali Varuha, z delovanjem institucije in področji
dela, posebej s področjem ustavnih pravic in
diskriminacije.

Varuh v sodelovanju
s Kariernim centrom
Univerze v Ljubljani

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Udeležba na okrogli mizi o Spremljanju vpliva
digitalizacije na medije, kjer so predstavili raziskavo
Mapping Digital Media Slovenia in razpravljali o
ključnih težavah, s katerimi se je v zadnjih letih
srečevalo slovensko medijsko področje.

Mirovni inštitut, Media
Program – Open Society
Foundations (London)

Na sedežu
Varuha
15. 11. 2012
človekovih
pravic RS

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Izmenjava informacij in pogledov z Boštjanom
Širnikom, ki bo dobro leto delal kot eden izmed
dveh svetovalcev direktorja na sedežu Urada
Varuh človekovih pravic
za demokratične institucije in človekove pravice
RS
(ODIHR) pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v
Evropi (OSCE) s sedežem v Varšavi.

3. 12. 2012

Mojca Valjavec, svetovalka
Varuha

Udeležba na seminarju z naslovom Varstvo osebnih
podatkov in dostop do informacij javnega značaja.

Upravna akademija

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in Gašper
Adamič, svetovalec Varuha

Udeležba na okrogli mizi z naslovom Avtonomija
parlamenta in delovanje policije, kjer so razpravljali
o policijski preiskavi avtentičnosti poslanskih
podpisov, o potrebi po strogem formalizmu,
nezaupanju med poslanci, simbolnem pomenu
obiska policije (izvršne veje oblasti) v parlamentu
(zakonodajna veja oblasti) in o poslanski imuniteti z
vidika policijske preiskave.

Društvo za ustavno pravo

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Udeležba na konferenci o izzivih samoregulacije
v starih in novih medijih, kjer so govorili o
odgovornosti in pristojnosti samoregulacijskih
teles, samoregulaciji in novih spletnih medijih,
izkušnjah teh teles z vidika podpore svobodi
izražanja, izkušnjah medijskih teles v drugih državah
oziroma območjih (Južni Kavkaz, Moldavija, Rusija,
Tadžikistan in Ukrajina), o medijih med javnim in
zasebnim interesom, izzivih poklicnih standardov
v regiji in možnostih regionalnega sodelovanja v
Jugovzhodni Evropi.

Svet Evrope (oddelek za
medije) v sodelovanju z
Medijskim svetom Črne
gore

Splošna
26. 10. 2012 bolnišnica
Novo mesto

5. 11. 2012

14. 11. 2012

Hotel Union,
Ljubljana

Ljubljana

Na sedežu
Varuha
11. 12. 2012
človekovih
pravic RS

13. 12. 2012

Budva, Črna
gora
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DATUM

13. 12. 2012

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Nagovor udeležencev delovnega posveta Sožitje
med Romi in večinskim prebivalstvom. Opozorila
je na pomen sodelovanja v političnem in javnem
življenju, ki je bila tudi osrednja tema letošnjega
dneva človekovih pravic 10. decembra. Znova je
opozorila na problematično sestavo Sveta romske
skupnosti, iz katerega so bili tiste dni izključeni
dolenjski Romi.

Romano Kher/Romska
hiša

Gašper Adamič, svetovalec
Varuha

Pogovor predstavnikov lokalnih oblasti ter osrednjih
strokovnih in političnih institucij v državi o možnostih
izboljšanja odnosov med romskim in neromskim
prebivalstvom v Beli krajini. Svetovalec Varuha je
predstavil ugotovitve Varuha iz posebnega poročila
o Romih v JV Sloveniji. Poudaril je še, da bi pri
iskanju sožitja glede na družbeno moč in stopnjo
izobraženosti prvi korak morali narediti Neromi.

Inštitut ISCOMET,
Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na slovesnosti ob podelitvi nagrade
Saharova za svobodo misli. Nagrado Saharov
je Evropski parlament letos podelil iranskima
aktivistoma na področju človekovih pravic, odvetnici
Nasrin Sotudeh in filmskemu režiserju Džafarju
Panahiju.

Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Udeležba na 5. seji Strokovnega sveta za policijsko
pravo in policijska pooblastila, na kateri so govorili
o izrekanju opozoril in o policijski diskreciji in
pravičnosti/enakosti pri obravnavanju. Govorili so
tudi o prepovedi približevanja po Zakonu o policiji in
dilemah glede posnetkov na telefonsko številko 112.

Ministrstvo za notranje
zadeve RS

Zastopnik pacientovih
pravic Novo mesto

Pomurska
in študijska
Dr. Zdenka Čebašek knjižnica,
Travnik, varuhinja
Murska Sobota

19. 12. 2012 Črnomelj

9. 12. 2012 Ljubljana

2. Policija, sodstvo, zapori
DATUM

KRAJ

OPIS

5. 1. 2012

Ministrstvo
za notranje
Ivan Šelih, namestnik
zadeve (MNZ), varuhinje
Ljubljana

25. 1. 2012

Zdravstveni
dom, Trebnje

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in dr. Ingrid
Russi-Zagožen, svetovalka
Varuha

Pogovor o problematiki pacientov – starostnikov, ki
so nameščeni v Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni.

30. 1. 2012

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Ivan
Šelih, namestnik varuhinje,
mag. Jure Markič, Robert
Gačnik, Andreja Srebotnik
in Miha Horvat, svetovalci
Varuha

Delovno srečanje Evropskega komiteja za
preprečevanje mučenja (European Committee for
the Prevention of Torture – CPT), na katerem so
govorili o razmerah v slovenskih zaporih, ustanovitvi
Ministrstvo za pravosodje
forenzičnega oddelka psihiatrične bolnišnice v
RS
Mariboru, ugotovitvami slovenskega državnega
preventivnega mehanizma (DPM). Ogledali so si
tudi razmere v nekaterih ustanovah, kot so policijske
postaje, zapori in domovi za starejše.

2. 3. 2012

Ljubljana

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Udeležba na 6. seji Strokovnega sveta za policijsko
pravo in policijska pooblastila.

Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija

28. 3. 2012

Hotel City,
Maribor

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Udeležba na posvetu o postpenalni obravnavi
v okviru projekta Resocializacija zapornikov: s
postpenalno obravnavo na trg dela. Namestnik
je predstavil naloge in izkušnje Varuha v vlogi
državnega preventivnega mehanizma (DPM). Med
drugim je poudaril, da tudi Varuh kot DPM ugotavlja
težave pri pripravah obsojenih oseb, ki so na
prestajanju kazni zapora, na vključitev v normalno
življenje na prostosti po prestajanju kazni.

Mariborska razvojna
agencija skupaj z
društvom Vizija in
Andragoškim zavodom –
LU Maribor

6. 4. 2012

Tacen pri
Ljubljani

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in Robert Gačnik,
svetovalec Varuha

Predstavitev Varuha človekovih pravic RS in
njegovega dela, njegove vloge v okviru državnega
preventivnega mehanizma in dela na terenu.

Policijska akademija v
Tacnu
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DATUM

9. 5. 2012

17. 5. 2012

17. 5. 2012

KRAJ
Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Ljubljana

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

31. 5. 2012

Maribor

8. 6. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in Robert Gačnik,
svetovalec Varuha

Pogovor s predstavniki Generalne policijske uprave
(predstavniki: Robert Ferenc, Janez Rupnik in
Alojz Senčar) o pripravah nekaterih poenostavitev
obrazcev, ki jih policija uporablja pri izvajanju
pooblastil. Varuhu je podprl GPU pri načrtovanih
spremembah, saj jih ocenjuje kot dobrodošle.

Ministrstvo za notranje
zadeve, Generalna
policijska uprava (GPU)

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, predsednica žirije

Sodelovanje na 7. tekmovanju študentov v
poznavanju sodb Evropskega sodišča za
človekove pravice (ESČP), imenovanem Rubikon.
Namen tekmovanja je poglobljeno seznanjanje s
posameznimi primeri, ki jih je obravnavalo ESČP,
in usposabljanje za bolj kakovostno zastopanje
pritožnikov in države pred ESČP.

Katedra za ustavno pravo
in ŠS Pravne fakultete

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in Robert Gačnik,
svetovalec Varuha

Redno letno srečanje Varuha z Direktoratom za
policijo in druge varnostne naloge (dr. Miroslav
Žaberl, Mile Nunič, spec., mag. Aleksandra
Spasojevič, Fadil Mušinovič), na katerem sta
predstavnika Varuha med drugim poudarila dobro
odzivnost na Varuhove zahteve in pohvalila
prakso, da se policijske postaje in policijske uprave
upravičijo občanom za ugotovljene napake.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju
z Ministrstvom za
notranje zadeve (MNZ),
Direktoratom za policijo in
druge varnostne naloge
(DPDVN)

Ivan Šelih, namestnik varuhinje, Robert Gačnik in Andreja Srebotnik, svetovalca
Varuha

Pogovor z vodstvom Univerzitetnega kliničnega
centra v Mariboru, Oddelka za psihiatrijo, in
ogled Forenzične bolnišnice (FB), v katero naj bi
na podlagi Pravilnika o spremembah Pravilnika
o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega
zdravljenja od 1. 6. do 1. 7. 2012 premestili
obsojence, ki se jim že izvršuje varstveni ukrep v
psihiatričnih bolnišnicah.

Varuh človekovih pravic
RS

Ivan Šelih, namestnik varuhinje, in Andreja Srebotnik,
svetovalka Varuha

Pogovor ob začetku delovanja Enote za forenzično
psihiatrijo, z namenom usklajevanja aktivnosti
ministrstev in drugih institucij, ob nameščanju
oseb z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu.

Varuh človekovih pravic
RS

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Udeležba na 7. seji Strokovnega sveta za policijsko
pravo in policijska pooblastila, na kateri so predstavili
analizo judikatov s področja policijskih nalog in
Ministrstvo za notranje
pooblastil, se seznanili s potekom sprejemanja
zadeve, Policija
policijske zakonodaje in izvolili predsednika in
namestnika Strokovnega sveta.

13. 6. 2012

Ljubljana

14. 6. 2012

Zavod za
Dr. Zdenka Čebašek zdravstveno
Travnik, varuhinja, in Ivan
varstvo Trebnje Šelih, namestnik varuhinje

26. 6. 2012

Štore

19. 9. 2012

Udeležba na drugem posvetu o problematiki
pacientov –starostnikov, ki so nameščeni v zavod za
prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

Zastopnik pacientovih
pravic Robert Sotler

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Pogovor s Primožem Kramerjem, univ. dipl.
pravnikom, izvajalcem brezplačne pravne pomoči v
Štorah, o njegovem delu.

Varuh človekovih pravic
RS

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Nagovor udeležencev in aktivna udeležba na
strokovni konferenci z naslovom Contemporary
Criminal Justice Practice and Research.

Fakulteta za varnostne
vede

25. 10. 2012

Ljubljana,
Tacen

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Udeležba na podelitvi diplom XI. generaciji študentov
Policijska akademija
Višje policijske šole.

5. 11. 2012

Na sedežu
varuha

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na slovesnosti ob dnevu pravosodja.

Vrhovno sodišče RS

21. 11. 2012

OŠ Prule,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na predstavitvi mediacije v finskem mestu
Seinajokl.

Društvo mediatorjev
Slovenije, Topi
Kilpelainen

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Ivan
Šelih in mag. Kornelija
Marzel, namestnika varuhinje

Prvo delovno srečanje z ministrom za pravosodje
in javno upravo dr. Senkom Pličaničem in njegovimi
sodelavci, na katerem so govorili o nekaterih
vprašanjih s področja ureditve javne uprave in
pravosodja, o katerih je varuhinja med drugim
poročala tudi v Letnem poročilu Varuha za leto 2011.

Varuh človekovih pravic
RS

Na sedežu
Varuha
23. 11. 2012
človekovih
pravic RS
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DATUM

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

27. 11. 2012 Ljubljana

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Udeležba na 8. seji Strokovnega sveta za policijsko
pravo in policijska pooblastila, kjer so govorili
o razvoju prekrškovnega prava in predvidenih
spremembah Zakona o prekrških.

UUP, Generalna
policijska uprava

Kadetnica,
27. 11. 2012
Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na peti mednarodni regionalni konferenci
z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji
JV Evrope.

MORS, Center za civilno
vojaška razmerja in
Inštitut za korporativne
varnostne študije ter
veleposlaništvo ZDA

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje

Udeležba na sklepni konferenci projekta
Resocializacija zapornikov s postpenalno obravnavo
na trg dela. Projekt RES-ZA1 je nastal v želji
urejanja problematike postpenalne obravnave in
učinkovitega reševanja resocializacije zapornikov
ter zmanjševanja števila povratnikov v Republiki
Sloveniji. Na pomanjkanje sistemske ureditve
resocializacije storilcev vztrajno opozarja tudi Varuh
človekovih pravic.

Mariborska razvojna
agencija, Društvo vizija in
Andragoški zavod

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in Robert Gačnik,
svetovalec Varuha

Obisk in pogovor s pobudnikoma ter pogovor z
vodstvom ZPKZ Dob pri Mirni in predstavnikom
UIKS Jasminom Muričem.

Varuh v sodelovanju z
UIKS

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in Ivan
Šelih, namestnik varuhinje

Pogovor s predsednikom Sindikata policistov
Zoranom Petrovičem. Varuhinja je ob tej priložnosti
znova izrekla priznanje policistom za opravljeno
delo ob nedavnih javnih zbiranjih, ki so se v
posameznih primerih zaradi nasilnežev sprevrgli
tudi v neposredne napade na policiste, ki so varovali
pravico do mirnega združevanja ter zagotavljali
varnost ljudi in premoženja. Predsednik Sindikata
policistov je varuhinjo seznanil s problemi, s katerimi
se srečujejo policisti in na katere že dalj časa
opozarjata oba sindikata policistov.

Varuh človekovih pravic
RS

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Ivan
Šelih, namestnik varuhinje,
in Andreja Srebotnik, svetovalka Varuha

Udeležba na 21. spominskem srečanju akademika
Janeza Milčinskega, ki je potekalo pod naslovom
Izvedenstvo ocenjevanja sposobnosti za prestajanje
zaporne kazni in sodelovanja na sodnih obravnavah.
Varuhinja je udeležencem predavala o delu
izvedenca z vidika varuhinje človekovih pravic.

ISM Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani

Na sedežu
Varuha
11. 12. 2012
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in Gašper
Adamič, svetovalec Varuha

Udeležba na okrogli mizi z naslovom Avtonomija
parlamenta in delovanje policije, kjer so razpravljali o
policijski preiskavi avtentičnosti poslanskih podpisov,
o potrebi po strogem formalizmu, nezaupanju med
Društvo za ustavno pravo
poslanci, simbolnem pomenu obiska policije (izvršne
veje oblasti) v parlamentu (zakonodajna veja oblasti)
ter o poslanski imuniteti z vidika policijske preiskave.

Na sedežu
Varuha
19. 12. 2012
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Ivan
Šelih, namestnik varuhinje,
in Robert Gačnik, svetovalec
Varuha

Delovno srečanje na temo ostarelih in bolnih oseb v
zavodih za prestajanje kazni zapora (ZKPZ).

29. 11. 2012

KRAJ

Mariborska
razvojna
agencija,
Maribor

30. 11. 2012 Dob pri Mirni

4. 12. 2012

5. 12. 2012

Varuh človekovih pravic
RS
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3. Otrokove pravice
DATUM

26. 1. 2012

15. 2. 2012

KRAJ

Ljubljana

Gimnazija
Jožeta
Plečnika,
Ljubljana

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, Jasna Vunduk,
Lan Vošnjak in Brigita Urh,
svetovalci Varuha

Pogovor z vodjo bolnišnične šole mag. Tanjo Bečan
o problematiki bolnišničnih šol. Na pogovoru so
pozornost posvetili slabim razmeram za delo ter
neustrezno smer izobrazbe (glede na predpise)
devetih specialnih pedagogov. Pripravili so
koncept dela v bolnišničnih šolskih oddelkih,
katerega sestavni del so tudi kadrovski pogoji. Ta
naj bi bil sprejet na Strokovnem svetu za splošno
izobraževanje, a se to še ni zgodilo, zato so
predstavniki Varuha obljubili, da bodo preverili
dogajanje v zvezi s tem.

Varuh človekovih pravic
RS

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na omizju, ki je potekalo v prostorih
gimnazije na temo nasilja v srednjih šolah. Z
namenom preprečevanja nasilja v srednjih šolah
in ustreznega soočanja z njim sta se Dijaška
organizacija Slovenije (DOS) ter Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
(SVIZ) v okviru skupnega projekta NE!nasilje in
pod častnim pokroviteljstvom Varuha človekovih
pravic RS odločila združiti moči in začela izvajati
projekt NE!nasilje. Omizja se je udeležilo 35 dijakov
in profesorjev, sindikalna zaupnica SVIZ, varuh
dijakovih pravic DOS, direktorica urada za razvoj
šolstva na šolskem ministrstvu in drugi.

Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije ter
Dijaška organizacija
Slovenije

Fakulteta za družbene
vede Univerze v Ljubljani

17. 2. 2012

Ljubljana

Brigita Urh, svetovalka
Varuha

Udeležba na predstavitvi ciljev evropskega projekta
ProSAVE-S. Glavni cilj projekta ProSAVE je
iskanje odgovorov na vprašanje, kako ukrepati v
primeru medvrstniškega nasilja in predvsem kako
preventivno delovati, da se sploh ne bi zgodilo.
Odgovore lahko iščemo tudi v inovativnih programih
in ukrepih, ki temeljijo na prosocialnosti.

27. 2. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, in Lan Vošnjak,
svetovalec Varuha

Pogovor z Albinom Novšakom in Sandro Mikolavčič
Petan (Inšpektorat RS za delo) o delu otrok, mlajših
od petnajst let.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
Inšpektoratom RS za
delo (IRSD)

Zveza prijateljev mladine
Kranj in Mestna občina
Kranj

29. 2. 2012

Mestna občina Tone Dolčič, namestnik
Kranj
varuhinje

Udeležba na regionalnem otroškem parlamentu v
Kranju. Namestnik je mladim parlamentarcem dejal,
da Varuh že vsa leta spremlja otroške parlamente,
podpira njihovo delo ter sklepe, ki jih otroci na teh
srečanjih sprejmejo. Poudaril je, da omogočajo
sodelovanje otrok, spodbujajo razmišljanje in
sodelovanje mladih pri obravnavi vprašanj, ki jih
zadevajo. Otroški parlamenti omogočajo izražanje
mnenj mladih in možnost, da so slišani, kar prispeva
k uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah.
Poudaril je še pomen samostojne izbire tem, za kar
se lahko otroci sami odločajo, in pohvalil vsebinsko
polne in zrele razprave otrok.

2. 3. 2012

Komenda
Moste

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na regionalnem otroškem parlamentu, kjer
Zveza prijateljev mladine
so mladi parlamentarci razpravljali o temi z naslovom
in OŠ Komenda Moste
Junaki našega časa, kdo so in zakaj?.

5. 3. 2012

Ljubljana
Šentvid

Brigita Urh, svetovalka
Varuha

Obisk vzgojno-izobraževalnega zavoda Smlednik in
v tem okviru stanovanjske skupine Ježek.

Varuh človekovih pravic
RS

20. 3. 2012

Občina Nova
Gorica

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na regionalnem otroškem parlamentu,
kjer so mladi parlamentarci razpravljali o temi z
naslovom Junaki našega časa, kdo so in zakaj?.

Zveza prijateljev mladine
Nova Gorica in Občina
Nova Gorica

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Brigita
Urh, Lan Vošnjak in Liana
Kalčina, svetovalci Varuha

Srečanje s predstavniki nekaterih nevladnih
organizacij, ki na različnih področjih izvajajo
programe za pomoč otrokom in mladostnikom.
Posebej so izpostavili vprašanja statusa otrok
priseljencev, imigrantov, otrok prosilcev za azil in
probleme njihovega vključevanja v družbo, šolanje
ter zagotavljanje njihovega zdravstvenega varstva.

Varuh človekovih pravic
RS

20. 3. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS
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DATUM
21. 3. 2012

22. 3. 2012

KRAJ
Ljubljana

Telekom
Slovenje,
Ljubljana

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Brigita Urh

Obisk mladinskega doma Jarše.

Varuh človekovih pravic
RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na slovesnosti ob spremembi telefonske
številke telefona za otroke in mladostnike TOM
(prej 080 1234, nova številka 116 111), brezplačne
telefonske linije za zaupno pomoč in svetovanje
otrokom in mladostnikom v stiski. Telefonska številka
se je spremenila skladno z direktivo Evropske
komisije, ki uvaja poenotene telefonske številke za
vse humanitarne projekte v Evropski uniji.

Zveza prijateljev mladine
Slovenije (ZPMS)

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
vrtcem Romano

28. 3. 2012

Pušča

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na roditeljskem sestanku v vrtcu Murska
Sobota, enota Romano, na Pušči. Gre za vrtec,
v katerem so vključeni romski in neromski otroci
in v katerem imajo zaradi te prakse vključevanja
številne pozitivne izkušnje, med katerimi je hitrejše
napredovanje romskih otrok pri učenju slovenskega
jezika.

2. 4. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in Tone
Dolčič, namestnik varuhinje

Udeležba na 22. nacionalnem otroškem parlamentu,
Zveza prijateljev mladine
kjer so mladi parlamentarci razpravljali o temi z
Slovenije (ZPMS)
naslovom Junaki našega časa, kdo so in zakaj?.

4. 4. 2012

Srednja
gradbena šola
in gimnazija
Maribor

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na omizju o vprašanjih nasilja in nagovor
udeležencem pogovora v okviru skupnega
projekta NE!nasilje. Projekt je potekal pod častnim
pokroviteljstvom Varuha človekovih pravic RS.

Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije
(SVIZ) in Dijaška
organizacija Slovenije
(DOS)

Saša Janković, Zaštitnik
građana Republike Srbije

5. 4. 2012

Beograd

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Delovno srečanje treh ombudsmanov (Srbije, BiH
in Slovenije), na katerem so razpravljali o razlikah
in podobnostih med ombudsmani, predvsem o
pooblastilih nad sodišči. Glede na aktualnost teme
v Sloveniji so spregovorili tudi o obrezovanju otrok
zaradi verskih razlogov. Ombudsman BiH je zatrdil,
da v BiH niso imeli takega primera, je pa občutljivo
vprašanje vredno temeljitega premisleka.

6. 4. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na seji Komisije za peticije ter za
človekove pravice in enake možnosti, na kateri so
obravnavali Poročila o izvajanju Akcijskega načrta
za preprečevanje nasilja v družini za obdobje 2010
in 2011.

Komisija DZ za peticije
ter za človekove pravice
in enake možnosti

Udeležba na posvetu z naslovom Nasilje nad
otroki – že razumemo?, na katerem so govori
o nesprejemljivosti nasilja nad otroki in znova
ugotavljali, da je za uspešen boj proti nasilju
potrebno dobro sodelovanje med organi odkrivanja,
pregona in sojenja. Namestnik varuhinje je menil, da
se občutljivost oseb, ki se ukvarjajo s problematiko
nasilja nad otroki, povečuje. Kot posebej zgledno je
ocenil sodelovanje s policijo.

Društvo državnih tožilcev
Slovenije, Generalna
policijska uprava in
Center za izobraževanje
v pravosodju

Predavanje o vlogi varuhinje in sodelovanje na
okrogli mizi o osebni asistenci kot pogoju za
neodvisno življenje hendikepiranih. Dijaki, ki
sodelujejo v projektu Aktiven državljan, so varuhinji
predstavili pobude, ki bi jim omogočile boljšo
vključenost v širšo družbeno skupnost. Temeljni
namen projekta Aktiven državljan je spodbuditi
mlade, še zlasti tiste z manj priložnostmi, k aktivnejši
vlogi v družbeni skupnosti.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
dijaško skupnostjo
CIRIUS in PIP – Aktiven
državljan

12. 4. 2012

Tone Dolčič, namestnik
Brdo pri Kranju
varuhinje

17. 4. 2012

Kamnik

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

19. 4. 2012

Dunaj, sedež
FRA, prostori
Messeja

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in
Kornelija Marzel, namestnica
varuhinje

Udeležba na letnem srečanju Platforme temeljnih
pravic (Fundamental Rights Platform – FRP), kjer
so govorili o vlogi organizacij civilne družbe pri
varovanju temeljnih pravic in svoboščin ter o dobrih
praksah.

Evropska agencija za
temeljne človekove
pravice

19. 4. 2012

Slivnica pri
Mariboru

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Obisk vzgojnega zavoda Slivnica in pogovor
z gojenci ter ravnateljico o odprtih vprašanjih
delovanja zavoda.

Varuh človekovih pravic
RS
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DATUM

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Predavanje o človekovih pravicah v vzgojnoizobraževalnih ustanovah na okrogli mizi z
naslovom Izobraževanje za človekove pravice kot
del pravne kulture. Udeleženci so se strinjali, da
je cilj izobraževanja za človekove pravice doseči
politično soudeležbo, brez katere ni demokracije,
ter povečati globalno odgovornost in zavedanje o
pomenu človekovih pravic.

Varuh človekovih pravic
RS

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, dr. Ingrid Russi
Zagožen, mag. Simona
Šemen, Lan Vošnjak in
Jasna Vunduk, svetovalci
Varuha

Delovni sestanek z Barbaro Starič Strajnar, vodjo
sektorja na Direktoratu za socialne zadeve, ter
Davorjem Dominkušem, direktorjem Direktorata
za socialne zadeve, o izvajanju nove socialne
zakonodaje, postopkih dodelitve socialne pomoči
na prvi in drugi stopnji, dosegljivosti podatkov o
dolgu do države iz naslova izplačanih pomoči,
prištevanju preživnin in štipendij v dohodek družine,
spremembah okoliščin pri ugotavljanju trenutnega
stanja v družini, vštevanju posebnega premoženja
otrok in daril otrokom v prihodke/premoženje
družine ter o dokazovanju neobstoja zunajzakonske
skupnosti in drugih vprašanjih.

Varuh človekovih pravic
RS in Ministrstvo za
delo, družino in socialne
zadeve (MDDSZ)

10. 5. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Tone
Dolčič, namestnik varuhinje,
in Liana Kalčina, svetovalka
Varuha

Pogovor s Karin Eleno Sanchez, generalno
sekretarko ZPMS, in Petro Zega, sodelavko
ZPMS, o možnostih sodelovanja, zdravstvenem
zavarovanju otrok brezposelnih oseb, težavah po
spremembi zakonodaje s področja dodeljevanja
socialnih transferjev, odpravi državnih štipendij,
projektu Zagovornik – glas otroka in o možnostih
intenzivnejšega sodelovanja z Varuhom pri otroških
parlamentih.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
ZPMS

16. 5. 2012

Podgorica,
Črna gora

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, in Lan Vošnjak,
svetovalec Varuha

Udeležba na mednarodni konferenci o zaščiti otrok
pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami.

Ombudsman Črne gore

31. 5. 2012

Maribor

dr. Ingrid Russi-Zagožen
in Lan Vošnjak, svetovalca
Varuha

Obisk vzgojnega zavoda Slivnica pri Mariboru in
seznanitev z razmerami.

Vzgojni zavod Slivnica pri
Mariboru

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Predavanje o otrokovi pravici do nenasilne družine
in šole v okviru usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju, na sklepni konferenci
projekta Sistemsko soočanje z nasiljem v družini z
naslovom (O)krog nasilja v družini in šoli. Namestnik
je med drugim govoril o pravici otrok do zasebnosti
v javno izpostavljenih primerih kršitev njihovih
pravic. Zaradi čedalje bolj perečih socialnih razmer
je verjetnost širjenja nasilja večja, zato Varuh
podpira vse aktivnosti, ki lahko nasilje preprečijo,
tudi projekt Ne!nasilje.

Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v
Ljubljani ter Ministrstvo
za izobraževanje,
znanost in šport

Lan Vošnjak, svetovalec
Varuha

Pogovor o vprašanjih, povezanih z ugotavljanjem
starosti otrok brez spremstva. Pogovora so se
udeležili predstavniki Ministrstva za notranje
zadeve, strokovni direktor Pediatrične klinike prof.
dr. Rajko Kenda ter Franci Zlatar in Martina Uzelac
iz Slovenske filantropije.

Slovenska filantropija

Zaštitnik ljudskih prava
Crne gore

Državni zbor RS

7. 5. 2012

9. 5. 2012

KRAJ

Brdo pri Kranju

MDDSZ,
Ljubljana

5. 6. 2012

Pravna
fakulteta v
Ljubljani

19. 7. 2012

Pediatrična
klinika,
Ljubljana

12. 9. 2012

Budva, Črna
gora

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na letni konferenci ombudsmanov
jugovzhodne regije CRONSEE z naslovom Zaščita
otrok pred zlorabami preko interneta, kjer je
namestnik predstavil ureditev varstva pravic otrok
na tem področju v Sloveniji.

21. 9. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje

Udeležba na 7. redni seji Komisije za peticije
ter za človekove pravice in enake možnosti, na
kateri so se seznanili tudi z Akcijskim načrtom za
preprečevanje nasilja v družini 2012–2013.
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Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na novinarski konferenci ob tednu otroka.
ZPMS je pripravila posebno poslanico, s katero
je opozorila na primere kršenja otrokovih pravic
v Sloveniji. Po besedah predsednice zveze Darje
Groznik je Slovenija še vedno brez zakonodaje, ki
prepoveduje telesno kaznovanje otrok. Nekateri
otroci nimajo dostopa do osnovnih zdravstvenih
storitev le zato, ker so njihovi starši ali skrbniki ostali
brez (zaposlitvenega) statusa ali statusa občana,
iz katerega izhaja tudi pravica do zdravstvenega
zavarovanja njihovih otrok. Varuhinja je podprla
prizadevanja ZPMS za uveljavitev otrokovih pravic.

Zveza prijateljev mladine
Slovenije (ZPMS)

Udeležba na posveta z naslovom Zloraba otrok
na spletu in e-storilci: Zmoremo ukrepati?.
Udeležencem so bili predstavljeni pravni vidiki
preiskovanja in dokazovanja zlorab otrok s
pomočjo informacijskih in komunikacijskih
tehnologij, konkretni primeri iz prakse, in sicer
primer groominga in sextinga, ki sta prikazala delo
policije, ter primer delovanja tožilstva – obravnave
kaznivega dejanja po 176. členu KZ-1 (prikazovanje,
izdelava, posest in posredovanje pornografskega
gradiva).

Spletno oko – Center
za varnejši internet
Slovenije, Uprava
kriminalistične policije
GPU RS, Združenje
za informatiko in
telekomunikacije pri
Gospodarski zbornici
Slovenije

Lan Vošnjak, svetovalec
Varuha

Udeležba na mednarodni konferenci evropske
mreže ombudsmanov za pravice otrok ENOC, ki
je potekala pod naslovom Juvenile DelinquencyChild Friendly Justice, Structures and Processes for
Prevention and Intervention. Govorili so o otrokom
prijaznem pravosodju, zdravju, sodelovanju,
nasilju, komunikacijskih kampanjah, alternativni
oskrbi, revščini in izobraževanju ranljivih otrok
ter migracijah. Svetovalec Varuha je predstavil
slovensko prakso varovanja otrokovih pravic, še
posebej primer (ne)ureditve obrezovanja otrok v
verske namene.

Evropska mreža
ombudsmanov za pravice
otrok (ENOC)

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na slavnostnem začetku vseslovenskega
računalniškega izobraževanja starejših, imenovano
Simbioza. Projekt sta podprla Občina Kamnik in
Zavod Oreli. Varuhinja je predstavila spletni strani
Varuha človekovih pravic RS, in sicer splošno stran
www.varuh-rs.si in stran, namenjeno pravicam otrok
www.pravice-otrok.si.

Zavod Oreli

22. 10. 2012 Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Martina Jenkole, svetovalka
Varuha

Udeležba na predstavitvi knjige o posvojitvah z
naslovom Notranje in meddržavne posvojitve:
od osebnih izkušenj do dobre prakse, na kateri
je varuhinja spregovorila o pomenu te knjige v
slovenskem prostoru.

Fakulteta za socialno
delo

25. 10. 2012 Planina

Lan Vošnjak, svetovalec
Varuha

Udeležba na odprtem dnevu vzgojnega zavoda
Planina, kjer je ravnateljica mag. Leonida Zalokar
predstavila delo in možnosti za izvajanje nalog
zavoda.

Vzgojni zavod Planina

13. 11. 2012 Bruselj, Belgija

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na sedmem evropskem forumu o
otrokovih pravicah, na katerem so ugotavljali, kaj
bi lahko Evropska unija, ki ima precej omejene
pristojnosti na področju otrokovih pravic, naredila
več. Poudarjeno je bilo predvsem zbiranje
relevantnih podatkov, ki bi jih lahko Agencija EU za
temeljne pravice zbirala, obdelovala in vzpostavila
kazalce učinkovitosti in uspešnosti sistemov zaščite
otrok.

Evropska komisija

Na sedežu
Varuha
23. 11. 2012
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in Tone
Dolčič, namestnik varuhinje

Pogovor z dr. Polono Matjan Štuhec, strokovnjakinjo
na področju etike v psihologiji, o treh temah,
Varuh človekovih pravic
povezanih z delom Varuha, in sicer o otroški
RS
literaturi, zakonodaji o psihoterapevtski dejavnosti in
izvedenstvu za otroke.

1. 10. 2012

4. in 5.
10.2012

KRAJ

Na sedežu
ZPMS,
Ljubljana

Fakulteta za
Gašper Adamič in Petra
družbene vede,
Tovornik, svetovalca Varuha
Ljubljana

10. 10. 2012 Nikozija, Ciper

15. 10. 2012

Svetovalna
pisarna za
starejše,
Kamnik
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Pravna
10. 12. 2012 fakulteta,
Ljubljana

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Tone
Dolčič, namestnik varuhinje,
mag. Martina Jenkole,
svetovalka Varuha, ter druge
sodelavke in sodelavci
Varuha

Varuh človekovih pravic RS je ob dnevu človekovih
pravic 10. decembru na Pravni fakulteti v Ljubljani
pripravil okroglo mizo o projektu Zagovornik – glas
otroka. Okrogla miza je bila nekakšen sklepni del
javne razprave o posebnem poročilu o projektu, ki
jo je Varuh odprl ob t. i. dnevu otrokovih pravic 20.
novembru, ko zaznamujemo sprejetje Konvencije
o otrokovih pravicah. Z javno razpravo je Varuh
želel posebno poročilo predstaviti širši javnosti in
spodbuditi strokovne in politične razprave o njegovi
nadaljnji usodi. Okroglo mizo je vodil namestnik
varuhinje Tone Dolčič. Uvodna razmišljanja pa so
predstavili mag. Martina Jenkole, vodja projekta
Zagovornik – glas otroka pri Varuhu, dr. Zoran
Pavlovič, namestnik vodje projekta, Majda Struc,
predstavnica koordinatorjev in zagovornikov, Vlasta
Nussdorfer, predstavnica nevladnih organizacij, ki
delujejo v projektu, dr. Darja Zaviršek, predstavnica
Fakultete za socialno delo, partnerske institucije v
projektu, dr. Mateja Končina - Peternel, predstavnica
Vrhovnega sodišča RS in Lila Ovsenjak, predstavnica
Centra za socialno delo Murska Sobota.

Varuh človekovih pravic
RS

4. Socialna vprašanja, invalidi in starejši
DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

3. 2. 2012

Murska Sobota

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Delovni obisk in sodelovanje na delavnicah v Hiši
Sadeži družbe.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju s
Slovensko filantropijo

16. 2. 2012

Center za
socialno delo
Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Tone
Dolčič, namestnik varuhinje,
in dr. Ingrid Russi-Zagožen,
svetovalka Varuha

Pogovor o novi socialni zakonodaji in odločanju o
denarni socialni pomoči.

Varuh človekovih pravic
RS

2. 3. 2012

Bioterme, Mala Dr. Ingrid Russi-Zagožen,
Nedelja
svetovalka Varuha

Predavanje na seminarju z geriatrično vsebino o
problematiki nasilja nad starejšimi.

Inštitut za socialno
psihiatrijo in
psihotravmatologijo

Dr. Ingrid Russi-Zagožen
in mag. Simona Šemen,
svetovalki Varuha

Obisk doma upokojencev Polzela. Obiska so se
udeležili tudi predstavniki NVO: Srečko Brumen iz
Novega Paradoksa in Ana Cajnko iz Zveze društev
upokojencev Slovenije.

Varuh človekovih pravic
RS

Udeležba na delovnem sestanku na MDDSZ
z Barbaro Starič Strajnar, vodjo sektorja na
Direktoratu za socialne zadeve, ter Davorjem
Dominkušem, direktorjem Direktorata za socialne
zadeve, glede izvajanja nove socialne zakonodaje,
o postopkih dodelitve socialne pomoči na prvi in
drugi stopnji, dosegljivosti podatkov o dolgu do
države iz naslova izplačanih pomoči, prištevanju
preživnin in štipendij v dohodek družine,
spremembah okoliščin pri ugotavljanju trenutnega
stanja v družini, vštevanju posebnega premoženja
otrok in daril otrokom v prihodke/premoženje
družine, dokazovanju neobstoja zunajzakonske
skupnosti in drugih vprašanjih.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
MDDSZ

Predstavniki Varuha so predstavili delovanje
institucije študentom Fakultete za socialno delo
(FSD), ki so Varuha obiskali v okviru izbirnega
predmeta Protidiskriminacijsko pravo.

Varuh v sodelovanju z izr.
prof. dr. Barbaro Kresal
s Fakultete za socialno
delo

26. 4. 2012

Polzela

9. 5. 2012

Ljubljana

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, dr. Ingrid Russi
Zagožen, mag. Simona
Šemen, Lan Vošnjak in
Jasna Vunduk, svetovalci
Varuha

10. 5. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Jernej Rovšek, namestnik
varuhinje, mag. Bojana
Cvahte, direktorica
strokovne službe, in Gašper
Adamič, svetovalec Varuha
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DATUM

10. 5. 2012

17. 5. 2012

24. 5. 2012

10. 7. 2012

KRAJ

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Ljubljana

Zdravilišče
Radenci

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Tone
Dolčič, namestnik varuhinje,
in Liana Kalčina, svetovalka
Varuha

Pogovor s Karin Eleno Sanchez, generalno sekretarko
ZPMS, in Petro Zega, sodelavko ZPMS, o možnostih
sodelovanja, zdravstvenem zavarovanju otrok
brezposelnih oseb, težavah po spremembi zakonodaje
s področja dodeljevanja socialnih transferjev, odpravi
državnih štipendij, projektu Zagovornik – glas otroka in
o možnostih intenzivnejšega sodelovanja z Varuhom
pri otroških parlamentih.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
ZPMS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predstavitev delovanja Varuha in pogovor o projektu
HOPE (European Hospital and Healthcare Federation),
katerega letošnje geslo je starajoči se pacienti kot izziv
za bolnišnice v Evropi (Aging health workforce – aging
patients: multiple challenges for hospitals in Europe).
Pri pogovoru so sodelovali tudi Stanko Grabljevec,
predstavnik UKC Ljubljana, ter predstavnika projekta
HOPE iz Velike Britanije in z Danskega.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju
z UKC Ljubljana in
predstavnikoma projekta
HOPE

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje na znanstveni konferenci z mednarodno
udeležbo z naslovom Sodobni trendi v celostni
obravnavi pacientov in starostnikov: skupaj do boljšega
zdravja in kakovostnega staranja. Varuhinja je v
plenarnem delu predstavila razmišljanje o človekovih
pravicah in duševnem zdravju starostnikov.

Alma Mater Europaea
– Evropsko središče
Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, mag.
Kornelija Marzel namestnica
Murska Sobota varuhinje, Martina Ocepek,
Jožica Matjašič in dr. Ingrid
Russi-Zagožen, svetovalke
Varuha

Obisk Prekmurja skupaj z ministrom za delo,
družino in socialne zadeve mag. Andrejem
Vizjakom. Na Centru za socialno delo (CSD) Murska
Sobota so jih seznanili s potekom izvajanja nove
socialne zakonodaje, socialnim stanjem v regiji in
Varuh človekovih pravic
prostorsko stisko. Seznanili so se tudi s projektom
RS v sodelovanju z
Romska hiša/Romano kher, s katerim želijo Romom
MDDSZ
omogočiti uspešen vstop na trg dela, in izrazili
zadovoljstvo z njegovim izvajanjem. Varuhinja in
njeni sodelavci so opravili tudi nekatere obiske,
povezane z vprašanji varstva okolja, in obiskali dom
starejših občanov v Murski Soboti.

4. 8. 2012

Kope

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Nagovor udeležencev na 28. planinskem dnevu
invalidov Kope 2012, v katerem je varuhinja
med drugim poudarila pomen združevanja in
sodelovanja, da bi se ohranjale pozitivne vrednote,
kot so delavnost, poštenost, iskrenost, nagrajevanje Zveza delovnih invalidov
uspešnosti, solidarnost in pomoč šibkejšim.
Slovenije in Društvo
Opozorila je, da Slovenija še ni izpolnila vseh zavez, invalidov Slovenj Gradec
ki jih je sprejela z ratifikacijo Konvencije o pravicah
invalidov leta 2008, tudi Zakon o izenačevanju
možnosti invalidov, sprejet konec leta 2010, prinaša
kar precej nezadovoljstva.

26. 9. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na 71. seji Komisije Državnega sveta za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, kjer so
obravnavali in pozitivno ocenili Letno poročilo Varuha
za leto 2011 in delo Varuha človekovih pravic RS.

Varuh človekovih pravic
RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na slavnostnem začetku vseslovenskega
računalniškega izobraževanja starejših,
imenovanem Simbioza. Projekt sta podprla Občina
Kamnik in Zavod Oreli. Varuhinja je predstavila delo
Varuha, zlasti spletne strani institucije.

Zavod Oreli

5. 11. 2012

Jernej Rovšek, namestnik
Brdo pri Kranju
varuhinje

Udeležba na mednarodni znanstveni in strokovni
konferenci z naslovom Medgeneracijska solidarnost
in staranje. Sodelovali so domači in tuji predavatelji
in predstavili evropske in domače raziskave na
naslovno temo.

Inštitut Antona Trstenjaka
(ob svoji 20-letnici),
skupaj z več ministrstvi

6. 11. 2012

Na sedežu
Tone Dolčič, namestnik
ZPIZ, Ljubljana varuhinje

Sestanek z Marijanom Papežem, direktorjem Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(ZPIZ).

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju

Obisk doma starejših Rakičan, pogovor z vodstvom
in ogled doma, posebej enote za osebe z demenco.

Varuh človekovih pravic
RS

Svetovalna
pisarna za
15. 10. 2012
starejše,
Kamnik

11. 12. 2012 Rakičan

Mag. Jure Markič,
svetovalec Varuha
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5. Zdravstveno varstvo
DATUM

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, in mag. Simona
Šemen, svetovalka Varuha

Predavanje o pacientovih pravicah (mag. Simona
Šemen).

Društvo bolnikov po
možganski kapi

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Kornelija Marzel, namestnica varuhinje

Srečanje s člani Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (s Štefanom Grosarjem, podpredsednikom
OPZS, in Dušanom Krajnikom, generalnim
sekretarjem OPZS) in pogovor o obveznem članstvu,
skladu za obrtnike in podjetnike (SOP), plačilu vrtca
za otroke obrtnikov in podjetnikov, zdravstvenem
zavarovanju otrok obrtnikov, ki niso plačali
zdravstvenega zavarovanja, insolvenčni zakonodaji
in o težavah na področju delovnih razmerij.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Tone
Dolčič, namestnik varuhinje,
mag. Simona Šemen,
Martina Ocepek, Liana
Kalčina in Barbara Kranjc,
svetovalke Varuha

Srečanje z zastopniki pacientovih pravic, na
katerem so udeleženci ugotovili, da se povečuje
prepoznavnost obeh institutov in da sta med
uporabniki dobro sprejeta. Zastopniki niso vedno
zadovoljni z odzivnostjo Ministrstva za zdravje,
Zdravniške zbornice Slovenije in izvajalcev
Varuh človekovih pravic
zdravstvenih storitev ter drugih pristojnih organov,
RS
niti s kakovostjo in preglednostjo vodenja pritožbenih
postopkov pri izvajalcih zdravstvenih storitev.
Opozorili so, da bi potrebovali več izobraževanja in
podpore pri svojem delovanju, zaradi nenehnega
povečevanja obsega dela pa so razmišljali tudi o
možnosti profesionalizacije opravljanja te funkcije.

20. 1. 2012

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Jure Markič, svetovalec
Varuha

Predavanje na Lokarjevih dnevih 2012 o delu sodnih
izvedencev, kakor ga ocenjuje Varuh človekovih
pravic.

Psihiatrična klinika
Ljubljana, Sekcija sodnih
izvedencev za psihiatrijo
in Zdravniška zbornica
Slovenije

25. 1. 2012

Zdravstveni
dom, Trebnje

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in dr. Ingrid RussiZagožen, svetovalka Varuha

Pogovor o problematiki pacientov – starostnikov, ki
so nameščeni v zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni.

Zastopnik pacientovih
pravic Novo mesto

Ljubljana

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, Jasna Vunduk,
Lan Vošnjak in Brigita Urh,
svetovalci Varuha

Pogovor z vodjo bolnišnične šole mag. Tanjo Bečan
o problematiki bolnišničnih šol, pri čemer so med
drugim izpostavili slabe pogoje za delo, neustrezno
smer izobrazbe devetih specialnih pedagogov in
druga vprašanja.

Varuh človekovih pravic
RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, in Tone Dolčič,
namestnik varuhinje

Delovni pogovor (na povabilo varuhinje) z mag.
Simonom Vrhuncem, generalnim direktorjem UKC
Ljubljana, prof. dr. Brigito Drnovšek - Olup, strokovno
direktorico UKC Ljubljana, Erno Kos Grabnar,
Varuh človekovih pravic
pomočnico generalnega direktorja za zdravstveno
RS
nego in glavno medicinsko sestro UKC Ljubljana,
in Darjo Hrast o težavah na urgenci, vprašanju
hematološkega oddelka, DMS-u ortopedske klinike,
o pritožbenih poteh in drugi vprašanjih.

Varuh človekovih pravic
RS

Ministrstvo za zdravje RS

4. 1. 2012

16. 1. 2012

18. 1. 2012

26. 1. 2012

10. 4. 2012

KRAJ
Šmarješke
Toplice

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

16. 4. 2012

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Pogovor z dekanom medicinske fakultete prof.
dr. Dušanom Šuputom o razmerah v Oražmovem
domu na Wolfovi ulici v Ljubljani, kjer naj bi starejši
prebivalci doma maltretirali bruce. Varuhinja je
menila, da so sprejeti ukrepi primerni in da bodo
zagotovili spoštovanje pravic in dostojanstva vseh
študentov v domu. Govorila sta še o položaju
tujih študentov po odpravi državnih štipendij in o
zdravstvenih pregledih študentov.

18. 4. 2012

Ministrstvo
za zdravje,
Ljubljana

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na seji Državne komisije za OBMP
(zdravljenje neplodnosti in postopki oploditve z
biomedicinsko pomočjo), na kateri so obravnavali
poročila o delu vseh centrov za OBMP. Po zakonu
ZZNPOB tudi Varuh sodeluje v Državni komisiji.
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DATUM

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje o človekovih pravicah in duševnem
zdravju na posvetu Zakonodaja v zdravstvu s
poudarkom potreb v zdravstveni in babiški negi. Na
posvetu so govorili tudi o pravni ureditvi pacientovih
pravic, pravicah otrok v bolnišnici ter o organizaciji
službe zdravstvene nege v zavodih in njenem vplivu
na klinično prakso ter pravni odgovornosti.

Strokovno društvo
medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov
Pomurja

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Študentska organizacija Univerze v Mariboru
(ŠOUM) je, po zgledu različnih evropskih Univerz
in v duhu univerzitetnega mesta Maribor, med 7. in
9. majem 2012 organizirala predavanja na prostem.
Varuhinja je že prvega dne imela predavanje o
človekovih pravicah in duševnem zdravju.

Študentska organizacija
Univerze v Mariboru
(ŠOUM)

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje,
Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Sestanek s predstavniki Inštituta za varovanje
zdravja RS in Zavoda za zdravstveno varstvo o
vprašanjih javnega zdravstva, izvajanja ukrepov
za odkrivanje zdravju škodljivih ekoloških in drugih
dejavnikov ter ukrepov za krepitev, ohranitev
in povrnitev zdravja ljudi. Govorili so tudi o
Varuh človekovih pravic
povezovanju vladnih in nevladnih organizacij v
RS
lokalnih skupnostih in odzivih institucij na ugotovitve
analiz, ki jih javnosti predstavlja civilna družba, o
monitoringu in ukrepanju v primerih, ko iz opravljenih
analiz izhajajo pomembne prekoračitve dovoljenih
vrednosti.

11. 5. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Pogovor varuhinje s Tomažem Gantarjem,
ministrom za zdravje, in Barbaro Jamnik, direktorico
Direktorata za zdravstveno varstvo, o pripravi nove
zdravstvene zakonodaje, podeljevanju koncesij do
uveljavitve novega zakona o zdravstveni dejavnosti,
spremembah zakona o duševnem zdravju,
pedopsihiatrični obravnavi otrok, uporabi posebnih
Dr. Zdenka Čebašek varovalnih ukrepov (PVU) zunaj psihiatričnih
Travnik, varuhinja, Ivan Šelih,
bolnišnic in socialnovarstvenih zavodov, gradnji
namestnik varuhinje, Martina
urgence in prenovi oddelka za hematologijo v UKC
Ocepek in mag. Simona
Ljubljana, delovanju enote za forenzično psihiatrijo
Šemen, svetovalki Varuha
na Oddelku za psihiatrijo (UKC Maribor), strokovnih
in upravnih nadzorih v zdravstvu, spremembah
Zakona o pacientovih pravicah, odprtih vprašanjih
Zakona o zdravilstvu, spremljanju zdravstvenega
stanja prebivalstva na okoljsko ogroženih območjih,
zagotavljanju sredstev za zdravstveno nego v
domovih za starejše in drugih temah s področja.

12. 5. 2012

Grand Hotel
Union,
Ljubljana

21. 4. 2012

7. 5. 2012

10. 5. 2012

17. 5. 2012

24. 5. 2012

KRAJ

Kulturna
dvorana
Beltinci

Maribor

Ljubljana

Zdravilišče
Radenci

Varuh človekovih pravic
RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Strokovno predavanje udeležencem jubilejnega,
20. strokovnega, kulturnega in družabno
vseslovenskega srečanja žensk z rakom dojke Nova
pomlad življenja. Varuhinja je zbrane nagovorila s
strokovnim predavanjem pod naslovom Poznamo
svoje pravice dovolj dobro?.

Društvo onkoloških
bolnikov Slovenije
(predsednica Marija
Vegelj Pirc)

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predstavitev delovanja Varuha in pogovor o
projektu HOPE (European Hospital and Healthcare
Federation), katerega letošnje geslo je starajoči se
pacienti kot izziv za bolnišnice v Evropi (Aging health
workforce – aging patients: multiple challenges for
hospitals in Europe). Pri pogovoru so sodelovali
tudi Stanko Grabljevec, predstavnik UKC Ljubljana,
ter predstavnika HOPE iz Velike Britanije in z
Danskega.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju
z UKC Ljubljana in
predstavnikoma projekta
HOPE

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje na znanstveni konferenci z mednarodno
udeležbo z naslovom Sodobni trendi v celostni
obravnavi pacientov in starostnikov: skupaj
do boljšega zdravja in kakovostnega staranja.
V plenarnem delu je predstavila razmišljanje
o človekovih pravicah in duševnem zdravju
starostnikov.

Alma Mater Europaea
– Evropsko središče
Maribor
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DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in Andreja
Srebotnik ter Robert Gačnik,
svetovalca Varuha

Pogovor z vodstvom Univerzitetnega kliničnega
centra v Mariboru, Oddelka za psihiatrijo, in
ogled Forenzične bolnišnice (FB), v katero naj bi
na podlagi Pravilnika o spremembah Pravilnika
o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega
zdravljenja od 1. 6. do 1. 7. 2012 premestili
obsojence, ki se jim že izvršuje varstveni ukrep v
psihiatričnih bolnišnicah.

Varuh človekovih pravic
RS

31. 5. 2012

UKC Maribor

4. 6. 2012

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, mag. Jure
Markič, svetovalec Varuha,
Tirana, Albanija
in predstavniki institucije
ombudsmana iz Albanije in
Srbije

Udeležba na tristranskem srečanju, namen katerega
je bila izmenjava izkušenj in oblik dela predvsem
pri nadzoru psihiatričnih bolnišnic. Obisk in ogled
psihiatrične bolnišnice št. 5 v Tirani.

Svet Evrope,
Ombudsman Albanije

8. 6. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Ivan Šelih, namestnik
varuhinje, in Andreja
Srebotnik, svetovalka Varuha

Pogovor o začetku delovanje Enote za forenzično
psihiatrijo s predstavniki Ministrstva za pravosodje in
javno upravo, Ministrstva za zdravje in UKC Maribor
(Oddelek za psihiatrijo) o uskladitvi aktivnosti
obeh odgovornih ministrstev ob nameščanju
oseb z izrečenim varnostnim ukrepom obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu.

Varuh človekovih pravic
RS

11. 6. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, mag.
Simona Šemen in Martina
Ocepek, svetovalki Varuha

Srečanje s predstavnicama Zbornice zdravstvene
in babiške nege Slovenije (z Darinko Klemenc,
predsednico, in Moniko Ažman, izvršno direktorico)
ter pogovor o regulaciji poklicev v zdravstvu.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije

Pogovor s prof. dr. Bojanom Zalarjem, vodjo PKL,
izr. prof. dr. Blanko Kores - Plesničar, dr. med., spec.
za psihiatrijo, o problematiki arhivov Psihiatrične
klinike Ljubljana (PKL), Zakonu o duševnem zdravju
(ZDZdr), organizaciji skupnostne psihiatrije, odzivu
na obisk državnega preventivnega mehanizma
(DPM) in potrebah po inštitutu za forenzično
psihiatrijo.

Varuh človekovih pravic
RS

Udeležba na posvetu z naslovom Sodelovanje na
področju duševnega zdravja v Sloveniji – ustanovitev
nacionalne platforme na področju duševnega zdravja
v Sloveniji, na katerem so predstavili dobre prakse
sodelovanja med predstavniki nevladnih organizacij
na področju duševnega zdravja ob sprejemanju
zakona o duševnem zdravju. Nacionalna platforma
je struktura (formalne ali neformalne narave),
v okviru katere različni akterji – kot so NVO,
organizacije uporabnikov, izvajalci storitev, vladni
uradniki in drugi, ki delajo na področju duševnega
zdravja in blagostanja – sodelujejo in razpravljajo.

Šent – Slovensko
združenje za duševno
zdravje v sodelovanju z
Državnim svetom RS

9. 7. 2012

Psihiatrična
klinika
Dr. Zdenka Čebašek Ljubljana,
Travnik, varuhinja
Ljubljana Polje

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Jure Markič, svetovalec
Varuha

10. 9. 2012

Ljubljana

14. 9. 2012

Dom
Dr. Ingrid Russi-Zagožen in
Delovno srečanje delovne skupine MDDSZ za
starostnikov
mag. Jure Markič, svetovalca
demenco (v razširjeni sestavi).
Slovenj Gradec Varuha

Ministrstvo za delo,
družino in socialne
zadeve (MDDSZ)

14. 9. 2012

Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na multidisciplinarnem posvetu o
organizaciji forenzične psihiatrije v Sloveniji.

Slovensko zdravniško
društvo – Združenje
psihiatrov in Enota za
forenzično psihiatrijo
UKC Maribor

14. 9. 2012

Moravske
Toplice

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na 5. Zadravčevih dnevih, v okviru katerih
so govorili o polifarmaciji in komplementarnih
metodah zdravljenja.

Katedra za družinsko
medicino Medicinske
fakultete v Ljubljani

18. 9. 2012

Laško

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na 2. znanstveni konferenci z mednarodno
Visoka šola za
udeležbo s področja zdravstvenih ved, na kateri so
zdravstvene vede Slovenj
govorili o inovativnosti in predstavili primere dobrih
Gradec
praks.
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DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Predavanje na konferenci Duševno zdravje in
skupnost 2012 – aktualne dileme pri izvajanju
Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), o človekovih
pravicah in sprejemu v psihiatrično ustanovo brez
privolitve.

Psihiatrična klinika
Ljubljana

21. 9. 2012

Dr. Zdenka Čebašek Ljubljana Polje
Travnik, varuhinja

29. 9. 2012

Beltinci

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje z naslovom Človekove pravice
in duševno zdravje v okviru strokovnega
izpopolnjevanja z naslovom Zakonodaja v zdravstvu
s poudarkom potreb v zdravstveni in babiški negi.

Strokovno društvo
medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov
Pomurja

9. 10. 2012

UKC, Enota
za forenzično
psihiatrijo,
Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Nenapovedan obisk oddelka oziroma enote
forenzične psihiatrije. Varuhinjo je sprejela oddelčna
zdravnica Angelca Ficko in ji v spremstvu osebja
razkazala oddelek.

Varuh človekovih pravic
RS

Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje študentom Medicinske fakultete o
človekovih pravicah in duševnem zdravju, delu
Varuha, hospitalizaciji brez privolitve pacienta ter
zlorabah in odvisnosti od PAS.

Medicinska fakulteta
Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje varuhinje zdravstvenim delavcem ob
dnevu darovanja organov o vlogi Varuha človekovih
pravic, zlasti v postopkih oblikovanju zakonodaje.

Splošna bolnišnica
Murska Sobota, ECM
Maribor, Slovenija
transplant

25. 10. 2012 Bled

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na mednarodni konferenci Zdravstvo
brez meja, na kateri je namestnik predaval o
uresničevanju pacientovih pravic. Na konferenci
so sodelovali tudi predstavniki Evropskega foruma
za bolnikove pravice, Evropske komisije, projekta
HOPE, European Observatoryja, Mednarodnega
foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih
družb, Zavarovalniškega združenja in Evropskega
sodišča za človekove pravice.

Univerzitetni klinični
center Ljubljana

26. 10. 2012 Ljubljana

Neva Šturm, svetovalka
Varuha

Udeležba na posvetu ob evropskem tednu varnosti
in zdravja pri delu.

Inšpektorat RS za delo
(IRSD)

Splošna
26. 10. 2012 bolnišnica
Novo mesto

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje, in mag. Simona
Šemen, svetovalka Varuha

Udeležba na posvetu o problematiki Romov pri
hospitalizaciji, katerega namen je bil izboljšanje
komunikacije med Romi in bolnišničnim osebjem.
V splošni bolnišnici Novo mesto so za lažje
sporazumevanje ob hospitalizaciji z Romi in
njihovimi otroki pripravili zloženke z navodili o
bolnišničnem redu in jih opremili z besedilom v
romskem jeziku.

Zastopnik bolnikovih
pravic, Novo mesto

9. 11. 2012

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje študentom 3. letnika o človekovih
pravicah in mentalnem zdravju.

Visoka zdravstvena šola
v Celju

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Simona Šemen, svetovalka
Varuha

Udeležba na prvem slovenskem kongresu
integrativne medicine z naslovom Integrativna
medicina v Sloveniji – danes ali šele jutri, v okviru
katere se je več kot 80 udeležencev pogovarjalo o
čedalje širši uporabi integrativnih in komplementanih
metod v medicini.

Alma Mater Europaea,
Evropski center Maribor

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Nagovor udeležencev 5. slovenskega psihiatričnega
kongresa, v okviru katerega so govorili o dostopnosti
psihiatrične oskrbe, omejenih virih financiranja in
Združenje psihiatrov pri
kadrovskem primanjkljaju slovenske psihiatrije.
Slovenskem zdravniškem
Varuhinja je opozorila, da bo imelo varčevanje na
društvu
področju psihiatrije dolgoročno negativne posledice,
z vznikom plačljivih storitev je dostopnost še dodatno
otežena.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na II. nacionalni konferenci o alkoholni
politiki.

Ministrstvo za zdravje RS

Spoznavni obisk enote za forenzično psihiatrijo,
pogovor z vodstvom UKC in enote za forenzično
psihiatrijo, ogled oddelka, pogovor s pacienti.

Varuh človekovih pravic
RS

9. 10. 2012

12. 10. 2012 Murska Sobota

Celje

Hotel Terme
Vivat,
10. 11. 2012
Moravske
Toplice

14. 11. 2012 Portorož

14. 11. 2012

Hotel Golf,
Bled

Mag. Jure Markič in
Oddelek za
Robert Gačnik, svetovalca
23. 11. 2012 psihiatrijo UKC
pri Varuhu, predstavniki
Maribor
hrvaškega DPM
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Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Pogovor s prim. Andrejem Možino, predsednikom
Zdravniške zbornice Slovenije, o tem, kako ZZS
pomaga zdravnikom, in sodelovanju med Varuhom
in ZZS.

Varuh človekovih pravic
RS

29. 11. 2012 Murska Sobota

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na 10. znanstveni konferenci Pomurske
akademsko-znanstvene unije, v okviru katere
je varuhinja govorila o človekovih pravicah v
mentalnem zdravju in psihiatriji.

Pomurska akademskoznanstvena unija (PAZU)

6. 12. 2012

Ljubljana

Tone Dolčič, namestnik
varuhinje

Udeležba na seji Državne komisije za OBMP
(zdravljenje neplodnosti in postopki oploditve z
biomedicinsko pomočjo).

Ministrstvo za zdravje RS

7. 12. 2012

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje za študentke specialne in rehabilitacijske Varuh v sodelovanju s
pedagogike o človekovih pravicah in duševnih
Pedagoško fakulteto v
motnjah.
Ljubljani

18. 12. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Pogovor z Mino Paš, dr. med. (predsednico
Združenja DrogArt), in sodelavcem o uporabi
konoplje v medicinske namene.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na seji Katedre za psihiatrijo na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, v okviru katere je varuhinja
Katedra za psihiatrijo
govorila o spoštovanju in uveljavljanju človekovih
Medicinske fakultete v
pravic na področju psihiatrije in o forenzični
Ljubljani
psihiatriji.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Pogovor s prim. doc. dr. Danico Rotar Pavlič, dr.
med., specialistko splošne medice in predsednico
Odbora za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški
zbornici Slovenije, o vprašanjih sodelovanja med
obema institucijama.

Varuh človekovih pravic
RS

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

26. 1. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje, in
Martina Ocepek, Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Sedemnajsto tematsko srečanje s predstavniki
civilne družbe s področja okolja in prostora.

Varuh človekovih pravic
RS

21. 2. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Martina
Ocepek in Jožica Matjašič,
svetovalki Varuha

Osemnajsto tematsko srečanje s predstavniki civilne
družbe s področja okolja in prostora, na katerem je
mag. Domen Bizjak, glavni inšpektor za javno upravo,
predstavil pristojnosti Inšpektorata za javno upravo
(IJU).

Varuh človekovih pravic
RS
Ustanova Dr. Šiftarjeva
fundacija in Zveza
ekoloških gibanj Slovenije
(ZEG)

26. 11. 2012

KRAJ
Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

19. 12. 2012 Ljubljana

Na sedežu
Varuha
19. 12. 2012
človekovih
pravic RS

Varuh človekovih pravic
RS

6. Okolje in prostor
DATUM

KRAJ

15. 3. 2012

Petanjci

Martina Ocepek, svetovalka
Varuha

Udeležba na okrogli mizi o vodni direktivi in novih
izzivih za Pomurje. Udeleženci so izpostavili
zamude pri izvajanju vodne direktive, problematiko
dolgotrajnosti izdaje dovoljenj na vseh področjih,
težave s sušo in ekoremediacijo.

19. 3. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje,
Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Pogovor s predstavniki Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje o problematiki onesnaževanja Celjske
kotline s težkimi kovinami.

Varuh človekovih pravic
RS

29. 3. 2012

Gornja
Radgona

Martina Ocepek, svetovalka
Varuha

Udeležba na mednarodnem strokovnem posvetu
Sodobni pristopi v komunalni dejavnosti in Forum
varstva okolja.

Iret – Inštitut za
raziskave v energetiki,
ekologiji in tehnologiji in
Zbornica komunalnega
gospodarstva

12. 4. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje, in
Martina Ocepek, svetovalka
Varuha

Devetnajsto tematsko srečanje s predstavniki civilne
družbe s področja okolja in prostora. Mag. Jana
Miklavčič, direktorica Inšpekcije za okolje in naravo,
je s sodelavci predstavila pristojnosti inšpekcije in
tudi nekatere zanimivejše ugotovitve iz njihovega
dosedanjega dela.

Varuh človekovih pravic
RS
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25. 4. 2012

KRAJ
Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje,
Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Sestanek s predstavnikom Ministrstva za kmetijstvo
in okolje glede ureditve vodnih zemljišč.

Varuh človekovih pravic
RS

Varuh človekovih pravic
RS

10. 5. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje,
Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Sestanek s predstavniki Inštituta za varovanje
zdravja RS in Zavodov za zdravstveno varstvo na
temo problematike javnega zdravja. Predstavnice
Varuha je zanimalo, kako ZZV spremlja izvajanje
ukrepov za odkrivanje zdravju škodljivih ekoloških in
drugih dejavnikov ter ukrepov za krepitev, ohranitev
in povrnitev zdravja ljudi. Želele so vedeti tudi, kako
uresničuje svoje naloge povezovanja vladnih in
nevladnih organizacij v lokalnih skupnostih in kako se
odziva na trditve in analize, ki jih v javnosti predstavi
civilna družba. Govorili pa so še o problematiki
monitoringa in ukrepanju ZZV v primerih, ko iz
opravljenih analiz izhajajo pomembne prekoračitve.

22. 5. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek
- Travnik, varuhinja,
mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje,
Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Dvajseto redno mesečno srečanje s predstavniki
civilne družbe s področja okolja in prostora in zatem
novinarska konferenca, na kateri je varuhinja s
sodelavkami predstavila izsledke dosedanjega
sodelovanja in nekatere odprte primere, ki jih
obravnava Varuh na področju okolja in prostora.

Varuh človekovih pravic
RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, mag.
Kornelija Marzel namestnica
varuhinje, Martina Ocepek
in Jožica Matjašič,
svetovalki Varuha

Sestanek z Borisom Kolarjem (predstavnikom
novoustanovljene politične stranke TRS o perečih
okoljskih vprašanjih) o temah, kot so neustrezno
izvajanje zakonodaje, problematika komunalnih
odpadnih voda, izvajanje oziroma implementacija
vodne direktive, problem vožnje z motornimi vozili v
naravnem okolju, raba fitofarmacevtskih sredstev in
učinki na čebele in ostale polinatorje in razpustitev
Sveta za varstvo okolja.

Varuh človekovih pravic
RS in gibanje TRS

Kmetijska šola
Grm, Novo
mesto

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Udeležba na 1. romskem taboru na Dolenjskem in
konferenci o položaju romske skupnosti na Dolenjskem,
na kateri je varuhinja opozorila na premajhno aktivnost
občin pri ureditvi bivanjskih razmer dolenjskih
Romov, o čemer je državnemu zboru predala tudi
posebno poročilo. V njem Varuh predlaga, naj država
odločneje poseže v urejanje omenjene problematike.
V navedenem poročilu je Varuh opisal tudi težave
sosedov romskih naselij, je poudarila varuhinja.

Zveza Romov Slovenije
in Medobčinsko romsko
društvo Romano Gav, ki
zastopa Rome iz Novega
mesta, Škocjana in
Šentjerneja

19. 6. 2012

Ljubljana

Jožica Matjašič, svetovalka
Varuha

Udeležba na konferenci Plana B za Slovenijo:
Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj, katere
Umanotera, Slovenska
namen je bil pozicionirati programe za zeleni razvojni fundacija za trajnostni
preboj kot nosilno razvojno vizijo v slovenski strukturni razvoj
politiki za novo finančno obdobje EU 2014–2020.

27. 6. 2012

Delavski dom,
Zagorje

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in
Martina Ocepek, svetovalka
Varuha

Udeležba na 8. seji Odbora DZ za kmetijstvo,
gozdarstvo, prehrano in okolje, na kateri so osrednjo
pozornost posvetili seznanitvi z reševanjem
čezmerne onesnaženosti z delci PM10 v Sloveniji.

Državni zbor RS

28. 6. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Enaindvajseto tematsko srečanje s predstavniki
civilne družbe s področja okolja in prostora, na
katerem je bil osrednji gost mag. Dejan Židan,
predsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo,
prehrano in okolje, ki je predstavil delo odbora.

Varuh človekovih pravic
RS

11. 6. 2012

12. 6. 2012

10. 7. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek
- Travnik, varuhinja,
mag. Kornelija Marzel,
Murska Sobota namestnica varuhinje,
Martina Ocepek, Jožica
Matjašič in dr. Ingrid RussiZagožen, svetovalke Varuha

Obisk Prekmurja skupaj z ministrom za delo, družino in
socialne zadeve mag. Andrejem Vizjakom. Na Centru
za socialno delo (CSD) Murska Sobota so se seznanili
s potekom izvajanja nove socialne zakonodaje,
socialnim stanjem v regiji ter prostorsko stisko.
Varuh človekovih pravic
Seznanili so se tudi s projektom Romska hiša/Romano RS v sodelovanju z
kher, s katerim želijo Romom omogočiti uspešen
MDDSZ
vstop na trg dela, in izrazili zadovoljstvo z njegovim
izvajanjem. Varuhinja in njeni sodelavci so opravili tudi
nekatere obiske, povezane z vprašanji varstva okolja in
obiskali dom starejših občanov v Murski Soboti.

Letno poročilo Varuha za leto 2011

22

DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Delovno-spoznavni obisk z ministrom za kmetijstvo
in okolje Francem Bogovičem, na katerem so
govorili o nekaterih temah s področja kmetijstva in
okolja, v zvezi s katerimi je Varuh človekovih pravic
prejel pobude. Govorili so o izvajanju Zakona o
vodah, predvsem o postopku in dinamiki izdajanja
dovoljenj v zvezi z rabo vode in vodnimi zemljišči,
problematiki ravnanja z odpadki in onesnaženostjo
okolja ter predvidenih ukrepih ministrstva, delovanju
inšpekcijskih služb, ureditvi področja izpustov
vonja in vzpostavitvi sistema pridobitve pooblastil
za izvajanje trajnih meritev, nadzora in financiranju
meritev.

Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje v sodelovanju
z Varuhom človekovih
pravic RS

13. 7. 2012

Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek
- Travnik, varuhinja,
mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje,
Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

16. 7. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Udeležba na seji parlamentarnega Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, na kateri
so obravnavali spremembe Zakona o varstvu okolja.

Državni zbor RS

8. 9. 2012

Radlje ob Dravi

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Udeležba na slovesnosti pod naslovom Za gozdove
in ljudi, na kateri so govorili o pomenu gozdov in
pravici do zdravega okolja. Namestnica je v imenu
Varuha nagovorila udeležence.

Pahernikova ustanova

4. 10. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Dvaindvajseto tematsko srečanje s predstavniki
civilne družbe s področja okolja in prostora, v okviru
katerega so govorili o ureditvi področja izpustov
vonja. Gostja je bila Jasmina Karba iz Direktorata za
okolje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Varuh človekovih pravic
RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Udeležba na delovnem sestanku in strokovnem
posvetu, na katerem so razpravljali o izvajanju
programa sanacije Mežiške doline. Namestnica je
predstavila ukrepanje Varuha človekovih pravic.

Zavod za zdravstveno
varstvo Ravne na
Koroškem

Udeležba na okrogli mizi na temo varovanja našega
okolja in zdravja z naslovom Svetloba ponoči in
zdravje.

Turistično društvo Slovenj
Gradec

Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Triindvajseto srečanje s predstavniki civilne družbe
s področja okolja in prostora, na katerem je mag.
Renata Zatler, generalna direktorica Direktorata
za upravne procese na Ministrstvu za pravosodje
in javno upravo (MPJU), skupaj s še dvema
sodelavkama predstavila načrtovano delo Službe za
nevladne organizacije pri navedenem ministrstvu.

Varuh človekovih pravic
RS

Jožica Matjašič, svetovalka
Varuha

Udeležba na predstavitvi Kazalniki okolja – promet v
Sloveniji. Kazalnike pripravlja ARSO v sodelovanju z
Evropsko agencijo za okolje. Namen predstavitve je
bil pokazati vpliv prometa na onesnaževanja okolja
ter izvajanje ciljev evropske zakonodaje s področja
okolja in prometa v Sloveniji. V ospredju so bile
vsebine s področja kakovosti zraka, izpustov v zrak
in izpustov toplogrednih plinov.

Agencija RS za okolje
(ARSO)

Martina Ocepek in Jožica
Matjašič, svetovalki Varuha

Štiriindvajseto srečanje s predstavniki civilne družbe
s področja okolja in prostora. Gostja je bila Sandra
Petan - Mikolavčič, direktorica gradbene, geodetske
in stanovanjske inšpekcije, ki deluje v okviru
Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor
(IRSPEP).

Varuh človekovih pravic
RS

Črna na
23. 10. 2012
Koroškem

Knjižnica
Ksaverja
Mag. Kornelija Marzel,
23. 10. 2012
Meška, Slovenj namestnica varuhinje
Gradec

8. 11. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

9. 11. 2012

Sejna soba
Agencije RS
za okolje,
Ljubljana

6. 12. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS
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7. Mednarodna zaščita, delovna razmerja in uprava
DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Pogovor z upravo Luke Koper (z dr. Gregorjem
Veselkom, Tomažem Martinom Jamnikom, Markom
Remsom in Matjažem Staretom) o pravicah
zaposlenih v Luki in izvajalcih pristaniških storitev.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z Luko
Koper

24. 1. 2012

Koper

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje, in Lan
Vošnjak, svetovalec Varuha

3. 2. 2012

Medvode

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Predavanje v okviru programa usposabljanja za
življenjsko uspešnost: O vzpostavljanju partnerskega
odnosa med Varuhom človekovih pravic Republike
Slovenije in zainteresiranimi javnostmi.

Za Jutri, Zavod za
izobraževanje, vzgojo in
svetovanje, direktorica
Hojka Oman

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Pogovor s predstavnikoma Sindikata profesionalnih
igralcev nogometa Slovenije (SPINS) in Sindikata
športnikov Slovenije (SŠS), predsednikom
Dejanom Stefanovićem in svetovalcem Markom
Levovnikom. Varuhinji sta predala t. i. Črno knjigo
vzhodnoevropskega nogometa, raziskavo o hudih
kršitvah pravic nogometašev, ki sta jo slovenska
sindikata pripravila za Mednarodno združenje
profesionalnih igralcev (FIFpro).

Varuh človekovih pravic
RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Kornelija Marzel, namestnica varuhinje

Pogovor z Leonom Janežičem, predstavnikom mobilizirancev v nemško vojsko, o nerešenih vprašanjih,
na katera opozarjajo mobiliziranci: odškodnine
od Republike Nemčije, obeležja umrlim, priznanje
statusa vojnega invalida, resnica o mobilizirancih
v učnih načrtih osnovnih šol, protokol ob državnih
proslavah.

Varuh človekovih pravic
RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Udeležba na 4. nujni seji komisije DZ za peticije,
človekove pravice in enake možnosti, na kateri so
govorili o pravicah delavcev. Udeleženci so ugotavljali,
da problem delavskih pravic ni samo v neustreznem
nadzoru in premajhnem številu inšpektorjev, temveč
predvsem v neizvajanju zakonodaje. Namestnica je
predstavila ugotovitve Varuha, da se mnoge kršitve,
kot so neplačilo plač, prispevkov, zaposlovanje tujcev,
šikaniranje in drugo, pojavljajo iz leta v leto. Nujno je
zagotoviti učinkovit nadzor in ustrezno kaznovalno
politiko kršiteljev.

Varuh človekovih pravic
RS

Kongresni
center
Bernardin,
Portorož

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Udeležba na XI. dnevih delovnega prava in socialne
varnosti, pri čemer so med drugim ugotavljali
nujnost reforme trga dela, govorili o delavcih,
ki delajo preko agencij za posredovanje dela in
katerih položaj je nezadostno urejen. Namestnica je
predstavila ugotovitve Varuha človekovih pravic na
področju delovnih razmerij in pri tem opozorila na
problematiko zaposlovanja tujih delavcev, delavcev
v Luki Koper, na zaposlovanje agencijskih delavcev
in na neodzivnost vlade in državnega zbora ter na
neučinkovitost inšpekcij.

Institut za delovno pravo
pri Pravni fakulteti v
Ljubljani

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek
-Travnik, varuhinja, Tone
Dolčič in mag. Kornelija
Marzel, namestnika
varuhinje, mag. Martina
Jenkole, Ingrid RussiZagožen in Liana Kalčina,
svetovalke Varuha

Pogovor z ministrom za delo, družino in socialne
zadeve mag. Andrejem Vizjakom. Med mnogimi
temami so govorili tudi o novi socialni zakonodaji,
Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, prenovi
seznama telesnih okvar, predvidenih spremembah
delovnopravne zakonodaje (problematika neizplačila
plač, plačila prispevkov za socialno varnost,
pristojnost IRSD in drugo) ter področju urejanja trga
dela (javna dela, subvencije za samozaposlitev,
problematika t. i. agencijskih delavcev, izbris iz
evidence brezposelnih oz. drugih evidenc ...).

Varuh človekovih pravic
RS

20. 2. 2012

12. 3. 2012

26. 4. 2012

28. 5. 2012

5. 6. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Državni zbor,
Ljubljana
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DATUM

KRAJ

OPIS

UDELEŽENCI

ORGANIZATOR

Ministrstvo
za obrambo,
Ljubljana

Pogovor z ministrom za obrambo Alešem Hojsom
in sodelavci. Govorili so o pobudah in vprašanjih
s področja delovnopravnih zadev v pristojnosti
ministrstva, ki jih obravnava varuhinja človekovih
pravic, ter o širših temah s področja varstva
Dr. Zdenka Čebašek
človekovih pravic in človekovega dostojanstva.
-Travnik, varuhinja, mag.
Nekatera vprašanja bo mogoče rešiti s
Kornelija Marzel, namestnica spremembami in dopolnitvami zakonodaje, ki ureja
varuhinje, mag. Bojana Kvas, področje obrambe in delovnopravno področje.
generalna sekretarka, in Lan Varuhinja je še izrazila zadovoljstvo s pozitivnim
Vošnjak, svetovalec Varuha
pristopom ministrstva k reševanju nekaterih
vprašanj, povezanih z Romi, predvsem v naselju
Žabjak. Ministra je tudi obvestila, da je pred kratkim
nenapovedano pregledala prostore za pridržanje
v Slovenski vojski, ter pohvalila urejenost in
vzdrževanje teh prostorov.

Varuh človekovih pravic
RS v sodelovanju z
Ministrstvom za obrambo

13. 9. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, Jernej
Rovšek in mag. Kornelija
Marzel, namestnika
varuhinje, mag. Bojana Kvas,
generalna sekretarka Varuha,
in Liana Kalčina, svetovalka
pri Varuhu

Pogovor z ministrom za zunanje zadeve Karlom
Erjavcem in njegovimi sodelavci, na katerem so
govorili med drugim tudi o poslovanju diplomatskokonzularnih predstavništev (DKP) in delovnopravnih
razmerjih na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Varuh človekovih pravic
RS

25. 9. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, in mag.
Kornelija Marzel, namestnica
varuhinje

Sestanek z dr. Lenartom Škofom, profesorjem na
Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične
študije.

Varuh človekovih pravic
RS

26. 9. 2012

Dr. Zdenka Čebašek Cankarjev
Travnik, varuhinja, in Lan
dom, Ljubljana
Vošnjak, svetovalec Varuha

2. 10. 2012

Senožeče

15. 6. 2012

Udeležba na posvetu o psihosocialnih tveganjih na
delovnem mestu v Sloveniji, v okviru katerega so
Ministrstvo za delo,
govorili o zaposlovanju za določen čas, zaposlovanju družino in socialne
žensk, delu v pozni starosti, izobraževanju
zadeve (MDDSZ)
zaposlenih, stresu ter pogojih za delo.

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Predavanje za člane Lions kluba iz Sežane o
problematiki kršitev pravic iz delovnega razmerja.

Lions klub Sežana

26. 10. 2012 Ljubljana

Neva Šturm, svetovalka
Varuha

Udeležba na posvetu Inšpektorata RS za delo ob
evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu.

Inšpektorat RS za delo
(IRSD)

Na sedežu
Varuha
12. 11. 2012
človekovih
pravic RS

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Sestanek z dr. Lucijo Čok v zvezi z odločitvijo
rektorja o izdajanju strokovne literature preko nove
založbe

Varuh človekovih pravic
RS

Udeležba na seminarju o obvladovanju absentizma,
diskriminacije, trpinčenja in korupcije v delovnem
okolju, kjer je namestnica govorila o spoštovanju
človekovega dostojanstva v delovnih razmerjih.

Komisija za
preprečevanje korupcije
v sodelovanju z Upravno
akademijo Ministrstva
za pravosodje in javno
upravo

29. 11. 2012

Davčna uprava Mag. Kornelija Marzel,
RS, Ljubljana namestnica varuhinje

6. 12. 2012

Na sedežu
Varuha
človekovih
pravic RS

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja, mag.
Kornelija Marzel, namestnica
varuhinje, Lan Vošnjak,
Nataša Kuzmič in Liana
Kalčina, svetovalci Varuha

Novinarska konferenca ob izidu brezplačnega biltena
Varuh človekovih pravic
Varuh – kako zavarovati svoje pravice, ki ga je Varuh
RS
posvetil uveljavljanju pravic iz dela.

6. 12. 2012

Komisija za
preprečevanje
korupcije,
Ljubljana

Dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja

Slavnostni nagovor na posvetu Etika in zdravo
delovno okolje – absentizem, korupcija in zaščita
posameznika.

Komisija za
preprečevanje korupcije

Mag. Kornelija Marzel,
namestnica varuhinje

Udeležba na 9. seji Komisije za peticije ter za
človekove pravice in enake možnosti, v okviru
katere so se med drugim seznanili s Poročilom
o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v
Sloveniji.

Komisija DZ za petice ter
za človekove pravice in
enake možnosti

7. 12. 2012

Državni zbor,
Ljubljana

Letno poročilo Varuha za leto 2011

25

Letno poročilo
Varuha človekovih pravic
Republike Slovenije
za leto 2012
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