
Kadar se znajdeš v postopkih ali 
zadevah (na centru za socialno 
delo, sodišču ali šoli), ki bodo 
vplivale na tvojo prihodnost in bi 
rad povedal svoje mnenje.
Npr. ko se odloča o tem, kje in 
s kom boš živel, s kom boš še 
preživljal svoj čas, koga želiš 
srečevati in koga ne ali v drugih 
postopkih in zadevah, ki lahko 
kakor koli drugače spremenijo 
tvoje življenje.
Pomembno je, da zagovornika 
dobiš čim prej, ko nastane 
problem.

Če želiš zagovornika, lahko sam 
pokličeš Varuha človekovih pravic 
na telefonsko številko 080 15 30 
ali pišeš na e-naslov  
zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si, 
lahko pa nas tudi obiščeš na 
Dunajski 56 v Ljubljani. To lahko 
v tvojem imenu stori tudi nekdo 
drug. Pogovorili se bomo in skupaj 
ugotovili, ali ti lahko pomaga 
zagovornik.

Z zagovornikom se bosta 
skupaj dogovorila, kje se 
bosta srečevala. Srečanja 
vedno potekajo v bližini 
kraja kjer prebivaš, v mirnem 
prostoru, ki je primeren za 
pogovore (npr. v prostorih 
šole, mladinskih centrih ali 
knjižnicah), ne smejo pa biti 
to stanovanjski prostori. 

Odgovorili ti bomo iskreno. 
Zagovornik ne more 
zagotoviti, da bodo uresničene 
vse tvoje želje, ki jih boš 
izrazil. Lahko pa ti zagotovi, 
da bo naredil vse, da se 
bodo z njimi seznanili tisti, ki 
odločajo o tebi. Le tako bodo 
lahko pri odločanju vedeli, kaj 
si želiš tudi ti, in te upoštevali, 
če bodo presodili, da je to, kar 
si želiš, res najboljše zate.

Zagovornika dobiš najhitreje, če 
se s tem strinjajo tudi tvoji starši. 
Njihovo soglasje ni tvoja skrb, 
zanj poskrbi Varuh. Če se starši s 
tem ne bodo strinjali, so možni 
še drugi načini, da lahko dobiš 
zagovornika.
Če si starejši od 15 let, sam 
odločaš, ali želiš zagovornika, in 
soglasje staršev ni več potrebno.

KAJ DELA 
ZAGOVORNIK 
OTROKA?

Zagovornik se bo s tabo večkrat 
srečal in pogovarjala se bosta o 
tem, kako se počutiš, kaj si želiš 
in kaj bi rad sporočil odraslim 
(staršem, drugim odraslim v šoli, 
na centru za socialno delo, na 
sodišču itd.).
Na razumljiv način ti bo pojasnil 
vse, kar te zanima o postopkih, 
v katerih odrasli sprejemajo 
pomembne odločitve o tebi.
Če želiš, lahko svoje mnenje 
napišeš, zagovornik pa poskrbi, da 
se z njim seznanijo osebe, ki jih ti 
določiš.
Če želiš, te lahko spremlja na 
pogovor k osebam, ki odločajo o 
tvoji prihodnosti.

KAKO DO 
ZAGOVORNIKA?

ALI SE MORAJO 
Z ODOBRITVIJO 
ZAGOVORNIKA 
STRINJATI TUDI 
STARŠI?

KJE SE BOVA Z 
ZAGOVORNIKOM 
SREČEVALA?

ALI BO 
ZAGOVORNIK 
URESNIČIL VSE 
MOJE ŽELJE?

KDAJ MI 
ZAGOVORNIK 
LAHKO 
POMAGA?

KOLIKO 
MORAM 
BITI STAR, 
DA LAHKO 
POVEM SVOJE 
MNENJE?

Tvoja pravica je, da izraziš svoje 
mnenje o stvareh, ki so zate 
pomembne, ne glede na tvojo 
starost. Lahko ga izraziš sam ali 
prek osebe, ki ji zaupaš. Vsem 
otrokom (do 18. leta starosti) 
je v Sloveniji dana možnost, da 
mnenje izrazijo prek zagovornika 
otroka, ki mnenje otroka 
prenese pristojnim organom in 
institucijam, ki odločajo o njegovih 
pravicah in koristih.
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Kakšno je 
trenutno vreme v 
tvojem lajfu?
a. Večinoma jasno.  

(0 točk)
b. Večinoma oblačno z 

občasnimi nevihtami.  
(3 točke)

c. Orkan, tornado in 
poplave 24/7.  
(5 točk)

Tvoji najbližji odrasli  
(starši ali skrbniki):
a. So (večinoma) kul  

in me razumejo.  
(0 točk)

b. 5 minut prijatelji,  
5 minut sovražniki …  
(3 točke)

c. Me sploh ne  
razumejo in tega  
niti ne poskušajo.  
(5 točk)

Kako pogosto izraziš 
mnenje o stvareh, ki so 
zate pomembne? 
a. Pogosto in običajno me 

odrasli tudi poslušajo in 
upoštevajo.  
(0 točk)

b. Občasno, saj me odrasli 
največkrat ne upoštevajo.  
(3 točke)

c. Nikoli, saj me odrasli še 
nikoli niso upoštevali.  
(5 točk)

Kdo odloča o tvoji 
prihodnosti?
a. Jaz (po posvetovanju 

z odraslimi, ki jim 
zaupam). (0 točk)

b. Rad bi večkrat odločal 
sam, pa me pogosto ne 
upoštevajo. (3 točke)

c. Vedno odločajo drugi 
namesto mene. (5 točk)

Si se znašel v postopkih 
(npr. ko se odloča o tem, 
kaj bo s tabo v prihodnje, 
kje in s kom boš živel, koga 
želiš srečevati in koga ne 
itd.), ki bodo vplivali na 
tvojo prihodnost? Si že 
povedal svoje mnenje?

a. Ne, nisem v takšni 
situaciji. (0 točk)

b. Sem, vendar mojega 
mnenja niso razumeli niti 
upoštevali. (3 točke)

c. Sem, rad bi povedal svoje 
mnenje, pa me nihče nič 
ne vpraša. (5 točk)

Ali veš, kako je na  
centru za socialno delo 
ali na sodišču?
a. Ne, še nikoli nisem bil 

tam. (0 točk)
b. Da, vem, kako je.  

(3 točke)
c. Ne, ampak najbrž bom 

moral kmalu tja. (5 točk)

Rezultati: 
0–11 točk 
Trdno sediš v svojem sedlu 
in zagovornika trenutno ne 
potrebuješ!
Trenutno v svojem življenju 
nimaš večjih težav z 
odraslimi okoli sebe, saj te: 
a. pustijo pri miru, kar je 

točno to, kar si želiš, 
b. te poslušajo, ko je 

pomembno, in 
c. te tudi upoštevajo! 

Če se ne strinjaš, reši kviz 
še enkrat.

12–19 točk
Kje je kdo, ki ima rešilno 
vrv? Morda jo ima 
zagovornik? 
Nekaj je, kar ti ne da miru. 
Kar se trenutno dogaja 
v tvojem življenju, ni 
potrebno, da se do konca 
odvije brez tebe … Pravico 
imaš, da v postopkih (npr. 
na centru za socialno delo, 
sodišču ali šoli) tudi ti poveš 
svoje mnenje o stvareh, 
ki so zate pomembne, in 
odločaš o svoji prihodnosti. 
Morda ti lahko pomaga 
zagovornik.

20–30 točk
Zdi se, da potrebuješ 
zagovornika! 
V tvojem življenju se verjetno 
dogajajo pomembne stvari. 
Tudi če še nisi polnoleten, 
imaš pravico, da v postopkih 
(npr. na centru za socialno 
delo, sodišču ali šoli) tudi ti 
poveš svoje mnenje o stvareh, 
ki so zate pomembne in 
vplivajo na tvojo prihodnost. 
Pri tem ti lahko pomaga 
zagovornik.

KDAJ MI 
ZAGOVORNIK 
LAHKO 
POMAGA?

S KOM BOM 

ŽIVEL?

KVIZ ALI POTREBUJEM 
ZAGOVORNIKA?

1. 

5. 

4. 2. 3. 

6. 

Če si zbral več kot 15 točk, 
predlagamo, da prebereš 
vprašanja in odgovore o 
zagovorništvu na drugi strani,  
za še več informacij pa pokliči  
na telefonsko številko 080 15 30 
ali piši na e-naslov 
zagovornistvo-otrok@varuh-rs.si.

ODLOČAJO O 
TEBI NA CENTRU ZA SOCIALNO 
DELO, SODIŠČU ALI ŠOLI?

BI RAD 
POVEDAL 
SVOJE 
MNENJE?

Kje in s kom boš živel, 
s kom boš še preživljal 
svoj čas, koga želiš 
srečevati in koga ne 
ali v drugih postopkih 
in zadevah, ki lahko 
kakor koli drugače 
spremenijo tvoje 
življenje.

KJE BOM 
ŽIVEL?


