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PRAVNI CENTER ZA VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 OPIS DEJAVNOSTI 

 

Pravni center za varstvo človekovih pravic je neprofitni zavod zasebnega prava, ki je pričel z 

delovanjem v aprilu 2013. Zavod je ustanovljen z namenom zagotavljanja pravne pomoči socialno 

ogroženim osebam, širjenjem pravne kulture v lokalnem okolju, podpori lokalnim nevladnim 

organizacijam ter pomoči posameznikom pri varovanju človekovih pravic. 

  

Osnovna dejavnost centra je pravno svetovanje in nudenje koristnih informacij uporabnikom 

v primerih kršitev ustavno zagotovljenih človekovih pravic, pri čemer je velik del delovanja 

zavoda usmerjen v nudenje pravne pomoči socialno ogroženim osebam.  

Pravno pomoč in podporo nudimo predvsem diskriminiranim skupinam in jim s strokovnimi pravnimi 

nasveti pomagamo razrešiti krivični položaj. 

Pravni center za varstvo človekovih pravic izvaja tudi nekatere druge dejavnosti, in sicer: 

- aktivno ozaveščanje v boju proti trgovini z ljudmi, 

- varstvo potrošnikov, 

- širjenje informacij o Evropski uniji, 

- svetovanje in pomoč pri prijavljanju na domače in evropske razpise, 

- podporno okolje za lokalne nevladne organizacije, 

- izvajanje strokovnih seminarjev in izobraževalnih delavnic. 
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Vizija Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je postati spodbudno, podporno okolje za 

zagotavljanje pravne varnosti v lokalnem okolju, kakor tudi na državnem nivoju. Zaposleni in 

sodelujoči na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic so strokovnjaki z različnih pravnih 

področij ter z izrazito razvitim socialnim čutom, kar je nujno potrebna osebnostna lastnost pri 

izvajanju tovrstnih dejavnosti. 

Glavna naloga centra je torej nuditi kakovostno pravno svetovanje, pri katerem v ospredju 

ostaja pomoč pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi 

prizadevanje za utrditev pravne in socialne države. 

 

A. Pravno svetovanje in nudenje informacij v primeru kršitev človekovih pravic 

 

Osnovna dejavnost Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je pravno svetovanje in 

nudenje informacij v primeru kršitev človekovih pravic. Uporabnikom nudimo strokovno pravno 

pomoč pri reševanju težav predvsem z družinskega, izvršilnega, delovnega prava in prava socialne 

varnosti. 

Na zavodu se zavedamo težke socialne situacije posameznikov in ogroženih skupin prebivalstva, 

zato je velik del  delovanja Pravnega centra za varstvo človekovih pravic usmerjen prav v pomoč 

osebam, ki si zaradi socialne stiske ne morejo privoščiti dragih pravnih storitev. Socialno ogroženim 

uporabnikom storitev s tem namenom nudimo brezplačno pravno svetovanje in jim s strokovnimi 

nasveti pomagamo pri reševanju pravnih zagat, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. 

Pravno svetovanje, ki ga nudimo na centru, obsega preučitev problema in podaja ustrezne 

pravne rešitve, pregled pravne dokumentacije, sestava mnenja in pravnih listin, pomoč pri 

izpolnjevanju obrazcev, razlaga zakonodaje in postopkov ipd. 
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V primerih kršitev pravic posameznika s strani države ali drugih posameznikov, uporabnikom 

pomagamo z informacijami, na kakšen način naj postopajo v primeru kršitev in na katere organe se 

lahko v takšni situaciji obrnejo. Poleg tega je izjemnega pomena, da se prizadetim in oškodovanim 

uporabnikom razloži pravne postopke, ki bodo potrebni v prihodnosti za dosego pravične rešitve ter 

se jih opozori na morebitne roke v takšnih postopkih. 

Delo v centru temelji na visokih strokovnih kriterijih, v skladu z načelom poštenosti in 

neodvisnosti.   

 

B. Boj proti trgovini z ljudmi 

 

Trgovina z ljudmi kot svetovni fenomen, katerega razsežnosti presegajo nacionalno umestitev, 

zahteva pozornost ne samo vladnih, temveč tudi nevladnih organizacij. Ravno zaradi pomanjkanja 

zavedanja o problematiki tako v lokalnem okolju kot tudi na nacionalnem, smo se na Pravnem 

centru za varstvo človekovih pravic odločili, da bomo del svojega časa namenili tudi boju trgovini z 

ljudmi. 

Ozaveščanje o pojavu kot preventivni ukrep boja proti pojavu je bistvenega pomena za 

prepoznavanje pojava in ustreznega ukrepanja v ključnih situacijah. Predvsem je 

pomembno, da se z ozaveščanjem zavzame že otroke in mladostnike, ki spadajo pod rizično 

skupino, saj so zaradi naivnosti in nevednosti lahko hitro žrtve izkoriščanja in zlorab. Na 

zavodu tako redno potekajo ozaveščevalne akcije v obliki predavanj, delavnic, seminarjev in 

predstavitev problematike širši javnosti prek spleta, medijev, gradiv itd. 
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C. Varstvo potrošnikov 

 

Potrošnika in njegove pravice varuje izčrpna zakonodaja, vendar pa zaradi nizke stopnje 

osveščenosti potrošnikov vsakodnevno prihaja do številnih kršitev potrošniških pravic. Na Pravnem 

centru za varstvo človekovih pravic potrošnikom s pravnimi nasveti pomagamo pri uresničevanju 

potrošniških pravic. Poleg tega si z ozaveščevalnimi akcijami in drugimi aktivnostmi prizadevamo 

povečevati zavedanje potrošnika o njegovih pravicah in s tem v lokalnem okolju vplivati na 

zmanjšanje kršitev s strani ponudnikov blaga in storitev.   

 

D. Širjenje informacij o Evropski uniji 

 

Z dnevom vstopa v Evropsko unijo smo kot evropski državljani sprejeli skupek novih pravil in 

pridobili nekatere pravice, ki jih  državljani nečlanic nimajo. Širjenje informacij o prednostih in 

priložnostih, ki jih ponuja Evropa, je bistvenega pomena tako za državljane kot za državo.  

Na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic lahko vsak pridobi ustrezne informacije o pravicah 

in dolžnostih, ki izhajajo iz pristopa k Evropski uniji, o evropskih institucijah ter o možnostih 

pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev.  Z organiziranjem delavnic in seminarjev o aktualnih 

temah, ki zadevajo Evropsko unijo in evropskega državljana želimo približati Evropo ljudem in 

povečati občutek pripadnosti. 
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E. Svetovanje in pomoč pri prijavljanju na domače in evropske razpise 

 

Neprofitne organizacije in posamezniki velikokrat potrebujejo finančno podporo za svoje projekte, 

vendar so za uspešno prijavo projekta na razpis nujno potrebna določena znanja. Ravno zaradi 

tega na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic pomagamo tako posameznikom kot tudi 

nevladnim organizacijam pri iskanju ustreznih razpisov, postopkih prijave na razpise in pripravi 

razpisne dokumentacije.  

 

F. Izobraževanje 

 

Pravniki Pravnega centra za varstvo človekovih pravic smo pripravili več izobraževalnih modulov z 

različnih področij, s katerimi se na centru ukvarjamo, saj želimo svoje znanje predstaviti širši 

javnosti. Ozaveščanje o varstvu potrošnika, o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi, socialnem 

podjetništvu, možnostih Evropske unije ter o osnovah prava in državnega ustroja je izrednega 

pomena tako za posameznika, kakor tudi za družbo. Preko predavanj, delavnic in strokovnih 

seminarjev skrbimo za širjenje znanja med mladimi ter strokovno in širšo javnostjo.    

 

G. Podporno okolje NVO 

 

Pravni center za varstvo človekovih pravic nudi podporo tudi nevladnim organizacijam v lokalnem 

okolju, saj je za delovanje organizacije potrebno določeno pravno znanje. Poleg strokovnega 

pravnega svetovanja glede vprašanj ustanovitve in vodenja organizacije, priprave pravnih aktov in 

pogodb, nevladnim organizacijam nudimo tudi pomoč pri vodenju sej organov.  

 


