
VAŠE IME
Vaš naslov
Vaše mesto

Kraj, datum

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska cesta 56
1109 Ljubljana
ZADEVA: POBUDA ZA OPRAVO SLUŽBENEGA NADZORA NAD DELOM XXXXXXXXX
ali
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
ZADEVA: POBUDA ZA OPRAVO SLUŽBENEGA NADZORA NAD DELOM XXXXXXXXX
ali
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Dunajska 56
1000 Ljubljana
ZADEVA: Prijava nezakonitega  oz. neetičnega ravnanja

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) (oz. minstrstvo, KPK) se obračam spodaj podpisani XXXXXX, s 
pobudo, ki jo vlagam v zvezi z  XXXXXX zadevo, ki se je na Okrajnem sodišču v XXXXX vodila pod opr. št. XXXX/20XX v 
kateri sem nastopal kot XXXXXX.  
Uvodoma bi želel izpostaviti, da je pred omenjenim XXXXX postopkom  opr. št. XXX/20XX in ostalimi XXXXXX 
postopki med mano in bivšo ženo XXXXX potekala pravda zaradi razveze zakonske zveze, dodelitve otroka v varstvo 
in vzgojo, določitve stikov in preživnine pred Okrožnim sodiščem v XXXXXX (CSD, sodišču, tožilstvu, policijski postaji), 
kjer sem skozi celoten postopek čutil, da sem kot oče oz. moški diskriminiran, v podrejenem položaju glede 
starševskih pravic napram bivši partnerki kot materi. Sina nisem videl že od XXXX saj mi bivša soproga stike vseskozi 
preprečuje, s čimer se otroku povzroča nepopravljiva škoda.
Predmet moje pobude je nezakonito ravnanje XXXXXXX (CSD delavke, sodnice, tožilke, policista), ki so ji bile na 
Okrajnem sodišču (CSD, sodišču, tožilstvu, policijski postaji) XXXXX dodeljene XXXX zadeva  opr. št. XXX/20XX  in je v 
citiranih postopkih tudi XXXXX.

VAŠ PODROBEN OPIS DISKRIMINACIJE, KRŠITVE ZAKONA, ITD. 

Varuhinjo človekovih pravic zato prosim za ukrepanje v okviru pristojnosti ter za oceno ravnanj XXXXXXXX. Ocenju-
jem namreč, da obstajajo razlogi, ki bi lahko bili predmet službenega nadzora nad delom XXXXXXXX, zato predlagam, 
da Varuhinja človekovih pravic predsedniku Okrajnega sodišča v XXXXXX na podlagi prvega odstavka 79. b člena Za-
kona o sodniški službi (če poznate zakon, drugače se pozanimajte pri odvetniku) poda pobudo za opravo službenega 
nadzora nad delom XXXXXXXXX v izvršilni  zadevi opr. št. XXXX/20XXX.

S spoštovanjem,

 VAŠE IME
Priloga:


