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Places of deprivation of liberty in 
Slovenia

1 home for aliens
1 asylum home
54 police stations with detention premises
13  prisons (1400)
88 retirement homes (with special social 
homes)
6 psychiatric institutions
others



Začetek dela DPM – 2008 (marec)

začetek sodelovanja z zunanjim 
ekspertom – 2009
prim. BOBEN BARDUTZKY, dr. 
med.spec.psihiatrije
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Oddelek za zdravljenje odvisnosti
Olga Ursič Perhavec, prof. pedagogike in 
psihologije
Brez javnega poziva, osnova izkušnje -
kritika



Sodelovanje pri obiskih

Predhodna selekcija
Le pri nekaterih obiskih, finančna sredstva
2012 – 6 obiskov z zdravnikom (5 
zaporov, 1 center za tujce), 3 drugi ekspert 
(vzgojni zavodi) – skupaj 46 obiskov DPM



2013
Javni poziv za sodelovanje

Revija ISIS, glasilo Zdravniške 
zbornice Slovenije– februar 2013

Spletna stran Varuha



Pravilnik o javnem naročanju
Poslovnik Varuha človekovih pravic
Strokovna pomoč za ugotovitev, 
razjasnitev ali presojo določenih dejstev 
oziroma strokovno znanje, ki ga Varuh 
nima pri njegovih obiskih krajev, kjer so 
nastanjene osebe, ki jim je bila odvzeta 
prostost



Način dela: odredbe in navodila Varuha, 
sodelovanje pri obisku in v pisni obliki 
podajanje odgovorov na vprašanja Varuha 
ter svojih ugotovitev zlasti o ustreznosti 
zdravstvenega varstva in ravnanja z 
osebami, ki jim je odvzeta prostost
6000 EUR
40 EUR za vsako uro obiska, 200 EUR za 
poročilo, potni stroški



Pogodba o sodelovanju
Pogoji: Zdravnik, specialist psihiatrije ali 
kirurške stroke, 8 let delovnih izkušenj, 
dve leti izkušenj pri delu v zaporih ali 
zaprtih oddelkih zdravstvenih in socialnih 
zavodih
Znanje slovenskega in angleškega jezika
Nekaznovanost



Max. 4 kandidati
Izjava - o sodelovanju po navodilih 
Varuha, po predpisih o varovanju osebnih 
in zaupnih podatkov



Doc. dr. Milan Popovič, dr. med., spec. 
splošne kirurgije
Prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. spec. 
psihiatrije





Plan 2013

Dr. Pregelj – 7 obiskov (1 psih. Bolnišnica, 
2 zapora, 4 socialnovarstveni zavodi)
Dr. Popovič – 2obiska (2 zapora) 



Pogodba o sodelovanju
pooblastilo
Izjava o vpogledu v zdravstveni karton
Navodila 
Soglasje??
Vprašanje nepristranskosti?
Čas obiska eksperta?
Stališča eksperta-stališča DPM


