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- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - 
 

poročilo 
o opravljenem obisku 

na lokaciji 
 

POLICIJSKA POSTAJA DOMŽALE   
 

 

Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) v okviru izvajanja nalog in 

pooblastil po Zakonu o ratifikaciji opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim 

ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/2006) v vlogi državnega preventivnega mehanizma (v 

nadaljevanju: DPM) obiskuje kraje odvzema prostosti. V skupini, ki izvede obisk, poleg predstavnikov Varuha 

praviloma sodeluje(jo) tudi predstavnik(i) pogodbenih nevladnih organizacij ter občasno tudi neodvisni izvedenci 

medicinske in drugih strok in prevajalci. Pravna podlaga za opravljanje nadzorov s strani DPM je predstavljena na 

spletni strani Varuh kot državni preventivni mehanizem. 

 

Pričujoče poročilo vsebuje le bistvene ugotovitve o obisku s predlogi za izboljšanje razmer oziroma odpravo 

nepravilnosti. Izdelano je bilo na podlagi poročila o obisku DPM in odzivnega poročila pristojnih. Namenjeno je 

objavi na spletni strani Varuha. 

 
Osnovni podatki o lokaciji: 
 
► Tip lokacije: policijska postaja (PP).  
 
► Kategorije oseb, ki jim je bila odvzeta prostost: osebe v policijskem pridržanju.1 
 
► Uradna zmogljivost in dejanska zasedenost lokacije na dan obiska: vsa pridržanja se 
izvajajo v Centru za pridržanje Ljubljana.2  
 
 
Potek obiska in priprava poročila: 
   
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 3. 11. 2016.3 
   
► Skupina za obisk: en predstavnik Varuha (svetovalec Varuha) ter en predstavnik 
pogodbene nevladne organizacije (SKUP – Skupnost privatnih zavodov).  
 
► Vsebina obiska: sprejela sta nas dežurna policistka in nato komandir ter pomočnik 
komandirja, s katerima smo opravili pregled prostorov PP, pregled dokumentacije nekaj 
naključno izbranih primerov pridržanj in zaključni pogovor. 

                                                 
1
 V letu 2016 (v času od 1. 1. 2016 pa do 3. 11. 2016) so policisti te PP odredili 35 pridržanj. 

2
 Do prevoza pridržane osebe v CZP se osebo namesti v eno izmed govorilnic v hodniku nasproti 

dežurnega policista, označeno s št. 25 in št. 26. 
3
 Prejšnji obisk te PP je bil opravljen 12. 12. 2014.  

http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-varuha/varuh-kot-drzavni-preventivni-mehanizem/
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   ► Poročanje: poročilo o obisku je bilo poslano na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) 
15. 11. 2016, skupaj s predlogom, da ga obravnava in nam v roku 30 dni sporoči morebitna 
stališča glede naših ugotovitev; tozadevni odgovor smo s strani organa prejeli 7. 12. 2016, 
torej 22. dan po odpremi.  
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   ► predlog DPM    ► odziv pristojnih 

  

DPM: ponovno smo predlagali, da se v 
okviru finančnih zmožnosti proučijo 
možnosti za ustrezno prenovo prostorov 
za pridržanje.4 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se v vsaj enega 
izmed prostorov (ali številka 25, ali 
številka 26) namesti ažuriran seznam 
odvetnikov. 
Prav tako smo predlagali, da se oba 
prostora (številka 25 in številka 26) 
izobesi veljaven plakat MNZ o pravicah 
pridržane osebe.5 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se prouči 
možnost, da se soba za zaslišanje 
opremi z video nadzornim sistemom 
oziroma da se PP zagotovi opremo za 
avdio-video snemanje zaslišanj. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se nabiralnik za 

MNZ: sporočamo, da PP Domžale deluje 
v najetih prostorih, zato posegi v smislu 
obnove prostorov za pridržanje trenutno 
niso predvideni. Vsa pridržanja se 
izvajajo v Centru za pridržanje Ljubljana, 
ki pridržanim osebam zagotavlja najvišje 
standarde postopka. Prav tako ni 
operativnih potreb za obnovo navedenih 
prostorov.   
 
MNZ: sporočamo, da je bil ažuriran 
seznam odvetnikov takoj nameščen v 
prostor za zaslišanje, kjer se dejansko 
sprejme pridržana oseb. Če bo zaradi 
zasedenosti tega prostora oseba, ki ji je 
bila odvzeta prostost, čakala v 
govorilnicah, označenih s številkama 25 
in 26, pa bomo po potrebi navedeni 
seznam odnesli tja. V obeh prostorih 
smo stara plakata s pravicami oseb, ki 
jim je odvzeta prostost, zamenjali z 
novimi plakati, na katerih so naštete vse 
pravice.   
 
MNZ: sporočamo, da na PP Domžale 
trenutno niso predvidene vgradnje 
dodatnih kamer, vsekakor pa 
razpolagamo z opremo za avdio in video 
snemanje zaslišanj.   
 
 
MNZ: sporočamo, da smo nabiralnik za 

                                                 
4
 PP sicer še vedno razpolaga z dvema prostoroma za krajše pridržanje (do 12 ur), ki sta v kletnih prostorih, 

dostop do njiju pa je mogoč po stopnicah mimo dežurnega policista in neposredno z vozilom z dvorišča, vendar 

se vsa odrejena pridržanja izvršijo v Centru za pridržanje Ljubljana, posledično pa PP tudi ne hrani suhih 

obrokov, niti ne zagotavlja toplih obrokov. Prostora za pridržanje, označena s številko 1 in 2, se žal vse od 24. 1. 

2012 ne uporabljata zaradi neustreznih pogojev za izvedbo pridržanja, kar je jasno označeno na vhodnih vratih 

obeh prostorov. DPM ugotavlja, da torej ni bilo realizirano sporočilo iz odzivnega poročila številka 070-

3/2015/5 (2017-06), v katerem je bilo sporočeno, da je prenova prostorov za pridržanje na PP Domžale že 

načrtovana, realizacija pa je vezana na zagotovitev finančnih sredstev v letu 2015. 
5
 Sprejem in razgovor s pridržano osebo ter pogovor med pridržano osebo in odvetnikom se še vedno izvaja v 

dveh prostorih, ki se nahajata neposredno ob vhodu na PP na levi strani in sta označena s številko 25 in 26. 

Prostor številka 25 je bil v času našega obiska opremljen s predalnikom, stolom in belim plakatom MNZ o 

pravicah pridržane osebe. Poleg naravne svetlobe prostor mogoče osvetliti še z umetno svetlobo. Prostor številka 

26 pa je bil v času našega obiska opremljen z mizo, stolom in rumenim plakatom MNZ o pravicah pridržane 

osebe, pri čemer osvetljenost zagotavlja zgolj umetna svetloba. 

Prostora se uporabljata za sprejem in razgovor s pridržano osebo, v njima pa nismo našli ažuriranega seznama 

odvetnikov, s pomočjo katerega pridržana oseba lahko učinkovito izvršuje svojo ustavno pravico do obrambe. 

Nadalje sta v obeh omenjenih prostorih nameščena zastarela plakata MNZ s pravicami pridržane osebe, ki ne 

vsebujeta vseh pravic, ki pridržani osebi pripadajo po trenutni kazensko-procesni zakonodaji. 
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anonimno oddajanje pripomb in pohval 
prestavi na zunanjo stran PP (npr. pred 
vhodom).6 
 
 
DPM: predlagali smo, da se policiste 
Centra za pridržanje v Ljubljani opozori 
na pravilno vnašanje popravkov v uradne 
obrazce, potrebne za izvedbo pridržanj.7 
Prav tako smo predlagali, da se policiste 
opozori na pravilno vnašanje popravkov v 
uradne obrazce, potrebne za izvedbo 
pridržanj.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anonimno oddajanje pripomb in pohval 
prestavili na zunanjo stran objekta, in 
sicer ob zvonec.   
 
 
MNZ: sporočamo, da bodo policisti PP 
Domžale ter Centra za pridržanje 
Ljubljana opozorjeni na pravilno 
vnašanje popravkov v obrazce za 
izvedbo pridržanj.   
 
 
 
 
  

 

                                                 
6
 Nabiralnik za anonimno oddajanje pripomb in pohval je bil sicer ustrezno označen, vendar posameznikom ne 

omogoča anonimnosti, saj je nameščen znotraj PP, v neposredni bližini okenca dežurnega policista. 
7
 Pri pregledu pridržanja (7. do 8. 3. 2016 začetek postopka ob 20.30 uri, pridržanje odrejeno med 21.25 do 7.20 

ure, na 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa) je bilo ugotovljeno, da je bil v Centru za pridržanje 

Ljubljana v obrazcu »Potrdilo o odvzetih predmetih pridržani osebi« opravljen popravek v rubriki »Zaključeno 

pod zaporedno številko ___«, pri čemer pa ni evidentirano kdo je popravek opravil. 
8
 Pri pregledu pridržanja (17. do 19. 9. 2016 začetek postopka ob 16.45 uri in pridržanje odrejeno med 16.50 do 

10.30 ure, na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku) je bilo s pregledom obrazca 

»Izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni zaznamek ugotovljeno, da bilo v rubriki »opravila med 

pridržanjem/zadržanjem« opravljeno več popravkov zapisov (tudi s korektorjem »EDIGS«), pri čemer pa ni 

evidentirano, kdo je popravke opravil. 


