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- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - 
 

poročilo 
o opravljenem obisku 

na lokaciji 
 

PREVZGOJNI DOM RADEČE 
 

 

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: prevzgojni dom za mladoletnike (v nadaljevanju: PD Radeče).1  
 
► Kategorije oseb, ki jim je bila odvzeta prostost: mladoletniki z vzgojnim ukrepom 
oddaje v prevzgojni dom. 
 
► Uradna zmogljivost in dejanska zasedenost lokacije na dan obiska: uradna 
kapaciteta doma je 47 mladoletnikov in mladoletnic (za 42 mladoletnikov in za pet 
mladoletnic). Na dan našega obiska je bilo v Zavodu po spisku 29 mladoletnikov z izrečenim 
vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom (ob prejšnjem kontrolnem obisku pa 23) in ena 
mladoletnica. Dejansko je bilo prisotnih 24 mladoletnikov in ena mladoletnica (štirje so bili 
namreč na begu). Med mladoletniki2 je bilo šest Romov in en z neurejenim državljanstvom.  
 
 
Potek obiska in priprava poročila: 
   
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 19. 4. 2017.3 
   
► Skupina za obisk: dva predstavnika Varuha človekovih pravic RS (oba svetovalca 
varuha) ter dva predstavnika pogodbene nevladne organizacije iz Pravno-informacijskega 
centra nevladnih organizacij - PIC in Humanitarnega društva Pravo za VSE. 
   
► Vsebina obiska: sprejel nas je direktor PD Radeče. Sledil je ogled prostorov, razgovori z 
mladoletniki, ki so to želeli in zaključni razgovor. 

                                                 
1
Prevzgojni dom je notranja organizacijska enota Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. 

Skladno 184. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) se v njem izvršuje vzgojni ukrep oddaje 

v prevzgojni dom. 
2
Najmlajši mladoletnik je bil star 17 let, najstarejši pa 22 let. Povprečni čas, ki ga mladoletniki prebijejo v PD 

Radeče, je eno leto in pet mesecev. 
3
 Prejšnji (kontrolni) obisk je bil opravljen 4. 8. 2015.  

http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-varuha/varuh-kot-drzavni-preventivni-mehanizem/
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► Poročanje: poročilo o obisku smo po pošti posredovali Generalnemu direktorju Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: Generalni urad 
URSIKS) 8. 5. 2017, skupaj s predlogom, da ga obravnava ter nam v roku 30 dni sporoči 
njegova stališča; tozadevni odgovor smo prejeli 12. 6. 2017, torej 35. dan po odpremi. 
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POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IN PREDLOGI DPM TER ODZIV PRISTOJNIH 
 
 
► DPM je posebej pohvalil 
 

 da glede dela vzgojne službe ob tokratnem obisku pritožb s strani mladoletnikov 

nismo slišali,  

 da se v PD Radeče še vedno redno, vsak prvi pretek v mesecu, izvaja nadzor s strani 

Okrožnega sodišča v Celju,  

 da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, ki se je nanašalo na 

potrebo po spremembi 7. člena Hišnega reda PD Radeče, glede posedovanja 

gotovine pri mladoletnikih, saj je bilo ob tokratnem obisku ugotovljeno, da je dejansko 

prišlo do spremembe prej navedenega člena Hišnega reda PD Radeče, tako da je po 

novem za mladoletnike organizirano zgolj negotovinsko poslovanje,  

 da so prostori odprtega oddelka še vedno lepo in skrbno vzdrževani, 

 da obiske mladoletnikov/mladoletnic na njihovih domovih organizira PD Radeče na 

lastne stroške,  

  da je bilo realizirano priporočilo iz prejšnjega obiska in kontrolnega obiska, da se 

vzpostavi evidenca omogočanja gibanja na prostem za mladoletnike iz sprejemnega 

oddelka, saj kot je razvidno, se ta dejansko vodi,  

 da je bilo upoštevano priporočilo DPM s prejšnjega obiska, da se bolniška postelja 

opremi z oprijemalom (za pomoč pri dviganju), saj je bilo ob tokratnem obisku 

ugotovljeno, da je pri postelji (sicer ne bolniški postelji) nameščen kovinski lok z 

oprijemalom, ki omogoča lažje dviganje iz postelje, 

  da je bilo delno realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se sanitarni del 

(kopalnica) opremi z oprijemali, saj je bilo ob tokratnem obisku ugotovljeno, da je bilo 

na steno (nasproti WC-ja) montirano oprijemalo, 

 da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska in kontrolnega obiska, da 

se zamenja žarnico v sanitarijah oziroma WC-ju pri telovadnici, saj je bilo ob 

tokratnem obisku ugotovljeno, da žarnica v sanitarijah deluje in 

 da je bilo realizirano priporočilo DPM iz kontrolnega obiska, da bi bilo v prostorih 

telovadnice potrebno popolniti omarico za prvo pomoč, saj je bila ta ob tokratnem 

obisku popolnjena z ustreznimi povoji, obliži, ipd.. 
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► predlog DPM ► odziv pristojnih 

  

DPM: ponovno smo predlagali, da 
vodstvo PD Radeče poskrbi, da bo 
dežurni inštruktor dejansko dosledno 
izvrševal ustna navodila direktorja PD 
Radeče glede nadzora nad mladoletniki v 
času opravljanja dela v delavnicah 
oziroma predvsem, ko se ti zadržujejo v 
prostorih garderob.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo,  da se PD Radeče 
poskuša zagotoviti potrebščine, ki se 

Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
sporočil, da imajo v delavnicah 
vzpostavljen sistem zadolžitev dežurnih 
delavcev. V sanitarijah so pred kratkim 
časom odpravili napake in 
pomanjkljivosti na sanitarni opremi, 
opravili higiensko pleskanje, zaprli 
garderobne prostore, ki niso v uporabi 
ter povečali nadzor v sanitarijah, ki so 
nekoliko zamaknjene in zato najbolj 
primerne za poškodbe in medsebojna 
obračunavanja. Dejstvo pa je, da je v PD 
Radeče dinamika gibanja mladoletnikov 
velika in je večkrat fizično nemogoče 
zagotoviti stalen nadzor v vseh 
situacijah. Mladoletnikom tudi 
primanjkuje odnosa do inventarja, zato 
pogosto namerno povzročajo škodo, pri 
dejanjih pa so spretni in hitri. 
Tudi v prihodnje bomo še posebej 
nadzorovali kritična mesta, sprotno 
presojali stanja mladoletnikov in 
posledično dnevno povzemali dodatne 
ukrepe na področju nadzora, ločevanja 
sprtih, usmerjanja v pozitivna dejanja, 
preprečevanja poškodb.... 
Zaposleni bodo dodatno zagotovili tudi 
posamezno odhajanje v sanitarne 
prostore. Dostop iz kovinarskih delavnic 
bo omogočen iz dveh strani in bo pod 
kontrolo zaposlenih. Na vmesni prehod v 
sanitarijah kovinarske delavnice se bo 
namestilo dodatna vrata, ki bodo 
onemogočala nenadzorovano 
prehajanje. Za mladoletnike v ličarski 
delavnici pa smo že uredili WC na 
lokaciji, ki je bližje tej delavnici in je 
namenjen le za to delavnico. 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da je PD Radeče takoj po pridobitvi 

                                                 
4
 Kljub temu, da mladoletniki v času obiska niso opravljali dela, smo ob obisku opravili pregled delavnic in 

terapevtske (kreativne) sobe. Pri pregledu prostorov delavnic posebnosti nismo ugotovili. Ob tem je bilo 

ugotovljeno, da so se razmere v garderobnih prostorih in sanitarijah, glede na ugotovitve ob kontrolnem obisku 

(4. 8. 2015) ponovno nekoliko poslabšale oziroma je bilo ugotovljeno, da so stene v garderobnem in sanitarnem 

delu (delu, kjer so WC-ji in delu, kjer sta umivalnika) ponovno umazane (gre predvsem za odtisi umazanih 

podplatov čevljev). Prav tako smo opazili na enem izmed oken v garderobi odloženo prazno škatlo od cigaret in 

nekaj cigaretnih filtrov (že pokajenih cigaret). 
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potrebujejo za uspešno delovanje 
terapevtske/kreativne delavnice. Hkrati 
tudi predlagamo, da se ta prostor 
ustrezno pospravi.5 
 
 
 
 
 
DPM: glede na konstantno zmanjševanje 
števila zaposlenih v vzgojni službi in 
povečanemu številu v PD Radeče 
nameščenih mladoletnikov (glede na 
prejšnja leta) smo predlagali, da se 
prouči možnosti za čimprejšnjo 
popolnitev zasedenosti nezasedenih, 
vendar sistemiziranih, delovnih mest. 
Hkrati tudi tokrat predlagamo, da se ob 
popolnitvi nezasedenih mest upošteva 
priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, in 
sicer, da se ob bodočih zaposlitvah v 
vzgojno službo razmišlja tudi o zaposlitvi 
osebe moškega spola.6 
  
 
DPM: predlagali smo, da se pravosodne 
policiste ponovno opozori na strokoven in 
profesionalen odnos do mladoletnikov.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informacije, da je skupno javno naročilo 
Generalnega urada za nakup materiala 
za prostočasne dejavnosti razveljavljen, 
sam izvedel postopek nabave 
potrebnega materiala za delovanje 
kreativne delavnice. PD Radeče tudi 
sporoča, da je prostor že pospravljen. 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da v tem trenutku poteka postopek za 
zapolnitev delovnega mesta 
svetovalec/pedagog. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov pri sprejemu kandidata se 
predvideva, da bi lahko bilo delovno 
mesto zapolnjeno šele v jeseni. Hkrati 
sporočamo, da bo PD Radeče poizkušal 
slediti priporočilu glede izbire moškega 
kandidata, pri čemer pa bodo kandidati 
obravnavani enakopravno in bo izbran 
tisti, ki bo ocenjen kot najprimernejši.  
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da je PD Radeče pojasnil, da redno 
individualno in skupinsko preko 
sestankov opozarjajo pravosodne 
policiste na strokoven in profesionalen 
odnos do mladoletnikov. Pravosodni 
policisti se v okviru izobraževanj, ki jih 
organizira Generalni urad, redno 
udeležujejo raznih oblik izobraževanj na 
temo komunikacije z zaprtimi osebami. 
Zaradi specifične populacije in dela z njo, 
se bo vodstvo PD Radeče še naprej 
zavzemalo za dodatno izvedbo 
izobraževanj na temo kvalitetnega, 
strokovnega dela z mladimi. 
 

                                                 
5
 Pri pregledu terapevtskega (kreativnega) prostora smo opazili, da je veliko izdelkov ostalo nedokončanih ter, da 

je prostor neurejen. Vzgojiteljica je pri pregledu tega prostora pojasnila, da že več kot pol čakajo na določene 

potrebščine oziroma pripomočke, kar očitno kaže na to, da mladoletniki tega prostora ne koristijo. 
6
 Ob tokratnem obisku je bilo ugotovljeno, da se je število zaposlenih v vzgojni službi (glede na prejšnji obisk, 

ko je bilo zaposlenih šest oseb) še zmanjšalo, in sicer le še na pet zaposlenih od skupaj sicer sistemiziranih devet 

delovnih mest (vodja oddelka za vzgojo, psihologinja in trije višji svetovalci pedagogi). Direktor je sicer 

pojasnil, da je pred kratkim bil zaključen razpis za zaposlitev ene dodatne osebe za vzgojno službo, vendar je ta 

po zaključku postopka od zaposlitve odstopila. 
7
 Za razliko od prejšnjih obiskov pa smo ob tokratnem obisku od mladoletnikov slišali nekaj pritožb glede 

odnosa pravosodnih policistov do njih (pritožbe so se predvsem nanašale na neprimerno nazivanje mladoletnikov 

– Romov z »dihur ipd« ter tudi nekaj grožnjami mladoletnikom). 
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DPM: predlagali smo, da se poskrbi za 
čimprejšnje imenovanje novega direktorja 
PD Radeče in s tem povezano ustrezno 
predajo poslovanja, saj pomanjkanje 
(pravega) vodstva lahko oslabi vzdušje in 
stanje v PD Radeče.8  
 
 
DPM: predlagali smo, da PD Radeče 
poskrbi za dosledno izvajanje storitev iz 
»Dogovora o medsebojnih odnosih pri 
izvajanju zdravstvenih storitev primarne 
ravni v Prevzgojnem domu Radeče«, z 
dne 21. 11. 2016.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da v zvezi 
predpisovanja zdravil mladoletnikom, ki 
imajo ob sprejemu evidentirano »da so 
zdravi«, PD Radeče pri psihiatru oziroma 
pristojnem iz Zdravstvenega doma 
Radeče preveri nujnost predpisovanja 
zdravil mladoletniku/om.10  

Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da bo sočasno z odhodom sedanjega 
direktorja imenovan novi direktor in 
izvedena primopredaja.  
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da je PD Radeče o doslednosti izvajanja 
zdravstvenih storitev obvestil Zdravstveni 
dom (ZD) Radeče. 
ZD Radeče je PD Radeče odgovoril, da 
aktivno in intenzivno iščejo izvajalca 
zobozdravnika za izvajanje 
zobozdravstvene oskrbe v PD Radeče 
po tem, ko dosedanji izvajalec ni več 
želel podpisati soglasja za nadurno delo, 
prav tako je nadurno delo zavrnila druga 
zdravnica dentalne medicine. Na razpis 
se je prijavil drug zdravnik dentalne 
medicine, za katerega je ZD Radeče 
pridobil soglasje na Ministrstvo za 
zdravje. Z delom naj bi začel 15. 5. 2017, 
vendar ponujene pogodbe ni želel 
podpisati, ker je dobil službo za polni 
delovni čas drugje. 
Direktorica je v dogovoru z »novim« 
izvajalcem zobozdravstvenih storitev, ki 
pa bi lahko z delom začel sredi meseca 
junija 2017. Vseeno pa je ZD Radeče 
poudaril, da je nujna zobozdravstvena 
oskrba mladoletnikom zagotovljena ves 
ta čas.  
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da je PD Radeče glede tega obvestil ZD 
Radeče.  
ZD Radeče je pojasnil, da ob pregledu 
mladoletnikov pri vstopu v PD Radeče se 
le-te pregleda in oceni njihovo 
zdravstveno stanje, kolikor pač lahko, saj 

                                                 
8
 Ob obisku je bilo ugotovljeno, da direktor PD Radeče v kratkem odhaja v pokoj (odhaja z julijem 2017), pri 

čemer pa nov direktor ni izbran oziroma ni znano, kdo naj bi ga zamenjal. 
9
 V zvezi zagotavljanja zdravstvene oskrbe s strani mladoletnikov nismo slišali večjih pripomb oziroma smo 

slišali le nekaj pripomb glede zagotavljanja zobozdravstvene oskrbe, saj ta v zadnjem obdobju mladoletnikom 

naj ne bi bila dostopna. 
10

 Glede zagotavljanja psihiatrične oskrbe so vzgojitelji, kot tudi direktor pojasnili, da niso zadovoljni, saj naj bi 

psihiater večini mladoletnikov le predpisoval zdravila, čeprav teh naj ne bi potrebovali. Ob pregledu map 

mladoletnikov je bilo ugotovljeno, da psihiater ob sprejemu mladoletnika najprej evidentira, da je npr. 

»mladoletnik zdrav«, vendar mu kasneje kljub temu predpiše določena zdravila. 
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DPM: predlagali smo, da ministrstvo, 
pristojno za pravosodje poskrbi za 
dosledno izvrševanje pristojnosti iz 
prvega odstavka 212. člena Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) 
tudi v PD Radeče. Hkrati smo predlagali, 
da se proučijo možnosti o morebitnem 
ponovnem organiziranju strokovnega 
posveta (po vzoru iz leta 2015), pri čemer 
se naj posebej obravnava tema nujnosti 
vsaj občasnega nadzora izvrševanja 
ukrepa tudi s strani sodnikov, ki so 
mladoletniku ukrep izrekli in ga napotili v 
PD Radeče. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se odpravi 
težava s tesnjenjem WC kotlička in da se 
preveri in po potrebi zamenja vrata sobe 
številka 3.11  
 
 
DPM: predlagali smo, se preveri 
ustreznost kapacitete oziroma velikosti 
bojlerjev.12 
 
 
 
 
 

zdravnikom niso dostopni vsi podatki 
(npr. zdravstvena kartoteka mladostnika 
njihovega izbranega zdravnika,...). 
Zdravstveno stanje posameznika se 
lahko tekom časa spreminja. Vsak 
zdravnik je strokovno odgovoren in 
avtonomen pri predpisovanju zdravil, 
napotnic na sekundarni nivo, itd. Seveda 
pa se pri zdravstveni oskrbi pozna, da 
PD Radeče nima več svoje medicinske 
sestre in psihologinje, ki bi lahko opravili 
dobršen del svetovanja mladostnikom. 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da bomo pobudo posredovali Ministrstvu 
za pravosodje. Hkrati pa bomo skupaj s 
PD Radeče proučili možnosti ponovne 
izvedbe strokovnega posveta s sodniki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da so v PD Radeče napake odpravili.  
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da se v tem letu predvideva zamenjava 
obstoječih bojlerjev v matičnih vzgojnih 
skupinah. Hkrati pa bodo strokovni 
delavci usmerjali mladoletnike k 
racionalni porabi tople vode. 
 
 

                                                 
11

 V drugi vzgojni skupini je bilo ugotovljeno, da je v kopalnici pokvarjen WC kotliček (ves čas je tekla voda), 

poškodovana so bila vrata WC-ja (luknja v vratnem krilu) in poškodovana vrata sobe številka 3. Vrata (sicer iz 

kovine) sobe številka 3 so na pogled sicer delovala kot nepoškodovana, vendar je bilo ugotovljeno, da je 

poškodovana notranjost, zaradi česar so ob odpiranju in zapiranju bila občutno nestabilna (vratno krilo se je 

zvijalo). 
12

 Sicer večjih pritožb v času obiska prisotnih mladoletnikov druge vzgojne skupine, glede bivalnih razmer 

nismo slišali, razen glede ogrevanja vode, zaradi skupnih bojlerjev, saj naj bi te pogosto zmanjkalo. 
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DPM: predlagali smo, da se v četrti 
vzgojni skupini v sobi številka 2 in 
številka 1 pene zamenja z ustreznimi 
žimnicami. Hkrati predlagamo, da 
pristojni v PD Radeče v vseh sobah 
mladoletnikov preverijo ustreznost žimnic 
in le-te po potrebi zamenjajo. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se v četrti 
vzgojni skupini poškodovana vrata vhoda 
v sanitarni del ustrezno sanira ter, da se 
montira zavesa pri tušu, da voda ne bo 
pršela po tleh izven tuša in s tem 
predstavljala nevarnosti, da bi kateremu 
izmed mladoletnikov spodrsnilo in bi se 
lahko poškodoval. 
 
 
DPM: predlagali smo, da vodstvo PD 
Radeče poskrbi za redno odpravljanje 
poškodb inventarja, ki jih prijavijo 
mladoletniki posamezne vzgojne skupine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se v četrti 
vzgojni skupini popravi poškodovane 
zaključne letve parketa v sobi številka 2 
in da se poskrbi za ustrezno deratizacijo 
(uničenje) mravelj v sobah. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se sobe 
(spalnice) vseh vzgojnih skupin številčno 
označi. 
 

Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da so v zavodu žimnice že zamenjali. 
 
 
 
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da so v PD Radeče napake odpravili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da mladoletniki namerno in zelo 
pogosto povzročajo škodo na inventarju, 
povzročitelji pa največkrat niso znani. 
Zaposleni, ki so zadolženi za sprotna 
popravila, v najkrajšem možnem času 
poškodbe sanirajo. Ni pa moč imeti na 
zalogi vseh možnih nadomestnih delov in 
se zaradi tega popravilo zaradi nabave 
zavleče za nekaj dni.  
Tudi v prihodnje bo PD Radeče redno 
preverjal stanje inventarja, ugotavljal 
možne povzročitelje ter sprotno saniral 
nastale poškodbe. Res pa je tudi, da se 
skoraj dnevno dogajajo manjše in večje 
poškodbe, uničevanje inventarja s strani 
mladoletnikov s številnimi čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami. V teh okoliščinah 
je poškodbe ali pomanjkljivost nemogoče 
odpraviti kratkem času.  
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da je bila letev v omenjeni sobi 
odstranjena s strani strokovne delavke 
zaradi postopka deratizacije - uničenja 
mravelj. 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da je PD Radeče spalnice v matičnih 
skupinah že ustrezno označil. 
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DPM: predlagali smo, da se vse sobe 
(vrata sob) posebne vzgojne skupine 
ustrezno številčno označijo. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se v prihodnje 
postelje posebne vzgojne skupine v času, 
ko v njih ni nameščenih mladoletnikov, ne 
prekriva s posteljnino, temveč se to 
mladoletniku izroči ob namestitvi. 
 
 
 
 
 
 
DPM: ponovno smo predlagali, da se 
proučijo možnosti ureditve tal prostorov 
posebne vzgojne skupine in da se 
pritrdijo vodne armature v vseh sanitarnih 
delih prostorov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se prostora za 
izločitev večkrat prezrači, oziroma, da se 
preuči možnost montaže ventilatorjev.13 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se pri tušu, v 
pritličnem delu posebne vzgojne skupine, 
namesti zavesa. 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se proučijo 
možnosti ureditve ogrevanja sanitarnega 
dela (kopalnice).14 

Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da so sobe v posebni vzgojni 
skupini ustrezno označene.  
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da so bile nezasedene postelje po 
opomniku generalnega urada z dne 28. 
01. 2017 ustrezno opremljene. Opomnik 
navaja, da morajo biti prazne postelje, ki 
še niso zasedene obvezno prekrite s 
prevleko - zaščito žimnice. Ko se 
namesti nov mladoletnik na nezasedeno 
posteljo, se vedno posteljnina zamenja. 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da je PD Radeče že pridobil predračun 
za sanacijo tal v posebni vzgojni skupini. 
Glede na to, da gre za visok znesek, bo 
odločitev skrbno pretehtana pri pripravi 
skupnega plana investicijskega 
vzdrževanja v prihodnjem letu. PD 
Radeče pa je dolžan v čim krajšem času 
poskrbeti za pritrditev armatur. V primeru 
da pritrditev ni možna, bo zamenjana z 
novo armaturo. 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da je bilo to vprašanje že 
izpostavljeno in je že preučil možnosti 
namestitve ventilatorjev. Žal zaradi 
specifičnosti objekta to ni izvedljivo. Zato 
pa so vrata, ki vodijo v prostor za 
izločitev, ves čas odprta in je zračenje 
možno na ta način. 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da je bila zavesa pri tušu v 
prostorih posebne vzgojne skupine 
nameščena. 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da bodo proučil možnosti 
ogrevanja sanitarnega prostora v samski 

                                                 
13

 Ob tokratnem obisku je bilo pri pregledu dela, kjer se nahajata prostora za izločitev, ugotovljeno, da ta del ni 

prezračen oziroma je bilo zaznati vonj po zatohlosti. 
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DPM: ponovno smo predlagali, da se v 
bolniški sobi proučijo možnosti montaže 
ustreznih oprijemal tudi pod tušem. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se v PD 
Radeče preveri razloge, zaradi katerih 
mladoletniki v času izobraževanja ne 
morajo dostopati do dovoljenih spletnih 
strani in da se te težave v čim krajšem 
času odpravijo. 
 
 
DPM: predlagali smo, da vodstvo PD 
Radeče v primeru, da je to potrebno, 
poskrbi, da se bo jedilnico med 
posameznimi obroki (zajtrkom, malico, 
kosilom in večerjo) redno počistilo. 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se kljub 
pomanjkanju števila zaposlenih v vzgojni 
službi, v letu 2017 poskuša za 
mladoletnike zagotoviti čim več aktivnosti 
tudi izven PD Radeče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: ponovno smo predlagali, da se 
proučijo možnosti realizacije predlogov 
DPM iz prejšnjih obiskov, ki se nanašajo 

sobi in bodo, tudi glede na možnosti 
namestitve v tem prostoru, poiskal 
ustrezno tehnično rešitev. 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da bo PD Radeče bo poskrbel, da se bo 
namestilo oprijemalo pod tušem. 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da mladoletniki do vseh spletnih 
strani, ki so v tem trenutku na šoli 
potrebne za izobraževanje, lahko 
dostopajo. 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: sporočamo, 
da je PD Radeče pojasnil, da so v kuhinji 
organizirali čiščenje z razporedom. Na 
novo izdelan seznam za čiščenje 
jedilnice prispeva k večji doslednosti in 
preglednosti same čistoče jedilnice. Za 
izvajanje te delovne obveznosti je 
odgovoren prisoten delovni inštruktor- 
kuhar. 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da sledi vzgojnemu programu in 
se zavzema za načrtovanje in izvedbo 
številnih zunaj zavodskih aktivnosti, kjer 
se mladoletniki potrjujejo v pozitivnih 
osebnostnih spremembah. 
Zaradi   trenutne  situacije  se  PD 
Radeče  za   realizacijo  zunanjih      
aktivnosti   poslužuje sodelovanja z 
vsemi službami v PD Radeče, ki se z 
mladoletniki neposredno ukvarjajo. V letu 
2017 je PD Radeče že uspešno realiziral 
celodnevno zunanjo aktivnost - ogled 
poletov v Planici, kjer je sodelovalo 
sedem mladoletnikov. 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da so za večjo obnovo telovadnice v PD 
Radeče pravne ovire, saj objekt ni v lasti 

                                                                                                                                                         
14

 V času obiska je bil v samski sobi nastanjen le en mladoletnik. Glede namestitve sicer ni imel nobene pritožbe 

oziroma je le izpostavil, da sanitarni del (kopalnica) ni ogrevan (ni nameščenega nobenega radiatorja). 



 

 
11 
 

 

na potrebo po prenovi telovadnice. 
 
 
 
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se kljub 
pomanjkanju kadra poskuša (če tudi v 
manjšem okviru) ponovno pričeti z 
izvajanjem programa »analiza dneva«, 
na katerem so sodelovali vsi mladoletniki 
in zaposleni v vzgojni službi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM: za večjo preglednost osebne mape 
mladoletnikov, smo predlagali popis vseh 
dokumentov, v katerem naj bodo izpisane 
zaporedne številke, datumi in naslovi 
posameznega dokumenta oziroma 
obrazca. 
 
 
DPM: predlagali smo, da se popolnijo 
rubrike v posameznih obrazcih v osebnih 
mapah mladoletnikov, ki so bile v času 
našega obiska prazne. Popolnijo naj se 
predvsem podatki o poteku vzgoje 
mladoletnika pred sprejemom v PD 
Radeče, rubrike za pohvale, nagrade in 
disciplinske kazni, rubrike za zapise o 
ugodnostih, posebnih nagradah in 
pohvalah ter dopolnijo tudi zapisi o 
ugotovitvah strokovne skupine o 
mladoletniku med trajanjem sprejemnega 
obdobja. 
 
 
DPM: predlagali smo, da PD Radeče ob 
sprejemu mladoletnika več časa nameni 
uvodnemu pogovoru, na katerem bodo 
mladoletniku dana vsa potrebna pojasnila 
v zvezi z namestitvijo in prestajanjem 
ukrepa. 

države in glede na ta status lahko 
izvajamo le manjša nujna vzdrževalna 
del (tekoče vzdrževanj). Bodo pa v 
pogovorih z lastnikom preverjene 
možnosti večje obnove.  
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da pojem »analiza« v PD 
Radeče pomeni skupinsko obliko dela, 
kjer se posamezni možni konflikti, 
problemi, obravnavajo brez posledic 
mladoletnikov. Poleg navedenega se 
pregleda delovanje posameznih skupin, 
podajajo se razni predlogi in želje 
mladoletnikov. Omenjene vsebine se 
sedaj obravnavajo v okviru dela matičnih 
vzgojnih skupin, klasično obliko analiz, ki 
pa jo ni možno časovno krajšati, pa bo 
PD Radeče poizkušal ponovno  
vzpostaviti v jesenskem delu.  
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da je PD Radeče ob pomoči 
Generalnega urada odpravil tehnične 
težave v informacijskem sistemu SPIS4 
in je sedaj možno kadarkoli pridobiti 
listino »izpis dokumentov«. 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da bo upošteval priporočila in 
dopolnil osebne mape z manjkajočimi 
podatki in jih fizično vnašal v klasični 
osebni spis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: PD Radeče je 
pojasnil, da sta za sprejemni oddelek pri 
polni zasedbi zadolžena socialni delavec 
in psiholog. Do zapolnitve delovnih mest 
v oddelku za vzgojo je za nemoteno delo 
sprejemnega oddelka zadolžena vodja 
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DPM: predlagali smo, da se morda 
večkrat omogoči topla večerja (gre 
namreč za mladoletnike v času 
odraščanja) ter zaposlene v kuhinji 
opozori na pazljivost pri pripravi mesa.15 
 

oddelka za vzgojo, ki bo mladoletnike 
celostno obravnavala. 
 
 
Generalni urad URSIKS: pojasnjujemo, 
da priporočila za prehrano zaprtih oseb 
dopuščajo možnost hladne večerje do 
petkrat na teden. V času kadrovskih 
problemov v kuhinji ( bolniške odsotnosti 
oziroma upokojitev kuharja in kadrovanje 
novega), se je preostali kuhar posluževal 
te možnosti. V mesecu februarju je bil 
zaposlen nov delovni inštruktor, tako da 
delo v kuhinji sedaj opravljata dva 
zaposlena. Od takrat dalje je hladna 
večerja za mladoletnike v povprečju 
štirikrat tedensko. Kljub hladni večerji je 
poskrbljeno za raznovrstne prehrambene 
artikle, prav tako pa je dosežena 
zahtevana energijska vrednost dnevnega 
obroka. 

 

                                                 
15

 Ob tokratnem obisku so mladoletniki izrazili nekaj pritožb v zvezi s količino in kvaliteto hrane, opozorili so, 

da je prevečkrat hladna večerja in, da je meso premalo kuhano ali pečeno. Na to smo opozorili tudi direktorja na 

zaključnem pogovoru, ki pa je zatrdil, da je hrana okusna ter, da je hladna večerja v dovoljenih zakonskih mejah. 


