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- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - 
 

poročilo 
o opravljenem obisku 

na lokaciji 
 

POLICIJSKA POSTAJA ROGAŠKA SLATINA    
 

 

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 (v nadaljevanju: PP).  
 
► Kategorije oseb, ki jim je bila odvzeta prostost: osebe v policijskem pridržanju.1 
 
► Uradna zmogljivost in dejanska zasedenost lokacije na dan obiska: PP ima pet 
prostorov za pridržanje, in sicer dva za krajša pridržanja (do 12 ur)2 in tri za daljša pridržanja 
(do 48 ur)3. V času našega obiska na PP ni bilo pridržane osebe.  
PP razpolaga tudi s prostori za obravnavo tujcev.4  
 
Potek obiska in priprava poročila: 
   
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 11. 5. 2017.5 
   
► Skupina za obisk: en predstavnik Varuha (svetovalec varuha) ter en predstavnik 
pogodbene nevladne organizacije (Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC).  
 
► Vsebina obiska: sprejeli so nas dežurni policist in komandir ter pomočnika komandirja, s 
katerimi smo opravili pregled prostorov PP, pregled dokumentacije nekaj naključno izbranih 
primerov pridržanja in zaključni pogovor. 

                                                 
1 V letu 2017 (v času od 1. 1. 2017 pa do dneva obiska) so policisti te PP odredili skupaj 17 pridržanj.  
2 Prostora, označena s številkama 1 in 2 sta namenjena za pridržanje po dveh oseb in sta opremljen z lesenim ležiščem, 

dvema žimnicama, umivalnikom s tekočo vodo, WC-jem na počep in sistemom, ki omogoča uravnavanje umetne svetlobe.  
3 Prostori označeni s številkami od 3 do 5 so namenjeni za pridržanje po ene osebe in so opremljeni z lesenim ležiščem, 

žimnico, pritrjeno mizo, kovinsko WC školjko, umivalnikom s tekočo vodo in sistemom, ki omogoča uravnavanje umetne 

svetlobe. 
4 Prostor za obravnavo tujcev je video nadzorovan, kar je ustrezno označeno (z nalepko). V prostoru za sprejem je bilo v času 

našega obiska šest stolov in miza ter plakat MNZ o pravicah oseb, ki jim je odvzeta prostost. 

Prostor za nastanitev tujcev je bil v času našega obiska opremljen z več klopmi, z mizo, z ločenimi sanitarijami za moške in 

ženske, s plakatom in brošuro MNZ o pravicah oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, brošurami PIC o pridobitvi brezplačne 

pravne pomoči in možnostih za pridobitev azila, seznamom svetovalcev za begunce ter brošurami za žrtve trgovine z ljudmi.  
5 Prejšnji obisk te PP je bil opravljen 9. 4. 2015.  

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 (v 
nadaljevanju: MNZ) 11. 5. 2017, 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 19. 6. 2017, torej 25. dan po odpremi.  
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POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IN PREDLOGI DPM TER ODZIV PRISTOJNIH 
 
 
  ► DPM je posebej pohvalil 
 

- da PP vodi evidenco čiščenja prostorov za pridržanje, 
- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se odpravi napaka na 

regulatorju svetlobe v prostoru številka 5 in da se spremlja delovanje regulatorjev 
svetlobe tudi v ostalih prostorih, saj je bilo ob tokratnem obisku ugotovljeno, da so 
delovali regulatorji svetlobe za vse prostore za pridržanje, 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da je treba v prostor za 
obravnavo tujcev namestiti ustrezno ažuriran seznam odvetnikov, saj je bil v prostoru 
nameščen seznam odvetnikov z datumom tiskanja 17. 3. 2017, 

- a je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se pred vhodom na PP 
namesti nabiralnik za anonimno oddajanje pripomb in pohval, saj je na steni z leve 
strani vhoda nameščen ustrezno označen nabiralnik in 

- da se pri dežurnem policistu nahaja defibrilator. 
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   ► predlog DPM    ► odziv pristojnih 

  

DPM: ponovno smo predlagali, da se 
upošteva poziv Evropskega odbora za 
preprečevanje mučenja in nečloveškega 
ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 
ki je ob obiskih v Sloveniji priporočil, da 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi se bo 
zagotovilo, da se elektronska oprema za 
beleženje policijskih postopkov redno 
uporabljala.6 
 
DPM: predlagali smo, da se prostor za 
razgovor z odvetnikom opremi z 
ustreznim (novim) plakatom in brošuro 
MNZ s pravicami oseb, ki jim je odvzeta 
prostost.7   
 
 
DPM: ponovno smo predlagali, da se PP 
zagotovi elektronska oprema za 
beleženje policijskih postopkov8.  
 
 
 
DPM: predlagali smo, da se policiste 
opozori na natančno (enotno) navajanje 
opravil v vseh obrazcih, potrebnih za 
izvedbo pridržanj.9  
 
 

MNZ: sporočamo, da kapaciteta 
snemalne naprave trenutno ne omogoča 
namestitev dodatnih kamer, zato bo 
zadeva realizirana v prihodnosti ob 
zamenjavi video nadzornega sistema. 
 
 
 
 
 
MNZ: sporočamo, da so v prostor za 
razgovor z odvetnikom namestili nov 
plakat s pravicami osebe, ki ji je odvzeta 
prostost in novo brošuro MNZ s 
pravicami oseb, ki jim je odvzeta 
prostost.  
 
MNZ: sporočamo, da bo preučena 
možnost zagotovitve ustrezne avdio in 
video opreme za snemanje zaslišanj. Po 
potrebi si jo enota lahko že zdaj izposodi 
od druge enote.  
 
MNZ: sporočamo, da so policiste 
opozorili na natančno navajanje opravil v 
vseh obrazcih, potrebnih za izvedbo 
pridržanj. 
 

 

                                                 
6 Ugotovljeno je bilo, da žal ni bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se proučijo možnosti, da se prostor 

za sprejem oseb, ki jim je odvzeta prostost, opremi z video nadzornim sistemom, saj ta še vedno ni bil montiran. 
7 PP razpolaga tudi s prostorom za razgovore osebe, ki ji je odvzeta prostost, z odvetnikom. Prostor je bil v času našega 

obiska opremljen z večjo mizo in štirimi stoli. Prostor nima dnevne svetlobe, vendar pa je umetna svetloba popolnoma 

zadovoljiva. V prostoru je bila v času obiska nameščena starejša verzija plakata MNZ o pravicah oseb, ki jim je odvzeta 

prostost, na katerem je v angleškem jeziku napaka pri prevodu glede pravice do brezplačnega dostopa do zdravnika, ter prav 

tako stara brošura MNZ s pravicami oseb, ki jim je odvzeta prostost. 
8 Policisti te PP za zaslišanje osumljenca lahko uporabijo sobo za zaslišanje, ki je opremljena z brošuro o pravicah oseb, ki 

jim je odvzeta prostost, mizo, pritrjenimi stoli, računalnikom, več okni, ki zagotavljajo naravno svetlobo ter steklom za 

opravljanje prepoznave oseb. Prostor ni video nadzorovan, PP pa tudi ne razpolaga z opremo za snemanje zaslišanj. 
9 Pri pregledu pridržanja (1. 4. 2017, začetek postopka ob 00.10 uri, pridržanje odrejeno med 00.21 do 10.10 ure, na podlagi 

drugega odstavka 110. člena Zakona o prekrških)je bilo ugotovljeno, da je v obrazcu »Potrdilo o zaseženih predmetih 

pridržani osebi« v rubriki »datum in ura zasega« navedeno, da so bili predmeti zaseženi 1. 4. 2017 ob 00.45 uri, v obrazcu 

»Izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni zaznamek« v delu »opravila med pridržanjem/zadržanjem« pa, da 

so bili predmeti zaseženi 1. 4. 2017 ob 1.30 uri. 

Pri pregledu pridržanja (11. 2. 2017, začetek postopka ob 00.50 uri, pridržanje odrejeno med 00.55 do 12.30 ure, na podlagi 

24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa) je bilo ugotovljeno, da je v obrazcu »Potrdilo o zaseženih predmetih pridržani 

osebi« v rubriki »datum in ura zasega« navedeno, da so bili predmeti zaseženi 11. 2. 2017 ob 1.00 uri, v obrazcu »Izvajanje 

opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni zaznamek« v delu »opravila med pridržanjem/zadržanjem« pa, da so bili osebi 

11. 2. 2017 ob 1.50 uri vročeni pisni akti. 


