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- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - 
 

poročilo 
o opravljenem obisku 

na lokaciji 
 

KONTROLNI OBISK ODDELEK MURSKA SOBOTA 
ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR 

 

 

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: Javni, zavod za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju: Oddelek). 
 
►Kategorije oseb, ki jim je bila odvzeta prostost: Obsojenci in priporniki. 
 
►Uradna zmogljivost in dejanska zasedenost lokacije na dan obiska: Skupna 
zmogljivost oddelka se od prejšnjega obiska ni spremenila in je še vedno 34 zaprtih oseb (20 
mest za obsojence in 14 mest za pripornike). Na dan kontrolnega obiska (3. 10. 2018) DPM 
je bilo v Oddelku nameščenih 32 zaprtih oseb. Od tega 17 pripornikov (dva pripornika sta bila 
na zdravljenju v UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Enota za forenzično psihiatrijo) in 15 
obsojencev (osem v zaprtem režimu in sedem v polodprtem režimu prestajanja kazni zapora) 
– en obsojenec pa je kazen zapora prestajal na podlagi 12. člena Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij (ZIKS-1). 
 
Potek obiska in priprava poročila: 
   
►Kontrolni obisk je bil najavljen in opravljen dne 3. 10. 20181. 
 
►Skupina za obisk: dva predstavnika Varuha človekovih pravic RS (namestnik varuhinje in 
svetovalec Varuha) in ena predstavnica pogodbene nevladne organizacije (iz Humanitarnega 
društva Pravo za VSE).  
Pri kontrolnem obisku sta v vlogi opazovalcev sodelovala tudi predstavnika državnega 
preventivnega mehanizma Armenije. 
 
►Vsebina obiska: sprejel nas je vodja oddelka. Sledil je ogled prostorov Oddelka (z 
namenom preveritev uresničitve priporočil iz prejšnjega obiska) in razgovor z zaprtimi 
osebami, ki so to želele ter zaključni pogovor.  

                                                 
1
Prejšnji obisk oddelka je bil opravljen 24. 8. 2016. 

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 uradu Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju: Generalni urad 
URSIKS), Oddelku pa v vednost 18. 10. 2018, skupaj s predlogom, da ga obravnava ter nam 
v roku 30. dni sporoči njegova stališča; tozadevni odgovor smo prejeli 9. 11. 2018, torej 22. 
dan po odpremi. 
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   ► priporočila DPM  / odziv pristojnih    ► ugotovitve DPM ob kontrolnem   
        obisku / odziv pristojnih 

  

DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočal, da se proučijo možnosti 
popolnitve zasedbe nezasedenega 
delovnega mesta, in sicer z 
zaposlitvijo dodatnega strokovnega 
delavca oziroma delavke stene – in v 
zvezi s tem se je takrat odgovor 
Generalnega urada URSIKS glasil:  
»da se strinjamo s priporočilom DPM, saj 
Oddelek razpolaga le z enim strokovnim 
delavcem. Glede na število zaprtih oseb 
ocenjujemo, da bi Oddelek potreboval še 
enega strokovnega delavca, glede na 
obseg strokovnega dela, ki je potreben 
tako na obsojeniškem kot priporniškem 
oddelku. Na ta način bi zaprtim osebam 
bilo namenjeno več strokovne 
obravnave«. 
 
 
DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočal, da Oddelek skrbi za redno 
čiščenje prenovljenega bivalnega 
prostora številka 8 – in v zvezi s tem 
se je takrat odgovor Generalnega 
urada URSIKS glasil: 
»da se bivalni prostor številka 8, ki se 
uporablja tudi kot sprejemni prostor, 
redno čisti in je vedno urejen, zato 
pojasnjujemo, da je bila umazanija zgolj 
naključje.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da nezasedeno delovno 
mesto strokovnega delavca še ni bilo 
popolnjeno. Vodja oddelka je pojasnil, da 
je bilo delovno mesto sistemizirano, 
vendar nova sistemizacija s strani Vlade 
RS ni bila potrjena. DPM je zato ponovil 
priporočilo, da se v Oddelku zaposli 
še en strokoven delavec oziroma, da 
Generalni urad urgira pri Vladi RS, da 
ta v čim krajšem času potrdi novo 
sistemizacijo Oddelka. 
V zvezi s tem je Generalni urad URSIKS 
sporočil, da je v veljavni sistemizaciji 
delovnih mest že sistemizirano dodatno 
delovno mesto svetovalec - psiholog, ki 
pa trenutno zaradi omejitve števila 
zaposlitev po kadrovskem načrtu še ni 
zasedeno. 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da je prostor številka 8 čist 
in dobro prezračen. 
Smo pa ob tokratnem obisku ugotovili 
oziroma prejeli pojasnilo vodje oddelka, 
da se prostor uporablja tudi za namene 
sprejema zaprtih oseb. Pri pregledu je 
bilo ugotovljeno, da v prostoru ni 
nameščene omare, kamor bi zaprta 
oseba, ki je v fazi sprejema lahko 
odločila svoje stvari. Vodja oddelka je 
sicer pojasnil, da so zaprte osebe v ta 
prostor v sprejemnem času nameščene 
zelo kratek čas in naj bi bil to razlog, da 
prostor ni opremljen z omaro. Kljub temu 
DPM je izrazil mene, da bi moral biti 
prostor opremljen z omaro, kamor bi 
zaprte osebe lahko odložile svoje 
stvari, ki jih prinesejo s seboj na 
prestajanje kazni zapora. DPM 
priporoča, da se prostor številka 8, ki 
se torej uporablja tudi kot sprejemna 
soba, opremi z garderobno omaro, 
kamor bodo zaprte osebe v 
sprejemnem obdobju lahko shranile 
svoje stvari. 
V zvezi s tem je Generalni urad URSIKS 
sporočil, da je Oddelek pojasnil, da je 
obstoječa garderobna omara bila 
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DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočil, da se zaradi higienskih 
razlogov (ločenosti od ostalih 
obsojencev) preučijo možnosti 
ureditve WC-ja v bivalnem prostoru, ki 
je namenjen za nameščanje 
obsojencev, ki delajo v kuhinji – in v 
zvezi s tem se je takrat odgovor 
Generalnega urada URSIKS glasil: 
»da se Oddelek in Generalni urad 
strinjata s priporočilom, saj tudi sami 
vidimo prednosti zaradi sanitarnih 
razlogov. Žal pa trenutno preureditev v 
tem smislu ni smotrna, ker bi v tem 
primeru to pomenilo zmanjšanje števila 
ležišč.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku ponovno 
priporočil, da se v pripornem oddelku, 
v okviru možnosti poskuša v čim 
krajšem času zamenjati staro 
iztrošeno pohištvo (omare in postelje) 
– in v zvezi s tem se je takrat odgovor 
Generalnega urada URSIKS glasil: 
»da se že dlje časa zavedamo nujnosti 
zamenjave starega kovinskega pohištva 
z novim lesenim in je že pred leti v ta 
namen izdelal projekt izdelave tipskega 
pohištva. Žal je investicija omejena z 
denarjem in zamenjava pohištva ne gre 
tako hitro, kot bi si tudi sami želeli.« 

dotrajana in so jo zato odstranili, druge 
pa ni bilo na zalogi. Ker so pred kratkim 
dobili nove garderobne omare za 
pravosodne policiste, so eno garderobno 
omaro namestili v bivalni prostor št. 8 in 
je sedaj soba kompletna. 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da so zaprte osebe, ki 
delajo v kuhinji, nameščene v dva 
bivalna prostora, in sicer v enem 
bivalnem prostoru je WC, v drugem pa 
tuš, ki ju po pojasnilu vodje oddelka 
uporabljajo samo zaprte osebe, ki 
opravljajo delo v kuhinji. Tudi med 
pregledom prostorov so zaprte osebe, ki 
so v času kontrolnega obiska delale v 
kuhinji, potrdile, da uporabljajo ločene 
sanitarije (WC in tuš) od ostalih zaprtih 
oseb. 
 
 
 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da v pripornem oddelku še 
vedno ni bilo zamenjano staro kovinsko 
pohištvo. Vodja oddelka je sicer poudaril, 
da še v tem letu pričakujejo tudi leseno 
pohištvo za priporni oddelek, saj naj bi 
že imeli soglasje tako Generalnega 
urada kot tudi matičnega ZPKZ Maribor 
za dobavo lesenega pohištva. 
DPM je izrazil pričakovanje, da bo, 
glede na pojasnila vodje oddelka, 
dejansko še v tem letu prišlo do 
zamenjave starega kovinskega 
pohištva v pripornem oddelku. 

 
 
 
 
 
 
 
DPM je ob prejšnjem obisku že med 
obiskom v pripornem oddelku 
priporočal takojšnjo odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti v bivalnih 
prostorih številka 20 in 21, zaradi 
česar smo izrazili pričakovanje, da so 
bile le-te že odpravljene – in v zvezi s 

V zvezi s tem je Generalni urad URSIKS 
pojasnil, da se za Oddelek v JGZ Rinka 
že izdeluje 20 postelj – pogradov. V 
pripravi pa je tudi nekaj omar, katere 
bodo razdeljene po prioritetnem vrstnem 
redu po zavodih. 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da so bile ugotovljene 
napake iz prejšnjega obiska odpravljene 
oziroma celo več, da so bile v vseh 
pripornih sobah urejene sanitarije (tuš in 
WC), kar smo še posebej pohvalili. 
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tem se je takrat odgovor Generalnega 
urada URSIKS glasil: 
»da je Oddelek pojasnil, da so navedene 
pomanjkljivosti, ki se nanašajo na bivalna 
prostora številka 20 in 21 na pripornem 
oddelku in se nanašajo na odtoke in 
elektriko, že sanirane.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočal, da glede na to, da so na 
vratih bivalnih prostorov pripornega 
oddelka večje line, ki jih je mogoče 
odpreti, bi se le te v času poletne 
vročine (ob vročinskem valu) tudi čez 
dan odprle in bi s tem bilo omogočeno 
več kroženja zraka, ali na drug način 
poskrbi za dodatno zračenje pripornih 
bivalnih prostorov (npr. z občasnim 
odpiranjem vrat bivalnih prostorov) – 
in v zvezi s tem se je takrat odgovor 
Generalnega urada URSIKS glasil:  
»da je Oddelek pojasnil, da priporočilo 
podpira in se bodo po želji pripornikov 
slednja odpirala. Ocenjujejo pa, da to 
bistveno ne bo prispevalo k ohlajanju 
prostora.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku opozoril 
na potrebo, da tako Oddelek, matični 
ZPKZ Maribor, kot tudi UIKS vloži več 
napora pri iskanju možnosti za 
izboljšanje stanja glede omogočanja 
dela zaprtim osebam – in v zvezi s tem 
se je takrat odgovor Generalnega 
urada URSIKS glasil: 
»da se strinjamo z ugotovitvijo DPM 
glede potrebe po sprejetju dodatnih 
ukrepov za omogočanje dela vsem 
zaprtim osebam. Generalni urad ima v 
letu 2017 in v naslednjih letih, področje 
zaposlovanja zaprtih oseb urediti 
sistemsko, s ciljem omogočiti delo 
oziroma delovno terapijo vsem zaprtim 
osebam.« 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ob kontrolnem obisku je vodja oddelka 
pojasnil, da so v času vročine sicer 
omogočili dodatno zračenje bivalnih 
prostorov pripora, hkrati pa so 
pripornikom, ki so to želeli, omogočili, da 
so v Oddelek vnesli ventilatorje in si na 
ta način še dodatno hladili bivalne 
prostore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da je bilo skupaj zaposlenih 
10 zaprtih oseb (en v pralnici, en na vrtu 
en na hišnih delih, pet v kuhinji – od tega 
dva pripornika, en je delo opravljal na 
zunanjem delovišču in en obsojenec je 
kazen zapora prestajal na podlagi 12. 
člena ZIKS-1. Kljub temu, da je delo 
opravljalo nekaj več zaprtih oseb kot ob 
prejšnjem obisku (še posebej velja 
pohvaliti, da sta delala dva pripornika), 
pa je bilo ugotovljeno, da ni bilo 
realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega 
obiska, saj del Oddelka, kjer je bila 
manjša delavnica za potrebe dela za 
JGZ še vedno ne deluje oziroma se 
zaprtim osebam v tem delu dela ne 
omogoča. DPM je zato ponovno 
priporočil, da se več napora vloži tudi 
v zagotavljanje dela za zaprte osebe 
preko JGZ, ki sicer zagotavlja delo 
zaprtim osebam v matičnem ZPKZ 
Maribor. Hkrati tudi pričakuje, da bo 
Generalni urad URSIKS realiziral 
svojo napoved iz odzivnega poročila, 
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DPM je ob prejšnjem obisku ponovno 
priporočal, da se preučijo možnosti 
ureditve fitnes sobe oziroma, da se 
proučijo možnosti, da bi se »fitnes 
pod nadstreškom« dodatno opremil. 
Ob tem smo opozorili na potrebo po 
spoštovanju priporočila CPT, da naj 
bodo tudi priporniki dnevno vsaj osem 
ur izven svojih celic in vključeni v 
različne koristne aktivnosti, kot so 
delo, izobraževanje, športu ali druge 
primerne aktivnosti – in v zvezi s tem 
se je takrat odgovor Generalnega 
urada URSIKS glasil: 
»da je Oddelek pojasnil, da zaradi 
prostorske stiske v Oddelku, brez da bi 
žrtvovali en bivalni prostor na račun 
kapacitete Oddelka, slednje ne more 
realizirati. Bo pa Oddelek proučil in 
Generalnemu uradu posredoval predlog 
dolgoročne preureditve Oddelka, kjer bi 
poleg dodatnega prostora za fitnes 
proučili tudi prostor za dodatne delavnice. 
Proučili in predlagali bodo tudi možnost 
nakupa več funkcionalne naprave za 

da si prizadeva v naslednjih letih 
področje zaposlovanja zaprtih oseb 
urediti sistemsko, s ciljem omogočiti 
delo oziroma delovno terapijo vsem 
zaprtim osebam. 
V zvezi s tem je Generalni urad URSIKS 
pojasnil, da glede dela zaprtih oseb 
lahko rečejo, da je to podobno kot v 
celotni pomurski regiji, kjer dela 
primanjkuje. Poleg hišnih del (zavodska 
kuhinja, pralnica, čiščenje, zavodski vrt) 
lahko zagotovijo delo 9 osebam. 
Nekaterim zaprtim osebam se zagotovi v 
skladu s predpisi tudi delo zunaj zavoda. 
Matični zavod preko JGZ Rinka že nekaj 
let ne zagotavlja nobenega dela. 
Občasno so možna dela v poljedelstvu 
na Rogozi, vendar pa obsojenci zaradi 
premestitve v drugi zavod ne kažejo 
interesa po delu na Rogozi.  
Prav tako bo Generalni urad v zvezi z 
zagotavljanjem dela v Oddelku sklical 
posebni sestanek med vodstvom 
oddelka, matičnega zavoda in vodstvom 
JGZ Rinka, da se prouči  možnosti 
zagotavljanja dela tudi v tem Oddelku. 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da imajo zaprte osebe še 
vedno možnost uporabe fitnesa le na 
prostem – na sprehajališču. Fitnes so po 
pojasnilu vodje oddelka in kot smo se 
lahko med kontrolnim obiskom tudi sami 
prepričali, dodatno opremili (z 
večfunkcijsko napravo, benčem, vrečo 
za boks, dodatnimi ročnimi utežmi). 
Vodja oddelka je še pojasnil, da se tudi 
pripornikom omogoča več gibanja na 
prostem v primeru, da ni nameščenih 
veliko sostorilcev in imajo za gibanje na 
prostem lahko večje skupine. 
V pogovoru z vodjo oddelka je bilo 
ugotovljeno, da pa se glede fitnesa na 
prostem pojavljajo druge težave, saj se 
zaradi izpostavljenosti vremenskim 
razmeram (vlagi) več funkcijska naprava 
konstantno kvari. Na podlagi tega je 
Oddelek Generalnemu uradu in ZPKZ 
Maribor že predlagal, da bi se na delu 
vrta za potrebe fitnesa uredil oziroma 
zgradil posebni prostor, ki bi zaprtim 
osebam omogočal uporabo fitnesa v 
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fitnes pod nadstreškom. Glede možnosti, 
da priporniki več časa prebijejo izven 
celic, pojasnjujemo, da Oddelek že 
proučuje različne variante, ki bi to 
omogočile in hkrati zagotovile varno 
izvrševanje pripora.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočal, da se proučijo možnosti, 
da bi se nad telefonom na dvorišču 
namestila streha, ki bi zaprtim osebam 
omogočila uporabo le tega tudi v času 
slabega vremena. Poleg tega naj se 
popravi obstoječi nadstrešek, saj naj 
bi prepuščal vodo v primeru dežja – in 
v zvezi s tem se je takrat odgovor 
Generalnega urada URSIKS glasil: 
»da je Oddelek pojasnil, da streha nad 
telefonsko govorilnico ne pušča. Res pa 
je, da ne zagotavlja popolne zaščite pred 
dežjem v primeru večjega naliva. Luknja 
na strehi nadstreška na dvorišču za 
sprehod pa je sanirana.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočal, da se pri telefonu na 
hodniku Oddelka preučijo možnosti 
ureditve primerne zaščite, ki bi osebi, 
ki opravlja klic, zagotovila več 
zasebnosti – in v zvezi s tem se je 
takrat odgovor Generalnega urada 
URSIKS glasil: 
»da je Oddelek pojasnil, da je za zaščito 
za zasebnost pri telefonskih govorilnicah 
poskrbljeno na način, da ima vsaka 
telefonska govorilnica standardno 
plastično kabino, prav tako pa se od 
zaprtih oseb, ki čakajo na vrsto pri 
telefonskem razgovoru, zahteva, da se 
spoštuje polje diskretnosti, ki je določeno 
pri govorilnici. Generalni urad pa bo v 
zvezi s tem pri izvajalcu storitev telefonije 

vseh vremskih pogojih, hkrati pa naprave 
ne bi bile izpostavljene različnim 
vremenskim pogojem. DPM je zato 
predlog Oddelka podprl in izrazil 
pričakovanje, da bosta Generalni urad 
URSIKS in matični ZPKZ Maribor 
Oddelku prisluhnila in nudila ustrezno 
podporo, da se bo za potrebe zaprtih 
oseb izdelal ustrezen prostor za 
fitnes. 
V zvezi s tem je Generalni urad URSIKS 
pojasnil, da trenutno glede na veliko 
število drugih prioritet in investicij v 
URSIKS nimajo razpoložljivih sredstev 
za zagotovitev ustreznega prostora za 
fintes v tem Oddelku. 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da je bila nad telefonsko 
govorilnico na dvorišču montirana 
dodatna steklena streha, ki morebitnega 
uporabnika telefona na sprehajališču v 
primeru dežja dodatno zaščiti. Hkrati je 
bilo tudi ugotovljeno, da je bila 
popravljena streha nadstreška na 
sprehajališču. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da izvajalec storitev 
telefonije, kljub predlogu s strani 
Generalnega urada URSIKS, telefonske 
govorilnice v hodniku Oddelka ni opremil 
z dodatno zaščito za zasebnost 
klicatelja. 
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proučil, če obstajajo tudi kakšne 
drugačne vrste zvočne zaščite.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku 
priporočal, da se proučijo možnosti, 
da bi se zaprtim osebam, ki imajo 
proste izhode (vikend izhode) 
ponovno omogočilo, da bi svoja 
oblačila prali doma in jih ob vrnitvi v 
Oddelek prinesli nazaj – in v zvezi s 
tem se je takrat odgovor Generalnega 
urada URSIKS glasil: 
»da na podlagi veljavnega zakona ni moč 
prinašati stvari v Oddelek. Glede na 
odstopanja v praksi ima Generalni urad 
namen to področje enotno urediti s 
hišnimi redi.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku ponovno 
priporočal, da se zagotovijo prevodi 
hišnega in dnevnega reda vsaj v tuje 
jezike sosednjih držav in v angleščino 
– in v zvezi s tem se je takrat odgovor 
Generalnega urada URSIKS glasil: 
»da še vedno nismo izvedli sprememb in 
dopolnitev hišnih redov in s tem tudi 
izdelave njihovih prevodov v tuji jezik. 
Razlog je v tem, da je bila šele pred 
kratkim sprejeta novela Pravilnika o 
izvrševanju kazni zapora, ki predstavlja 
osnovno podlago za dopolnitev hišnih 
redov.« 
 
DPM je ob prejšnjem obisku izrazil 
pričakovanje, da si bodo zaposleni v 
Oddelku tudi v prihodnje prizadevali 
obdržati profesionalen in korekten 
odnos do zaprtih oseb – in v zvezi s 
tem se je takrat odgovor Generalnega 
urada URSIKS glasil: 
»da je cilj vodstva URSIKS, da vsi 
zaposleni spoštujejo in imajo do zaprtih 
oseb korekten in profesionalen odnos. To 
je namreč zagotovilo ne samo za 
kvalitetno delo, ampak tudi za stabilne 
varnostne razmere v zavodih.« 
 
Ostale ugotovitve med kontrolnim 
obiskom: 
 
Ker je DPM na pomanjkljivost, da nikjer v 
Oddelku ni bilo navedene številke za klic 

 
 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da je bil Oddelek opremljen 
z novi pralnimi stroji in lahko vse zaprte 
osebe, vse svoje perilo – tudi privatno, 
brez težav operejo v pralnici Oddelka. 
Ob tokratnem obisku sicer s strani 
zaprtih oseb pritožb glede pranja perila 
nismo slišali oziroma niso izražale želje, 
da bi perilo prali doma. 
 
 
 
 
 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da Oddelek razpolaga z 
novima hišnima redoma (za obsojeniški 
in priporni oddelek) in prav tako novima 
dnevnima redoma, kar je tudi prevedeno 
v angleški jezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob kontrolnem obisku je bilo 
ugotovljeno, da do sprememb glede 
odnosa zaposlenih do zaprtih oseb ni 
prišlo, saj so brez izjeme vse zaprte 
osebe, tudi tokrat, odnos vseh 
zaposlenih pohvalile kot profesionalen in 
zelo korekten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalni urad URSIKS: je sporočil, da 
je Oddelek pojasnil, da je bila pripomba 
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Varuha človekovih pravic RS opozoril že 
med obiskom, pričakuje, da je bila ta 
pomanjkljivost že odpravljena.2 
 
 
 
DPM je izrazil pričakovanje, da bo 
Generalni urad in matični ZPKZ Maribor 
Oddelku nudil ustrezno pomoč oziroma 
podporo pri ureditvi inštalacije (odtočnih 
cevi), da se v prihodnje ne bodo več 
pojavljale težave z zamakanjem.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPM je priporočil, da se na Generalnem 
uradu skupaj z matičnim ZPKZ Maribor 
proučijo možnosti, da bi se prej navedena 
načrtovana gradbena dela (dograditev 
pisarn, izdelava prostora za izločitev in 
ureditev fitnesa) v Oddelku v čim krajšem 
času tudi izvedla.4 
 
DPM je izrazil pričakovanje, da bodo v 
naslednjem letu Oddelku za potrebe 
zaprtih oseb dejansko dobavljeni 
televizorji, radijski sprejemniki in 
kuhalniki.5 
 

glede odsotnosti telefonske številke za 
klic Varuha človekovih pravic takoj 
upoštevana in se navedena telefonska 
številka nahaja na oglasnih deskah v 
oddelku. 
 
Generalni urad URSIKS: je sporočil, da 
je bilo že v analizi obiska s predstavniki 
DPM ugotovljeno, da je vodstvo Oddelka 
že pristopilo k reševanju perečih 
problemov v zvezi z urejanjem dotrajane 
vodovodne in fekalne inštalacije v 
zavodu, ki so bili izpostavljeni v 
razgovoru. O zadevi s težavo z 
inštalacijo v Oddelku je vodja oddelka 
seznanil direktorja ZPKZ Maribor. Projekt 
obnove inštalacije že pripravlja 
pogodbeni vzdrževalec, realizacija 
investicije je predvidena v letu 2019. 
 
Generalni urad URSIKS: je sporočil, da 
je v plan porabe za leto 2019 vključil 
izdelavo PGD dokumentacije, po 
pridobitvi katere (predvidoma v letu 
2020) pa se bo izvedla investicija. 
 
 
 
 
Generalni urad URSIK: je pojasnil, da je 
bila ta potreba vključena v plan porabe 
URSIKS za leto 2019 in bo nabava tudi 
izvedena. 
 
 

 

                                                 
2 Med pregledom bivalnih prostorov in sprehajališča v Oddelku je bilo ugotovljeno, da na oglasnih deskah in telefonskih 

govorilnicah ni navedenih podatkov oziroma ni navedene klicne številke za klic Varuhu človekovih pravic RS. 
3 Nadalje je vodja oddelka pojasnil, da za naslednje leto načrtujejo zamenjavo komunalne instalacije (odtočnih cevi), saj so le 

te stare in se redno pojavljajo težave zaradi zamakanja (puščanja). 
4 Vodja oddelka je tudi tokrat pojasnil, da si v Oddelku želijo realizirati že dalj časa pripravljen plan oziroma projektno 

nalogo dograditve in ureditve določenih prostorov, ki bi nedvomno izboljšali kvaliteto bivanja tako za zaposlene, kot tudi za 

zaprte osebe. Pri tem pojasni, da bi želeli nadgraditi del stavbe nad pralnico in kotlovnico, kjer bi lahko pridobili tri pisarne 

za zaposlene (omeni tri pisarne; možno bi bilo izdelati prostor za izločitev, s katerim Oddelek še vedno ne razpolaga; opravili 

zamenjavo strehe nad sprehajališčem; ureditev novega vhoda v prostore Oddelka in izdelava novega prostora za potrebe 

fitnesa), ki bi se zgradil na delu vrta in bi imel vhod iz sedanjega sprehajališča. 
5 V Oddelku je bil urejen dostop do kabelske TV, in sicer preko operaterja Telemach (20 programov). Vodja oddelka je 

pojasnil, da pa se sedaj pojavljajo težave, ker Oddelek ne razpolaga s TV sprejemniki, ki bi jih lahko razdelili med zaprte 

osebe, hkrati pa zaprte osebe TV sprejemnikov same niso sposobne kupiti. Na podlagi tega so podali predlog za nabavo 

desetih TV sprejemnikov, petih radijskih sprejemnikov. Hkrati so podali predlog za nabavo desetih kuhalnikov, ki bi jih prav 

tako razdelili med zaprte osebe, da bi si lahko pripravili tople napitke (čaj ali kavo). Dobava prej navedenih predmetov naj bi 

bila po pojasnilu vodje oddelka realizirana v naslednjem letu. 


