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- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - 
 

poročilo 
o opravljenem obisku 

na lokaciji 
 

POLICIJSKA POSTAJA ŠKOFJA LOKA  
 

 

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 dva prostora 
za pridržanje2. V času našega obiska na PP ni bilo pridržane nobene osebe.  
 
 
Potek obiska in priprava poročila: 
   
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 15. 2. 2018.3 
   
► Skupina za obisk: en predstavnik Varuha (svetovalec Varuha) ter ena predstavnica 
pogodbene nevladne organizacije (Mirovni inštitut).  
   
► Vsebina obiska: sprejel nas je komandir, s katerim smo opravili pregled prostorov. 
Kasneje, pri pregledu nekaj naključno izbranih primerov posameznih pridržanj in zaključnem 
pogovoru pa je zaradi zasedenosti komandirja, sodeloval pomočnik komandirja. 

                                                 
1
 V letu 2018 (v času od 1. 1. 2018 pa do dneva obiska) so policisti te PP odredili eno pridržanje.  

2
 En za krajše pridržanje – označen s številko 1 (do 12 ur) in drugi za daljše pridržanje – označen s številko 2 (do 

48 ur). 
3
 Prejšnji obisk te PP je bil opravljen 10. 2. 2016.  

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) 7. 
3. 2018, 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 9. 4. 2018, 
torej 33. dan po odpremi4.  
 
 
 

                                                 
4
 MNZ se je iz objektivnih razlogov (ostale neodložljive aktivnosti) opravičilo za krajšo zamudo pri pripravi 

odgovora.  
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POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IN PREDLOGI DPM TER ODZIV PRISTOJNIH 
 
 
  ► DPM je posebej pohvalil 
 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se poskuša zagotoviti 
ločene garderobne prostore za policistke in policiste, saj so sedaj garderobni prostori 
za policistke ločeni od garderob policistov, 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se poskuša zagotoviti 
regulacijo jakosti umetne svetlobe za prostora za pridržanje, saj so bila dejansko 
montirana stikala, ki omogočajo regulacijo umetne svetlobe v obeh prostorih za 
pridržanje, 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, saj PP sedaj razpolaga s 
posebnimi plastičnimi posodami, kamor se zaseženi predmeti shranijo in 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se stene prostorov 
prepleskajo, saj so bile stene obe prostorov prepleskane.  
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   ► predlog DPM    ► odziv pristojnih 

  

DPM: ponovno smo predlagali, da se ob 
naslednji prenovi prostorov proučijo 
možnosti ureditve dostopa do tekoče 
vode v prostoru za krajše pridržanje, 
označenim s številko 1.5 
 
 
 
DPM: glede na to, da smo na slabo 
pritrjeno vodno armaturo v prostoru za 
pridržanje številka 2 opozorili že med 
obiskom, smo izrazili pričakovanje, da je 
bila ta napaka odpravljena oziroma je bila 
vodja armatura ustrezno pritrjena.6 
 
 
DPM: ponovno smo predlagali, da se 
preuči možnost namestitve video 
nadzornega sistema v prostor za sprejem 
oseb, ki jim je odvzeta prostost.7   
 
 
 
DPM: ker smo že med obiskom 
komandirja opozorili, da seznam 
odvetnikov ni ustrezno ažuriran (na tri 
mesece), smo izrazili pričakovanje, da je 
bil le ta zamenjan z novim ažuriranim 
seznamom odvetnikov. Hkrati smo tudi 
predlagali, da se vodstvo PP opozori, da 
v prihodnje redno spremlja ažuriranje 
seznama odvetnikov.8 
 

MNZ: sporočamo, da je možnost 
ureditve dostopa do tekoče vode v 
prostoru za krajše pridržanje označenim 
s številko 1, evidentirana. Proučuje se 
tehnična možnost izvedbe, ureditev pa je 
uvrščena v plan obnove v letu 2018. 
 
 
MNZ: sporočamo, da so slabo pritrjeno 
armaturno pipo v prostoru za pridržanje 
številka 2, pritrdili 14. 3. 2018.   
 
 
 
 
 
MNZ: sporočamo, da je namestitev 
kamere v prostoru za sprejem pridržanih 
oseb predvidena v sklopu zamenjave 
celotnega video nadzornega sistema v 
letošnjem letu. 
 
 
MNZ: sporočamo, da so na PP seznam 
odvetnikov takoj zamenjali z novim 
ažuriranim, vodstvo PP pa je bilo 
opozorjeno, da v prihodnje redno 
spremlja zamenjavo seznamov.  
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Prostor označen s številko 1 je namenjen izvedbi krajših pridržanj (do 12 ur). V njem je nameščeno kotno 

leseno ležišče z dvema žimnicama ter enim vzglavnikom in odejo, WC na počep ter toaletni papir. Ugotovljeno 

je bilo, da žal še ni bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se proučijo možnosti zagotovitve 

dostopa do tekoče vode. Ta se po pojasnilu komandirja sedaj zagotavlja s pomočjo plastenk z vodo. 
6
 Prostor označen s številko 2 je namenjen izvedbi daljših pridržanj do 48 ur in je opremljen s kovinsko posteljo, 

vzmetnico, vzglavnikom in odejo, na tla pritrjeno kovinsko mizo in stolom, WC školjko, umivalnikom ter 

toaletnim papirjem. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je vodna armatura slabo pritrjena oziroma jo je bilo 

mogoče brez napora premikati levo in desno na kar smo komandirja tudi opozorili. 
7
 Prostor za sprejem oseb, ki jim je odvzeta prostost se nahaja neposredno pred prostoroma za pridržanje. Ob 

pregledu prostora za sprejem oseb, ki jim je odvzeta prostost, je bilo ugotovljeno, da ni bilo realizirano 

priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se prostor opremi z video nadzornim sistemom, čeprav je bilo v 

odzivnem poročilu sporočeno, da bo ta možnost proučena. 
8
 Sam prostor je bil v času našega obiska sicer opremljen z brošuro in plakatom MNZ s pravicami oseb, ki jim je 

odvzeta prostost, plakatom PIC za brezplačno pravno pomoči v devetih tujih jezikih in seznam odvetnikov 

datiran na 26. 10. 2017. 
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DPM: predlagali smo, da se proučijo 
možnosti, da se stena prostora za 
zaslišanje prepleska.9 
 
 
DPM: predlagali smo, da se policiste 
opozori na več natančnosti pri 
izpolnjevanju uradnih obrazcev potrebnih 
za izvedbo pridržanj, predvsem pa na 
pravilno vnašanje morebitnih popravkov. 
Predvsem smo predlagali, da se policiste 
opozori na nujnost spremljanja 
zamenjave obrazcev, potrebnih za 
izvedbo pridržanj in uporabo veljavnih.10 
 
 
 
 
 

 
 
MNZ: sporočamo, da je bil predlog za 
pleskanje prostora za zaslišanje oddan 
pristojni službi. 
 
 
MNZ: sporočamo, da so vse policiste 
opozorili na uporabo veljavnih obrazcev 
in na večjo natančnost pri izpolnjevanju 
le teh.  
 

 

                                                 
9
 Soba za zaslišanje se nahaja v pritličju PP. V času našega obiska je bil prostor opremljen z dvema mizama, z 

šestimi stoli, računalnikom in opremo za avdio-video snemanje zaslišanj. Soba ni video nadzorovana. Ob 

pregledu prostora za zaslišanje je bilo ugotovljeno, da je stena (desno od vhoda) umazana. 
10

 Pri pregledu pridržanja (14. do 15. 3. 2017 začetek postopka ob 12.20 uri in pridržanje odrejeno med 12.25 do 

17.25 ure, na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku)  je bilo ugotovljeno, da je bil 

v postopku pridržanja uporabljen stari obrazec »izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni 

zaznamek«, v katerem je bila podlaga za izvedbo varnostnega pregleda še v Zakonu o policiji. Nadalje je bilo v 

istem primeru ugotovljeno, da so bili v obrazcu »Potrdilo o zaseženih predmetih pridržani osebi« v rubriki 

»datum in ura vrnitve« opravljeni popravki zapisa letnice in ure vrnitve predmetov, in sicer iz ure 15.00 v 17.00 

uro, pri čemer pa ni evidentirano, kdo je popravke opravil. 


