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- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - 
 

poročilo 
o opravljenem obisku 

na lokaciji 
 

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKE KONJICE   
 

 

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: PP ima dva 
prostora za krajša pridržanja (do 12 ur). V času našega obiska na PP ni bilo pridržane osebe.   
 
 
Potek obiska in priprava poročila: 
   
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 30. 8. 2018.2 
   
► Skupina za obisk: dva predstavnika Varuha (namestnik varuhinje in svetovalec Varuha) 
ter ena predstavnica pogodbene nevladne organizacije (Humanitarno društvo Pravo za 
VSE).  
   
► Vsebina obiska: sprejela sta nas dežurni policist in nato komandir, s katerim smo opravili 
pregled prostorov PP, pregled dokumentacije nekaj naključno izbranih primerov posameznih 
pridržanj in opravili zaključni pogovor. 

                                                 
1 V letu 2018 (v času od 1. 1. 2018 pa do dneva obiska) so policisti te PP odredili 44 pridržanj.  
2 Prejšnji obisk te PP je bil opravljen 6. 12. 2016.  

http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-varuha/varuh-kot-drzavni-preventivni-mehanizem/
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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 proučijo možnosti 
zagotovitve ustrezne ločenosti garderobnih prostorov za policiste in policistke, saj je 
komandir pojasnil, da so sedaj garderobni prostori, sanitarije in tuši, ločeni po spolih, 

- da sta bili v oba prostora za pridržanje vgrajeni okni, ki omogočata vstop dnevne 
svetlobe, 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se seznam odvetnikov 
ustrezno ažurira, saj je bil ob tokratnem obisku na steni hodnika pred prostoroma za 
pridržanje, v plastični mapi nameščen seznam odvetnikov z datumom izpisa 1. 6. 
2018, 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se PP zagotovi 
rezervne vzglavnike, saj je komandir pojasnil, da PP razpolaga z dovolj rezervnimi 
vzglavniki in 

- da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da je treba hladne obroke 
s pretečenim rokom uporabe vedno odstraniti iz uporabe, saj ob tokratnem obisku 
hladnega obroka s pretečenim rokom ni bilo, hkrati pa je PP vzpostavila vodenje 
evidence rokov uporabe hladnih obrokov. 
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   ► predlog DPM    ► odziv pristojnih 

  

DPM: ponovno smo priporočali, da se ob 
morebitni novi adaptaciji prostorov za 
pridržanje prouči možnost zagotovitve 
tudi dostopa do tekoče vode.3 
 
DPM: ponovno smo priporočili, da se 
proučijo možnosti, da se PP zagotovi 
ustrezna oprema za avdio video 
snemanje zaslišanj.4 
 
 
DPM: priporočili smo, da se policiste 
opozori na več natančnosti pri 
izpolnjevanju uradnih obrazcev, potrebnih 
za izvedbo pridržanj, predvsem pa na 
potrebo po izpolnjevanju vseh rubrik.5 
Prav tako smo priporočili, da se policist 
opozori na pravilno vnašanje popravkov v 
uradne dokumente.6 

MNZ: do tega priporočila se MNZ ni 
opredelilo.  
 
 
 
 
MNZ: sporočamo, da nabava tehničnih 
sredstev za avdio in video snemanje 
trenutno ni predvidena. Policijska enota 
pa si jo v primeru potrebe lahko izposodi 
na Policijski upravi v Celju. 
 
MNZ: sporočamo, da so bili policisti 
opozorjeni na večjo natančnost pri 
izpolnjevanju uradnih obrazcev, na 
izpolnjevanje vseh rubrik in na pravilno 
vnašanje popravkov v dokumente.  

 
DPM: ponovno smo priporočili, da se ob 
naslednjih adaptacijskih delih prouči tudi 
možnost ureditve mesta dežurnega 
policista, da bo to bolj varno.7 
 
 
 

 
MNZ: sporočamo, da bo ureditev mesta 
dežurnega policista izvedena v okviru 
investicijskega vzdrževanja prostorov 
policije, po proučitvi tehničnih 
zmožnostih realizacije in v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev. 
 

 

                                                 
3 PP še vedno razpolaga z dvema prostoroma za krajše pridržanje (do 12 ur), ki sta označena s številkama 1 in 2. Prostora 

zaradi adaptacijskih del v času našega obiska nista bila v uporabi. Ob pregledu prostorov je bilo ugotovljeno, da sta bili v oba 

prostora za pridržanje vgrajeni okni, ki omogočata vstop dnevne svetlobe, kar velja pohvaliti. Dostop do prostorov za 

pridržanje, ki sta v pritličju PP, je mogoč neposredno skozi glavni vhod. 

Prostora za pridržanje sta še vedno opremljena z vso potrebno opremo (z leseno posteljo, žimnico, odejami, posteljnino, 

copati za enkratno uporabo, WC-jem na počep in toaletnim papirjem). Kljub adaptacijskim delom, žal ni bilo realizirano 

priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se proučijo možnosti, da se v prostorih za pridržanje zagotovi tudi dostop do tekoče 

vode. 
4 V prvem nadstropju, desno od dežurnega policista je soba za razgovore, ki se uporablja tudi za razgovore pridržane osebe z 

odvetnikom. V času našega obiska je bila soba opremljena z mizo, dvema stoloma in klopjo, na steni pa sta bila izobešena 

dva plakata MNZ s pravicami osebe, ki ji je odvzeta prostost. Tudi ob tokratnem obisku je bilo ugotovljeno, da PP ne 

razpolaga z opremo za avdio video snemanje zaslišanj. 
5 Pri pregledu pridržanja (27. do 28. 6. 2018 začetek postopka ob 22.00 uri in pridržanje odrejeno med 22.20 do 7.45 ure, na 

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

pridržani/zadržani osebi« ni navedeno, ob kateri uri so bili predmeti osebi zaseženi. 
6 Pri pregledu primera pridržanja osebe (12. do 13. 5. 2018 začetek postopka ob 23.35 uri in pridržanje odrejeno med 00.05 in 

00.50 uro, na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o prekrških) je bilo ugotovljeno, da je bil v obrazcu »Sklep o 

pridržanju« popravljen datum začetka postopka, vendar pa ni bilo evidentirano, kdo je popravek opravil. Hkrati je bilo pri 

pregledu obrazca »Izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem – uradni zaznamek« v delu »Opravila med 

pridržanjem/zadržanjem« ugotovljeno, da je bilo opravljenih več popravkov zapisov ur in datumov, kjer prav tako ni bilo 

evidentirano, kdo je popravke opravil. 
7 Tudi ob tokratnem obisku je bilo ugotovljeno, da kljub temu, da so se na PP izvajala adaptacijska dela, žal ponovno ni bilo 

realizirano priporočilo DPM iz prejšnjih obiskov, da se proučijo možnosti, da se delovno mesto dežurnega policista uredi 

tako, da bo bolj varno, čeprav je bilo v odgovoru številka 070-83/2016/7 (207-06) z dne 11. 1. 2017 sporočeno, da bo 

proučena možnost za zagotovitev večje zaščite prostora dežurnega policista. 


