- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM poročilo
o opravljenem obisku
na lokaciji

POLICIJSKA POSTAJA LJUBLJANA BEŽIGRAD
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 dva
prostora za krajše pridržanje (do 12 ur). Prostora za pridržanje sta označena s številkama »1
in 2«. Dostop do prostorov za pridržanje je še vedno možen z vozilom neposredno skozi
garažo oziroma po stopnicah mimo dežurnega policista.
Potek obiska in priprava poročila:
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 18. 10. 2018.2
► Skupina za obisk: en predstavnik Varuha človekovih pravic RS (svetovalec Varuha) ter
ena predstavnica pogodbene nevladne organizacije (SKUP – Skupnost privatnih zavodov).
► Vsebina obiska: sprejela sta nas dežurna policista, nato pa komandir, s katerim smo
opravili pregled prostorov PP. Pri pregledu nekaj naključno izbranih primerov posameznih
pridržanj in zaključnem pogovoru pa se nam je pridružil tudi pomočnik komandirja.
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V letu 2018 (v času od 1. 1. 2018 pa do dneva obiska) so policisti te PP odredili 39 pridržanj.
Prejšnji obisk te PP je bil opravljen 22. 6. 2016.
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POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IN PREDLOGI DPM TER ODZIV PRISTOJNIH
► DPM je posebej pohvalil
-

-

-

-

da je bil v obeh prostorih za pridržanje od prejšnjega obiska zamenjan video nadzorni
sistem (nameščene nove IR kamere),
da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se odpravijo
ugotovljene pomanjkljivosti z vodovodnimi armaturami umivalnikov in izplakovalnikom
WC-ja, saj so bile vodne armature v umivalnikih zamenjane ter urejen iztek vode v
WC-ju na počep,
da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se proučijo možnosti
namestitve video nadzora na povezovalnem hodniku med garažo in hodnikom za
sprejem pridržanih oseb, saj je bil video nadzor na povezovalni hodnik nameščen,
da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da se PP zagotovi nekaj
rezervnih vzglavnikov, ki so potrebni v času nočnega pridržanja,
da je bilo realizirano priporočilo DPM iz prejšnjega obiska, da je treba redno skrbeti
za čiščenje prostora, saj je bil ob prejšnjem obisku prostor neočiščen (v njem smo
takrat opazili star časopis DNEVNIK (datuma 9. 5. 2016) do polovice napolnjen večji
steklen kozarec in napol prazno plastenko soka »DANA«), saj je bil prostor ob
tokratnem obisku ustrezno očiščen,
da so bili prostori PP, ki smo si jih med obiskom ogledali, ustrezno očiščeni,
da so bili garderobni prostori opremljeni z novimi garderobnimi omarami, v katerih je
poseben prostor za shranjevanje orožja, ki se dodatno zaklene in
da je komandir pojasnil, da se na vsak zapis v knjigo pripomb in pohval odzovejo in
obvestijo stranko, da so njen vpis v knjigo pripomb in pohval prejeli.
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► predlog DPM

► odziv pristojnih

DPM: priporočili smo, da se policiste
opozori na pravilno vnašanje popravkov v
dokumente,
potrebne
za
izvedbo
pridržanja.3

MNZ: sporočamo, da so bili policisti
opozorjeni
na
pravilno
vnašanje
popravkov v dokumente, potrebne za
izvedbo pridržanja.
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Pri pregledu pridržanja (14. 9. 2018, začetek postopka ob 00.25 uri in pridržanje odrejeno med 00.30 in 10.15
uro, na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o prekrških) je bilo ugotovljeno, da je bil v obrazcu
»Izvajanje opravil med pridržanjem/zadržanjem« opravljen popravek zapisa (v 11 vrstici), pri čemer ni
evidentirano, kdo je opravil popravek.
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