- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM poročilo
o opravljenem obisku
na lokaciji

POLICIJSKA POSTAJA BOVEC
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 krajša pridržanja (do 12 ur). Prostora za pridržanje sta v kleti PP in je dostop do
njiju možen neposredno z vozilom skozi garažo, ali pa po stopnicah mimo dežurnega
policista. V času našega obiska na PP ni bilo pridržane osebe.
Potek obiska in priprava poročila:
► Obisk je bil nenajavljen in opravljen dne 14. 6. 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: sprejeli so nas dežurni policist, nato pa komandir in pomočnik
komandirja, s katerima smo opravili pregled prostorov, dokumentacijo primera pridržanja, ki
so ga policisti PP Bovec obravnavali skupaj s PP Tolmin ter zaključni pogovor.
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V letu 2018 (v času od 1. 1. 2018 pa do dneva obiska) policisti te PP niso nobenega pridržanja (prav tako v
letih 2016 in 2017 niso odredili nobenega pridržanja).
2
Prejšnji obisk te PP je bil opravljen 10. 6. 2014.
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► Poročanje: poročilo o obisku je bilo poslano na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
12. 7. 2018, skupaj s predlogom, da ga obravnava in nam v roku 30. dni sporoči morebitna
stališča glede naših ugotovitev; odgovor smo s strani organa prejeli 10. 8. 2018, torej 29. dan
po odpremi.
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POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IN PREDLOGI DPM TER ODZIV PRISTOJNIH
► DPM je posebej pohvalil
-

da je v primerjavi od prejšnjega obisk, v prostorih za pridržanje, zagotovljen dostop do
pitne vode.
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► predlog DPM

► odziv pristojnih

DPM: predlagali smo, da se preveri
ustreznost kadrovske zasedenosti PP
oziroma, da se proučijo možnosti
ustrezne
kadrovske
popolnitve
nezasedenih delovnih mest, da bo
zagotovljeno nemoteno delo PP.3

MNZ: sporočamo, da trenutna kadrovska
popolnitev nezasedenih delovnih mest ni
predvidena, nemoteno delo PP se
zagotavlja z ustrezno organizacijo dela in
po potrebi s pomočjo ostalih enot PU
Nova Gorica.

DPM: predlagali smo, da se preveri
ustreznost pritiska iztekanja vode v
umivalniku
prostora
za
pridržanje
označenim s številko 1.4

MNZ: sporočamo, da bo ustreznost
pritiska iztekanja vode v umivalniku
prostora za pridržanje številka 1 bo
preverjena, nato bodo sprejeti ustrezni
ukrepi za sanacijo.

3

Na PP je zaposlenih 11 policistov, od tega 1 policistka. V primerjavi s številom policistov, ki so bili zaposleni
ob prejšnjem obisku DPM v leta 2014, je bilo ugotovljeno, da se je število zaposlenih zmanjšalo za 8 policistov.
Komandir je pojasnil, da zaradi takšnega zmanjšanja števila policistov PP ne more zagotavljati redne nočne
patrulja in se le-ta zagotavlja izmenično s PP Tolmin.
4
Med obiskom smo v prostorih za pridržanje opravili preizkus delovanja vode v umivalniku in WC-ju hkrati. Pri
tem je bilo v prostoru za pridržanje številka 1 ugotovljeno, da pri hkratni uporabi izpusta vode v umivalniku in
WC-ju pade pritisk iztekanja vode v umivalniku in voda začne teči po robu umivalnika pri steni in nato na tla.
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