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Ljubljana, 14.3.2016

ZADEVA: Predlog sprememb in dopolnitev 60., 61. in 64. ilena Zakona o nalogah in
pooblastilih policije

DruStvo za nenasilno komunikacijo in Dru5tvo SOS telefon za Lenske in otroke - Lrtve nasilja
sta nevladni, neprofitni in humanitarni organizaciji, ki delujeta v javnem interesu. V skladu z

zadanimi cilji delujeta v smeri prepredevanja nasilja v druZini in druZbi nasploh ter v smeri
pomodi in povedevanja varnosti oseb, ki so doZivele ali doZivljajo nasilje.

Pozdravljamo spremembe 60. in 61. dlena Zakona o nalogah in pooblastilih policije
(ZNPPol), ki jih je Policija predlagala v predlogu ZNPPoI-A, 5t. EVA 2015-1711-0006, saj

menimo, da so korak v pravo smer. V postopku javne razprave, ki trenutno poteka o predlogu,
v predpisanem roku posredujemo na5e predloge za spremembo ZNPPol.

V 4. odstavku 60. ilena in v 61. ilenu ZNPPoI predlagamo, da se trajanje ukrepa
podaljSa od sedaj predlaganih >do 15 dnk na >>do 30 dni<<.

V praksi namred opaLamo, da je trajanje ukrepa do 10 dni, kot velja sedaj, odlodno prekratko,
da bi si Zrtev lahko od nasilja odpodila, poiskala primemo pomod ter se odlodila, kako bo
postopala v nadaljevanju. lO-dnevno obdobje pa je odlodno prekratko, da bi lahko Zrtev
poskrbela za svojo varnost oz. za varnost svojih otrok v okviru drugih postopkov (npr. z
zadasno odredbo ali z ukrepi zaradi nasilnih dejanj po Zakonu o prepredevanju nasilja v
druZini), saj sodiSda v navedenih postopkih ne odlodajo dovolj hitro. Povzroditelji nasilja se

lahko v dasu 10 dni vzdrLijo izvajanja nasilja, po preteku 10 dni pa ga spet zadnejo izvajati,
saj je 10 dni premalo dasaza spremembo razmi5ljanjainza sprejemanje odgovornosti za



povzrodanje nasilja. ie bi prepoved pribliZevanj a trajala 30 dni, bi moral povzroditelj dalj

dasapazitina lasitve in bi se prej izkazalo, ali namerava nadaljevati z nasilnim vedenjem.

Iz istih razlogov ne zadostuje podalj5anje roka trajanja do 15 dni, zato predlagamo, da se

trajanje ukrepa dolodi na >do 30 dni<.

V 6. odstavku 60. ilena ZNPPoI predlagamo, da se v besedilo na konec prvega stavka

doda >... in mu izreie globo.<

V praksi se je pogosto dogajalo, da krsiteljem kljub ugotovljeni kr5itvi globa ni bila izredena,

sama odstranitev z obmodja prepovedi pribliZevanja pa tudi ni zado5dala, da bi kr5itelj s

krsitvami prenehal. Zaradi navedenega predlagamo, da se jasno dolodi, da se kr5itelju, ki se ga

zalotina obmodju prepovedi pribliZevanja, dolodi globa.

V 6. odstavku 60. ilena ZNPPoI predlagamo, da se v drugem stavku beseda >>ustno<<

nadomesti s >pisno<.

Menimo namred, dazgolj ustno obvestilo ne zado5da za morebitno kasnejSe ugotavljanje, ali

je bil preiskovalni sodnik obvesden o krsitvah. Zato, da pisno obvesdanje nebi zavladevalo

postopka, bi policija lahko o ugotovljenih kr5itvah izredene prepovedi pribliZevanja ustno

obvestila preiskovalnega sodnika takoj, v dolodenem toku, pa bi morala to storiti tudi pisno.

V 1. odstavku 64. ilena ZNPPoI predlagamo, da se druga alineja dopolni z besedilom

>>... oziroma ukrepe v skladu z zakonomo ki ureja prepreievanje nasilja v druZini.<

Kot je znano, trenutni Zakon o prepredevanju nasilja v druZini (ZPND) za kr5itev ukrepov,

izredenih na njegovi podlagi, ne predvideva sankcij oziroma za5ditnih ukrepov, ki bi

povzroditelja nasilja odvrnili od krsitev in za5ditili Lrtev. Ker sta tako ZNPPoI kot tudi ZPND

v postopku spreminjanja, vidimo odlidno priloZnost, da se v ZPND-ju dolodijo sankcije oz.

za5ditni ukrepi v primeru krsitve, policija pa v ZNPPoI-u dobi ustrezno pooblastilo za

izvajanje naloge.

Odsotnost sankcij oz, za\ditnih ukrepov je ena glavnih pomanjkljivosti trenutno veljavnega

ZPND-ja, kar so sprevideli tudi pripravljavci sprememb zakona. V predlogu sprememb so v

primeru krsitev sklepa sodi5da predvideli posredovanje policije, vendar pazaradi pomanjkanja

ustreznih policijskih pooblastil v ZNPPoI po predlagani dolodbi policija krSitelju lahko izred'e

le opozoril o. Za zaidito Zrtve je to premal o, zato je nujno, da lahko policija v primerih krSitve

sklepa sodiSda o ukrepih po 19. dlenu ZPND ukrepa tudi odlodneje, npr. s pridrZanjem

krSitelja.



Za dodatne informacije v zvezi s pridujodimi pripombami smo dosegljivi na telefonu 01143 44

822.

Zahvaljujemo se yamza sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Pripravili:
Nina Obran, DruStvo za nenasilno komunikacijo
Dalida Horvat, Dru5tvo SOS telefonzaLenske in otroke - Lrtve nasilia

Katja Zabukovec Kerin,
PredsednicaDru5tva zanenas komunikaciio

NMffiW
oRuSt
NENA6I,LVO
KOMUNEI/ACIJC
assoiief/n
'or nonvlclent
communication


