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V obdobju po 1.11.2007, ko je pristojnost obravnave kaznivih dejanj, ki so jih osumljene 
uradne osebe, zaposlene v policiji, prešla na policiste Specializiranega oddelka Skupine 
državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, ki deluje pri Vrhovnem državnem 
tožilstvu Republike Slovenije, je SGDP GPU prejela več vlog policistov za zagotovitev pravne 
pomoči v fazi predkazenskega postopka, ko prejmejo vabilo policistov Specializiranega 
oddelka, da se kot osumljenci, zglasijo zaradi zbiranja obvestil. Vabila imajo podlago v 148. 
členu, v zvezi s prvim odstavkom 158.a člena ZKP. 
 
Na podlagi 73. člena Zakona o policiji je policistom pravno pomoč mogoče zagotoviti v 
primerih, ko je zoper njih uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja 
uradnih nalog, ki so jih po oceni policije opravili v skladu s predpisi.  
 
Po 148/II členu ZKP lahko policija zbira obvestila od oseb in jih po III. odstavku istega člena 
vabi tudi k sebi. Ko pa za določeno osebo pri zbiranju obvestil ugotovi, da zanjo obstajajo 
razlogi za sum, da je strorila kaznivo dejanje, ji mora preden začne od nje zbirati obvestila 
dati pravni pouk po IV. odstavku 148. člena. Obvestila, ki jih zbere policija od osumljenca po 
danem pouku se ne izločijo iz spisov. Ta obvestila niso nedovoljeni dokazi, pa tudi ne dokazi, 
na katerih bi lahko temeljila sodba, pomenijo pa vir dokazov, na podlagi katerih se lahko 
pridobijo procesno veljavni dokazi. Kar osumljenec izjavi pred pravnim poukom se izloči iz 
sodnih spisov. (čl. 83/I ZKP). 
 
Če si osumljenec ne vzame zagovornika, se o izjavi napiše UZ. Zaslišanje se namreč sme 
opraviti samo v navzočnosti zagovornika. Pred zaslišanjem je potrebno osumljencu dati 
pravni pouk po II. in III. odstavku 227. člena ZKP, ne glede na to, da mu je bil tak pouk dan 
že po IV. odstavku 148. člena ZKP. 
 
V kolikor so pri zaslišanju upoštevane vse zakonske določbe, sodišče lahko opre svojo 
odločbo na osumljenčevo izpovedbo !  
 
Zgoraj navedene določbe veljajo tudi za policiste specializiranega oddelka VDT RS. 
 
Res je sicer, da se z zaslišanjem formalno ne začne kazenski postopek, toda ker se 
osumljenec zaslišuje po določbah, ki veljajo za zaslišanje obdolženca, mu po naši oceni 
lahko zagotovimo pravico do učinkovite obrambe v primerih, ko bo zaslišan kot osumljenec, 
ne pa tudi v primerih, ko bo z njim opravljen samo informativni razgovor oz. se bodo od njega 
zbirala obvestila. Seveda ob temeljnem pogoju, da je bilo njegovo ravnanje skladno s 
predpisi. 
 



Predlagamo, da policiste na ustrezen način seznanite z določbami ZKP, ki se nanašajo na 
predkazenski postopek in zaslišanje, tako da se bodo v primerih, ko bodo osumljeni storitve 
kaznivega dejanja, obračali s prošnjo po pravni pomoči v fazi, ko jim pravno pomoč lahko 
dejansko tudi nudimo.   
 
Ta pojasnila upoštevajte tudi na PU in v NOE GPU. 
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