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ZPKZ KP 

 

ODPRTO PISMO 

 

Pozdravljeni, 

Smo pravosodni policisti zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper. Naj najprej povemo, da se 

obračamo na vas medije in na predsednika vlade g. Marjana Šarca z namenom, da nam nekdo pomaga in 

prisluhne, ker že vrsto let opozarjamo na nepravilnosti delovanja našega zavoda, vendar nam Generalni urad ne 

prisluhne. 

Kot prvo se bomo dotaknili pobega dveh pripornikov. Ogromno dejstev, katera so zapisana ne drži, ker cilj 

nadrejenih je osramotiti in ponižati pravosodne policiste s tem, da bi prekrili svojo odgovornost. 

V ZPKZ naj bi imeli rešetke iz magnolijevega jekla, katere naj bi bile pod alarmom, vendar šele zdaj izvemo, da 

so le te iz navadnega jekla. Država in davkoplačevalci smo plačali magnolijevo jeklo!Kje je končalo? Naj 

povemo, da smo sami poskusili prežagati rešetke, kar nam je v pičlih 15h minutah tudi uspelo. Prav tako naj bi 

imeli senzorje gibanja, pa jih NI. Naš videosistem je tako zastarel, da se komaj opazi, da se nekdo premika. 

Pobegla pripornika nista korektno prestajala pripor, kot to navajajo. Približno 20. Decembra je pravosodni 

policist sprožil alarm proti tem dvem pripornikom. Eden od njiju je na obiskih prejel denar, pravosodni policist 

pa mu je denar zasegel in mu izročil le znesek 100 eur, kot mu po hišnem redu pripada. Pripornik se ni strinjal in 

zahteval še preostali denar. P.p. ni popustil in ostanek denarja deponiral. Nastale so težave in pripornik se je 

pričel žaljivo obnašati. Kasneje je isti pravosodni policist opravljal nenapovedan pregled sobe iz katere sta 

kasneje tudi pobegnila, ker je imel sum, da pripornika posedujeta usb modem za internet. 

Pobegla pripornika sta se mu uprla in mu pričela groziti ter govorila, da nima kaj početi v njihovi sobi kar tako. 

P.p. je sprožil alarm, pritekli so ostali pravosodni policisti. Takrat sta se pripornika umirila in se pričela 

opravičevati. P.p je sestavil poročilo o dogodku, katerega kot kaže, nihče ni obravnaval.  Nihče od nadrejenih se 

ni pogovoril s p.p., sam pa je povedal svojemu nadrejenemu, da v tisti sobi obstaja velika možnost, da posedujejo 

usb modem za povezavo s spletom oz. gsm aparat. Nadrejeni niso ukazali pregleda sobe, povedali so, da sedaj za 

to ni časa. P.p. je naredil vse obhode v nočnem času in bil dosleden. Naj dodamo, da sta pripornika pobegla s 

pomočjo vzmetnic, katere so se nahajale pri zabojnikih za smeti in to cela dva meseca – v zavodu so jih namreč 

zamenjali zaradi pojava garij, kar se večkrat zgodi. Kdo je dopustil in kdo je odredil, da 4 vzmetnice stojijo tam 

dva meseca?Pravosodni policisti sigurno ne!Brez vzmetnic nebi bilo pobega, naj bo to vsem jasno. Naj se opravi 

rekonstrukcija dogodka,pa bo vsekakor vsakemu jasno. 

Naj dodamo, da v Koprskem zaporu v nočnem času delajo samo 4 pravosodni policisti oz. 3 so razpoložljivi, 1 je 

zaseden na videonadzoru, katerega ne sme zapustiti. Torej 3 p.p. na 150 zaprtih oseb. V zaporih Ljubljana, 

Maribor, Celje imajo podobno število zaprtih oseb, pa je v nočnem času prisotnih 9 p.p. Zakaj razlika? Na vse to 

smo opozarjali več let direktorja zavoda in generalni urad, vendar se ni zgodilo nič. 

Pobegla zapornika »naj bi umorila nekoga v Sarajevu«, a se kdo zaveda, da so p.p. v nočnem času nosili svojo  

glavo na pladnju? Kaj pa je s p.p. kateri je vršil pregled sobe in sta mu grozila? Zavod bi moral po uradni 

dolžnosti podati ovadbo, vendar je v vseh letih podal le dve podobni kazenski ovadbi. Enkrat, ko je zapornik 

grozil direktorju in enkrat, ko je zapornik grozil pravosodnemu policistu. Grožnje pa so vsakodnevne. Nadrejeni 

povejo, da »saj se je opravičil« ali »saj ni mislil resno«. Ali lahko občan grozi policistu na cesti in njegov 

nadrejeni na to pripomni »saj ni mislil resno«? Naj povemo, da so vsa okna v celicah imela dodatno kovinsko 

mrežo, katera je preprečevala že sam dotik rešetk. Direktor Dušan Valentinčič je ukazal te mreže odstraniti, saj 

mu je varuh človekovih pravic tako svetoval, vendar imajo po drugih zaporih v Sloveniji še vedno take mreže n 



oknih. S tem je zaprtim osebam omogočen pristop do rešetk, prav tako pa na ta način z raznimi vezalkami, katere 

spletejo čez okna prekupčujejo z gsm aparati ali z drogami. Direktor je bil opozorjen, vendar ga to ni zanimalo. 

Naj se še enkrat dotaknemo pobega. V isti celici so bili trije priporniki, vsi trije srbi, dva pobegla s tiralico  in 

tretji, kateri ni pobegnil, poročen s sestro pobeglega Milosavljevića. Naj dodamo, da so v ZPKZ KP zaprte osebe 

nameščene po celicah po svojih željah. Tako imajo skupaj nameščene tiste, kateri so skupaj v istem kaznivem 

dejanju; vsi Arabci so skupaj,vsi Albanci so skupaj po sobah in po hodnikih. Teh jezikov mi ne razumemo in ne 

vemo kaj načrtujejo. Razpored po sobah sestavita vodja oddelka in direktor. Tudi na to smo opozarjali, vendar 

dobili le odgovor »kaj češ, tako bo mir«. V našem zaporu nadrejeni tako kupujejo mir, namesto da bi ga 

vzpostavili. Si predstavljate, če bi v celici pobeglih bili po en Srb, en Albanec in en Arabec?Pobega ne bi bilo. 

Med drugim je v koprskem zaporu letos že nekajkrat prišlo do garij, zato tudi tiste vzmetnice pri smeteh, katere 

so omogočile pobeg. Pravosodnim policistom nadrejeni  dajo v uporabo nekakšno haljo za enkratno uporabo in 

slednji so prisiljeni oditi v sobe, kjer so vsi okuženi z garjami in prav tako pregledovati njihova oblačila. Vsakič 

s strahom odhajamo domov, ker ne vemo ali smo garje prenesli domov k družini. 

V ZPKZ KP se zaprtim osebam nudi nadstandard, saj sami povedo, da so v hotelu. Naj razložimo, da je Koper 

edini zapor v Sloveniji, kateri zapornikom nudi kabelsko shemo(Discovery, Šport klub..). Po zakonu o 

izvrševanju kazenskih sankcij bi morali zaporniki plačevati RTV prispevek na nacionalne programe, vendar ga 

ne. Za nagrado dobijo še dodatnih 100 programov. Vsi prebivalci RS v svojih domovih pa plačujemo RTV 

prispevek in dodatne sheme. Naj dodamo, da je letos direktor zavoda Dušan Valentinčič kupil 72 hladilnikov in 

v vsako celici postavil enega. Tudi po temu je koprski zapor edinstven. Prav pobegla zapornika sta v hladilniku 

skrivala gsm napravo. Se še spomnite tistega p.p., kateri je opravljal nenapovedan pregled sobe?Njegov sum je 

bil utemeljen, vendar mu nadrejeni nisi prisluhnili. 

Vsaka celica ima svoj umivalnik in svoj tuš. Zaporniki v poletnem času v umivalniku (pred nabavo hladilnikov) 

hladijo svoje napitke, voda teče ure in ure. P.p jih opozorimo, vendar čez nekaj minut voda spet teče. Ponovno se 

obračamo na svoje nadrejene, kateri odgovorijo, »saj nimamo vzvoda«. V vsaki celici je tudi indukcijski 

kuhalnik, kateri služi kuhanju kave ali čaja. Zaprte osebe si na indukcijskih kuhalnikih pečejo meso, 

zelenjavo,..p.p to zazna, zaseže kuhalnik, a ga naslednji dan nadrejeni vrnejo zaporniku, ker naj bi le ta obljubil, 

da tega več ne bo počel. 

Zaprte osebe imajo med drugim v svoji sobi tudi svoj prenosni računalnik, TV, playstation, zvočnike s 

subwuferjem in volan,menjalnik za igranje igric. Upamo, da nam še sledite. Zaporniki cele noči igrajo razne 

igrice in gledajo TV, vse je neomejeno. Sledi jutro, ko zapornike budimo ob 6.00 uri, delimo zajtrk. Niso 

obvezni vstati in oditi na zajtrk. Ob 6.30 je pregled bivalnih prostorov in štetje. Zaporniki bi morali vstati, 

narediti posteljo in počistiti sobo. Tega večina ne počne, kar naprej spi na posteljah. Iz spanja se zaporniki 

prijavijo na aktivnosti v ležečem položaju. Zapornik se prijavi na fitnes, p.p. ga opozori, da fitnesa ne bo, ker ni 

vstal, ni naredil postelje in ni počistil sobe. Ta isti zapornik se pritoži direktorju zavoda, slednji pa pokliče na 

razgovor p.p in mu pove, da ne sme kršiti pravice do fitnesa zaprti osebi. Direktor je stališča, da vse kar je v 

hišnem redu zaporniku pripada, ne glede na njegovo vedenje. Zapornikom je vsakodnevno omogočeno večurno 

druženje na oddelkih, 3 do 4 ure igrišča, 1 uro fitnesa in 3 krat tedensko telovadnica. Ne glede na to,kakšen je 

zapornik, vse to avtomatsko vsakodnevno dobi! Si predstavljate?Sankcij preprosto ni! Naj poudarimo, da imamo 

v ZPKZ KP toliko aktivnosti, kot jih nima noben zavod v Sloveniji. Posledično so oddelki prazni tudi po 2 uri. 

Opozarjamo nadrejene, a kot vedno naletimo na gluha ušesa. Zaprtim oseb se nudi celo krožek joge… 

Inventar po celicah se uničuje, stene so popisane, sankcij pa ni. Veliko število zaprtih oseb je na terapijah – 

metadon, saboxon, apaurin,..ta zdravila pa nato preprodajajo. Spet ni sankcij. P.p. zaporniku izroči terapijo, 

slednji jo mora dati v usta in splakniti s tekočino. Zaprte osebe to storijo, vendar tablete ostanejo v ustih, mi pa 

ne smemo pregledovati ustne votline.  

V ZPKZ KP najdemo ogromno število gsm aparatov in usb modemov za povezovanje s spletom. Direktorju in 

vodjam smo neštetokrat predlagali naj se na oddelke vgradijo motilci signala. O zadevi ne želijo slišati in 



pravijo, da bi motilci motili tudi nas, vendar to ni res, saj imamo lastne komunikacijske naprave, ki ne delujejo 

na isti način. 

V ZPKZ LJ je nekaj mesec nazaj prišlo do upora v katerem je sodeloval vodja združbe Kobra, Valon Hoxaj. Do 

upora je prišlo, ker je omenjeni zapornik v ZPKZ KP imel brezplačno kabelsko televizijo, kar v Ljubljani ni 

mogoče.  

Omeniti moramo tudi spremstva zaprtih oseb v ustanove kot so bolnišnice, sodišča,.. V ZPKZ KP se ogromno 

krat dogaja, da en sam pravosodni policist spremlja zaprto osebo na sodišče, bolnišnico v Koper, Celje, 

Ljubljano,..ne glede na to ali je zaprta oseba nevarna ali ne, si v takšni situaciji ne moremo privoščiti niti 

potrebe. Če odidemo na manjšo potrebo s seboj vzamemo zaprto osebo, katera med potrebo strmi v nas in mi v 

njo. Če pa se zgodi, da pride do velike potrebe, pa pravosodni policist tudi več ur trpi, ker enostavno nima zaprte 

osebe kje pustiti. 

Dodati moramo, da spremstva opravljamo po celi Sloveniji. Nikoli ne veš, koliko časa boš na poti, uro ali 6 ur, 

plus vožnja nazaj v zavod. Medtem, ko je v drugih zavodih to le izjema. 

Generalni urad je izdal navodilo, da se ne smemo na poti ustaviti in kupiti sendviča, prav tako pri sebi ne smemo 

imeti hrane od doma, niti plastenke vode. Si predstavljate kako je po celem dnevu brez hrane in vode? Nadrejeni 

v ZPKZ KP bodo povedali, da nam poveljnik organizira prehrano v drugih zavodih po Sloveniji, vendar v vseh 

mestih po Sloveniji ni zavoda. Preverjeno drži, da v ZPKZ KP poveljnik niti enkrat samkrat ni tega organiziral, 

tudi takrat ne, ko je bilo to mogoče. Podobni dogodki sledijo, ko varujemo zaprto osebo v bolnišnici. To počne 

prav tako en sam pravosodni policist. Zaprte osebe ne smeš pustiti same, torej kako opraviti potrebo ali odmor za 

malico?  

Prav tako moramo dodati, da se v ZPKZ KP vsakodnevno pravosodne policiste, kateri so predvideni za delo na 

oddelku, pošilja v razna spremstva. V tem primeru oddelki ostajajo prazni, oz. z enim pravosodnim policistom. 

V letu 2018 smo zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov odpovedali le približno 10 spremstev. V primerjavo 

ponujamo ZPKZ LJ, kjer se nikoli ne zgodi, da bi pravosodne policiste razporejene za delo na oddelku pošiljalo 

na spremstva. Prav tako statistika odpovedanih spremstev v ZPKZ LJ znaša mesečno okoli 20 odpovedanih 

spremstev. 

Glede varnosti moramo dodati, da v zavodu obratuje zavodska trgovina. Zaprte osebe lahko tam kupijo vse od 

steklenic olivnega olja, vloženih kumar, pizzo, burek,.. Približno mesec dni nazaj je pripornik, kateri bi moral 

biti premeščen v drug zavod, prijel za steklenico olivnega in zamahnil proti pravosodnemu policistu. Na srečo 

našega zaposlenega se je končalo brez posledic. Generalni urad, direktorja zavoda, poveljnika smo neštetokrat 

opozorili, da v celicah ne bi smeli imeti takšnih predmetov. Slednji nam odgovorijo »kaj čmo, saj jim pripada 

vse«. 

Prav tako, približno mesec dni nazaj, je zaprta oseba opravljala urinski test, ker je bil podan sum o uporabi 

nedovoljenih drog. Slednji je pričel groziti zoper medicinsko osebje in pravosodne policiste. Prišli so pravosodni 

policisti, ga pospremili iz ambulante, ta pa se je začel upirati, groziti in celo zamahnil proti pravosodnemu 

policistu. Pravosodni policisti so uporabili prisilna sredstva – strokovni prijem. Zaprta oseba se je upirala in 

posledica tega je bila poškodba komolca. Trije pravosodni policisti so dobili opomin pred odpovedjo zaradi 

opravljenega dela. Posebna komisija je okrivila pravosodne policiste, da niso bili dovolj strokovni, ker je prišlo 

do poškodbe. Kako preprečiti poškodbo, če se zaprta oseba z vso silo upira? 

Zato naprošamo vse medije, predsednika vlade Marjana Šarca, ministrico za pravosodje in predsednika sindikata 

sdos-a Frančiška Verka, naj nam pomagajo. Vsi ste vabljeni v naš zavod na pogovor s pravosodnimi policisti, 

kateri vam bodo vse našteto potrdili, ker pa se bojimo za svoja delovna mesta si želimo, da bi na takšnem 

sestanku bili prisotni samo navadni pravosodni policisti, brez nadrejenih. 

Verjemite, da v ZPKZ KP pravosodni policisti vestno in pošteno opravljamo svoje poslanstvo. 



Zahtevamo takojšnjo preiskavo in takojšnjo odstavitev direktorja Dušana Valentinčiča, saj je iz ZPKZ KP 

naredil luksuzen hotel in pravosodne policiste spremenil v služabnike zaprtih oseb. 

Prav tako moramo dodati, da nam direktor Dušan Valentinčič z vsem navedenim krši temeljno človekovo 

pravico – DOSTOJANSTVO. 

 

Pravosodni policisti iz ZPKZ KP 

  


