
OBVESTILO O VAŠIH 

PRAVICAH 

 

Če NISTE BILI PRIDRŽANI in boste 

zaslišani kot osumljenec  
1/2 

 

1. Pravica do zaupnega posveta z 

zagovornikom in pravne pomoči 

med razgovorom 

 

A. Kdaj? 

 

 Pred razgovorom imate pravico do 

zaupnega posveta z zagovornikom, med 

razgovorom pa pravico do pravne 

pomoči. 

 Kadar je za kazniva dejanja, zaradi katerih 

vas bodo zaslišali, predvidena zaporna 

kazen, se upošteva postopek, določen v 

točki C. 

 

B. Kateri zagovornik? 

 

 Lahko se posvetujete z zagovornikom po 

svoji izbiri. 

 V skladu z določenimi pravnimi pogoji 

lahko zaprosite za zagovornika znotraj 

sistema pravne pomoči, kar je 

popolnoma ali delno brezplačno. Lahko 

zaprosite za obrazec, v katerem so 

razloženi pogoji za pravno pomoč. Nato 

oddelek za pravno pomoč odvetniške 

zbornice zaprosite, da imenuje 

zagovornika. 

 

C. Kako poteka zaupni posvet? 

 

Če ste prejeli pisno vabilo, na katerem so 

navedene pravice, pojasnjene v točkah od 1 

do 4, in na katerem je navedeno, da se 

predpostavlja, da ste se z zagovornikom 

posvetovali pred razgovorom: 

 

 Razgovora ne bo mogoče preložiti, ker 

ste že imeli možnost, da se posvetujete z 

zagovornikom. 

 Če ne boste poiskali pravne pomoči 

zagovornika, vam morajo pred začetkom 

razgovora pojasniti, da imate pravico do 

molka (glejte tudi 3. točko). 

Če pisnega vabila niste prejeli ali ste prejeli 

nepopolno pisno vabilo: 

 

 Enkrat lahko zaprosite, da se razgovor 

preloži na poznejši datum ali uro, ker se 

želite posvetovati s svojim 

zagovornikom. 

 Lahko se odločite, da se boste z 

zagovornikom posvetovali po telefonu; 

po končanem pogovoru se razgovor 

lahko začne.  

 Na prihod svojega zagovornika lahko 

počakate tam, kjer bo razgovor potekal.  

 

D. Pravna pomoč med razgovori 

 

Vaš zagovornik bo zagotovil: 

 

 da se spoštuje vaša pravica do molka in 

vaša pravica zoper samoobtožbo; 

 da vas med razgovorom ustrezno 

obravnavajo, če ste pod nedovoljenim 

pritiskom ali ne;  

 da vam pojasnijo vaše pravice in da 

razgovor poteka zakonito. 

 

Če ima vaš zagovornik pripombe na katero 

koli od teh točk, lahko zahteva, da se takoj 

vnesejo v policijsko poročilo o razgovoru. 

Zagovornik lahko zaprosi, da se izvede 

določena preiskava ali opravi razgovor z 

določeno osebo. Lahko zaprosi za pojasnitev 

vprašanj, postavljenih v razgovoru. Lahko 

daje pripombe v zvezi s preiskavo in 

razgovorom. Nima pravice odgovarjati 

namesto vas ali ovirati razgovora. 



OBVESTILO O VAŠIH 

PRAVICAH 

 

2/2 
Če NISTE BILI PRIDRŽANI in boste 

zaslišani kot osumljenec  

 

E. Ali se lahko tej pravici odpovem? 

 

Za posvet z zagovornikom ali pravno pomoč 

zagovornika niste dolžni zaprositi. 

 

Tej pravici se lahko odpoveste prostovoljno in 

po resnem razmisleku, če: 

 

 ste polnoletni; 

 ste podpisali in datirali ustrezen 

dokument. 

 

2. Povzetek kaznivih dejanj 

 

 Imate pravico, da vas na kratko seznanijo 

s kaznivimi dejanji, o katerih bo potekal 

razgovor.  

 

3. Pravica do molka 

 

 V nobenem primeru vas ne smejo prisiliti, 

da obtožite sami sebe. 

 Po navedbi svojih osebnih podatkov se 

lahko odločite, ali želite podati izjavo, 

odgovoriti na vprašanja ali molčati. 

 

4. Druge pravice med razgovorom 

 

Razgovor se začne s številnimi obvestili. 

Poleg ponovitve povzetka kaznivih dejanj in 

obvestila o pravici do molka, vas bodo 

seznanili, da: 

 

 lahko zahtevate, da se vsa zastavljena 

vprašanja in vsi vaši odgovori zapišejo z 

besedami, ki ste jih uporabili; 

 lahko zaprosite, da se izvede določena 

preiskava ali opravi razgovor z določeno 

osebo; 

 

 se lahko vaše izjave uporabijo kot dokaz 

pred sodiščem; 

 niste v priporu in lahko odidete, kadar 

koli želite; 

 med razgovorom lahko uporabite 

dokumente v svoji lasti, če zaradi tega ni 

treba preložiti razgovora. Med 

razgovorom ali po njem lahko zaprosite, 

da te dokumente priložijo policijskemu 

poročilu o razgovoru ali jih shranijo v 

sodni pisarni. 

 

5. Ob koncu razgovora 

 

Ob koncu razgovora boste prejeli zapisnik 

razgovora, ki ga boste lahko prebrali. Lahko 

tudi zaprosite, da vam ga preberejo.  

 

Vprašali vas bodo, ali želite v svoji izjavi kar 

koli spremeniti ali izjavi kar koli dodati. 

 

6. Pomoč tolmača 

 

 Če želite govoriti v jeziku, ki ni jezik 

postopka, vam bo zagotovljen sodni 

tolmač, ki vam bo pomagal med 

razgovorom. Ta pomoč je brezplačna. 

 Morda vas bodo prosili, da svojo izjavo 

zapišete v svojem jeziku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To obvestilo o pravicah lahko zadržite.

 


