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Namen prispevka 
Namen prispevka je proučevati proces poteka hišne preiskave, ki jo policisti opravijo na podlagi 
Zakona o kazenskem postopku (2007). Hišno preiskavo policisti opravijo takrat, kadar obstajajo 
utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in obstaja verjetnost, da se bodo pri 
preiskavi našli dokazni predmeti pomembni za kazenski postopek. Dejanja, ki jih moramo opraviti 
v zvezi hišne preiskave, smo razdelili na opravila pred, med in po hišni preiskavi. Pri tej morata 
obvezno sodelovati dve neodvisni polnoletni priči, kar pa predstavlja organizacijski problem. 
 
Metodologija 
Za pripravo prispevka bo avtor uporabil metodo analize tekstov. 
 
Ugotovitve 
Avtor bo v prispevku najprej opozoril na vse podrobnosti pred, med in po hišni preiskavi, ki jih 
morajo preiskovalci upoštevati, da bo hišna preiskava zakonito opravljena. Še posebej se bo 
opredelil do prič, ki morajo sodelovati pri hišni preiskavi. Zagotavljanje neodvisnih prič "iz ulice", ki 
bodo prostovoljno sodelovale pri hišni preiskavi, predstavlja veliko časovno obremenitev za 
policiste. Ker so nekateri avtorji že predlagali uvedbo sodno zapriseženih prič in zadeva zaradi 
določenih faktorjev ni zaživela v praksi, bo avtor predlagal nabor strukture ljudi, ki bi zaradi 
lastnega interesa tudi na prostovoljni ravni želeli sodelovati kot priče pri hišni preiskavi.  
 
Omejitve/uporabnost raziskave 
Uporabnost prispevka omejujemo na območje Republike Slovenije, kjer je v veljavi Zakon o 
kazenskem postopku (2007). 
 
Praktična uporabnost 
Prispevek bo praktično uporaben za izobraževanje policistov in drugih preiskovalcev, ki opravljajo 
hišno preiskavo in bo služil kot izhodišče za spremembo zakonodaje in ureditev statusa prič pri 
hišni preiskavi.  
 
Izvirnost/pomembnost prispevka 
Strokovni prispevek bo prvi tovrstne narave, saj v njem avtor opisuje praktične težave pri hišni 
preiskavi in ponuja rešitve. Ena takšnih rešitev je ponujena za ureditev prič pri hišni preiskavi. 
 
Ključne besede: hišna preiskava, policisti, kriminalisti, priči pri hišni preiskavi, nedotakljivost 
stanovanja. 

 
 

 

 

 

 

 



1 Uvod 
 
V prispevku bomo govorili zgolj o hišni preiskavi v predkazenskem postopku na podlagi odredbe 
sodišča, ki predstavlja največji delež opravljenih preiskav in kjer se pojavlja tudi največ praktičnih 
težav na katere želimo opozoriti. V prispevku ne bomo govorili o hišni preiskavi znotraj postopka 
o prekršku in o osebni preiskavi, le na kratko se bomo dotaknili hišne preiskave brez odredbe. 
Nadalje bomo govorili o dejanskih problemih, ki se pojavljajo pri samem načrtovanju in izvedbi 
hišne preiskave. Slednja je pomemben procesni del predkazenskega postopka, ki jo v večini 
primerov opravljajo policisti, oziroma kriminalisti ter drugi preiskovalci. V samem prispevku se ne 
bomo veliko ukvarjali z že znanimi teoretičnimi spoznanji različnih avtorjev, temveč bomo 
pozornost usmerili v reševanje praktičnih težav s katerimi se na terenu srečujejo policisti, ki 
opravljajo to že opisano pomembno dejanje v predkazenskem postopku. Po kratki predstavitvi 
zakonskih podlag za izvedbo same hišne preiskave, bomo glavna poglavja razdelili tako, da bomo 
predstavili pripravo, izvedbo in zaključek hišne preiskave. Večji prostor bomo namenili subjektom 
pri hišni preiskavi, to so priče, katerih prisotnost je obligatorna, da imajo pridobljeni dokazi tudi 
procesno vrednost. Ker je njihov status zelo slabo urejen in policistom prav iskanje prič vzame 
največ časa in energije že pred začetkom hišne preiskave, bomo ponudili določene predloge za 
rešitev tega problema, ki vsaj med policijskimi vrstami predstavlja odvečno delo. 
 
 

2 Nekaj o ustavni pravici nedotakljivosti stanovanja 
 
Pravica nedotakljivosti stanovanja je določena v 36. členu Ustave Republike Slovenije (1991). Ta 
pravica predstavlja relativni del pravic, kajti policisti jo lahko ob zakonsko določenih pogojih 
kršijo. Ti pogoji so podani takrat, kadar pristojni organ izda odredbo za hišno preiskavo ali takrat, 
ko obstajajo določeni pogoji bodisi v 47. členu Zakonu o policiji (2009) ali 218. členu Zakona o 
kazenskem postopku (2007). Kršitev nedotakljivosti stanovanja najdemo tudi v Kazenskem 
zakoniku (2008) ki pravi, da se kaznuje tisti, ki v stanovanje vstopi neupravičeno in se od tam na 
zahtevo upravičenca ne odstrani in mu s tem onemogoča uporabo. Zakonodajalec je v ta člen 
navedel, da se kvalificirano kaznujejo uradne osebe (tudi policisti), ki kršijo opisano določilo. V 
primeru storitve tega kaznivega dejanja so tako uradne osebe kaznovane z zaporno kaznijo do 5 
let, med tem ko so »civilni« prebivalci ob podaji predloga za pregon kaznivega dejanja kaznovani z 
zaporno kaznijo do 1 leta. Občutna razlika v sankciji je prav gotovo zastraševalne narave z 
namenom odvračanja policistov od storitve omenjenega kaznivega dejanja. 
 
V nadaljevanju si poglejmo, kateri prostori se smatrajo za kršitev stanovanja. Žaberl in Šuštar 
(2003) pravita, da kršitev stanovanja predstavlja tisti del prostora, kjer posameznik pričakuje 
zasebnost in se razvija njegovo zasebno življenje ter pričakuje izključenost oblasti nad njegovim 
prostorom. V to sfero lahko vstopajo le družinski člani, ki zadovoljujejo njegovo biološko potrebo. 
Iz tega lahko povzamemo, da zakonodajalec ne varuje zasebnosti stanovanja kot objekta ampak 
varuje zasebnost, ki se dogaja v bivalnih prostorih.  
 
V odredbi sodišča za izvedbo hišne preiskave je običajno dovoljena preiskava stanovanja in drugih 
prostorov. Kateri so drugi prostori, bomo razjasnili v enemu od naslednjih poglavij. 
 
 
 
 
 



2.1 Kršitev nedotakljivosti stanovanja ali vlomna tatvina? 
 
Policisti se pri opravljanju nalog na terenu velikokrat srečajo z različnimi vlomi v stanovanjske, 
počitniške in druge prostore. Vsako podobno dejanje daje prvi vtis, da je storilec vlomil v objekt z 
namenom izvršitve tatvine določene premične stvari in pridobitve protipravne premoženjske 
koristi. V takšnih primerih je temeljna naloga preiskovalca, da se postavi v storilčevo vlogo in 
ugotavlja njegov namen storitve kaznivega dejanja. Če je bil namen le prenočitev prav gotovo ne 
gre za vlomno tatvino, temveč za nedotakljivost stanovanja. To bi policisti tudi morali upoštevati v 
obratnem primeru, ko ugotovijo, da gre za vlomno tatvino pa dejanje samoiniciativno 
prekvalificirajo v kaznivo dejanje nedotakljivosti stanovanja v korist policijski statistiki. Premetano 
stanovanje kaže na to, da storilec ni imel namena le prespati v stanovanju, temveč je iskal 
določene predmete kar kaže na to, da je storil kaznivo dejanje vlomne tatvine v zvezi s poskusom, 
saj mu dejanje ni uspelo. Opisano kaznivo dejanje se preganja po uradni dolžnosti, zaradi česar je 
potrebno storiti vse, da se prime storilca kaznivega dejanja in zavarujejo predmeti in dokazi.  

 

 

3 Dejanja pred izvedbo hišne preiskave 
 

3.1 Zaznava kaznivega dejanja oziroma sprejem kazenske ovadbe 
 
Kazniva dejanja v Republiki Sloveniji odkrivajo in preiskujejo delavci policije s policijskimi 
pooblastili v organizacijskih enotah znotraj organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, to je 
Policije. Te enote lahko razdelimo po hierarhiji od spodaj navzgor. Na dnu ureditve se nahajajo 
policijske postaje, v srednjem nivoju se v večini s kriminaliteto ukvarjajo sektorji kriminalistične 
policije na policijskih upravah in na vrhu uprava kriminalistične policije. Sleherni delavec policije, 
ki ima policijska pooblastila je dolžan ukrepati, če zazna kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in sprejeti kazensko ovadbo, ki jo prijavitelj naznani bodisi ustno ali v pisni obliki. Kot 
nam veleva 148. člen Zakona o kazenskem postopku (2007) je nadalje potrebno narediti vse, da 
se izsledi storilca tega kaznivega dejanja, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja, ki 
utegnejo biti dokaz v kazenskem postopku.  
 
Storilci ukradene in druge predmete, ki so jih uporabili kot sredstvo ali predmet kaznivega dejanja 
običajno skrijejo v zasebne prostore, kamor policisti kot preiskovalci nimajo vstopa. Prav zaradi 
tega je potrebno opraviti uradno dejanje, ki mu pravimo hišna preiskava.   
 

3.2 Pridobivanje dokazov 
 
Po sami zaznavi kaznivega dejanja je naloga policije, da zbere čim več dokazov s katerim si bodo 
pomagali odkriti storilca kaznivega dejanja in kaznivo dejanje dokazovali v kasnejših postopkih. V 
veliko primerih dokaze zbiramo na kraju dejanja s pomočjo ogleda. Tako se največkrat zavarujejo 
sledi, ki jih je storilec pustil na kraju (prstni odtisi, biološke sledi, video posnetki, sledi obuval). 
Ravno zavarovanje sledi obuvala na kraju je lahko kasnejši razlog za izvedbo hišne preiskave, kar 
bomo videli v nadaljevanju. Zavarovani dokazi so nadalje v vsakem primeru kriminalistično – 
tehnično obdelani, kar nam lahko že pokaže na možnega storilca kaznivega dejanja, ki je na kraju 
pustil takšno ali drugačno sled. Na tem mestu poudarjamo, da morajo biti policisti, ki opravljajo 
ogled izredno natančni in morajo pozornost nameniti na videz še tako nepomembni stvari. Naj 
povem primer, ko smo opravljali ogled kraja kaznivega dejanja vloma v stanovanjsko hišo in smo 
pri pregledu okolice v hiše v travi našli sekiro. Na prvi pogled nepomembno orodje, ki pa smo ga 
kljub temu zavaroval. Na slednjem je bil najden DNK vzorec, s pomočjo katerega smo kasneje 



odkrili storilca omenjenega kaznivega dejanja in preiskali še več kaznivih dejanj. S tem želimo 
povedati, kako pomembna je natančnost in vztrajnost pri ogledu kaznivega dejanja, ki nam 
pomaga tudi pri kasnejšemu utemeljevanju, ko zaprosimo sodišče za odredbo za hišno preiskavo. 
V primeru, ki smo ga navedli smo pridobili dokaz in osumno znamenje, da obstajajo utemeljeni 
razlogi za sum, da je določena oseba storila prav to kaznivo dejanje. Verjetno je pri tovrstnih 
kaznivih dejanjih še najlažje pridobiti neke dokaze, ki kažejo na storilca kaznivega dejanja. Pri 
drugih kaznivih dejanjih, tudi preiskovanju zlorabe prepovedanih drog pa je potrebna dodatna 
iznajdljivost. Če posedujemo informacijo za sum, da neka oseba proizvaja in prodaja prepovedane 
droge to še zdaleč ne bo dovolj, da bomo od sodišča pridobili odredbo za hišno preiskavo. Ta pa 
je seveda nujno potrebna, če želimo kaznivo dejanje dokazati in zaseči prepovedano drogo 
oziroma sredstva in predmete kaznivega dejanja. Ena od možnosti, ki jo ponujamo v tem 
prispevku in je bila tudi že praktično uporabljena je za primer preiskovanja gojenja konoplje. Kot 
potrditev našega suma lahko preverimo porabo električne energije pri osumljencu. Za primerjavo 
lahko vzamemo povprečno porabo energije, ki jo primerjamo s porabo v stanovanju kjer sumimo, 
da osumljenec goji konopljo. Povečana poraba energije potrdi naš sum, da je v stanovanju 
laboratorij za gojenje konoplje, ki porabi veliko energije. Praksa je tudi na tem primeru pokazala, 
da je to dodaten dokaz, ki pripomore k večji verjetnosti za izdajo odredbe za preiskavo stanovanja 
in drugih prostorov.  
 
Tovrstnih primerov je še veliko, toda vsako kaznivo dejanje je specifično zaradi česar je potrebno 
iskanje dokazov prilagoditi situaciji in uporabljati domišljijo ter iznajdljivost. 
 

3.3 Predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo 
 
Po samem zbiranju dokazov moramo pretehtati ali obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je neka 
oseba storila kaznivo dejanje na podlagi česar policija poda predlog za izvedbo hišne preiskave.  
 
Utemeljeni razlogi za sum je dokazni standard, ki je določen za nekatere najgloblje posege v 
pravice in je v shemi dokaznih standardov med »razlogi za sum« na podlagi katerih dela policija in 
»utemeljenim sumom« kar je pogoj za uvedbo sodne preiskave (Mozetič, 2007). 
 
Toda kljub temu, da v določenih primerih obstajajo utemeljeni razlogi za sum, je potrebna večja 
verjetnost, da bomo pri preiskavi uspešni kot neuspešni (Zobec, 1985 v Žaberl in Šuštar, 2003). 
(Vasiljevič, 1982 v Žaberl in Šuštar 2003) definira verjetnost kot nekaj, kar je z določenim 
dokazom podkrepljeno in obstaja pričakovanje, da se bo pri hišni preiskavi doseglo neke cilje. 
Žaberl in Šuštar (2003) pa opozarjata, da se preiskava ne sme opraviti z namenom, da bi šele z njo 
prišli do želenega suma, ki ga potrebujemo za dokazovanje kaznivega dejanja.  
 
Vse navedeno je potrebno upoštevati pri pisanju predloga za odredbo za hišno preiskavo, katero 
bo presodil in morebiti izdal preiskovalni sodnik. Zgoraj navedeni avtorji navajajo, da je potrebna 
večja verjetnost, da bomo uspešni kot ne s čimer se strinjamo in dodajamo, da je potrebno pri 
izvedbi hišne preiskave upoštevati tudi čas med storjenim kaznivim dejanjem in načrtovano hišno 
preiskavo. V primerih, ko obravnavamo kaznivo dejanje tatvine nekih pokvarljivih izdelkov, prav 
gotovo ne bo zadostne verjetnosti, da bomo te izdelke našli čez več mesecev. Za primere kaznivih 
dejanj tatvine denarja, preiskovalni sodnik iz lastnih izkušenj prav tako ne bo izdal odredbe za 
hišno preiskavo, če nimamo serijskih številk ukradenih bankovcev. Primere bi lahko še naštevali 
vendar ponovno poudarjamo, da so posamezni primeri specifični in je pri predlogu za izdajo 
odredbe za hišno preiskavo potrebno upoštevati tako verjetnost, da se bodo našli predmeti, kot 
tudi časovne omejitve. 



3.3.1 Vsebina predloga za izdajo odredbe za hišno preiskavo 
 
Predlog za izdajo hišne preiskave mora vsebovati vsa znana dejstva in dokaze, ki jih je policija 
pridobila v predkazenskem postopku po tem, ko je izvedela za sum storitve kaznivega dejanja, 
katerega so podkrepili in dobili utemeljene razloge za sum. Preden policija predlaga 
preiskovalnemu sodniku, da izda odredbo za hišno preiskavo mora preveriti, kje se osumljeni 
nahaja oziroma kje prebiva. To je zelo pomembno, saj je v odredbi točno navedeno, kje se sme 
preiskava opraviti. Policija si pri tem lahko pomaga s policijskimi evidencami in razgovori, ki jih 
opravi na terenu. V predlogu lahko policija predlaga, da se preišče več objektov vendar morajo ti 
biti povezani z osumljenim. V predlog je potrebno navesti tudi vozilo osumljenca oziroma druga 
vozila za katera obstaja verjetnost, da bomo v njih našli iskane predmete. Vse navedeno in ostala 
znana dejstva je potrebno navajati v odredbo, da pri sami izvedbi hišne preiskave ne pride do 
nezakonitih posegov in pregleda prostorov, ki niso navedena v sami odredbi. Sam sem sodeloval 
pri odmevni hišni preiskavi zaradi suma gospodarskega kriminala pri kateri je bilo tik pred 
začetkom ugotovljeno, da je objekt katerega smo hoteli preiskati sestavljen iz dveh naslovov 
oziroma hišnih številk. V tem primeru smo s preiskavo počakali in nemudoma preiskovalnemu 
sodniku poslali predlog za razširitev hišne preiskave na drugo hišno številko in šele potem začeli s 
preiskavo. Prav s primerom, ki ga navajamo želimo preiskovalce opozoriti naj prostore preiskujejo 
v skladu z odredbo in si ne smejo dovoliti lastne razlage (npr. v našem primeru, da je vse ena 
stavba).  
 
V predlogu za izdajo odredbe je vsebinsko velik del namenjen izjavi osebe, ki je v primeru 
naznanjenega kaznivega dejanja podala kazensko ovadbo. Kakšne težave se s tem pojavljajo v 
kasnejših postopkih, si poglejmo v nadaljevanju. 
 

3.3.2 Sporna vsebina v odredbi za hišno preiskavo, ki jo izda preiskovalni sodnik 
 
Kot smo že nekajkrat omenili so največkrat državljani tisti, ki naznanijo kaznivo dejanje in je v 
veliko primerih prav zapisnik o sprejemu ustne ovadbe oziroma predlog za pregon edini dokaz. Za 
podkrepitev suma, dokazovanje, zaseg predmetov in prijetje storilca pa je nadalje potrebno 
opraviti hišno preiskavo. Težava se pojavi že pri sprejemu kazenske ovadbe, ko v nekaterih 
primerih naznanitelji želijo ostati anonimni. Iz izkušenj sodeč takšne kazenske ovadbe ne doživijo 
sodnega epiloga, saj se že na stopnji pregona (tožilstva) zahteva verodostojnost podane ovadbe, 
ki pa je ob anonimnem prijavitelju ni mogoče preveriti. Zaradi tega policisti z namenom pregona 
kaznivih dejanj in storilcev prijavitelja nekako poskušajo prepričati, da kljub temu poda kazensko 
ovadbo kot znana oseba. Tisti, ki čutijo neko dolžnost do prijave kaznivega dejanja se naposled s 
tem strinjajo, vendar kasneje doživijo milo rečeno šok. Naj pojasnim. Policisti v predlogu za 
pridobitev odredbe za hišno preiskavo navedejo prijavitelja in napišejo njegovo izjavo. Povzetek 
slednje skupaj z imenom in priimkom pa vsebuje odredba za hišno preiskavo, ki jo izda 
preiskovalni sodnik. To odredbo policisti pred začetkom izvajanja hišne preiskave izročijo 
osumljencu pri katerem se opravlja hišna preiskava. Ta iz odredbe jasno vidi kdo je zoper njega 
podal kazensko ovadbo. Iz našega stališča je to zelo sporno, saj je lahko s tem prijavitelj kaznivega 
dejanja tudi ogrožen. Takšnega prijavitelja bo policist kot smo omenili samo enkrat prepričal v 
podajo kazenske ovadbe, saj se večina v primeru kot smo ga navedli, kasneje za obisk na policijski 
postaji ne bo odločila.  
 
Zato na tem mestu predlagamo, da preiskovalni sodnik pri izdaji odredbe za hišno preiskavo ne 
navaja osebnih podatkov prijavitelja. Ti naj bodo na razpolago le v nujnih primerih oziroma v 
kasnejših postopkih, če bi bil primer zaradi skrivanja osebe ogrožen. S tem bi se veliko več ljudi 



odločalo za prijavo takšnih in drugačnih kaznivih dejanj, ki se sedaj nahajajo v polju sive 
kriminalitete. Podatki prijaviteljev pa bi morali biti znani le v kasnejših postopkih ob izjemnih 
primerih. 
 

3.4 Načrtovanje hišne preiskave  
 
Hišno preiskavo je potrebno začeti načrtovati takoj, ko smo se odločili, da bomo preiskovalnemu 
sodniku predlagali izdajo odredbe za hišno preiskavo. To je potrebno zaradi tega, da že v predlogu 
preiskovalnemu sodniku navedemo vsa dejstva, vključno z vsemi lokacijami in objekti, ki jih 
nameravamo preiskovati. Načrtovanje hišne preiskave zajema tudi pridobitev podatkov o bivalnih 
prostorih in vozilih, ki jih uporablja osumljeni. Prav tako je potrebno upoštevati podatek kdaj je 
največja verjetnost, da se bo osumljeni nahajal doma. To je potrebno zaradi upoštevanja načela 
»presenečenja«, ko pristopimo do hiše osumljenega zanj nepričakovano, da mu onemogočimo 
uničenje ali skrivanje predmetov, ki jih policija potrebuje kot dokazne predmete. Hišno preiskavo 
praviloma načrtujemo v dnevnem času razen, če bi bilo z odlašanjem neverno počakati. Zato tudi 
preiskovalni sodnik izda odredbo za hišno preiskavo praviloma za dnevni čas od 06.00 do 22.00 in 
le izjemoma za nočni čas. Načrtovanje hišne preiskave je pomembno predvsem takrat, kadar je 
teh več pri različnih osumljencih za isto kaznivo dejanje. V takem primeru moramo načrtovati 
hišno preiskavo tako, da bo začetek in pristop k osumljencem istočasen s čimer je onemogočeno 
obveščanje drugih osumljencev in uničenje določenih dokazov. Pred izvedbo hišnih preiskav je 
potrebno tudi določiti kdo bo vodja hišne preiskave, zapisnikar, preiskovalci in tisti, ki bo iskal 
priče. To je potrebno zaradi učinkovite preiskave, da na kraju ne izgubljamo časa z določitvijo 
vlog. Pred hišno preiskavo je potrebno poskrbeti tudi za logistično podporo, če pričakujemo zaseg 
predmetov za katere je potreben poseben prevoz na policijsko postajo ali druge prostore. 
 
Našteli smo nekaj najpomembnejših stvari, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju hišne 
preiskave. Mogoče velja omeniti še to, da je za izvedbo hišne preiskave potrebno zadostno število 
policistov, kar mora načrtovati vodja enote z razporedom dela.  
 
 

4 Hišna preiskava 
 

4.1 Pristop k hišni preiskavi  
 
Kot smo že omenili je potrebno k hišni preiskavi pristopiti taktično po načelu »presenečenja« 
tako, da bo verjetnost uspeha zasega iskanih predmetov večja. Vstop v stanovanje smo obdelali 
že v uvodnem poglavju, zato bomo na tem mestu omenili le nasilni vstop v stanovanje, kadar 
imamo že izdano odredbo za hišno preiskavo. Nasilno lahko vstopimo v stanovanje samo takrat 
kadar zaznamo, da je v notranjosti oseba, ki pa na naše pozive noče odpreti vrat. Če z različnimi 
čutili prisotnosti v stanovanju ne zaznamo nasilno ne smemo vstopiti v stanovanje, ampak 
moramo spet ravnati taktično in v bližini počakati osumljenca, do katerega bomo kasneje 
pristopili, mu ob zakonsko določenih pogojih odvzeli prostost in opravili hišno preiskavo.  
 
Ko vstopimo v stanovanje je potrebno takoj pristopiti k osumljencu in mu vročiti odredbo za hišno 
preiskavo in nanj polagati posebno pozornost, da nebi uničil predmetov, ki jih iščemo. Odredbo za 
hišno preiskavo je potrebno vročiti tudi imetniku stanovanja, če je seveda prisoten. Osumljencu 
pojasnimo s kakšnim namenom smo v stanovanje vstopili in ga seznanimo s pravicami. 
 



Ena izmed pravic je tudi ta, da ima osumljeni možnost, da je pri hišni preiskavi prisoten tudi 
odvetnik, katerega pa policija čaka le dve uri. Če v tem času odvetnik ne pride na kraj, se brez 
njegove prisotnosti začne hišna preiskava (Zakon o kazenskem postopku, 2007).  
 
Toda pred začetkom hišne preiskave moramo najti dve priči, ki bosta prisotni pri hišni preiskavi. 
Ker po našem mnenju to predstavlja velik problem, več besed namenjamo v nadaljevanju. 
 

4.2 Iskanje prič za hišno preiskavo 
 
Ko opravimo vsa dejanja vključno z vstopom v stanovanje nas čaka opravilo, katerega policisti 
najmanj z veseljem opravljajo in jim povzroča hude probleme.  
 
Kot nam veleva Zakon o kazenskem postopku (2007), morata biti pri hišni preiskavi prisotni dve 
polnoletni osebi, kot priči.  
 
Policija za takšne primere nima izdelanih kakšnih usmeritev v smislu, kje poiskati priče. Dejansko 
iskanje prič za hišno preiskavo poteka tako, da najprej policisti dajo možnost osumljencu, da 
pokliče svoje prijatelje, sosede ali druge, ki niso v sorodstveni vezi, kateri bi bili prisotni pri hišni 
preiskavi kot priče. Toda v veliko primerih osumljenci prav zaradi sramu nočejo vpletati svojih 
znancev še manj sosedov, zaradi česar je zagotavljanje prič na ramenih policije. Tako se praviloma 
dva policista preprosto odpravita na ulico in »prosjačita« ljudi za sodelovanje pri hišni preiskavi. Iz 
izkušenj lahko povem, da so policisti v veliko primerih zavrnjeni, saj so ljudje skeptični glede 
njihove prisotnosti pri »kriminalcih« in se bojijo njihovega maščevanja. Kljub pojasnjevanju, da 
bodo kot priče njim v korist jim ne prija prisotnost v stanovanjih narkomanov, klatežev in drugih 
falirancev, kot jih imenuje Rugelj (2008). Iskanje prič je še težje na podeželju, kjer je toliko manj 
ljudi in je prisoten še večji konzervatizem. Tako se policisti v veliki meri na koncu obrnejo na 
klateže in narkomane, ki tako ali tako postopajo po cesti in se zdi, da imajo čas. To ni primerno 
zaradi tega, ker policisti s tem dobijo občutek, da so pričam dolžni uslugo. Posledično lahko 
kasneje pride do tega, da policist pri izvajanju pooblastil ne bo dovolj suveren in odločen in bo s 
tem vrnil uslugo osebi, ki je bila pred tem priča pri hišni preiskavi. Tudi klicanje prijateljev od 
policistov ni prava pot za iskanje prič, saj tako ti nebi odigrali vloge priče v korist osumljencu, 
ampak v korist policistu.  
 
Ni primerno tudi to, da so kot priče prisotni policisti. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 
odločalo ali so pridobljeni dokazi pri hišni preiskavi s policisti kot pričami dovoljeni. Podali so 
mnenje, da takšni dokazi niso nezakoniti, vendar po njihovem mnenju to ni primerno saj morajo 
policisti opravljati dolžnost odkrivanja storilcev kaznivih dejanj, dolžnost prič pa je pozornost, 
kako se hišna preiskava opravlja (Žaberl in Šuštar, 2003).  
 
Prisotnost policistov v vlogah prič pri hišni preiskavi tudi dejansko ni zaznati, zgoraj navedeni 
primer pa je izjema zaradi posebnih okoliščin. 
 
Navedli smo že kar nekaj težav, s katerimi se soočajo policisti pri iskanju prič za hišno preiskavo, 
predvsem kadar to opravljajo pri narkomanih. Problem pri hišnih preiskavah zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja iz področja gospodarstva pa nastopi, ker te hišne preiskave trajajo zelo dolgo 
tudi več kot deset ur. Na kakšne način naj policist osebi pojasni in jo prosi za prostovoljno 
prisotnost pri hišni preiskavi za čas desetih ur si težko predstavljamo. Zaradi opisanih dejstev, ki 
predstavljajo policistom velike težave v nadaljevanju ponujamo rešitve.  
 



4.2.1 Predlogi za nabor prič pri hišni preiskavi 
 
Če lahko rečemo, da živimo v kapitalizmu bi bilo krivično, da od državljanov policija zahteva ali pa 
jih prosi, da za »njih« opravi prostovoljno delo kar po sedanji ureditvi prisotnost pri hišni preiskavi 
prav gotovo je. Če uporabimo star rek »čas je denar« ga prav gotovo ne moremo uporabiti kot 
rek, ko policisti prosijo državljane za njihovo prostovoljno prisotnost pri hišni preiskavi, saj za 
njihovo prisotnost ne dobijo plačila. Prostovoljca, ki bo na hišni preiskavi prisoten več kot deset ur 
bomo zelo težko našli. Koliko prostovoljnih ur opravijo državljani težko rečemo, toda če vzamemo 
podatek iz Poročila o delu policije za leto 2011 (2012), lahko vidimo, da se je v letu 2011 odvilo 
1.942 hišnih preiskav. Tako je v vlogi prič sodelovalo natanko 3.884, kar je ob množenju več ur 
trajanja hišnih preiskav ogromno časa prostovoljnega dela. Toda ali je to pravično do državljanov, 
da policija kot represivni organ od njih »zahteva« prostovoljno delo? Po našem mnenju prav 
gotovo ne.  
 
Žaberl in Šuštar (2003) ponujata drugačno sistemsko ureditev po zgledu nekaterih tujih držav. 
Tako predlaga sodno zaprisežene priče, ki se jih vpokliče takrat, ko se izvede hišna preiskava.  
 
S predlogom navedenega avtorja se sicer strinjamo, ampak smo skeptični do njegovega 
uresničevanja glede na to, da v toliko letih predlagana rešitev ni zaživela. Zaradi tega predlagamo, 
da se ustanovi nekakšna baza ljudi, ki so pripravljeni sodelovati pri hišnih preiskavah tudi v 
zameno za neko simbolično plačilo. Ciljna skupina ljudi, ki jih policija potrebuje za prisotnost pri 
hišnih preiskavah bi v prvi vrsti lahko bili študenti varnostnih ved, prava, kriminologije in drugih 
področij, ki bi jim prisotnost pri hišni preiskavi dala zelo bogato izkušnjo. Ta bi z dopolnitvijo 
teoretičnega študija prinesla tisto pravo znanje s katerim bi se lahko dokazala pri bodočem 
delodajalcu, tudi policiji. Naša predlagana rešitev seveda zahteva določena sredstva, vendar če 
odštejemo plačane ure, ki jih porabijo policisti za iskanje prostovoljnih prič, lahko ta sredstva 
namenimo pričam. Ker je slovenska policija uredila status pomožnih policistov, ki so do pred 
kratkim tudi delovali povsem prostovoljno predlagamo, da je naslednja sistemska ureditev v 
policiji ureditev statusa prič pri hišni preiskavi. 
 
Sistemsko rešitev bi lahko primerjali tudi s potekom obveznega usposabljanja na 
kazenskopravnem področju, ki ga morajo na podlagi Pravilnika o programu sodniškega 
pripravništva in pravniškega državnega izpita (2008) opraviti sodniški pripravniki. Ti lahko v okviru 
usposabljanja prisostvujejo na glavnih obravnavah pri zaslišanju osumljencev, sejah 
zunajobravnavnega senata Okrožnega sodišča in na sejah zunajobravnavnega senata Višjega 
sodišča. Podobno bi lahko pripravniki sodelovali tudi kot priče pri hišnih preiskavah, kar bi jim 
kasneje omogočalo boljše razumevanje predkazenskega postopka, predvsem pa poteka hišne 
preiskave.   
 
Predlagane rešitve bi pripomogla k temu, da bi policisti izvajali hišne preiskave hitreje in bi 
energijo ter čas za iskanje prič usmerili v samo izvedbo hišne preiskave. Ta energija in pa tudi 
volja policiste po več urnem iskanju prič mine, zaradi česar hišna preiskava ni tako natančna in 
suverena kot bi bila, če bi se začela takoj po vstopu v stanovanje. 
 

4.3 Iskanje predmetov, zaradi katerih je bila odredba izdana 
 
Po vseh opravilih, ki smo jih do sedaj navedli sledi bistvo hišne preiskave, to je iskanje predmetov 
zaradi česar je bila izdana odredba za hišno preiskavo. Pred samim začetkom je pomembno, da 
osebo pozovemo naj sama izroči predmete, ki jih bomo sicer iskali. Pri tem moramo biti pozorni, 



da nam oseba ne nastavi pasti in nam izroči nek lažen predmet z namenom, da bomo od 
preiskave odstopili. Naj navedem primer, ko smo policisti opravljali hišno preiskavo zaradi 
kaznivega dejanja poskusa umora in pri hišni preiskavi iskali strelno orožje. Osumljenca smo pred 
začetkom pozvali naj iskani predmet izroči. To je tudi storil in nam izročil plastično pištolo. Ker se 
s tem nismo zadovoljili smo hišno preiskavo kljub temu opravili in našli nekaj kosov pravega 
orožja. Toda na tem mestu opozarjamo, da s hišno preiskavo ne smemo nadaljevati, če sumimo, 
da oseba skriva kakšne druge predmete, ki pa jih ni navedenih kot razlog za izdajo odredbe za 
hišno preiskavo. Če pa na take predmete naletimo že med preiskavo pa moramo o tem 
nemudoma obvestiti državnega tožilca.  
 
Pri načrtovanju hišne preiskave smo že omenili, da je potrebno določiti vloge pri hišni preiskavi. 
Pri klasičnih hišnih preiskavah običajno prostor preiskujeta dva policista in se pred začetkom 
dogovorita, kdo bo kaj preiskal, da ne pride do podvajanja. Tako se praviloma prostora lotita 
preiskovati vsak iz svoje strani. Pri tem je nujno potrebno, da sta v prostoru kateri se preiskuje 
prisotni obe priči. Policisti morajo paziti, da po nepotrebnem ne poškodujejo stvari pri odpiranju 
zaprtih prostorov. Silo lahko uporabijo le v primeru, ko imetnik noče prostovoljno odpreti 
prostora v katerem sumimo, da se nahajajo iskani predmeti. Vse najdene stvari pri hišni preiskavi 
je potrebno primerno zavarovati ter jih vpisati v zapisnik in na potrdilo, ki se ga izda osebi kateri 
so bili predmeti zaseženi. 
 
Na koncu hišne preiskave se zberejo vsi prisotni, katere zapisnikar z branjem seznani z vsebino 
zapisnika, ki ga je vodil vzporedno s preiskavo. Na željo lahko osumljeni in priče sami preberejo 
zapisnik, podajo svoje pripombe in ga na koncu podpišejo, kar storijo tudi policisti in morebitni 
prisotni odvetnik in državni tožilec. 
 
 

5 Dejanja po hišni preiskavi 
 
Ob koncu hišne preiskave morajo policisti seznaniti priče na dolžnost varovanja podatkov in se jim 
zahvaliti za sodelovanje. Osumljenca pa v večini primerov povabijo oziroma ga privedejo na 
policijsko postajo v nadaljnji postopek. Tam preučijo zasežene predmete (v primeru zasega droge 
opravijo preliminarni test, da ugotovijo ali je zasežena snov res droga, zasežena obuvala 
primerjajo s sledovi zavarovanimi na kraju dejanja, za zasežene predmete ugotavljajo, ali so bili 
ukradeni,…). Po teh dejanjih policisti od osumljenca pridobijo izjavo in obvestijo pristojnega 
okrožnega državnega tožilca. Ta se ob vseh znanih dejstvih odloči ali bo za osumljenega odredil 
privedbo k preiskovalnemu sodniku. V tem primeru morajo policisti napisati kazensko ovadbo, 
katero skupaj z osumljenim nadalje odpeljejo na preiskovalni oddelek Okrožnega sodišča. V 
nasprotnem primeru, ko se tožilec ne odloči za privedbo pa policisti osumljenega izpustijo in 
kazensko ovadbo pošljejo po  redni pošti. 
 
 

6 Zaključek in razprava 
 
Skozi prispevek smo ugotovili, da je za reševanje kaznivih dejanj v predkazenskem postopku zelo 
pomembno strokovno in zakonito opraviti hišno preiskavo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. 
V prispevku smo opisali dejanja pred, med in po hišni preiskavi. Poudarili smo, da je pri 
sprejemanju kazenske ovadbe pomembno pridobiti čim več informacij, katere nam bodo kasneje 
služile kot argument preiskovalnemu sodniku za izdajo odredbe za hišno preiskavo. Predlagali 
smo, da naj preiskovalni sodnik zagotavlja anonimnost prijaviteljev kaznivih dejanj vsaj v 



predkazenskem postopku. S tem bi se prijavitelji za policijo še bolj odprli in naznanili več kaznivih 
dejanj ob zagotovljeni anonimnosti. Velik poudarek v prispevku smo namenili pričam, ki morajo 
biti prisotne pri hišni preiskavi. Zagotavljanje prič je dolžnost policije, kar policistom predstavlja 
velik problem saj za tovrstna dejanja porabijo veliko časa, prinaša pa tudi nekatere negativne 
posledice. Zaradi tega smo predlagali nabor prostovoljnih ali honorarno plačanih prič. Ciljni 
kandidati za priče pa bi bili tisti, ki jim to predstavlja tudi lastni interes. Študenti varstvoslovja, 
prava, kriminologije, ki bi teoretična znanja iz učnih klopi zelo dobro dopolnili s praktičnim 
videnjem preiskovalnih dejanj v predkazenskem postopku. Pripravnikom za pravniški državni izpit 
je danes že omogočeno, da prisostvujejo pri glavnih obravnavah, zaslišanjih osumljencev, sejah 
pritožbenega sveta. Podobno bi lahko sodelovali tudi pri hišnih preiskavah v vlogah prič. To bi 
bodočim sodnikom, odvetnikom in drugim prineslo pomembne izkušnje za nadaljnje delo, 
policistom pa olajšalo delo. Če celoten proces hišne preiskave opravimo zakonito in strokovno 
bodo pridobljeni dokazi imeli pravno veljavnost, kar je najpomembnejše za zaključek kazenskega 
postopka pred sodiščem. 
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