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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  
 
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete beležimo manjši upad števila 
kaznivih dejanj. Po notranji strukturi izstopajo premoženjska kazniva dejanja ob državni 
meji z Republiko Italijo, specifičnost leta 2012 je bilo povečanje števila premoženjskih 
kaznivih dejanj na avtocestnih izogibališčih in počivališčih. V obeh primerih so storilci v 
glavnem tuji državljani, zato je preiskovanje tovrstnih dejanj toliko težje, saj smo vezani 
na čezmejno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi.  
Prav tako se je povečalo število kaznivih dejanj unovčevanja ponarejenih bankovcev in 
znatno smo povečali število podanih kazenskih ovadb na področju gospodarske in 
korupcijske kriminalitete. Na področju prepovedanih drog beležimo tudi porast števila 
kaznivih dejanj, vendar je stanje obvladljivo. 
 
Vseh kršitev s področja predpisov o javnem redu je bilo za 15 % manj. V enakem 
trendu zmanjševanja so bili tudi prekrški z elementi nasilja po 6. in 7. členu ZJRM-1. 
Tudi prekrškov po 4. odstavku 6. člena ZJRM-1 (nasilje v družini) je bilo obravnavanih 
za kar 27 % manj. Podatki kažejo, da smo uspeli zasledovati postavljeni cilj zmanjšanja 
prekrškov z elementi nasilja. Iz podatkov s področja javnega reda ter splošnih 
policijskih nalog so razvidne tudi povečane aktivnosti na področju preprečevanja 
vandalizma ter vzbujanja nestrpnosti, saj smo v letu 2012 zaznali in sankcionirali 
dvakrat več prekrškov kot v letu prej.  
 
V preteklem letu smo posebno pozornost namenjali področju zasebnega varovanja in 
varnosti na javnih zbiranjih, na kar kažejo tudi statistični podatki s področja Zakona o 
zasebnem varovanju in Zakona o javnih zbiranjih. Aktivnosti tako preventivne kot 
represivne narave smo izvajali celo leto. Intenzivirali smo jih v zadnjem mesecu leta s 
pojavom javnih zbiranj v obliki neprijavljenih shodov in protestov. 
 
V letu 2012 smo obravnavali manj prometnih nesreč kot prejšnje leto, manj je tudi 
prometnih nesreč s smrtnim izidom in telesnimi poškodbami. Najpogostejši vzrok 
prometnih nesreč je nepravilen premik z vozilom, a gre v takih primerih največkrat za 
nesreče brez hujših posledic. Hujše posledice, poškodbe ali smrt pa pogosteje 
nastajajo pri nesrečah, kjer je vzrok neprilagojena hitrost in nepravilna stran oz. smer 
vožnje. Zaskrbljujoč je podatek, da je bilo skoraj 12 odstotkov povzročiteljev prometnih 
nesreč pod vplivom alkohola. 
 
Področje varovanja državne meje je z izvajanjem predpisov o tujcih zaznamoval 
bistven porast števila ilegalnih pribežnikov, predvsem državljanov Afganistana, Alžirije 
in Somalije. V septembru 2012 je na območju uprave potekala schengenska evalvacija 
na morskih mejah, katero smo uspešno prestali. Konec leta smo pričeli s pripravami za 
vzpostavitev sistema "One-stop control" na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. 
 
Stanje materialno tehničnih sredstev ocenjujemo kot relativno slabo, kar je posledica 
zmanjšane dinamike nabav in investicij v zadnjih obdobjih. Posledično to na nekaterih 
segmentih vpliva na povečanje stroškov vzdrževanja in pogoste težave. Najbolj se 
odraža pri službenih vozilih in objektih, ponekod tudi pri različni opremi. Kljub vsemu se 
trudimo, da materialno tehnična sredstva uporabljamo in vzdržujemo v duhu dobrega 
gospodarja, čeprav smo pri izvajanju teh aktivnosti omejeni s finančnimi sredstvi. 
 
Na delo PU Koper vpliva tudi kadrovska problematika, ki je vsako leto večja. 
Kadrovske težave so tako na območnih, kakor tudi področnih policijskih postajah. 
Posebej je potrebno izpostaviti preko 100 prošenj za premestitve na druge PU. 



 

Specifika PU Koper je veliko število policistov, ki se na delo vozijo iz drugih delov 
Slovenije. Ker njihovim  prošnjam za premestitve ne moremo ugoditi, to zelo vpliva na 
zadovoljstvo pri delu. 
 
 
2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete) 
 
V letu 2012 smo državnemu tožilstvu posredovali za 12,4 odstotkov več kazenskih 
ovadb in 18,4 odstotkov več poročil v dopolnitev kazenskih ovadb v primerjavi s 
preteklim letom. Na področju splošne kriminalitete še vedno ostajata dva nepreiskana 
umora iz leta 1995, medtem ko je bil umor iz leta 2007 preiskan. V letu 2012 so 
potekale aktivnosti tudi glede preiskave umora in poskusa umora iz leta 1994, do 
katerega je prišlo na avtocestnem počivališču Studenec. Zaradi utemeljenih razlogov 
za sum smo v letu 2012 preiskovali tri kazniva dejanja uboja v zvezi s poskusom, za 
katera so bile zoper osumljene podane kazenske ovadbe na pristojno državno 
tožilstvo. Kaznivega dejanja umora ali uboja lani na območju Policijske uprave Koper ni 
bilo. Število obravnavanih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je v upadu glede 
na leto 2011. Na področju obravnave kaznivih dejanj zoper premoženje beležimo 
porast vlomnih in klasičnih tatvin, preiskanost tovrstnih kaznivih dejanj pa je 29,3 %. 
Uspešno smo preiskali rop bencinskega servisa v Dutovljah, medtem ko se še vedno 
preiskuje ropa, ki sta bila izvršena nad varnostniki pri prenosu gotovine. S stalno 
prisotnostjo policistov v bližini državne meje z Republiko Italijo smo nadaljevali z 
odkrivanjem v tujini ukradenih vozil, ki naše območje praviloma le tranzitirajo. V 
obravnavanem obdobju se je število obravnavanih kaznivih dejanj, v katerih se otroci 
znajdejo kot žrtve, nekoliko povečalo, ampak predvsem na račun kaznivega dejanja 
zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, kjer so otroci v večini primerov 
posredne žrtve kaznivega dejanja nasilja v družini. Z vidika varstva mladoletnikov in 
otrok, kot žrtev kaznivih dejanj, je policija izvedla vse ukrepe za zaščito žrtve in njenih 
koristi, temu primerno smo sodelovali tudi z drugimi strokovnimi službami. Lani smo 
obravnavali več kaznivih dejanj, ki so jih izvršili mladoletniki.  
 
Občuten porast obravnavanih kaznivih dejanj organizirane kriminalitete na vseh 
področjih predstavlja odraz proaktivne dejavnosti kriminalistične policije. Na področju 
kriminalitete, povezane z zlorabo prepovedanih drog, je bilo zabeleženo bistveno večje 
število odkritih kaznivih dejanj v primerjavi s preteklim letom. Izvedenih je bilo sedem 
obsežnejših kriminalističnih preiskav, med katerimi velja izpostaviti dve mednarodni, v 
katerih je bila zasežena večja količina prepovedanih drog. Z ustanovitvijo delovne 
skupine na območju PU Koper za preiskovanje čezmejne kriminalitete in kaznivih 
dejanj ter prekrškov povezanih z zlorabo prepovedanih drog se je bistveno povečala 
učinkovitost odkrivanja in prijemanja t.i. uličnih preprodajalcev prepovedanih drog. Pri 
obravnavi kaznivih dejanj s področja tihotapljenja in trgovine z ljudmi sta bili uspešno 
zaključeni obsežnejši mednarodni kriminalistični preiskavi. Na področju unovčevanja 
ponarejenega denarja smo zaznali visok porast kaznivih dejanj v primerjavi s preteklim 
letom. Ponarejen denar unovčujejo predvsem na bencinskih servisih ob meji z 
Republiko Italijo in v igralniških objektih. Storilci unovčujejo pretežno bankovce 
apoenskih vrednosti 20, 50 in 100 evrov.  
 



 

Na področju gospodarske kriminalitete je bil v letu 2012 skokovit porast premoženjske 
koristi oz. škode, ki izvira iz gospodarskih kaznivih dejanj in predstavlja kar 84 % 
celotne premoženjske koristi oz. škode, nastale s kaznivimi dejanji na območju celotne 
PU Koper. Ta znaša preko 33 milijonov evrov. Lani je bil opazen porast kaznivih dejanj  
poslovnih goljufij, goljufij na škodo ES, davčnih zatajitev iz naslova neplačevanja DDV, 
zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanja upnikov,  
povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim gospodarjenjem ter zlorab uradnega 
položaja ali uradnih pravic. Policijske postaje so zabeležile predvsem porast kaznivih 
dejanj uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva. Na območju PU 
Koper je tudi porast korupcijskih kaznivih dejanj (to je kaznivih dejanj sprejemanja in 
dajanja daril za nezakonito  posredovanje). 
 
V letu 2012 je bilo izvedenih 20 finančnih preiskav po ZKP in podanih 11 pobud za 
zavarovanje premoženjske koristi. V dveh primerih sta bili podani pobudi že v 
predkazenskem postopku, katerima je tožilstvo in tudi sodišče sledilo ter izdalo sklep o 
začasnem zavarovanju premoženjske koristi, in sicer v premeru kaznivega dejanja 
pranja denarja in kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. 
  
Oddelek za računalniško preiskovanje je v letu 2012 naloge zavarovanja in preiskave 
podatkov iz elektronskih naprav opravljal tudi za območje PU Nova Gorica. Še vedno  
so v porastu kazniva dejanja, v katerih so bile kot sredstvo storitve uporabljene 
elektronske naprave ali pa se v teh napravah nahajajo drugi elektronski podatki, ki 
lahko služijo kot dokaz v kazenskem postopku. Temu primerno smo prejeli 257 (229) 
zaprosil za preiskavo 741 (654) elektronskih naprav in izdelali 434 (428) zapisnikov o 
zavarovanju ali preiskavi elektronskih naprav. Takšen porast je pripisati predvsem  
povečanju števila opravljenih preiskav zaseženih mobilnih telefonov.    
 
Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost je v skladu z zastavljenim letnim 
načrtom z analitično dejavnostjo kontinuirano izvajal vsebinske raznovrstne analize za 
določene posamezne osumljence in skupine oz. obravnavane združbe.  
 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje spl ošne varnosti ljudi in 

premoženja    
 
Na področju splošnih policijskih nalog so bile v letu 2012 realizirane vse načrtovane 
naloge. Prav tako so bili realizirani zastavljeni cilji. Edino pri cilju proaktivnega 
delovanja zagotavljanju varnosti, povečevanja prisotnosti na varnostno obremenjenih 
območjih in zmanjšanja reakcijskega časa pri interventnih dogodkih je bil cilj v prvem 
delu dosežen, v drugem, glede zmanjšanja reakcijskega časa, pa ne. Dejstvo je, da so 
z kadrovskega vidika na območnih policijskih postajah težave pri zagotavljanju 
ustreznega števila policistov na terenu, kar se odraža tudi pri reakcijskem času. Na to 
kažejo tudi analize interventnega časa, ki jih izdeluje OKC PU. Obravnavali smo 6.615 
(7.790) oziroma - 15 % kršitev s področja predpisov o javnem redu.  
 
S področja Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) smo obravnavali 1.934 
(2.311), to je -16,3 % prekrškov. Pri tem največji delež prekrškov po 1. odst. 6. člena 
(vedenje na drzen, nasilen način …), in sicer je bilo teh prekrškov 351 (433) ali 19 % 
manj, sledijo prekrški nedostojnega vedenja na javnem kraju po 1. odstavku 7. člena 
ZJRM-1, in sicer 307 (441) oz. -30 %. Upad je sorazmerno s skupnim številom 
prekrškov po ZJRM-1 zaznati pri večini prekrškov. Izjema so le prekrški, ki so povezani 
z samoiniciativnostjo policistov pri odkrivanju in sankcioniranju le-teh in pri katerih smo 



 

v skladu z letnim načrtom in cilji posvetili posebno pozornost. Takšne kršitve so denimo 
po 20. čl (vzbujanje nestrpnosti) s 7 (3) prekrški in vandalizem (16. čl.), po katerem je 
bilo obravnavanih 13 (5) prekrškov. V vseh primerih so bile kršiteljem izrečene globe. 
Poseben poudarek smo v skladu z našo analizo in analizo GPU UUP posvetili tudi 
prekrškom po 2. odstavku 7. člena (nedostojno vedenje do uradne osebe), po katerem 
je bilo obravnavanih 217 (226) prekrškov. Število se torej ni povečevalo temveč 
nekoliko zmanjšalo glede na leto 2011.  
 
Glede kršitev drugih predpisov s področja javnega reda smo obravnavali 326 (384) ali -
14,7 % prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Raven 
odkritih prekrškov po Zakonu o omejevanju porabe alkohola smo uspeli ohraniti na 
ravni iz leta 2011 in obravnavali 25 (24) prekrškov. Velik porast je zaznati tudi pri 
Zakonu o osebni izkaznici, saj je bilo izrečenih 58 (33) glob, razlog pa je predvsem v 
spremembi zakonskih določb. V letu 2012 smo poseben poudarek dajali tudi določbam 
Zakona o javnih zbiranjih. Obravnavali smo 41 (43) prekrškov iz omenjene zakonodaje. 
Na vse javne in športne prireditve smo se temeljito pripravili, v nekaterih primerih pa 
smo, skladno z oceno tveganja, v varovanje vključili tudi posebno policijsko enoto PU 
Koper. Konec leta so na našem območju bili tudi neprijavljeni protestni shodi, vendar 
večjih izgredov na njih ni bilo. Večji porast ugotovljenih prekrškov smo beležili tudi iz 
Zakona o zasebnem varovanju, saj smo obravnavali 14 prekrškov, lani pa enega. 
Pretežno so bile izrečene globe zaradi prekrškov neupoštevanja ukrepov varnostnika 
na varovanem območju. Iz orožne zakonodaje smo po Zakonu o orožju (ZORO) odkrili 
158 (203) kršitev, kar je 22 % manj ugotovljenih kršitev. Največji padec ugotovljenih 
kršitev je na meji – predvsem hladnega orožja. Razlog upada je predvsem v strukturi 
tujcev, ki prehajajo državno mejo. Zasegli smo nekoliko manj orožja in streliva, 
predvsem na meji. Izvedli pa smo več ukrepov po zakonu o eksplozivih glede 
pirotehnike, in sicer smo letos obravnavali 26, lani pa 16 kršitev.  
 
Obravnavali smo 200 (275) prekrškov z elementi nasilja v družini ali 27,3 % manj kot 
leto prej. Izrečenih je bilo 73 (106) ukrepov prepovedi približevanja. V 72 primerih 
zaradi kaznivega dejanja in le v enem primeru zaradi storitve prekrška.  
 
S poostrenim delom na varnostno obremenjenih območjih so bile aktivnosti usmerjene 
pretežno v obvladovanje dogodkov, kjer je bilo pričakovati kršitve z elementi nasilja, 
vandalizma in kaznivih dejanj.  
V pripravah na turistično sezono smo izdelali rokovnik aktivnosti, ki smo jih tudi 
uspešno izvedli. Načrtovani ukrepi za izboljšanje varnosti so bili predstavljeni tudi na 
sejah varnostnih sosvetov in delovnih sestankih s predstavniki drugih služb. 
 
Skladno s predpisi smo v 76 (96) primerih zagotavljali pomoč (asistenco) 
upravičencem, in sicer  zdravstvenemu osebju v 65 (88) primerih in v 7 (8) primerih 
drugim upravičencem ter v treh (0) primerih Centrom za socialno delo.  
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
V letu 2012 smo obravnavali 8,9 % manj prometnih nesreč kot leta 2011. V 13 (12) 
prometnih nesrečah je umrlo 13 oseb (14), obravnavali pa smo tudi 8,4 % manj 
prometnih nesreč s telesno poškodbo, v katerih je bilo za 11,6 % manj oseb hudo 
telesno poškodovanih in za  2,2 % manj oseb lahko telesno poškodovanih. 
 



 

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom smo obravnavali na avtocest A1 med 
Dekani in Postojno, in sicer štiri, od tega sta se dve zgodili v predoru Dekani in 
Kastelec. Povečanje števila prometnih nesreč smo beležili na glavni cesti I. reda št. 7 
Starod – Krvavi potok za 25 %, medtem ko je stanje na ostalih cestah primerljivo z 
letom 2011. 
 
Najpogostejši vzroki za prometne nesreče so bili nepravilni premiki z vozilom, 
nepravilna stran/smer vožnje in neprilagojena hitrost. Neprilagojena hitrost je bila vzrok  
sedmih prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo sedem oseb, medtem, 
ko se je zaradi nepravilne strani vožnje zgodile pet prometnih nesreč s smrtnim izidom. 
 
Alkohol kot sekundarni vzrok pri prometnih nesrečah je bil najpogosteje prisoten pri 
vzroku nepravilna stran vožnje in hitrost. Lani je bilo 11,7 % (10,5 %) alkoholiziranih 
povzročiteljev v prometnih nesreč. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih 
prometnih nesreč je bila 1,48 g/kg (1,47 g/kg). Pri prometnih nesrečah s smrtnim 
izidom je bilo šest povzročiteljev pod vplivom alkohola, število alkoholiziranih 
povzročiteljev prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami se je zmanjšalo za 21 %. 
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog smo pridržali 257 (481) 
voznikov.  
 
Posebno pozornost smo namenili voznikom enoslednih vozil. V usmeritvah za delo so 
bile opredeljene preventivne in represivne naloge. Obravnavali smo 23 % manj 
prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. V prometnih nesrečah so umrli 
trije vozniki motornih koles. Za 5 % se je povečala udeležba voznikov koles v 
prometnih nesrečah. 
 
V letu 2012 smo ugotovili za 26,1 % manj kršitev cestno prometnih predpisov kot leto 
prej, v glavnem pa so bile za kršitve izrečene globe. Številne aktivnosti so bile 
usmerjene v zagotavljanje kvalitetnega in učinkovitega izvajanja ukrepov zaradi 
ugotavljanja hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je razvidno tudi iz podatka, 
da smo  večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov zasegli 193 motornih vozil.  
 
Med izvajanjem nalog zimske službe smo zelo dobro sodelovali z vzdrževalci cest, z 
družbo za avtoceste in s cestnim podjetjem ter z italijanskimi varnostnimi organi. V 
decembru smo ob močnemu sneženju in burji izločali tovorna vozila na avtocesti A1 in 
A3 zaradi zastojev v Senožečah, Golem vrhu in Ravbarkomandi.  
 
V turistični sezoni so se izvajale aktivnosti za večjo pretočnost prometa in za 
zagotavljanje varnosti na najbolj obremenjenih cestnih odsekih na obalni cesti G2-111 
med Koprom in Valeto, na G1-11 med Koprom in mejnim prehodom Dragonja ter na 
G1-7 med Ilirsko Bistrico in mejnim prehodom Jelšane. Nov prometni režim s krožnim 
križiščem na Valeti je zagotavljal večjo pretočnost, zagotovljeno je bilo tudi lažje 
vključevanje v promet s stranske ceste. Posledično je bilo manj nevarnih situacij in 
prometnih nesreč v tem križišču. 
  
Izvajali smo skupne nadzorne aktivnost z davčnim uradom Sežana, ki so bili usmerjeni 
v problematiko tovornih vozil in kombiniranih vozil na A3 Fernetiči – Gaberk. V skladu z 
dogovorom z italijanskimi varnostnimi organi smo izvedli skupne poostrene nadzore na 
področju problematike tovornih vozil, voznikov enoslednih vozil, hitrosti in vožnje pod 
vplivom alkohola. 
 
 



 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
V letu 2012 je delo na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih 
zaznamovalo bistveno povečanje števila ilegalnih prehodov državne meje, predvsem 
državljanov azijskih in afriških držav, ki so bili prosilci za azil v Republiki Hrvaški.  Na 
notranji meji pa smo z izvajanjem izravnalnih ukrepov ugotovili večje število kršitev 
določb predpisov o tujcih. Z izvedenimi aktivnimi pripravami na schengensko evalvacijo 
na morskih mejah, smo le to uspešno prestali v septembru 2013. 
 
Lani je državno mejo na mejnih prehodih prestopilo 2 % manj potnikov kot v letu prej, 
izstopa morski mejni prehod Koper, kjer se je promet zmanjšal za 31 %. Poglavitni 
razlog je nižje številu vplutij ladij za križarjenje kot v letu 2011. 
 
Z uveljavitvijo novega Zakona o tujcih konec leta 2011 so se spremenile tudi nekatere 
odločbe s področja nezakonitega prebivanja tujcev, tako da neposredna primerjava teh 
podatkov ni smiselna. Izdane odločbe o vrnitvi tujcev s stani policijskih postaj so po 
začetnih manjših napakah postale strokovnejše in kvalitetnejše. Poostreni nadzori v 
notranjosti na področju tujske problematike, predvsem glede prebivanja in dela tujcev, 
so potekali v sodelovanju z delovno in drugimi inšpekcijami ter upravnimi enotami. Del 
aktivnosti v letu 2012 je bilo usmerjenih tudi v preverjanje statusa zaposlenih v nočnih 
lokalih, klubih in masažnih salonih, kjer je zaposlenih več tujk iz tretjih držav.  
 
Manjše število zaznanih kršitev na notranjih mejah je posledica vizumske liberalizacije 
za države držav Zahodnega Balkana, kakor tudi zavedanja tujcev o nujnosti 
posedovanja potnega lista ali drugega osebnega dokumenta.  
 
Na mejnih prehodih smo zavrnili 12 % več tujcev kot v letu 2012. Največ je bilo 
zavrnjenih državljanov Hrvaške in Albanije, kar je posledica vizumske liberalizacije, 
sledijo pa jim državljani Ruske federacije, BiH in Srbije. Najpogostejši razlog je bil 
razpisan ukrep prepovedi vstopa v SIS.  
Na mejnih prehodih smo zasegli nekoliko več kosov orožja, hkrati pa je bilo manj 
obravnavanih oseb. Med zaseženim orožjem prevladuje predvsem hladno orožje in 
lovske puške. Na mejnih prehodih je bilo odkritih približno enako število ponarejenih, 
predrugačenih in tujih dokumentov kot lani. Na notranji meji so policisti odkrili tudi več,  
predvsem v Italiji, ukradenih motornih vozil. 
  
Pri varovanju državne meje smo izvajali različne oblike policijskega dela. Redno smo v 
varovanje državne meje vključevali tudi vodnike službenih psov. Aktivno smo 
sodelovali s hrvaškimi policisti v skupnih mešanih patruljah. V varovanje državne meje 
smo vključevali helikopter in uporabljali optoelektronske naprave za opazovanje ter 
ostalo opremo. V začetku leta 2012 smo obravnavali več mejnih incidentov na morju, 
povzročenih s strani hrvaških ribičev, predvsem postavitev ribiških mrež v območje 
nadzora slovenske policije.   
 
Obravnavali smo 116 % več ilegalnih prehodov čez državno mejo kot lani. Med 
obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Afganistana, Alžirije, 
Somalije, Sirije in Albanije, kateri predstavljajo več kot polovico vseh obravnavanih 
oseb. Zaradi bistvenega povečanja števila ilegalnih migrantov, predvsem v zadnjem 
četrtletju 2012, so bili sprejeti določeni dodatni ukrepi za učinkovito varovanje državne 
meje.  
 



 

Tuji varnostni organi so nam v letu 2012, skladno z mednarodnimi sporazumi o 
vračanju oseb, vrnili 9 % več oseb kot v letu prej. Od skupnega števila so nam 
italijanski varnostni organi vrnili 112 tujcev, hrvaški varnostni organi pa 7 tujcev. 
Prevladujejo državljani Albanije, ki so niso izpolnjevali pogojev za vstop v Republiko 
Italijo zaradi razpisanega ukrepa prepovedi vstopa. Naši policisti pa so tujim 
varnostnim organom izročili bistveno več tujcev, in sicer 629 (272) kot v letu prej. 
Večina jih je bila vrnjena na Hrvaško, od koder so ilegalno vstopili v Republiko 
Slovenijo. 
 
 
2.1.5 Varovanje dolo čenih oseb in objektov  
 
Za varovane osebe, ki živijo na našem območju, so bile pripravljene in ažurirane  
ocene ogroženosti ter posredovane Generalni policijski upravi. Ob obiskih varovanih 
oseb na našem območju smo sodelovali s pristojno enoto Generalne policijske uprave, 
ji pomagali in koordinirali naloge. Vsa varovanja in obiski delegacij, ki so se  zadrževale 
na območju PU, so potekala skladno z odrejenimi nalogami, pravili in usmeritvami. Ob 
potovanjih in tranzitu varovanih oseb, smo spremljali potovanja in po potrebi nudili 
pomoč varovanim osebam in spremstvu. 
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1  V skupnost usmerjeno policijsko delo  
 
V letu 2012 smo prvič pripravili načrt za izvedbo preventivne akcije z imenom “Bolj 
pripravljen motorist, bolj varen motorist”. Policisti se pri obravnavi prometnih nesreč, 
seznanijo z vzroki za prometne nesreče v katerih so udeleženi vozniki motornih koles. 
Svoje ugotovitve smo prenesli na skupine motoristov, ki so se odzvale na naše vabilo. 
Na PPP Koper sta potekali dve delavnici, in sicer 31. 3. 2012 in 1. 4. 2012. 
 
Policisti so se udeležili tradicionalne prireditve Tomos Adria Classic, kjer smo 
predstavili delo policije s poudarkom na zagotavljanju varnosti cestnega prometa. 
Prireditev je organizirala tovarna mopedov in društvo starodobnikov.  
 
Na povabilo PU Maribor smo sodelovali pri izvedbi Otroške varnostne olimpijade, na 
kateri so sodelovale prijavljene osnovne šole z območja PU Koper v predtekmovanju in 
nato tudi na zaključni prireditvi v Mariboru. 
 
Prvič smo pripravili načrt za izvedbo Aktivnosti z imenom Varno poletje. K sodelovanju 
smo povabili tudi ostale službe, ki izvajajo nadzorstveno funkcijo in je povezana z 
varnostjo. Še posebej v času turistične sezone se število varnostnih dogodkov precej 
poveča, zato je bila vsebina usmerjena v subjekte, ki izvajajo turistično dejavnost. 
Aktivnost je bila precej odmevna, saj je o dogodku poročalo veliko medijev. 
 
Ob začetku novega šolskega leta so bile izvedene aktivnosti za varovanje šolskih 
otrok. V prvih dneh so inšpektorji na terenu preverjali aktivnosti policistov in tudi sami 
patruljirali v bližini šol. Za medije je bilo danih več izjav s preventivno vsebino, ki se je 
nanašala na varovanje šolskih otrok. 
 



 

Z namenom, da bi praznovanja pred novim letom potekala varno, smo pripravili izjave 
za medije, v katerih smo opozorili na nevarnosti prekomernega uživanj alkohola, še 
posebej pri mladini, in nepravilno uporabo pirotehničnih sredstev. 
 
Ob nastopu zime in zimskih razmer smo preko medijev opozorili na obvezno uporabo 
zimske opreme in ostalih določb, ki se nanašajo na vožnjo v času zimskih razmer. 
 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost   
 
Število interventnih oziroma nujnih klicev na številko 113 se je v primerjavi z letom prej 
še dodatno zmanjšalo, medtem ko je število dogodkov ostalo približno enako. 
Odstopanja v deležih po področjih dela in območjih so bila zelo majhna, reakcijski časi 
pa so se v povprečju podaljšali za približno eno minuto nad zadanimi cilji, kar je 
pripisati predvsem večjim obremenitvam interventnih patrulj, ki so posledica kadrovskih 
težav. Večjih težav pri napotitvah in poročanju nismo zaznali.  
 
Problemi pri operativnem delu centra so se pojavljali predvsem pri radijskih 
komunikacijah, ker še vedno uporabljamo radijske postaje dveh različnih sistemov.   
 
V prostorih centra ostaja sistem zračenja in klimatizacije še vedno neustrezen. Stopnja 
vlage v prostorih se je izboljšala z namestitvijo vlažilcev, medtem ko je temperatura še 
vedno previsoka. K temu pripomore predvsem velika količina opreme glede na 
kapaciteto prostora. 
 
 
2.2.3 Forenzi čna in kriminalisti čno tehni čna dejavnost  
 
Oddelek kriminalistične tehnike je opravil 496 (567) ogledov krajev. Za enote PU Koper 
je bilo opravljenih 381 (466) ogledov, za SKP PU Koper pa 115 (101) ogledov. Skupno 
smo na PU Koper opravili 1419 (1650) ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov. Na 
podlagi zavarovanih sledi na ogledih krajev kaznivih dejanj smo neposredno 
identificirali 182 osumljencev. 
 
Obravnavali smo 1170 (1423) zadev, v katerih je bilo skupno pregledanih in obdelanih 
1744 (2262) sledi. Najpogostejše so bile sledi obuval 940 (1289), nato sledi za biološke 
preiskave in kri v 219 (356) primerih ter predmeti kot nosilci sledi v 155 (170) primerih. 
Obravnavali smo tudi 447 (564) primerov zasegov prepovedanih drog, kjer so bila 
izvedena preliminarna testiranja in izdelana poročila o kriminalistično-tehničnih 
ugotovitvah.   
 
Daktiloskopirali smo 405 (492) in fotografirali 388 (498) osumljencev kaznivih dejanj. V 
282 (389) primerih je bil osumljencem odvzet bris ustne sluznice.  
 
2.2.4  Analitska dejavnost   
 
Sektor kriminalistične policije je na področju analitske dejavnosti realiziral vse 
načrtovane naloge. Poročila smo posredovali vsem ustreznim službam po vsebini in 
rokih, ki so bila določena za poročanje.  
 
Na področju splošnih operativnih nalog smo izdelali periodične analize s področja 
nasilja v družini, pridržanj in uporabe pirotehničnih izdelkov. Prav tako smo na podlagi 



 

letnega plana dela izdelali analizo prekrškov nedostojnega vedenja do uradne osebe in 
neupoštevanja zakonitega ukrepa, analizo pogostosti izreka globe za lažno naznanitev 
prekrškov po 23. členu ZJRM-1. Analize so bile predstavljene enotam in so podlaga za 
načrtovanje dela.  
 
Na področju prometne varnosti so bile izdelane analize s področja problematike hitrosti 
in alkohola v prometnih nesrečah, uporabe varnostnih pasov v prometnih nesrečah in 
problematike enoslednih vozil.  
 
 
2.2.5  Nadzorna dejavnost  
 
V letu 2012 so nadzorniki opravili 3 (3) splošne nadzore, in sicer na PP Sežana, na 
PPP Koper in na PP Postojna. 
 
Skladno z načrtom izvedbe nadzorov oziroma naknadno sprejetimi odločitvami smo 
opravili še 43 strokovnih nadzorov in 8 nadzorov nad delom delavcev.  
 
Opravljen je bil še ponovni nadzor nad delom PP Postojna, in sicer delovnega področja 
Odkrivanje in preiskovanje kriminalitete, pri tem so nadzorniki ugotovili, da je vodstvo 
PP Postojna v celoti upoštevalo predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in 
nepravilnosti.  
 
Na vseh PP in NOE smo v mesecu decembru pričeli z izvajanjem strokovnega nadzora 
z delovnega področja kadrovskih zadev, in sicer potnih stroškov.  
 
 
2.2.6  Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil  in ogrožanja policistov  
 
Spremljali smo zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil in prisilnih 
sredstev ter skrbeli, da so se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti tudi odpravile. 
V letu 2012 je bilo za 21 % več uporab prisilnih sredstev, in sicer 1.282 (1.059). Pri tem 
so bila najpogosteje uporabljena najmilejša prisilna sredstva in fizična sila ter sredstva 
za vklepanje in vezanje. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 26 (13) policistov 
poškodovanih (vidni zunanji znaki poškodb ali lahka telesna poškodba). Tudi pri 
kršiteljih je bilo evidentiranih več poškodb oz. vidnih znakov poškodb kot v letu 2011, in 
sicer 69 (55). Lani je bilo napadenih 19 (18) policistov.  
   
Na podlagi določb zakona o kazenskem postopku, zakona o policiji, zakona o 
prekrških, zakona o nadzoru državne meje,  zakona o varnosti cestnega prometa in 
zakona o pravilih cestnega prometa smo pridržali 1.668 (1.611) oseb ali 3,5 % več kot 
lani. Glede pridržanj po različnih pravnih podlagah, predvsem pridržanj na podlagi 2. 
odstavka 43. člena ZPOL in 24. člena ZPrCP, so bile v letu 2012 velike razlike v 
primerjavi s preteklim obdobju. Po 2. odstavku 43. člena ZPOL je bilo za 124 % več 
pridržanj zaradi velika povečanja števila ilegalnih pribežnikov. Na podlagi 24. člena 
ZPrCP pa je bilo za 48 % manj pridržanj, predvsem zaradi spremembe zakonodaje na 
tem področju.   
Pri izvajanju programa izpopolnjevanja in usposabljanja policistov s pooblastili in 
praktičnega postopka s samoobrambo je bila udeležba policistov višja za 12 % kot v 
enakem obdobju lani. Izpopolnjevanje in usposabljanje smo izvajali v skladu z 
mesečnimi načrti, medtem ko so se vsebine nanašale pretežno na izvajanje policijskih 
postopkov z učinkovito in strokovno uporabo prisilnih sredstev in v skladu z 



 

programom in prilogami ter kriteriji za preizkus po 71. členu ZPol. V okviru programa 
smo dodatno izvedli vsebine s prometnega področja dela (ustavljanje vozil, 
zasledovanje vozil, dajanje znakov udeležencem v prometu, izvedba cestne blokade 
na  cestninski postaji Videž) in vsebine kot so zavarovanje in ogled kraja kaznivega 
dejanja, zaseg predmetov, zbiranje obvestil, odvzem prostosti-privedba in pridržanja 
po ZKP. Policiste smo med vadbami seznanjali z novostmi in dopolnili strokovnih 
pravil ter jih opozarjali na ugotovljene nepravilnosti iz aktualnih primerov.  
 
 
2.2.7 Reševanje pritožb  
 
Zoper postopek policistov je bilo skupno evidentiranih 63 (65) pritožb, rešenih je bilo 39 
(53) pritožb. Občani so se največkrat pritožili na postopke policistov PP Piran in PP 
Koper. V pritožbah, ki so jih reševali predstojniki enot oziroma njihovi pooblaščenci, ni 
bilo neskladnosti s predpisi (2). Na sejah senata se je obravnavalo 5 (14) pritožb, pri 
čemer ni bilo evidentiranih utemeljenih pritožb oziroma je bila v enem primeru delno 
utemeljena.  
 
Večina prejetih pritožb se je nanašala na postopke policistov v zvezi zagotavljanja 
javnega reda in miru in nadzora cestnega prometa. Najpogostejši razlog za podajo 
pritožbe je bil nestrokoven in neprofesionalen odnos policistov. 
 
Glavni namen pritožnikov je še vedno izogib plačilu kazni, nekaj primerov pa tudi 
možnost na vplivanje v drugih sodnih postopkih (pravdni postopki, razveza zakonske 
zveze …). Vedno pogosteje se pritožniki odločajo za podajo pritožbe preko 
pooblaščencev (odvetnikov), pomoči odvetnikov pa se poslužujejo tudi policisti, zoper 
katere je uperjena pritožba, pritožbe pa so vedno bolj kompleksne in terjajo zelo dobro 
poznavanje večjega števila različnih predpisov s področja policijskega dela in 
procesnih predpisov. Kljub temu, da zaradi postopka policistov poteka že prekrškovni, 
predkazenski ali pravdni postopek, pa morajo vodje organizacijskih enot oziroma 
inšpektorji ponovno temeljito preveriti dejansko stanje in skladnost opravljenih nalog s 
predpisi, na ta način pa to predstavlja vsem dodatno obremenitev.  
 
2.2.8  Notranje preiskave  
 
V predkazenskem postopku je bilo PO SDT odstopljenih 21 (14) zadev. V 6 (4) 
primerih naznanjenih kaznivih dejanj so obstajali razlogi za sum, da so policisti storili 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za 15 (7) kaznivih dejanj teh 
razlogov ni bilo, zato so bila slednja odstopljena na SDT na podlagi 3. odstavka 147. 
člena ZKP. Največkrat je bil podan sum storitve kaznivega dejanja kršitev človeškega 
dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. 
 
Trem (7) policistom je bila z odločbo generalnega direktorja policije oziroma njegovega 
namestnika, priznana pravica do pravne pomoči v predkazenskem in pravdnem 
postopku, v enem primeru pa odločba še ni bila izdana.  
 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost    
 
Na področju informacijskega sistema policije je bilo največ pozornosti namenjene 
zagotavljanju nemotenega delovanja sistemov in opreme, zagotavljanju razpoložljivosti 
servisov in prilagajanju aplikativne podpore potrebam delovnih procesov. 



 

 
Na področju informatike je bila pomembnejša naloga prehod na novo domeno na petih 
enotah. Ob tem smo zamenjali delovne postaje, mrežne strežnike in operacijski sistem. 
Na mejnem prehodu za potniški promet v pristanišču v Kopru smo vzpostavili 
informacijsko infrastrukturo za preverjanje potnikov.  
 
Na področju telekomunikacij se je nadaljeval proces prehoda na digitalno radijsko 
omrežje Tetra. Postavljeni sta bili dve novi bazni postaji, v postopku postavitve sta še 
dve. Z realizacijo tega se bo bistveno izboljšala učinkovitost radijskega 
komunikacijskega sistema. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  
 
PU Koper ima sistemiziranih 1303 (1309) delovnih mest, od tega 1167 (1170) 
uradniških delovnih mest (1032 uniformiranih in 135 neuniformiranih policistov) in 136 
(139) strokovno tehničnih delovnih mest.  Zasedenih delovnih mest je 975 (1011), od 
teh 734 uniformiranih policistov, 119 neuniformiranih policistov in 122 delovnih mest 
brez statusa policista. V podatku zasedenosti, ki je bila 74,8 % (77,2 %), sta vključena 
tudi 2 policista začasno napotena v mednarodno civilno misijo. 
 
Novih zaposlitev ni bilo, medtem ko je delovno razmerje prenehalo 30 (35)  javnim 
uslužbencem, od tega 24 policistom. Beležimo 12 upokojitev policistov in 7 strokovno 
tehničnih uslužbencev, 9 sporazumnih odpovedi policistov in 2 premestitvi v drug 
državni organ.  
 
Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo ugodeno prošnjam 7 zaposlenim za premestitev 
na območja drugih PU in 2 prošnjam policistom za premestitev v našo policijsko 
upravo.  
 
V sodelovanju z ostalimi PU je bilo izvedenih 6 premestitev policistov z medsebojno 
zamenjavo, tako da se je večini skrajšala pot do delovnega mesta.   
 
Osebni zdravniki so na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vložili 10 (8) 
predlogov za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja zaposlenih. Štirim 
uslužbencem je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve 
oziroma dela s krajšim delovnim časom. Štirim invalidnost ni bila priznana, saj 
zdravljenje še ni bilo zaključeno. Za dva je postopek še v teku.  
 
Pri delu se je poškodovalo 34 (24) javnih uslužbencev. Največ poškodb se je pripetilo 
med intervencijskim posredovanjem (14, od tega 3 na varovanju protestov). Sledijo 
poškodbe zaradi prometnih nesreč (8) in poškodbe z usposabljanja iz praktičnega 
postopka in samoobrambe (5). 
 
Podanih je bilo 36 (53) vlog za izplačilo solidarnostne pomoči. Zmanjšanje podanih 
vlog lahko pripišemo ZUJF-u, ki je stopil v veljavo s 1. 6. 2012. Uspešno je bila 
izpeljana akcija zbiranja denarnih sredstev uslužbencu PU Koper.  
 
V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu UOK je bilo izpeljano cepljenje 
proti klopnemu meningoencefalitisu in hepatitisu B. V sodelovanju z omenjeno službo 
so bili izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 141 uslužbencev, ki 
so jim zdravniška spričevala potekla v letu 2012, 7 kontrolnih pregledov, 6 izrednih 



 

pregledov in 7 pregledov kandidatov za sprejem v PPE. Na usmerjene obdobne 
preventivne zdravstvene preglede smo k zunanjemu izvajalcu napotili 128 
uslužbencev, ki so jim zdravniška spričevala potekla pred letom 2012, in sicer na 
podlagi sklenjene pogodbe.   
 
Služba za varnost in zdravje pri delu UOK ter SGDP sta bili opozorjeni na stanje s 
področja varnosti in zdravja pri delu zaposlenih na PP Koper (izgorevanje na delovnem 
mestu). V začetku leta so predstavniki Službe za varnost in zdravje pri delu obiskali 
enoto in se pogovori z zaposlenimi.   
 
  
2.2.10 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljan je  
 
Usposabljanja so v letu 2012 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in 
usposabljanj v Policiji za leto 2012. Zaposleni so se udeleževali vseh skupnih oblik 
usposabljanj, ki jih je organizirala Policijska akademija. 
  
Od dodeljenih sredstev za individualno usposabljanje in izobraževanje v višini 600 
evrov smo, upoštevajoč navodilo o doslednem ugotavljanju potreb službe po tovrstnem 
usposabljanju, porabili 155,23 evra.  
 
Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 22 različnih lastnih oblik 
usposabljanj, in sicer v 72 izvedbah. Na teh usposabljanjih je v programu ISCIU 
zabeleženih 3008 udeležb javnih uslužbencev PU Koper. Lastne oblike usposabljanja 
smo načrtovali glede na ugotovljene potrebe in izražene želje posameznih policistov in 
vodij NOE ter PP. 
 
Lastne oblike usposabljanj in izobraževanja so izvajali tudi na posameznih PE, in sicer 
običajno v okviru delovnih sestankov, posvetov ali pri odpravah na delo. 
 
V letu 2012 smo zaradi omejitve finančnih sredstev izvedli samo dva od predvidenih 
petih sklopov nadaljevalnih usposabljanj za pomožne policiste PU Koper.  
 
V letu 2012 smo izvedli vse predvidene sklope vaj v streljanju za policiste PU Koper. 
Udeležba na treh sklopih vaj je bila: na prvem 83,5 %, na drugem 80,9 % in na tretjem 
67,7 %. V letu 2012 so bili vsi policisti ocenjeni uspešno, 42 policistov pa je bilo 
neocenjenih. 
 
 
2.2.12 Finančno-materialne zadeve   
 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo v letu 2012 temeljito pristopili k izvajanju 
vrste varčevalnih ukrepov. Kljub temu nam ni uspelo porabe prilagoditi višini dodeljenih 
sredstev, saj je bilo znižanje po rebalansu veliko. 
 
Na proračunski postavki 5572 (redni materialni stroški) smo imeli po rebalansu 
odobrenih 1.700.000 evrov. Poraba je bila 1,983.116,62 evrov oziroma 16,65 % nad 
odobritvijo. Največji delež porabe (55,75 %) predstavljajo prevozni stroški in storitve, 
sledijo stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij (21,45 %), stroški 
pisarniškega in splošnega materiala (9,97 %) in stroški najemnin (9 %). Na proračunski 
postavki 5861 (mejni prehodi na zunanji meji) smo imeli odobrenih 180.400 evrov. 
Poraba je znašala 219.619,90 evrov oziroma 21,74 % nad odobritvijo. Na proračunski 



 

postavki 0139 (prehrana, gostinske storitve - lastna dejavnost) smo konec leta 2012 
zabeležili skupni presežek prihodkov nad odhodki, in sicer 23.976,34 evrov. Od tega 
smo 15.506,23 evrov rezervirali za plačilo računov v letu 2013, ki se nanašajo na 
mesec december 2012, preostalih 8.470,11 evrov pa smo odvedli kot presežek 
prihodkov. Del sredstev v višini 4.673,44 evrov smo namenili za nakup prekucne ponve 
in zamrzovalne skrinje za potrebe menze. 
 
Zaradi splošnih varčevalnih ukrepov in ostrih finančnih omejitev je bilo zagotavljanje in 
vzdrževanje materialno tehničnih sredstev izjemno težko. Poleg tega smo zaradi 
reorganizacije in upokojitev v Oddelku za materialno tehnične zadeve ostali brez petih 
sodelavcev. Kljub temu smo po najboljših močeh skrbeli za vzdrževanje opreme in 
objektov, vsem enotam pa poskušali pravočasno zagotavljati potrebna materialno 
tehnična sredstva in opremo. V skladu z veljavno zakonodajo smo sklenili 70 pogodb 
za opravljanje storitev in dobavo blaga ter izdali 48 naročilnic. 
 
Opremo in vozila smo v okviru razpoložljivih sredstev redno vzdrževali in za njih skrbeli 
po načelih dobrega in skrbnega gospodarja. Zaradi iztrošenosti in višanja povprečne 
starosti vozil se stalno povečujejo stroški vzdrževanja. V letu 2012 smo opravili 835 
različnih popravil vozil oziroma servisnih pregledov, od tega 367 v lastni delavnici in 
468 pri zunanjih izvajalcih. V spomladanskem in jesenskem času smo zamenjali 
avtoplašča, skoraj vse aktivnosti pa smo kljub omejenim možnostim opravili v lastni 
delavnici. 
 
V letu 2012 smo prejeli 11 novih vozil, od tega dve terenski, tri intervencijska in šest 
osebnih vozil, zaradi dotrajanosti oziroma poškodovanja pa so bila odpisana 4 vozila. 
Vozni park Policijske uprave Koper je konec leta 2012 štel 299 vozil. 
 
Na območju Policijske uprave Koper je na razpolago 86 službenih stanovanj in 60 
ležišč v samskih sobah. Trenutno je nezasedenih še 11 stanovanj in 33 ležišč v 
samskih sobah. V obratu prehrane smo v letu 2012 skupaj pripravili 37.241 obrokov.  
 
  
2.2.13 Mednarodno  sodelovanje  
 
Mednarodno sodelovanje je potekalo tako na bilateralni ravni s predstavniki hrvaških in 
italijanskih varnostnih organov, kot na multilateralni ravni, predvsem preko agencije 
FRONTEX. 
 
S hrvaškimi varnostnimi organi (PU Istarska in PU Primorsko-Goranska) so bili 
organizirani redni sestanki, na katerih smo obravnavali predvsem problematiko glede 
nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete ter ukrepe na mejnih prehodih, izvedbe 
skupnih mešanih patrulj in poostrenih nadzorov nad ilegalnimi migracijami. Na 
posebnem sestanku pred turistično sezono so bili usklajeni ukrepi za večjo pretočnost 
prometa na mejnih prehodih v času prometnih konic ter načini obveščanja in 
usklajevanja aktivnosti ob izrednih dogodkih. Mesečno so policisti PP Ilirska Bistrica, 
PP Koper in PP Kozina izvajali mešane patrulje s hrvaškimi varnostnimi organi. Stalno 
in neposredno pa so med seboj sodelovali policisti iz obeh strani meje na mejnih 
prehodih Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in Starod. Z italijanskimi varnostnimi 
organi je sodelovanja najpogosteje potekalo na regionalni ravni med SUP in SKP PU 
Koper ter Squadro Mobile Trst, Settore di Polizia di frontiera Trst, Guardia di Finanza 
Trst ter Carabinieri ROS Videm. Sodelovanje je potekalo tako v okviru izvajanja 
skupnih kriminalističnih preiskav kot tudi na podlagi dnevne izmenjave zaprosil in 



 

odgovorov. Na lokalni ravni je sodelovanje potekalo predvsem med PPIU Koper z 
mejno policijo iz Opčin, PPOP Koper z pomorsko policijo iz Trsta ter PP Koper z 
komisariatom iz Milj. Na našem območju je od 3. do 27. 4. 2012 potekala skupna 
operacija Neptun faza – I, v okviru katere smo gostili tuje policiste iz Avstrije, Bolgarije, 
Hrvaške, Romunije, Madžarske in BiH. Na MP Jelšane je v času od maja do oktobra 
služboval avstrijski policist v okviru skupne operacije Frontex-a Focal Point.  
Sodelovanje s agencijo Frontex je potekalo tudi preko sodelovanja PPOP Koper v 
mreži patrulj na morju EPN  ter v napotitvi policistov PU Koper na skupne operacije v 
tujini (Španija, Grčija, Poljska, Romunija, Madžarska, Italija). Sodelovanje s sosednjimi 
tujimi varnostnimi organi ocenjujemo za zgledno. 
 
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi  
 
Sodelujemo s številnimi lokalnimi in regionalnimi novinarji, ob pojavu odmevnejših 
dogodkov pa tudi z novinarji z drugih območij Slovenije, predvsem z ljubljanskimi 
redakcijami. Ob pojavu posameznih dogodkov tudi z novinarji iz sosednjih držav, 
največkrat s Hrvaške in Italije. S predstavniki za odnose z javnostmi sosednjih držav 
smo navezali tudi dobre donose, ki zagotovo predstavljajo prednost pri komuniciranju 
mednarodnih dogodkov.  
 
V sodelovanju z lokalnimi novinarji poskušamo oblikovati realno podobo policije. Medije 
ažurno seznanjamo z dogodki, za katere ocenjujemo, da so za javnosti zanimivi. Vse 
večje preventivne akcije so bile v sodelovanju z ostalimi službami PU Koper zgledno 
skomunicirane in medijsko dobro podprte. 
 
 
2.2.15  Dejavnost specializiranih policijskih enot  

 
Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna policijska enota sklicana 28 (24) 
krat, od tega 12 krat za izvajanje nalog na območju PU in 16 krat za izvajanje nalog na 
območju drugih PU. Deset sklicev je bilo namenjeno varovanju športnih prireditev - 
nogometnih in rokometnih tekem reprezentance Slovenije ter tekem prve lige, v enem 
primeru je bil sklic zaradi iskanja predmetov kaznivega dejanja, dvakrat za spremstvo 
jedrskega tovora, enkrat za spremstvo tujin navijačev pri tranzitu čez območje RS, 
enkrat za pomoč SKP PU Koper pri realizaciji zaključne akcije (prijetje osumljencev in 
hišne preiskave) ter štirinajst krat zaradi varovanja javnega shoda.  
 
Na PU smo izvedli štiri od predvidenih petih usposabljanj po programu iz letnega 
rokovnika usposabljanja posebne policijske enote. Zadnjega usposabljanja, 
planiranega v decembru, nismo mogli izvesti zaradi aktivnosti PPE pri varovanju javnih 
shodov tako na območju PU, kod tudi na območju drugih PU.  
 
Policisti PPE PU Koper so se pri opravljanju svojega dela izkazali ter predvidene 
naloge opravili kvalitetno in strokovno, nad pričakovanji. 
 
 
Službeni psi 
 
Na  PP VSP je trenutno 12 službenih psov za splošno uporabo in 4 službeni psi za 
specialistično uporabo (za odkrivanje mamil). Tekom leta sta dva psa poginila zaradi 
bolezni.   



 

 
Vodniki službenih psov s psi najpogosteje izvajajo naloge na podlagi predhodnih 
zaprosil PP povezanih z varovanjem javnih prireditev, pokrivanjem terena, varovanja 
državne meje in drugih potreb. Aktivno se vključujejo v iskanje pobeglih ilegalnih 
migrantov in storilcev kaznivih dejanj ter iskanja pogrešanih oseb. Pri tem so imeli tudi 
nekaj prijetij ilegalnih prebežnikov in storilcev kaznivih dejanj. Vodniki službenih psov 
za specialistično uporabo pa naloge opravljajo predvsem na mejnih prehodih, 
sodelujejo pri poostrenih nadzorih in opravljanju hišnih preiskav kjer se iščejo mamila. 
Službeni pes kot prisilno sredstvo je bil v letu 2012 uporabljen v štirih primerih.   
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