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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  
 
V poročilu o delu Policijske uprave Koper za prvo polletje 2008 je predstavljeno opravljeno 
delo in doseženi rezultati. Izhajajoč iz zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo svoje 
poslanstvo uspešno izvajali ter pri tem zagotavljali visoko stopnjo splošne varnosti ob 
doslednem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Z vidika policijskega 
ocenjevanja varnostnih razmer na območju Policijske uprave Koper ocenjujemo, da so bile te 
ugodne. 
 
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete beležimo porast števila kaznivih dejanj, 
bistvenih sprememb trendov z vidika notranje strukture pa nismo zaznali. Preiskanost 
kaznivih dejanj se konstantno povečuje. Obravnavanih je bilo kar nekaj v javnosti 
odmevnejših kaznivih dejanj, pri katerih je bila policija uspešna. 
 
Ponovno se v sodelovanju s carino zaznava tihotapstva velikih količin prepovedanih drog, 
predvsem preko pristanišča v Kopru. V vseh evidentiranih primerih je bil kokain kemično 
obdelan v obliki, ki odstopa od znanih oblik prepovedane droge, predvsem zaradi 
onemogočanja odkrivanja s strani organov pregona. Predvidevamo, da se bodo poskusi 
tihotapljenja velikih količin kokaina, predvsem z območja južno-ameriških držav preko 
pristanišča v Kopru, še krepili. 
 
Na področju cestnega prometa smo sledili usmeritvam za delo policije na področju varnosti 
cestnega prometa. Število obravnavanih prometnih nesreč je v upadu, povečalo se je število 
prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, saj smo obravnavali dve prometni nesreči s 
smrtnim izidom več kot leto prej. Nadzorstvene aktivnosti so bile v največji meri usmerjene v 
problematiko večkratnih kršiteljev, vožnji pod vplivom alkohola in prekoračitvam hitrosti. Po 
uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o varnosti v cestnem prometu ugotavljamo, da se 
je problematika povezana s hitrostjo zmanjšala, problematika povezana z alkoholom pa je še 
vedno pereča, na kar kaže tudi število pridržanih oseb.  
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih so se uresničile napovedi 
iz analize posledic ukinitve mejne kontrole na notranjih mejah. Povečalo se je število tujcev, 
ki vstopajo v Slovenijo iz drugih držav Evropske unije brez ustreznih potnih listin oziroma 
ustreznega vizuma. Istočasno je zaznano tudi povečano število primerov čezmejne 
kriminalitete in s tem povezano večje število zaseženih ukradenih predmetov na 
komunikacijah preko notranjih meja. Hkrati zaznavamo padec ugotovljenih klasičnih ilegalnih 
prehodov na državni meji s Hrvaško. Novoustanovljena postaja za izravnalne ukrepe se je 
namestila v obnovljene prostore na bivšem mejnem prehodu Kozina in v celoti izvaja svoje 
naloge. S 31.3.2008 se je na letaliških mejnih prehodih prenehala izvajati mejna kontrola na 
notranjih letih. V okviru projekta postavitve ovir na komunikacijah s Hrvaško sta bili 
postavljeni zapornici v bližini zaselka Reparac in na levem bregu reke Dragonje. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
V prvem polletju 2008 je PU Koper v primerjavi s prejšnjimi leti obravnavala večje število 
kaznivih dejanj, saj je bilo letos obravnavanih 1.907 (1.822) kaznivih dejanj, kar je za 4,7% 
več kot v prvem polletju 2007. Državnemu tožilstvu je poslala kazenske ovadbe in poročila v 
dopolnitev kazenske ovadbe zaradi 1.881 (1.943) kaznivih dejanj, storjenih v tem in prejšnjih 
letih. Preiskanih je 52,6% vseh obravnavanih kaznivih dejanj, kar je 5 odstotnih točk več kot 
prejšnje leto. Storilci so po oceni policije s kaznivimi dejanji povzročili za 10.640.830 
(2.334.130) evrov škode. Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj je vložila 
kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev zoper 595 (575) oseb.  
 
Število preiskovalnih dejanj in ukrepov policije pri preiskovanju organiziranih in drugih hujših 
oblik kriminalitete je v rahlem upadu glede na prvo polletje leta 2007 (v letu 2008 jih je bilo 
896, v letu 2007 915), še vedno pa je intenzivno mednarodno operativno sodelovanje. 
 
Na področju splošne kriminalitete sta ostala nepreiskana dva umora iz prejšnjih let (1995), v 
preiskovanju pa je tudi umor storjen v mesecu marcu 2007 v Strunjanu. V prvem polletju 
2008 smo obravnavali tudi težja oborožena ropa, ki sta bila izvršena na bencinska servisa na 
Fernetičih in na Škofijah.  
 
Preiskanih je bilo 59,4% vseh kaznivih dejanj tatvin vozil. Z uporabo prikritih in klasičnih 
preiskovalnih ukrepov je bila v operativni kombinaciji obravnavana kriminalna združba 
slovenskih državljanov, ki je v letih 2007 in 2008 na območju PU Koper in celotne Slovenije 
izvršila najmanj 47 tatvin motornih vozil. Zoper 23 osumljencev oziroma članov hudodelske 
združbe so bile podane kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve 73 kaznivih 
dejanj (hudodelsko združevanje, velike tatvine, prikrivanja itd.). Po ukinitvi mejne kontrole z 
Italijo in z uvedbo dostopa do preverjanja ukradenih vozil neposredno v schengenski 
evidenci pa policisti na cestnih komunikacijah v notranjosti odkrivajo vedno več v tujini 
ukradenih motornih vozil, ki območje PU Koper le tranzitirajo.  
 
V letu 2008 se struktura osumljencev kaznivih dejanj po državljanstvu bistveno spreminja. 
Vedno manj je ovadenih osumljencev iz držav bivše Jugoslavije (Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, …), več pa je ovadenih osumljencev iz Romunije 14 (1), Italije 21 (17) in drugih 
držav 56 (37). 
 
Povečala se je problematika čezmejne premoženjske kriminalitete, predvsem kaznivih dejanj 
tatvin in velikih tatvin, ki so jih izvršili tujci. Ugotavljamo, da storilci iz tujine prihajajo na 
območje PU Koper ali to območje tranzitirajo le zaradi izvršitve kaznivih dejanj. Predvsem 
gre za kazniva dejanj tatvin in velikih tatvin. Preiskovanje teh kaznivih dejanj je zelo 
zahtevno, ker storilci z ukradenimi predmeti takoj po storitvi kaznivega dejanja zapustijo 
območje PU Koper. Tu gre omeniti skupino romunskih državljanov, ki je prebivala in kazniva 
dejanja izvrševala na območju Trsta, svojo kriminalno dejavnost pa je v letu 2008 razširila še 
na območje Slovenije. V sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi je bila skupina štirih 
romunskih državljanov prijeta pri izvršitvi šestih velikih tatvin izvenkrmnih motorjev na plovilih 
v Strunjanu. Ugotovljeno je bilo, da je skupina osumljena tudi tatvine petih izvenkrmnih 
motorjev v Kopru. Vse ukradene predmete, tako v Italiji kakor v Sloveniji, so takoj po dejanju 
z vozili odpeljali v smeri Madžarske in naprej v Romunijo.  
 
PU Koper je obravnavala 47 (41) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni 
mladoletniki, kar je 12,7% več kot v prejšnjem letu. Najbolj so upadla kazniva dejanja zoper 
premoženje. Med vsemi ovadenimi osebami je bilo 6,6% (7%) mladoletnih. Med žrtvami 
oziroma oškodovanci obravnavanih kaznivih dejanj je bilo 81 (74) otrok in mladoletnikov 
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oziroma 5,3%. Policisti in kriminalisti v teh primerih takoj izvedejo vse postopke in ukrepe, ki 
so potrebni za obravnavo kaznivih dejanj in za zaščito žrtve in njenih koristi. Najpogosteje 
gre v teh primerih za kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, 
spolnega napad na osebo mlajšo od 15 let, nasilništva ter prikazovanja, izdelave, posesti in 
posredovanja pornografskega gradiva. 
 
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete je v primerjavi s prvim polletjem 2007 v 
velikem porastu. PU Koper je obravnavala 100 (53) oziroma 88,7% več gospodarskih 
kaznivih dejanj. Vzrok izrednega porasta gospodarskih kaznivih dejanja je predvsem izrazito 
povečanje števila kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin 45 (5), kaznivih 
dejanj zlorabe položaja ali pravic, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete. Po oceni policije je gospodarska kriminaliteta povzročila 9.101.900 (357.800) 
evrov škode. Na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je bilo 
obravnavanih 5 (2) oziroma 150% več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete.  
 
Tekoča problematika kaže na povečano število kaznivih dejanj zlorab položaja oziroma 
zatajitev finančnih obveznosti preko tako imenovanih slamnatih družb, ki se pojavljajo 
predvsem pri uvozu motornih vozil iz drugih držav Evropske unije in na področju 
gradbeništva. Prav tako zaznavamo povečano število kaznivih dejanj s področja zlorab 
plačilnih kartic in velikih tatvin, ki so povezane z vdorom v sistem elektronskega bančništva. 
V zvezi z navedeno problematiko smo tudi v medijih opozarjali na samozaščitno ravnanje 
uporabnikov plačilnih kartic in elektronskega bančništva. 
 
Intenzivno odkrivanje in preiskovanje organiziranih oblik kriminalitete se je odrazilo v 
bistveno večjem številu obravnavanih kaznivih dejanj, ki so bila po presoji policistov 
posledica organizirane kriminalne dejavnosti, večinoma na področju premoženjske 
kriminalitete. V letu 2008 je bilo obravnavanih 82 (21) kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete. Bistven porast je predvsem na področju preiskovanja organiziranih oblik 
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, in sicer smo zabeležili 9 (3) 
tovrstnih kaznivih dejanj, kar je posledica prioritet in intenzivnosti dela kriminalistične policije 
na tem področju. 
 
S področja prepovedanih drog je bilo obravnavanih 69 (64) kaznivih dejanj oziroma 7,8% 
več. Policiji je v sodelovanju s carino ponovno uspelo zaseči večjo količino prepovedane 
droge kokain v pristanišču v Kopru, kjer je bilo odkritih okrog 381 kg mešanice kokaina. V 
sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi je bila izvedena tako imenovana "kontrolirana 
pošiljka" do Zagreba, kjer je bila dvema osumljencema odvzeta prostost. Glede na svetovne 
trende povečevanja tihotapstva kokaina na območju Evrope, bomo v prihodnosti še večjo 
pozornost posvečali sodelovanju s carinskimi organi, za odkrivanje pošiljk kokaina in ostalih 
vrst drog, preko pristanišča v Kopru. 
 
Število obravnavanih kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov in druge oblike ogrožanja varnosti so v porastu, dočim je trend števila 
obravnavanih kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države v upadu.  
 
V skladu z usmeritvami se je nadaljevalo tudi z izvajanjem vseh aktivnosti v sklopu aktualne 
akcije, ki se nanaša na zlorabo prostitucije. V sklopu te akcije je bila izvedena obširnejša 
kriminalistična preiskava delovanja osumljenca iz območja Ljubljane, ki je na širšem območju 
države organiziral prostitucijo v najetih stanovanjih. V konkretni zadevi so bila osumljencu 
zasežena tudi znatna denarna sredstva, pridobljena z izvrševanjem kaznivega dejanja. V 
prihodnosti bomo nadaljevali z odkrivanjem žrtev trgovine z belim blagom, predvsem med 
prijetimi ilegalnimi migranti, kjer se kriminalisti praviloma vključujemo v obravnavo vseh 
prijetih skupin ilegalnih migrantov, kjer obstajajo minimalni sumi trgovine z ljudmi, predvsem 
ko so prijete skupine z več otroki. Pri odkrivanju in preiskovanju trgovine z ljudmi na območju 
PU Koper ne beležimo kaznivih dejanj. 
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2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
Na področju splošnih policijskih nalog smo realizirali vse načrtovane naloge. V absolutnem 
številu se je delež kršitev javnega reda povečal za 51% v primerjavi s preteklim letom, kar je 
odraz intenzivnega dela policije v zvezi z aktualnim dogodkom "predsedovanje Slovenije 
Evropski uniji". Največji porast števila ukrepov je bil izveden na področju prijavno odjavne 
službe, prav tako je beležiti porast števila ugotovljenih kršitev na področju organiziranja 
javnih zbiranj. V aprilu smo opravili varovanje javnega shoda v Sečovljah, ki je bil deležen 
velike medijske pozornosti. Zoper organizatorja in vodjo shoda so bili izvedeni ustrezni ukrepi 
zaradi kršitve določb Zakona o javnih zbiranjih.  
 
V pripravah na čas turistične sezone je bil izdelan načrt aktivnosti, ki so bile realizirane. 
Načrtovane naloge in ukrepi za izboljšanje varnosti so bili predstavljeni na sejah varnostnih 
sosvetov in delovnih sestankih s predstavniki drugih služb. V okviru priprav in nudenja 
pomoči lokalnim skupnostim pri izdelavi občinskih programov varnosti so komandirji 
policijskih enot obiskali župane svojih območij in posredovali izhodišča za izdelavo 
programov varnosti ter ponudili ustrezno strokovno pomoč.  
 
Problematika kršitev javnega reda in miru je v porastu za 22,8% v primerjavi s preteklim 
letom. S poostrenim delom v varnostno obremenjenih območjih so bile aktivnosti usmerjene 
v obvladovanje dogodkov, kjer je bilo pričakovati kršitve z elementi nasilja, vandalizma in 
kaznivih dejanj. Na območju Izole smo obravnavali dva izstopajoča varnostna dogodka, in 
sicer prepoved prireditve v diskoteki v Izoli in množično kršitev organizirane navijaške 
skupine iz Ljubljane. V obeh primerih so bili zoper organizatorje prireditve izvedeni ustrezni 
ukrepi po Zakonu o javnih zbiranjih. Kršitve povezane z nasiljem v družini so v porastu za 
13% v primerjavi s preteklim letom. Temu primerno je delež izrečenih ukrepov prepovedi 
približevanja v porastu za 114%, kar kaže na dosledno ukrepanje policistov zoper kršitelje. V 
mesecu aprilu smo se udeležili strokovnega posveta na temo implementacije novega Zakona 
o preprečevanju nasilja v družini, katerega organizator je bil Center za socialno delo Koper. 
Strokovni posvet je vodila soavtorica navedenega zakona dr. Katja Filipčič iz Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
Problematika na področju nedovoljene posesti orožja je v upadu v primerjavi s preteklim 
letom. V primerljivem obdobju smo prav tako obravnavali manj dogodkov, v katerih je sedem 
oseb umrlo.  
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
V polletju 2008 smo obravnavali za 11,1% manj prometnih nesreč kot v polletju 2007. V 
prometnih nesrečah je bilo več mrtvih in manj telesno poškodovanih. Pri prometnih nesrečah 
smrtnim izidom smo iskali tudi morebitne vzroke v cestni infrastrukturi in pristojnim službam 
predlagali dodatne rešitve. Neprilagojena hitrost je še vedno poglavitni razlog za hude 
prometne nesreče, čeprav smo zabeležili padec prometnih nesreč zaradi hitrosti. Opazno je 
povečanje števila hujših prometnih nesreč zaradi vzroka neupoštevanje prednosti. Od vseh 
634 (729) povzročiteljev prometnih nesreč jih je bilo 73 (72) pod vplivom alkohola, kar 
pomeni, da je bilo 11,5% (9,9%) povzročiteljev pod vplivom alkohola.  
 
Največ glob je bilo izrečenih zaradi prekoračitev hitrosti v naseljih. Vse letošnje prometne 
nesreče s smrtnim izidom so se zgodile izven naselja. Nadaljevali smo z meritvami hitrosti v 
predorih na A1, kjer ugotovitve kažejo, da vozniki z izjemo stalnih posameznikov, zadovoljivo 
spoštujejo omejitve hitrosti. 
 
Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimskem času, posebnosti pri izvajanju nalog nismo 
zaznali.  
 
Izdelali smo nove usmeritve za izvajanje aktivnosti zoper voznike enoslednih vozil. Na naš 
predlog je upravljavec cest na R2-409 in na G1-111 postavil obvestilne table, ki motoriste 
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opozarjajo na nevaren odsek ceste. Problematika enoslednih vozil med vikendi je narekovala 
stalno prisotnost policijskih patrulj na cesti Bivje-Kozina. Prav na omenjenem odseku ceste 
smo obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik in njegova sopotnica na 
motornem kolesu (vzrok je bil izsiljevanje prednosti voznice osebnega vozila). 
 
Zaradi pripravljalnih del ob izgradnji hitre ceste Koper-Izola je na odseku ceste G2-111, med 
Koprom in Žusterno, zaprt eden od voznih pasov in vhod v mestno jedro v smeri odcepa 
Semedela. Predvsem v prvem mesecu zapore je bilo potrebno fizično urejanje prometa na 
odcepu v smeri centra Kopra in v križišču pri Lesnini. Sodelovanje z izvajalci del je potekalo 
tedensko. 
 
Izvedli smo tudi dva poostrena nadzora skupaj z italijanskimi varnostnimi organi, in sicer po 
problematiki tovornih vozil na mejnem prehodu Fernetiči in problematiki voznikov enoslednih 
vozil na cestah v bližini državne meje. Prav tako smo sodelovanje nadgradili s hrvaškimi 
varnostnimi organi in koordinirano izvedi nadzore po hitrosti in enoslednih vozilih.  
 
Vse več je rekreativnih športnih prireditev na cesti (rekreativni maratoni), kjer na ustnih 
obravnavah od organizatorja zahtevamo izvedbo vseh ukrepov za varno izvedbo prireditev, 
saj policija pri takih prireditvah praviloma ne sodeluje. Od večjih javnih prireditev je na 
območju Kopra potekala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
Po ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah decembra 2007 smo v prvem polletju 2008 
nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih prilagodili novim razmeram. Pri tem smo 
upoštevali predloge ukrepov za omejevanje škodljivih posledic ukinitve mejne kontrole na 
notranjih mejah. Policijske enote, ki varujejo zunanjo mejo in izvajajo mejno kontrolo na 
mejnih prehodih, so bile 100% popolnjene s policisti iz notranjosti. Policijska postaja za 
izravnalne ukrepe se je preselila v prenovljene prostore na bivšem mejnem prehodu Kozina 
in v celoti izvajala naloge, za katere je bila ustanovljena. Patrulje na morju Postaje pomorske 
policije Koper so sodelovale v projektu mreže evropskih patrulj skupaj z italijanskimi 
varnostnimi organi na morju, ki so organizirane v okviru Evropske agencije za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic.  
 
V prvem polletju 2008 je državno mejo na mejnih prehodih PU Koper prestopilo 5.379.006 
potnikov. Na državni meji s Hrvaško je promet ostal na približno enaki ravni kot v lanskem 
polletju, zmanjšal se je pa na pomorskih mejnih prehodih in letališču zaradi ukinitve mejne 
kontrole na notranjih mejah.  
 
V prvem polletju so enote okrepile izvajanje nalog na področju nezakonitega prebivanja in 
prijave prebivališča. Policisti so obravnavali 596 oziroma 111% več kršitev Zakona o tujcih in 
325 oziroma 99% več kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Razlogi so predvsem zaradi 
večjega števila tujcev, ki vstopajo na notranji meji brez ustreznih dokumentov. Obravnavali 
smo 31 (9) tujcev povezanih z nezakonitim prebivanjem v državi. Največ je bilo obravnavanih 
državljanov Srbije in Hrvaške. Obravnavali smo tudi 89 oziroma 709% več kršitev Zakona o 
prijavi prebivališča. Izstopajo državljani Romunije in Bolgarije (državljani Evropske unije), ki 
nepravočasno prijavijo svoje bivanje na policijski postaji. 
 
Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 244 oziroma (81% manj) tujcev, ki niso izpolnjevali 
zakonskih pogojev za vstop v državo. Razlog padca zavrnitev je ukinitev mejne kontrole na 
notranjih mejah. Policisti so na vseh mejnih prehodih odkrili skupno 17 ponarejenih, 
prenarejenih in tujih dokumentov. Med njimi izstopajo predvsem državljani Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine ter Italije. Največ je bilo zlorabljenih osebnih izkaznic Italije in potnih listin 
Hrvaške.  
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V prvem polletju 2008 nismo obravnavali nobenega mejnega incidenta. Na območju mejnega 
prehoda Sečovlje je v aprilu potekal protestni shod. 
 
Pri varovanju državne meje so bile uporabljene vse oblike policijskega dela. Redno smo v 
varovanje državne meje vključevali vodnike službenih psov. Aktivno smo sodelovali tudi s 
hrvaškimi mešanimi patruljami pri varovanju državne meje. Dvakrat do trikrat mesečno smo 
planirali opazovanje državne meje s helikopterjem. Letos smo pričeli s izvajanjem nočnih 
observacij s helikopterjem. Policijske postaje so maksimalno uporabljale 3 vozila z 
optoelektronsko napravo za opazovanje (termovizijo), stacionarno termovizijo in ostalo 
dodeljeno opremo za varovanja državne meje.  
 
Obravnavali smo 113 oziroma 60,5% manj ilegalnih prehodov čez državno mejo. Med 
obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Srbije, Turčije, Kosova ter Bosne 
in Hercegovine. Zmanjšalo se tudi število ilegalnih migrantov, ki so podali izjavo o nameri, da 
nameravajo v Sloveniji zaprositi za azil. Na državni meji s Hrvaško je bilo obravnavanih 60% 
manj ilegalnih prehodov 97 (241), kar je več kot 85% vseh obravnavanih. Po ročni evidenci 
PU Koper smo na območju PU Koper obravnavali 96 (273) oziroma 65% manj ilegalnih 
migrantov, na državni meji s Hrvaško na območju PU Koper pa 66 (168) oziroma 61% manj 
ilegalnih migrantov.  
 
Tuji varnostni organi so nam na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 20 
oziroma 26% manj oseb. Vse osebe, razen ene, ki je bila vrnjena iz Hrvaške, so nam bile 
vrnjene iz Italije. Sami pa smo tujim varnostnim organom vrnili 59 oziroma 62% manj tujcev, 
in sicer večino v Hrvaško. 
 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 
V času predsedovanja Slovenije Evropski uniji smo na podlagi depešnih obvestil izvajali 
naloge, ki jih je s predhodno uskladitvijo odrejal Urad za varnost in zaščito Generalne 
policijske uprave.  
 
Od večjih in z varnostnega vidika obsežnejših varovanj na našem območju velja omeniti 
varovanje ustanovne slovesnosti ob ustanovitvi Evro-sredozemske univerze z udeležbo 
visokih gostov iz držav članic Evropske Unije, in srečanje obrambnih ministrov Slovenije, 
Portugalske in Nemčije v Portorožu.  
 

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 
Preventivne aktivnosti so bile dogovorjene na sestanku komisije za preventivo in zapisane v 
letnem načrtu PU Koper. Vse aktivnosti so tudi izpeljane.  
 
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene v sodelovanje na okroglih 
mizah in predavanjih, ki so jih organizirale javne ustanove (centri za socialno delo, šole itd.), 
kjer je policija seznanjala različne ciljne skupine (starše, učitelje,vzgojitelje, učence in dijake) 
s posameznimi oblikami kriminalitete in možnostmi njenega preprečevanja. V okviru projekta 
Zberi pogum in povej, ki je namenjen osnovnošolskim otrokom ter njihovim učiteljem in 
staršem za prepoznavanje in ukrepanje ob pojavu nasilja nad otroci oziroma nasilja v šolah, 
so bile izvedene številne predstavitve omenjenega izobraževalnega filma. 
 
Zaznali smo pozitivne posledice omenjenih preventivnih aktivnosti, in sicer v obliki povečane 
zaznave prijav kaznivih dejanj izsiljevanja, spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let, 
grdega ravnanja, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ipd.  
 
V začetku leta je bila vsem srednjim šolam ter dijaškim domovom na območju PU Koper, 
posredovana pobuda oz. obvestilo o področjih oz. temah preventivnih aktivnosti, katere 
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izvaja policija za različne ciljne skupine (s poudarkom na promet-mladi voznik), tri šole so se 
odzvale in na teh smo imeli 16 predavanj. 
 
Posebej je potrebno omeniti celovit pristop usmerjen k voznikom eno slednih vozil (aktivnosti 
vodene na preventivnem in represivnem področju) in preventivno akcijo namenjeno mladim 
voznikom, ki smo jo poimenovali "ZAPELJI ME VARNO".  
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 
Število vseh klicev in interventnih oziroma nujnih klicev je skoraj enako, kot v prvem polletju 
2007. Ugotavljamo, da je za okoli 3% manjše število vseh klicev na številko 113, kar za 17% 
pa se je zmanjšalo število nujnih interventnih klicev. 
 
Zaradi boljše notranje organizacije dela smo v večji meri usmerjali policiste – operaterje k 
delu na interventni številki 113, ki naj bi jo v prihodnosti tudi v celoti prevzeli.  
 
V tem obdobju je delo Operativno komunikacijskega centra potekalo v začasnih prostorih. 
Kljub temu smo uspeli zagotoviti izvajanje vseh zadanih nalog. 
 
2.2.3 Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost 
Ocenjujemo, da je delo na področju forenzične in kriminalističnotehnične dejavnosti potekalo 
zelo dobro. Ugotavljamo, da se povečuje število hujših kaznivih dejanj na našem območju, ki 
jih izvršijo storilci iz drugih krajev Slovenije ali tujine. Število kaznivih dejanj, kjer so opravljeni 
ogledi krajev kaznivih dejanj in dogodkov ostaja na PU na istem nivoju, veliko več pa je 
odkritih in identificiranih storilcev kaznivih dejanj.  
 
Na podlagi uporabnih sledi je bilo dokazano in uspešno rešeno večje število serij vlomov, ki 
so jih izvršili znani povratniki. Poleg velikih tatvin, ki so bile v prvem polletju v veliki meri 
raziskane, smo aktivno sodelovali tudi pri ogledih najdbe večje količine droge. Zaposleni na 
oddelku za kriminalistično tehniko so v prvem polletju opravili skupno 144 ogledov krajev 
kaznivih dejanj, od tega 103 za potrebe policijskih enot. Storilce kaznivih dejanj 
premoženjskih deliktov ob prijetju daktiloskopiramo in fotografiramo, pridobljene odtise pa 
sproti pregledujemo po kartoteki nerešenih sledi.  
 
2.2.4 Analitska dejavnost 
V skladu z novo metodologijo za izdelavo letnih in poročil o delu je bilo izdelano poročilo o 
delu za leto 2007, pri čemer smo uporabnikom nudili strokovno pomoč. 
 
Za ustrezno načrtovanje aktivnosti in učinkovito izvajanje so bile po različnih področjih dela 
izdelane številne analize, med katerimi velja omeniti analizo tveganja na področju 
organizirane čezmejne kriminalitete, analizo problematike hitrosti in alkohola, analizo 
problematike prometnih nesreč voznikov motornih koles in koles z motorji ter mesečne 
analize tveganja na področju ilegalnih migracij. 
 
2.2.5 Nadzorna dejavnost 
V prvem polletju 2008 so bili v načrtu nadzorne dejavnosti policijske uprave predvideni trije 
strokovni nadzori, ki niso bili realizirani. Opravljenih pa je bilo 19 drugih strokovnih nadzorov, 
v katerih je bilo nadziranih 5 delovnih področij. Izvedbo strokovnih nadzorov v obravnavanem 
obdobju so na PU Koper narekovali zaznani določeni notranje zaščitni pojavi, ki so terjali 
takojšnjo preveritev določenih segmentov znotraj delovnih področij dela policije. Na podlagi 
ugotovljenih dejstev pri nadzorih so bili podvzeti ustrezni ukrepi (zaznani razlogi za sum, da 
sta bili storjeni dve kaznivi dejanji in odstop v pristojno obravnavo Specializiranemu oddelku 
Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala Vrhovnega državnega tožilstva 
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Republike Slovenije, in kadrovska sprememba na položaju predstojnika organizacijske 
enote, kjer so bile nepravilnosti ugotovljene).  
 
Štirikrat je bil strokovni nadzor z odločbami odrejen nad delom Policijske postaje Piran in 
sicer:  
- na delovnem področju finančno materialnega poslovanja v celoti in kadrovskih zadev v 

delu, ki se nanaša na spoštovanje Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela 
delavcem in funkcionarjem, 

- na delovnem področju organizacijskih zadev v delu, ki se nanaša na organizacijo, delitev, 
metode in vsebino dela vodstva in razporejanje na delo, 

- na delovnem področju pritožb in notranje zaščite v delu, ki se nanaša na pritožbe in 
- na delovnem področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete v delu, ki se nanaša na 

spoštovanje določb 7. in 11. člena Navodila o evidentiranju kaznivih dejanj, poročilo je še 
v izdelavi. 

 
Z eno odločbo je bil odrejen strokovni nadzor na vseh Policijskih postajah (razen Policijske 
postaje Piran) in notranjih organizacijskih enota PU Koper na delovnem področju kadrovskih 
zadev v delu, ki se nanaša na spoštovanje Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in iz 
dela delavcem in funkcionarjem.  
 
Nerealizirani strokovni nadzori iz načrta nadzorne dejavnosti bodo realizirani, in sicer dva v 
drugem polletju 2008, eden pa v letu 2009. 
 
Direktor PU Koper v prvem polletju 2008 ni izdal nobenega sklepa za nadzor nad delom 
delavcev na podlagi Pravil za izvajanje nadzora v policiji. Navedena oblika nadzorne 
dejavnosti se na PU Koper izvaja pretežno nad delom delavcev na mejnih prehodih in nad 
delom delavcev, ki opravljajo naloge varovanja državne meje izven mejnih prehodov. V 
prvem polletju zaradi kadrovske okrnjenosti v oddelku za državno mejo in tujce, katerega 
inšpektorji izvajajo nadzore, in drugih prioritetnih nalog, teh nadzorov ni bilo, je pa že v juliju 
pripravljena izvedba tovrstnih nadzorov.  
 
V prvem polletju 2008 PU Koper ni načrtovala nobenega splošnega nadzora. Predviden je 
oktobra nad celotnim poslovanjem Postaje pomorske policije Koper. 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
V obravnavanem obdobju beležimo v skupnem številu porast uporabe prisilnih sredstev. 
Največkrat je bila uporabljena fizična sila, sledijo pa sredstva za vklepanje in vezanje. 
Evidentiranih je bilo 5 (9) kaznivih dejanj, ko so bili napadeni policisti, napadenih pa je bilo 7 
(11) policistov. 
 
Na področju policijskih pridržanj velja izpostaviti problematiko prostorov za pridržanje, saj se 
je pridržanja izvajalo le v objektih Policijske postaje Piran in Sežana, kar predstavlja dodatno 
obremenitev enot. Slednje je prišlo do izraza še zlasti ob uveljavitvi novele Zakona o varnosti 
cestnega prometa (ZVCP-1E), ko je pridržanje osebe obligatorno. Z vzpostavitvijo prostorov 
za pridržanje na Policijski postaji Koper v juliju, bo prišlo tudi do razbremenitve navedene 
policijske enote pri delu s pridržanimi osebami. V maju so tri policijske enote obiskali 
predstavnik Varuha človekovih pravic in Pravno informacijskega centra nevladne 
organizacije, ki so opravili nadzor nad postopki policije s pridržanimi osebami. O nadzoru je 
bilo sestavljeno poročilo, iz katerega vsebine gre razbrati dobro delo policije s pridržanimi 
osebami pri zagotavljanju njihovih pravic. Nekaj manjših pomanjkljivosti pa je bilo ugotovljeno 
na področju tehnične urejenosti prostorov za pridržanje (nalepke audio video nadzor 
prostora), kar smo preko pristojnih služb odpravili. 
 
V okviru izvajanja praktičnega postopka s samoobrambo smo izvajali usposabljanje in 
izpopolnjevanje policistov v skladu z mesečnimi načrti. Velik poudarek smo namenili uporabi 
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tehničnih prisilnih sredstev (plinski razpršilec, palica – tonfa, stinger) in varnostnim 
standardom v postopkih. S policisti smo izvajali teoretične in praktične vaje iz programa za 
izvajanje preizkusa po 71. členu Zakona o policiji, vadba pa je bila po težavnosti in času 
trajanja prilagojena starostni strukturi policistov.  
 
2.2.7 Reševanje pritožb 
Zoper postopke policistov je bilo skupno evidentiranih 28 pritožb. Rešenih je 13 pritožb, 15 
pritožb je še v reševanju. V 3 primerih je bil postopek reševanja pritožb uspešno zaključen pri 
vodji organizacijske enote. V nobenem primeru ni bilo ugotovljeno, da ravnanje policistov ni 
bilo v skladu z veljavnimi predpisi. Nobena pritožba ni bila zavržena kot nerazumljiva in 
nepopolna, za 4 pritožbe pa je bil postopek predčasno zaključen. Na seji senata za pritožbe 
Ministrstva za notranje zadeve je bilo obravnavanih 6 pritožb, glede katerih pa v 3 primerih 
predhodno ni bil uspešno zaključen postopek pri vodji organizacijske enote. Na seji senata je 
bilo ugotovljeno, da so 4 pritožbe neutemeljene, 1 pritožba pa je bila utemeljena. Ugotovitev 
članov senata o utemeljeni pritožbi je bila, da policisti pri obravnavi kršitve Zakona o varstvu 
javnega redu in miru niso izvedli ukrepa zoper vse kršitelje, temveč le za nekatere.  
 
Največ pritožb se nanaša na delo policistov na področju cestnega prometa in sicer se kot 
pritožbena razloga največkrat pojavljata nestrokoven in neprofesionalen odnos policistov v 
postopku s kršitelji cestnoprometnih predpisov, sledijo pritožbe na delo na področju javnega 
reda in miru, kriminalitete, varovanja državne meje in izvajanja predpisov o tujcih. 
Ugotovljenih je bilo 12 pritožbenih razlogov. Policistom je bila najpogosteje očitana 
nestrokovnost, nekorektnost in nepravilna ugotovitev dejanskega stanja.  
 
2.2.8 Notranje preiskave 
V predkazenskem postopku je bilo Specializiranemu oddelku skupine državnih tožilcev za 
pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije 
odstopljenih 15 kaznivih dejanj zoper 14 uradnih oseb policije.  
 
Večina sumov storitve kaznivih dejanj je v povezavi z izvajanjem policijskih pooblastil, 
predvsem s področja uporabe prisilnih sredstev. Le v enem primeru je zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih 
pravic specializirani oddelek skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri 
Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije na Okrožno sodišče v Kopru podal 
obtožni predlog zoper policista PU Koper.  
 
V primeru kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige ali spisa so bili pri 
izvajanju strokovnega nadzora s področja pritožb in notranje zaščite zaznani zakonski 
elementi suma storitve tega kaznivega dejanja. 
 
Ravno tako je bila v primeru kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz 
malomarnosti izredno odpovedana pogodba o zaposlitvi uradni osebi policije. 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 
Opravljena je bila selitev informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe Policijske 
postaje za izravnalne ukrepe Koper, in sicer iz objekta Policijske postaje Kozina v obnovljen 
objekt na Krvavem potoku. 
 
V nekatera službene vozila so bile vgrajene sodobne digitalne radijske postaje vrste Tetra.  
 
Opravljen je bil popis celotne informacijske opreme in opravljen vnos v računalniško 
aplikacijo. Neuporabna informacijska oprema je bila zamenjana s staro še uporabno opremo, 
ki je bila pred tem na nekaterih enotah zamenjana z novo. 
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Opravljen je bil odpis neuporabne opreme. 
 
Oprema za video nadzor je bila obnovljena na mejnem prehodu Piran. Vključen je bil sistem 
tehničnega protivlomnega sistema. Na sistem se je izvedla vključitev treh objektov, do jeseni 
je predvidena vključitev vseh policijskih objektov na PU Koper. Kljub selitvam in novim 
montažam radijskih postaj, so se okvare na opremi in sistemih učinkovito in dokaj hitro 
odpravljale. 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
Na PU Koper je bilo na dan 30.6.2008 sistemiziranih 851 delovnih mest, od tega 743 
delovnih mest policistov in 108 delovnih mest strokovno-tehničnega osebja. Zasedenih je bilo 
737 oziroma 86,6% delovnih mest, od tega 637 policistov in 100 strokovno-tehničnih 
uslužbencev.  
 
V delovno razmerje smo sprejeli 8 delavcev, 3 delavci so bili premeščeni iz Generalne 
policijske uprave in območij drugih policijskih uprav, realiziranih pa je bilo 12 prošenj za 
premestitev na območja drugih policijskih uprav. 
 
Delovno razmerje je prenehalo 16 delavcem, 1 prenehanje zaradi izredne odpovedi, 9 s 
prošnjo za prenehanje, 3 x opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. 
 
Znotraj PU Koper je bilo realiziranih 35 predlogov za razporeditev. V prvem polletju 2008 je 
bilo podanih 14 prošenj za premestitev na druge PU, izdanih je bilo 15 odločb o začasni 
napotitvi v skladu s 77. členom Zakona po policiji. 
 
Kadrovska problematika je v tem, da je priliv kadrov manjši kot je odliv. To problematiko 
označuje 16 do sedaj prejetih vlog za upokojitev v mesecu juliju in avgustu. Kader 
primanjkuje zlasti na splošnem delu policijskih postaj. 
 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
Prav tako so se delavci PU Koper udeleževali različnih usposabljanj, ki jih je organizirala 
Policijska akademija v okviru letnega programa usposabljanj in izpopolnjevanj za leto 2008. 
PU Koper je organizirala usposabljanja na temo uporabe palice Tonfe, preprečevanja nasilja 
v družini ter uporabe ročnih merilcev hitrosti. Glede individualnih oblik usposabljanj smo 
napotili delavce PU Koper tudi na razne seminarje, posvete ter na dneve prekrškovnega 
prava. Izpeljali smo razpis na interni natečaj za napotitev javnih uslužbencev na nadaljnje 
izobraževanje iz dela na Višji policijski šoli ter na interni natečaj za napotitev javnih 
uslužbencev policije na nadaljnje izobraževanje v zunanjih izobraževalnih institucijah v 
študijskem letu 2008/09. 
 
Policisti PU Koper so se v prvem polletju 2008 udeleževali različnih športnih tekmovanj, ki jih 
je organizirala Generalna policijska uprava v okviru letnega programa, in sicer: patruljnega 
teka na Pokljuki, Brajnikovega memoriala in drugih tekmovanj (nogomet, odbojka, triatlon). 
PU Koper je organizirala in izvedla tri tekmovanja za osvojitev Pokala direktorja PU, v 
nogometu, košarki in odbojki na mivki. V primerjavi z lanskim letom so letos doseženi še 
boljši rezultati, (1. mesto moške ekipe in 2. mesto ženske ekipe na Brajnikovem memorialu, 
2. mesto na Pokljuki, 1. mesto v štafetnem triatlonu, 1. mesto ženska dvojica v tenisu). Trije 
tekmovalci iz PU Koper pa so se v juniju udeležili tudi 6. Evropskega policijskega prvenstva v 
kolesarjenju na Nizozemskem.  
 
2.2.12 Finančno - materialne zadeve 
Z internim finančnim načrtom za leto 2008 je bilo PU Koper za redne materialne izdatke 
dodeljeno 1.252.900,00 €, kar je za 5,5% manj v primerjavi z letom poprej. Za potrebe mejnih 
prehodov na zunanji meji pa je bilo dodeljenih 117.000,00 €, kar je za 0,7% manj kot v letu 
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2007. Naknadno je bilo na tej postavki odobreno še 2.600,00 €. Do 30. 6. 2008 je bilo na 
postavki materialni izdatki že 62,9% porabljenih sredstev glede na odobritev, na postavki 
sredstev za potrebe mejnih prehodov na zunanji meji pa je porabljeno že 72,7%. Zaradi 
zagotavljanja finančnih sredstev so se v tem obdobju nekajkrat opravile prerazporeditev 
sredstev med posameznimi konti v okviru dodeljenih sredstev. 
 
Ministrstvu za javno upravo je bilo predanih 10 objektov, ki so bili namenjeni za opravljanje 
mejne kontrole na meji z Italijo. Občini Piran sta bila predana objekta: Policijska postaja Piran 
in samski dom v Piranu. Izvedla se je adaptacija objekta na Krvavem potoku, kjer se je 
namestila novo ustanovljena enota Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper. Na 
mejnem prehodu Sočerga se je s postavitvijo dodatnih kontejnerjev zagotovila namestitev 
pomočnikov komandirja. Pripravlja se namestitev še dveh kontejnerjev za namestitev 
komandirja in administrativnih delavk. S tem se bo izpraznil objekt bivšega mejnega prehoda 
Škofije, ki bo predan v upravljanje Ministrstvu za javno upravo. 
 
Po ugotovitvi, da so prostori operativno komunikacijskega centra določeni v objektu 
Policijske postaje Koper neprimerni za normalno delo, se je s pomočjo Generalne policijske 
uprave zagotovil najem prostorov v objektu gasilske brigade Koper. Sklenjena je najemna 
pogodba in izvedla so se nujna investicijska dela, ki so bila potrebna, da se ustvarijo pogoji 
za delo centra. 
 
Izvedla se je prednostna lista prosilcev za dodelitev službenih stanovanj. Trenutno so prosta 
tri službena stanovanja na območju Sežane, ki se obnavljajo in bodo v jesenskem času na 
razpolago za dodelitev v uporabo. 
 
V polletnem obdobju so bila službena vozila udeležena v 61 prometnih nesrečah, kar je 15% 
več kot leta 2007 v enakem obdobju. V 50 primerih oziroma 82% prometnih nesrečah je bil 
povzročitelj policist, trem voznikom je bila očitana hujša malomarnosti. 
 
2.2.13 Mednarodno sodelovanje 
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete ocenjujemo maloobmejno sodelovanje z 
italijanskimi varnostnimi organi in hrvaškimi varnostnimi organi kot zelo dobro in korektno. 
Najbolj pogosta oblika sodelovanja je bila v tem obdobju izmenjava operativnih informacij in 
podatkov, čedalje bolj pa je prisotno sodelovanje ter koordinacija pri uporabi prikritih 
preiskovalnih ukrepov pri odkrivanju kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami ter prepovedanega prehoda državne meje in pri preiskovanju 
premoženjskih kaznivih dejanj. Pri preiskovanju premoženjske kriminalitete je sodelovanju s 
sosednjimi tujimi varnostnimi organi skoraj vsakodnevno, predvsem na področju 
problematike ukradenih vozil, ropov in vlomov, tatvin izvenkrmnih motorjev ter v zadnjem 
obdobju tudi na področju problematike varstva okolja. 
 
Na področju nadzora državne meje smo intenzivno sodelovali s PU Istrsko iz Pule. 
Organizirali in izvedli smo mesečne delovne sestanke na katerih smo temeljito obravnavali 
aktualno problematiko ilegalnih prehodov državne meje, izvajanje določb dvostranske 
pogodbe o vračanju oseb, problematiko na mejnih prehodih, izvajanje Sporazuma o 
obmejnem prometu in sodelovanju ter delovanje mešanih slovensko-hrvaških patrulj. S PU 
Istarsko smo si tudi tedensko izmenjevali podatke o strukturi obravnavanih ilegalnih 
migrantov. Sodelovali smo tudi s Sektorjem mejne policije iz Trsta, največkrat pri 
usklajevanju postopkov ob vračanju tujcev na podlagi bilateralnega sporazuma o vračanju. 
Policijski inšpektor je sodeloval pri izvedbi projekta vzpostavitve evropske mreže policijskih 
patrulj v Sredozemskem morju, ki je poteka v okviru Evropske agencije za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic v Varšavi. Policijske postaje ob 
državni meji s Hrvaško in Italijo so neposredno sodelovale s pristojnimi enotami iz sosednjih 
držav. 
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2.2.14 Odnosi z javnostmi 
Odnosi z javnostmi so za uspešno delovanje policije zelo pomembni, saj skozi medijsko 
dejavnost prikazujemo delo policije, po drugi strani pa se na ta način približujemo ljudem, ki 
so tudi uporabniki naših storitev. Na PU Koper sodelujemo s približno 40 novinarji, s katerimi 
oblikujemo podobo policije na območju PU Koper.  
 
Področje odnosov z javnostmi so v prvem polletju zaznamovale kadrovske spremembe v 
vodstvu policijske uprave, imenovan je bil namreč nov direktor, zamenjana sta bila tudi dva 
komandirja.  
 
Več aktivnosti je bilo na področju prometne varnosti, komunikacijski poudarek pa je bil na 
preventivnih dejavnosti. Organizirali smo večjo preventivno akcijo, ki smo jo poimenovali 
Zapelji me varno, namenjeno ozaveščanju mladih in učenju varne vožnje. Svetovali smo tudi 
motoristom med poletno sezono, skupaj z upravljavci plaž pa smo izvedli preventivno akcijo 
za večjo varnost na plažah in opozarjali kopalce na previdnost zaradi povečanja 
premoženjskih deliktov, predvsem tatvin na plažah.  
 
S področja kriminalitete smo imeli več izjemno odmevnih novinarskih konferenc, tudi s tujimi 
varnostnimi organi, udeležili smo se ene novinarske konference v Trstu. 
 
O dogodkih smo dnevno obveščali javnost, vsako jutro pa smo se je javljali in tako z dogodki 
kot tudi s preventivnimi sporočili seznanjali poslušalce Radia Koper. 
 
2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot 
Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna enota sklicana 21 krat, od tega 10 krat 
na območju PU Koper in 11 krat za izvajanje nalog območju drugih PU. Najpogosteje je bila 
enota sklicana z namenom vzdrževanja javnega reda in miru na večjih javnih prireditvah. 
Med temi velja izpostaviti večkratno varovanje potovanj navijačev na evropsko nogometno 
prvenstvo, varovanje dogodkov v okviru predsedovanja Evropski uniji ter odmevnega 
nedovoljenega shoda v Sečovljah. 
 
Tehnično je enota dobro opremljena, težave pa se pojavljajo s kadrovsko zasedbo kar 
nekako sovpada s splošnimi kadrovskimi težavami na PU Koper. 
 
Delo vodnikov službenih psov je potekalo v okviru načrtovanih nalog. V obravnavanem 
obdobju so vodniki napisali 50 (40) poročil o uporabi službenega psa policije. Pri teh 
aktivnostih so policisti opravili 15 (47) prijetij oseb po Zakona o policiji. Zelo velik uspeh je 
beležiti pri delu vodnika službenega psa za specialistično uporabo, ki je v tem obdobju s 
pomočjo psa odkril večje količine prepovedanih drog. 
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PRILOGA: STATISTIČNI PODATKI 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske 
ovadbe 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Št. kaznivih dejanj 1.726 1.938 1.994 1.822 1.907
Št. preiskanih kaznivih dejanj 994 978 922 868 1.004
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 57,6 50,5 46,2 47,6 52,6
Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 325 292 306 269 414
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v %) 18,8 15,1 15,3 14,8 21,7
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Kazniva dejanja iz prejšnjih let* 

Vrsta kriminalitete Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih kaznivih 
dejanj 

Škoda 
 (v 1.000 EUR) 

Celotna  121 113 674,33
Splošna 116 110 220,68
Gospodarska 5 3 453,55
 
* Kazniva dejanja, statistično prikazana v prejšnjih letih, ki jih je policija še naprej preiskovala v zadnjem letu.  

 
Kazniva dejanja po enotah 

Št. kaznivih 
dejanj 

Št. preiskanih 
kaznivih dejanj

Delež 
preiskanih 

kaznivih dejanj
(v %) 

Št. kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija 

Delež kaznivih 
dejanj, ki jih je
odkrila policija 

(v %) 
Enota 

2007 2008 

Porast/
upad 
(v %) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
PMP Fernetiči 5 - … 5 - 100,0 - 5 - 100,0 -
PMP Sečovlje 5 11 120,0 5 11 100,0 100,0 5 11 100,0 100,0
PMP Sočerga 11 4 -63,6 10 3 90,9 75,0 11 4 100,0 100,0
PP Izola 232 262 12,9 108 139 46,6 53,1 19 34 8,2 13,0
PP Koper 745 722 -3,1 366 359 49,1 49,7 68 66 9,1 9,1
PP Kozina 57 59 3,5 9 26 15,8 44,1 5 23 8,8 39,0
PP Piran 370 357 -3,5 159 150 43,0 42,0 54 63 14,6 17,6
PP Sežana 273 241 -11,7 98 74 35,9 30,7 44 39 16,1 16,2
PPIU Koper - 16 … - 16 - 100,0 - 16 - 100,0
PPOP Koper - 4 … - 3 - 75,0 - 1 - 25,0
SKP Koper 123 229 86,2 108 222 87,8 96,9 58 156 47,2 68,1
SD Koper 1 2 100,0 - 1 0 50,0 - 1 0 50,0
Skupaj 1.822 1.907 4,7 868 1.004 47,6 52,6 269 414 14,8 21,7
 

Struktura ovadenih oseb 

2007 2008  
št. oseb delež (v %) št. oseb delež (v %) 

Porast/upad 
(v %) 

Spol – skupaj 575 100,0 595 100,0 3,5
Moški 508 88,3 520 87,4 2,4
Ženski 67 11,7 75 12,6 11,9

Starost – skupaj 575 100,0 595 100,0 3,5
14 do 17 let 40 7,0 39 6,6 -2,5
18 do 20 let 49 8,5 45 7,6 -8,2
21 do 30 let 204 35,5 206 34,6 1,0
31 do 40 let 135 23,5 129 21,7 -4,4
41 do 50 let 85 14,8 88 14,8 3,5
51 let in več 61 10,6 88 14,8 44,3
Neznano 1 0,2 - - …

Državljanstvo – skupaj 575 100,0 595 100,0 3,5
Bosna in Hercegovina 30 5,2 24 4,0 -20,0
Hrvaška 19 3,3 13 2,2 -31,6
Italija 17 3,0 21 3,5 23,5
Romunija 1 0,2 14 2,4 1300,0
Slovenije 471 81,9 467 78,5 -0,8
druge države 37 6,4 56 9,4 51,4

Pravne osebe 2 100,0 5 100,0 150,0
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Vrste kriminalitete 

Vrsta kriminalitete 2004 2005 2006 2007 2008 
Celotna 1.726 1.938 1.994 1.822 1.907

Splošna 1.649 1.850 1.907 1.769 1.807
Gospodarska 77 88 87 53 100

Organizirana 32 30 25 21 82
Mladoletniška 137 88 71 41 47

 
Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj (v %)Kaznivo dejanje 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 

Umor - skupaj 2 2 0,0 2 2 100,0 100,0
poskus 2 2 0,0 2 2 100,0 100,0

Posebno huda telesna poškodba 3 3 0,0 3 3 100,0 100,0
Huda telesna poškodba 13 9 -30,8 10 7 76,9 77,8
Lahka telesna poškodba 28 35 25,0 26 31 92,9 88,6
Druga k. d. zoper življenje in telo 4 7 75,0 4 7 100,0 100,0
Skupaj 50 56 12,0 45 50 90,0 89,3
 

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj (v %)Kaznivo dejanje 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 

Posilstvo - skupaj 9 3 -66,7 8 3 88,9 100,0
dokončano 8 3 -62,5 7 3 87,5 100,0
poskus 1 - … 1 - 100,0 -

Spolno nasilje - 3 … - 3 - 100,0
Sp. napad na os. ml. od 15 let - 3 … - 3 - 100,0
Druga k. d. zoper sp. ned. 1 3 200,0 1 3 100,0 100,0
Skupaj 10 12 20,0 9 12 90,0 100,0
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Kazniva dejanja zoper premoženje*  

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj (v %)Vrsta kaznivega dejanja 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 2007 2008 

Poškodovanje tuje stvari 115 116 0,9 24 35 20,9 30,2
Tatvina - skupaj 900 903 0,3 306 351 34,0 38,9

vlom 340 345 1,5 140 163 41,2 47,2
drzna tatvina 26 26 0,0 17 19 65,4 73,1
tatvina motornega vozila 32 32 0,0 7 19 21,9 59,4
druge tatvine 502 500 -0,4 142 150 28,3 30,0

Rop 5 9 80,0 3 5 60,0 55,6
Roparska tatvina 2 3 50,0 2 3 100,0 100,0
Zatajitev 28 35 25,0 12 13 42,9 37,1
Klasična goljufija 55 44 -20,0 48 37 87,3 84,1
Požig 4 - … 1 - 25,0 …
Druga k. d. zoper premoženje 50 93 86,0 40 89 80,0 95,7
Skupaj 1.159 1.203 3,8 436 533 37,6 44,3

 
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 211. in 212. čl. Kazenskega zakonika. 
 

Kazniva dejanja mladoletnikov  

Št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 
2007 2008 

Lahka telesna poškodba - 3 
Huda telesna poškodba - 2 
Posilstvo - 1 
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili 4 - 
Omogočanje uživanja mamil - 1 
Tatvina 19 6 
Velika tatvina 3 8 
Rop - 2 
Goljufija 1 - 
Druga k. d. mladoletnikov 14 24 
Skupaj 41 47 

 
Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete 

Št. kaznivih dejanj Škoda (v 1.000 
EUR) Kaznivo dejanje 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Goljufija 3 2 -33,3 0,9 0,7 -23,3
Oderuštvo 3 - … 4,3 - …
Povz. stečaja z nevestnim gospodarjenjem 2 - … 0 - …
Poslovna goljufija 8 9 12,5 244,8 94,2 -61,5
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin 5 45 800,0 0 0 …
Zloraba položaja ali pravic 4 7 75,0 23,2 8.230,0 35.414,3
Poneverba 8 7 -12,5 13,7 11,2 -18,1
Pranje denarja - 1 … - 0 …
Izdaja nekritega čeka, zloraba kartice 5 - … 13,8 - …
Zatajitev finančnih obveznosti 5 3 -40,0 48,8 611,0 1.153,2
Druga k. d. gospodarske kriminalitete 10 26 160,0 8,5 154,7 1.729,4
Skupaj 53 100 88,7 357,8 9.101,9 2.443,6
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Kazniva dejanja organizirane kriminalitete 

Št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 
2007 2008 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 12 4 
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov - 2 
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili 3 9 
Tatvina - 1 
Velika tatvina - 22 
Rop 1 1 
Goljufija 1 - 
Izsiljevanje 1 - 
Druga kazniva dejanja organizirane kriminalitete 3 43 
Skupaj 21 82 

  
Druge oblike kriminalitete 

Št. kaznivih 
dejanj 

Št. 
osumljencev Vrsta kaznivega dejanja  

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Neupravičen vstop v 
informacijski sistem - 1 … - 3 …

Vdor v računalniški sistem 1 - … 1 - …
Računalniška kriminaliteta 

Skupaj 1 1 0,0 1 3 200,0
Neupravičena proizvodnja 
in promet z mamili 59 60 1,7 75 63 -16,0

Omogočanje uživanja 
mamil 5 9 80,0 3 8 166,7

Zloraba prepovedanih drog

Skupaj 64 69 7,8 78 71 -9,0
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
eksplozivov 7 9 28,6 9 11 22,2

Prepovedano prehanjanje meje ali ozemlja države 21 9 -57,1 57 10 -82,5
Ponarejanje denarja 195 195 0,0 6 2 -66,7

Zloraba prostitucije - 3 … - 4 …Zloraba prostitucije in 
trgovina z ljudmi Skupaj - 3 … - 4 …

Kršitev proste odločitve 
volivcev - 1 … - 1 …

Jemanje podkupnine - 1 … - 1 …
Dajanje podkupnine - 1 … - 1 …

Korupcijska kazniva 
dejanja 

Skupaj - 3 … - 3 …
Tihotapstvo 1 4 300,0 1 10 900,0

Izsiljevanje 10 10 0,0 14 10 -28,6
Ogrožanje varnosti 49 74 51,0 50 74 48,0
Povzročitev splošne 
nevarnosti 9 5 -44,4 13 7 -46,2

Protipravni odvzem 
prostosti 1 3 200,0 - 4 0,0

Druge oblike ogrožanja 
varnosti 

Skupaj 69 92 33,3 77 95 23,4
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Zasežene prepovedane droge 

Vrsta zasežene prepovedane 
droge 

Merska 
enota 2007 2008 

Amfetamin grami 63,5 9,0 
Benzodiazepini tablete 365,0 8,0 
Ekstazi tablete 9,0 20,0 
Heroin grami 52,2 93,4 
 mililitri - 0,5 
Kokain grami 59,3 95,2 
 mililitri - 0,4 
Konoplja - rastlina kosi 1,5 247,0 
Konoplja - rastlina (marihuana) grami 315,2 488,2 
Konoplja - smola (hašiš) grami 14,5 2,6 
Metadon mililitri 10,0 156,0 

 
Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 

 2007 2008 Porast/upad
(v %) 

Št. ogledov kraja kaznivega dejanja 323 249 -22,9
Št. hišnih preiskav 83 105 26,5
Št. osebnih preiskav 6 14 133,3
Št. zasegov predmetov 492 500 1,6
Št. policijskih zaslišanj 11 28 154,5

 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI 
LJUDI IN PREMOŽENJA 

Kršitve predpisov o javnem redu 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Št. kršitev zakonov o javnem redu in miru* 898 734 688 832 1.022
Št. kršitev drugih predpisov** 1.088 914 649 688 1.273
Skupaj 1.986 1.648 1.337 1.520 2.295

 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in miru 

(ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega 

reda in miru (ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 

Št. kršitev zakonov 
o javnem redu in 

miru* 

Št. kršitev drugih 
predpisov** Skupaj Enota 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2007 2008 

Porast/ 
upad 
(v %) 

PMP Fernetiči 1 - … 26 - … 27 - …
PMP Sečovlje - 1 … 149 388 160,4 149 389 161,1
PMP Sočerga 1 - … 55 22 -60,0 56 22 -60,7
PP Izola 124 179 44,4 42 127 202,4 166 306 84,3
PP Koper 393 457 16,3 99 140 41,4 492 597 21,3
PP Kozina 20 36 80,0 104 32 -69,2 124 68 -45,2
PP Piran 214 256 19,6 145 116 -20,0 359 372 3,6
PP Sežana 73 83 13,7 44 28 -36,4 117 111 -5,1
PPIU Koper - 1 … - 377 … - 378 …
PPOP Koper - 3 … 19 34 78,9 19 37 94,7
PPP Koper 6 6 0,0 3 8 166,7 9 14 55,6
SKP Koper - - … 2 1 -50,0 2 1 -50,0
Skupaj 832 1.022 22,8 688 1.273 85,0 1.520 2.295 51,0
 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in miru 

(ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 

 
Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 

Število kršiteljev  
2007 2008 

Spol  
moški 952 1.276 
ženski 134 179 
neznano* 223 344 

Starost  
14 do 17 let 27 23 
18 do 24 let 310 360 
25 do 34 let 343 453 
35 do 44 let 178 284 
45 do 54 let 148 220 
55 do 64 let 49 83 
65 let in več 31 32 
neznana* 223 344 

Državljanstvo  
slovensko 716 813 
tuje 367 632 
neznano* 226 354 

Pravne osebe 11 13 
 
* Zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več evidentiranja 

osebnih podatkov o opozorjenih osebah.  
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Kršitve zakonov o javnem redu in miru* 

Št. kršitev Kršitve 
2007 2008 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 118 130
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 199 217
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 66 117
Nasilje v družini (v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) (6/4 ZJRM-1) 123 139
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 41 52
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 52 67
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 81 152
Prenočevanje na javnih krajih (10 ZJRM-1) 4 3
Druge kršitve (ZJRM in ZJRM-1) 148 145
Skupaj 832 1.022
 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in miru 

(ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
 

Kršitve drugih predpisov o javnem redu 

Št. kršitev Predpisi 
2007 2008 

Porast/upad
(v %) 

Zakon o tujcih 284 596 109,9
Zakon o nadzoru državne meje 163 325 99,4
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 105 116 10,5
Zakon o osebni izkaznici 7 29 314,3
Zakon o prijavi prebivališča 11 89 709,1
Zakon o zaščiti živali 40 37 -7,5
Zakon o orožju 36 24 -33,3
Zakon o javnih zbiranjih 7 38 442,9
Zakon o omejevanju porabe alkohola 12 3 -75,0
Zakon o zasebnem varovanju 6 2 -66,7
Zakon o osebnem imenu 3 4 33,3
Drugi predpisi 14 10 -28,6
Skupaj 688 1.273 85,0
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Zaseženo in najdeno orožje 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja Merska 
enota 2007 2008 2007 2008 

Plinsko orožje kosi 3 1  
Hladno orožje kosi 33 31  
Zračno orožje kosi 1  
Pištola kosi 5 3 
Puška kosi 2 1  
Drugo orožje kosi 1  
Del orožja kosi 3  
Bomba kosi 2 7 1
Ostro strelivo kosi 453 232 12 
Lovsko strelivo kosi 56 134  
Plinsko strelivo kosi 7 5  
Eksploziv grami 420  
Vžigalnik kosi 2  3
Minsko-eksplozivno sredstvo kos 2 27
 
* Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivih dejanj ali prekrška. 

 
Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških 

Št. kršitev 
zakonov o 

javnem redu in 
miru 

Št. kršitev 
zakona o 

tujcih 

Št. kršitev 
zakona o 
nadzoru 

državne meje

Št. kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj Postopki 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Opozorilo 82 77 42 120 124 315 31 45 279 557
Plačilni nalog 408 538 72 402 16 6 45 151 541 1.097
Posebni plačilni nalog** 271 364 155 71 21 1 11 5 458 441
Odločba v hitrem postopku 16 24 - - 2 2 136 140 154 166
Obdolžilni predlog 55 19 15 3 - 1 18 11 88 34
Predlog drugemu prekrškovnemu 
organu - - - - - - 48 184 48 184

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
** Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih 
nalogih in odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila 
zadeva odstopljena sodišču. 
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Kršitve zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za uklonilni zapor 
po zakonu o prekrških  

Št. kršitev 
zakonov o 

javnem redu in 
miru 

Št. kršitev 
zakona o 

tujcih 

Št. kršitev 
zakona o 
nadzoru 

državne meje

Št. kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj Pravno sredstvo in predlog za 
uklonilni zapor 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Zahteva za sodno varstvo zaradi 
izdanega plačilnega naloga 58 25 1 1 5 - 7 8 71 34

Zahteva za sodno varstvo zaradi 
odločbe v hitrem postopku 30 3 - - - - 5 1 35 4

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega naloga** 84 26 - 1 - - 2 1 86 28

Predlog za uklonilni zapor 11 - - - - - 5 30 16 30
 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
** Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Z ZP-1D je bila tako uvedena možnost, da se 
posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist prekršek osebno ugotovi na podlagi zbranih obvestil in dokazov (57.a 
čl. ZP-1D). Pred tem se je v teh primerih morala izdajati odločba. Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in 
odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva 
odstopljena sodišču. 

 
Ukrepi policistov zaradi prekrškov 

Vrsta ukrepa 2007 2008 

Št. pridržanih oseb*  
pridržane do 48 ur (43/2 čl. ZPol)** 232 91 
pridržane do 24 ur (43/1 čl. ZPol) 4 3 
pridržane s privedbo (110/2 čl. ZP-1) 4 1 
pridržane do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 123 155 
pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali 
odklonitve strokovnega pregleda (238.b čl. ZVCP-1E) - 136 

privedene na sodišče (110/1 čl. ZP-1) 4 1 
Št. opravljenih preiskav  

hišne 4 - 
osebne  

Št. privedb z odredbo  
na sodišče 92 104 
inšpekcijskim službam 2 1 
upravnemu organu - - 
drugim upravičencem 3 2 

Št. drugih ukrepov  
neuspešne hišne preiskave*** - 2 
intervencije**** 1.189 1.054 
prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 7 15 

 
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje (javni red, cestni promet 

idr.). 
** 10. 1. 2006 je bil spremenjen Zakon o policiji, ki je razširil pooblastilo pridržanja na podlagi 2. 

odstavka 43. člena, in sicer tako, da policisti lahko do 48 ur pridržijo tudi osebo, ki jo je treba izročiti 
tujim varnostnim organom. 

*** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil predlog sodišču 
preklican. 

**** Upoštevane so samo intervencije, ko je bila ugotovljena kršitev in je bil izveden represivni ukrep 
(izdan plačilni nalog, odločba v hitrem postopku, obdolžilni predlog itd.). 
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Nesreče in drugi dogodki 

Vrsta dogodka 2007 2008 

Onesnaženje in ogrožanje okolja 2 - 
Nesreče na vodah - 1 
Utopitve 1 1 
Samomori 9 2 
Poskusi samomora 5 8 
Požari 16 6 
Delovne nesreče 11 11 

 
Pomoč policije drugim upravičencem 

Št. pomoči Upravičenci 
2007 2008 

Porast/upad 
(v%) 

Zdravstvene ustanove 6 2 -66,7 
Sodišča 1 - … 
Inšpekcijske službe - 2 … 
Centri za socialno delo - 2 … 
Drugi upravičenci 6 4 -33,3 
Skupaj 13 10 -23,1 

 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 
Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa  

Št. kršitev Predpisi 
2007 2008 

Porast/upad 
(v%) 

Zakon o varnosti cestnega prometa 11.144 11.961 7,3 
Zakon o del. času in obveznih počitkih ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih 21 15 -28,6 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 9 2 -77,8 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 2 - … 
Skupaj 11.176 11.978 7,2 

 
Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 

Št. kršitev Postopek 
2007 2008 

Opozorilo 1.860 1.189
Plačilni nalog 8.149 9.580
Posebni plačilni nalog* 142 286
Izdaja odločbe v hitrem postopku 5 18
Obdolžilni predlog 1.017 905
Predlog drugemu prekrškovnemu organu 3 -

 
* Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 2006). Z ZP-1D je bila tako 
uvedena možnost, da se posebni plačilni nalog izda tudi v primerih, ko policist prekršek osebno ugotovi na podlagi 
zbranih obvestil in dokazov (57.a čl. ZP-1D). Pred tem se je v teh primerih morala izdajati odločba. Pri plačilnih 
nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah v hitrem postopku so upoštevane tudi kršitve, pri katerih je bil dan 
zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena sodišču. 
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Kršitve prometne zakonodaje in vložena pravna sredstva v hitrem postopku in podani predlogi za 
uklonilni zapor po zakonu o prekrških 

Št. kršitev Postopek 
2007 2008 

Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega naloga 269 173 
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 9 8 
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 17 9 
Predlog za uklonilni zapor 6 - 

 
* Posebni plačilni nalog in ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga sta bila uvedena z 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D; Ur. l. RS, št. 115/06, 10. 11. 
2006). Pri plačilnih nalogih, posebnih plačilnih nalogih in odločbah v hitrem postopku so upoštevane 
tudi kršitve, pri katerih je bil dan zahtevek za sodno varstvo in je bila zadeva odstopljena sodišču. 

 
Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

Vrsta ukrepa 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. odrejenih alkotestov 3.844 6.321 64,4
Pozitiven 638 730 14,4
Negativen 3.150 5.542 75,9
Odklonjen 55 49 -10,9

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 84 87 3,6
Pozitiven 22 19 -13,6
Negativen 27 38 40,7
Odklonjen 29 22 -24,1

Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 93 128 37,6
Pozitiven 25 29 16,0
Negativen 29 49 69,0
Odklonjen 37 41 10,8

Št. pridržanj 14 148 957,1
po ZVCP-1E - 136 …
po ZP-1 14 12 -14,3

Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 511 510 -0,2
Št. zasegov motornih vozil - 8 …

po ZVCP-1E - 2 …
po ZP-1 - 6 …

Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 1 - …
 

Prometne nesreče in posledice 

Prometne nesreče Posledice 

Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč s 
smrtnim 
izidom 

št. nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

št. nesreč z 
mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2004 1.116 7 241 868 7 52 289
2005 728 0 190 538 0 45 191
2006 699 8 192 499 8 38 227
2007 729 4 175 550 4 48 180
2008 648 5 153 490 6 33 158
Porast/upad 
2007/2008 (v %) -11,1 25,0 -12,6 -10,9 50,0 -31,3 -12,2

 
 



 27

Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 

Prometne nesreče Posledice 

Območje Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom 

št. nesreč 
s telesnimi 

poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2007 87 - 23 64 - 12 25PP Izola 
2008 82 1 26 55 1 5 31
2007 364 2 72 290 2 12 76PP Koper 
2008 305 4 58 243 5 11 64
2007 39 1 15 23 1 7 12PP Kozina 
2008 24 - 8 16 - 2 6
2007 87 - 18 69 - 5 20PP Piran 
2008 109 - 25 84 - 4 24
2007 152 1 47 104 1 12 47PP Sežana 
2008 128 - 36 92 - 11 33
2007 729 4 175 550 4 48 180Skupaj 
2008 648 5 153 490 6 33 158

 
Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 

Št. vseh 
povzročiteljev 

Št. alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež alkoholiziranih 
povzročiteljev (v %) 

Povprečna stopnja 
alkohola (g/kg) Nesreče 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Smrtne 4 5 - 1 0,0 20,0 - 1,28
S telesno poškodbo 176 148 21 22 11,9 14,9 1,24 1,38
Z materialno škodo 549 481 51 50 9,3 10,4 1,46 1,40
Skupaj 729 634 72 73 9,9 11,5 1,39 1,39

 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 

Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih Vzrok 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Neprilagojena hitrost 3 3 15 10 45 46
Nepravilna stran/smer 1 - 18 5 43 31
Neupoštevanje prednosti - 2 6 11 27 34
Nepravilno prehitevanje - - 2 3 11 4
Nepravilni premiki z vozilom - 1 1 1 17 13
Neustrezna varnostna razdalja - - 1 2 25 17
Nepravilno ravnanje pešcev - - 4 1 2 1

 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
Potniki po vrstah mejnih prehodov 

Št. potnikovVrste mejnih prehodov 
2008 

Kopenska 5.305.791
Zračna 1.953
Morska 71.262
Skupaj 5.379.006
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Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 

Št. oseb Državljanstvo 
2007 2008 

Črna Gora 2 3
Bosna in Hercegovina 116 22
Hrvaška 144 171
Italija 6 1
Izrael 1 1
Makedonija 95 8
Maroko 42 2
Ruska federacija 20 8
Srbija 254 17
Turčija 10 2
Druge države 571 9
Skupaj 1.261 244

 
Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Ponarejeni in prenarejeni potni listi 7 2 -71,4
Ponarejene in prenarejene osebne izkaznice 1 6 500,0
Ponarejena in prenarejena bivalna in delovna dovoljenja 5 3 -40,0
Ponarejena in prenarejena vozniška dovoljenja 8 2 -75,0
Ponarejena in prenarejena prometna dovoljenja 3 - …
Ponarejene in prenarejene ostale listine 4 3 -25,0
Uporaba tuje potne listine - 1 …
Skupaj 28 17 -39,3

 
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 

Št. oseb Državljanstvo 
2007 2008 

Češka Republika - 1 
Bosna in Hercegovina 3 2 
Brazilija - 1 
Hrvaška 2 3 
Italija 1 2 
Nemčija - 1 
Slovenije 1 1 
Druge države 12 2 
Skupaj 19 13 
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Nedovoljeni prehodi čez državno mejo  
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 

Št. oseb Državljanstvo 
2007 2008 

Albanija 58 6 
Bosna in Hercegovina 26 11 
Hrvaška 8 4 
Kitajska - 2 
Kosovo - 12 
Makedonija 24 7 
Moldavija, Republika 1 4 
Ruska Federacija 3 2 
Srbija 116 33 
Turčija 18 21 
Druge države 32 11 
Skupaj 286 113 

 
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 

Št. oseb Državljanstvo 
2007 2008 

Bosna in Hercegovina 2 2 
Hrvaška 1 6 
Koreja, Republika - 3 
Kosovo - 2 
Makedonija 1 3 
Slovenije - 1 
Srbija 3 7 
Ukrajina 1 3 
Združene države - 1 
Druge države 1 3 
Skupaj 9 31 
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Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
Preventivne dejavnosti* 
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* Število zapisov o preventivnih dejavnostih (delo v posvetovalnih telesih in policijski pisarni, 
izobraževanje otrok in odraslih, preventivni projekti, predavanja itd.). 
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OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
Interventni klici na številko 113 
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Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih upravah  

Vsi interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss) Enota 
2007 2008 2007 2008 

PP Koper 08:00 13:26 08:00 07:25 
PP Izola 10:39 10:49 05:42 08:05 
PP Piran 11:41 12:20 07:47 06:11 
PP Sežana 16:04 16:40 14:54 09:10 
PP Kozina 10:33 11:15 06:32 05:02 
PPP Koper 11:41 11:29 06:38 07:39 
PU Koper 12:55 13:20 08:36 07:14 

 

FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 
Zaprosila za preiskave  

Št. zaprosil Laboratorij 
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Fizikalni 6 24 300,0 
Kemijski 12 206 1617,7 
Biološki - 56 … 
Za dokumente 14 31 121,4 
Daktiloskopski 59 44 -25,4 
Skupaj 91 361 296,7 
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Najpogostejše preiskave sledi 

Št. Preiskav 
Vrsta sledi 

2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 

Obuvala 217 285 31,3
Papilarne črte 51 106 107,8
Prepovedane droge skupaj 609 671 10,2 

število napisanih uradnih zaznamkov 157 173 10,2 
število opravljenih preliminarnih testiranj 452 498 10,2

Požari, eksplozije 12 3 -75,0
Onesnaženje vode 2 1 -50,0
Barve, laki 13 3 -76,9
Sumljivi dokumenti 9 18 100,0
Rokopis 1 6 500,0
Strelno orožje 3 12 300,0
Orodje 12 44 266,7
Žarnice, kolesa - 2 …
Zemlja, steklo 13 13 0,0
Biološke sledi 191 211 10,5
Tekstilna vlakna 26 6 -76,9

 

NADZORNA DEJAVNOST 
Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot  

Nadzori nad delom delavcev PP Enota 
Splošni Strokovni Ponovni 

PP Piran 5  
PP Izola 1  
PP Koper 1  
PP Kozina 1  
PP Sežana 1  
PMP Sečovlje 1  
PMP Sočerga 1  
PPOP Koper 1  
PPP Koper 1  
PPIU Koper 1  
NOE PU 5  
Skupaj 0 19 0 

 

SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA 
POLICISTOV 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 

Št. oseb Zakonska podlaga 
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Zakon o policiji 753 1.414 87,8 
Zakon o nadzoru državne meje 518 1.212 134,0 
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Osebe, privedene na sodišče zaradi postopka o kaznivem dejanju ali prekršku 

Št. oseb  
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj 1 - … 
Storilci prekrškov 5 1 -80,0 
Skupaj 6 1 -83,3 

 
Pridržane osebe 

Št. oseb Čas pridržanja 
2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Do 24 ur (43/1 ZPol) 4 3 -25,0 
Do 48 ur (43/2 ZPol) 232 91 -60,8 
Do 12 ur (110/2 ZP-1) 4 1 -75,0 
Do 12 ur (109/2 ZP-1) 123 155 26,0 
Od 6 do 12 ur (ZVCP-1E) - 136 … 
Do 6 ur (157/2 ZKP) 102 136 33,3 
Do 48 ur (157/2 ZKP) 91 87 -4,4 
Skupaj 556 609 9,5 

 
Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 
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* Kršitelji so osebe, zoper katere so bila uporabljena prisilna sredstva. 
 

Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 

Vrsta prisilnega sredstva 2007 2008 
Sredstva za vklepanje in vezanje 64 122 
Plinski razpršilec 3 7 
Fizična sila 54 144 
Službeni pes 2 10 
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev 2 - 
Skupaj 125 283 

 
Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 

Št. policistov Št. kršiteljev*  
2007 2008 2007 2008 

Vidni zunanji znaki** 1 5 11 
Lahka telesna poškodba 3 1 4 
Skupaj 4 6 15 
 
* Osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba. 
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Grožnje policistom 

Št. groženj Stopnja ogroženosti 
2007 2008 

Majhna 4 1
Skupaj 4 1

 
Kazniva dejanja napadov na policiste 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. kaznivih dejanj (302, 303, 304 in 305 čl. KZ) 9 5 -44,4 
Št. napadenih policistov 11 7 -36,4 

 

REŠEVANJE PRITOŽB 
Pritožbe zoper policiste 

 2007 2008 Porast/upad 
(v %) 

Št. sprejetih pritožb 19 28 47,4
nerešene pritožbe 6 15 150,0
rešene pritožbe 13 13 0,0

Št. pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske enote 5 6 20,0
uspešno zaključen postopek 4 3 -25,0
neuspešno zaključen postopek 1 3 200,0
delež neuspešno zaključenih (v %) 20,0 50,0 150,0
ravnanje, skladno s predpisi 3 4 33,3
ravnanje, neskladno s predpisi 2 - …
delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %) 40,0 0 -100,0
ni ocene - 2 …

Št. zavrženih pritožb 4 - …
Št. pritožb s predčasno zaključenim postopkom 4 4 0,0
Št. pritožb, obravnavanih na seji senata 1 6 500,0

neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote 1 3 200,0
sum storitve kaznivega dejanja - 3 …
utemeljene - 1 …
neutemeljene 1 4 300,0
delež utemeljenih (v %) 0 20,0 …
ni ocene - 1 …
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NOTRANJE PREISKAVE 
Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v obravnavo specializiranemu 

oddelku v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, in osumljene uradne osebe po 
enotah * 

Št. prijavljenih in odkritih 
kaznivih dejanj Št. osumljenih uradnih oseb Enota 

2007 2008 

Porast / 
upad (v %) 

2007 2008 

Porast / 
upad (v %) 

PP Koper  4 5 
PP Kozina  1 1 
PP Izola  1 1 
PP Piran  2 2 
PPP Koper  1 1 
SD Koper  6 4 
Skupaj  15 14 

* Ker je specializirani oddelek v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala v okviru vrhovnega državnega 
tožilstva prevzel preiskovanje kaznivih dejanj s 1. 11. 2007, ni primerljivih podatkov za prejšnje leto. 

 

KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 
Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah 

št. sistemiziranih delovnih mest št. zasedenih delovnih mest 

Enota uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

Skupaj uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj 

Vodstvo 1 2 1 4 1 2 1 4
SD  7 4 11 6 3 9
SUP 29 2 31 24  2 26
SKP  59 4 63 50 5 55
OKC 7 19 1 27 4 19 1 24
SOP  8 54 62 6 50 56
Skupaj NOE 37 95 66 198 29 83 62 174
PP Koper 167 9 176 135  8 143
PP Piran 71 6 77 58  5 63
PP Izola 26 2 28 23  2 25
PP Kozina 31 3 34 29  3 32
PP Sežana 35 5 40 28  5 33
PPP Koper 38 5 43 25  6 31
PMP Sečovlje 81 3 84 73  3 76
PMP Sočerga 68 3 71 61  2 63
PPOP Koper 67 4 71 66  3 69
PPIU Koper 27 2 29 27  1 28
Skupaj PP 611 42 653 525  38 563
Skupaj 648 95 108 851 554 83 100 737
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ODNOSI Z JAVNOSTMI 
Delo na področju odnosov z javnostmi  

 2007 2008 Porast/upad
(v %) 

Št. tiskovnih konferenc, kratkih sestankov (brifingi) in fototerminov 13 8 -38,5
Št. sporočil, obvestil in informacij za javnost 232 226 -2,6
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja novinarjev 358 701 95,8
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja državljanov 16 28 75,0

 
 
 


