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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  

Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete smo v letu 2008 beležili rahel upad 
števila kaznivih dejanj, vendar bistvenih sprememb trendov v okviru notranje strukture nismo 
zaznali. Obravnavali smo določeno število v javnosti odmevnejših kaznivih dejanj, pri katerih 
ocenjujemo, da smo delo uspešno opravili. 
 
V sodelovanju s carinskimi organi smo zaznali tihotapljenje večjih količin prepovedanih drog, 
predvsem preko pristanišča Kopru. V večini obravnavanih primerih je bil kokain predelan v 
tako kemično obliko, ki se je močno razlikovala od dosedaj znanih oblik, tako da je bilo 
pristojnim organom njeno odkrivanje oteženo. 
 
Kar zadeva področje splošnih policijskih nalog so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi, in to 
kljub obsežnemu vključevanju v aktivnosti ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji. Tudi v 
letu 2008 so to področje dela zaznamovale večje in odmevnejše javne prireditve. Kljub 
odsotnosti določenega števila policistov zaradi njihove vključenosti in sodelovanja pri 
varovanju dogodkov med predsedovanjem, smo z dobrim načrtovanjem in zglednim 
sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi uspešno zagotavljali visoko stopnjo varnosti vsem 
obiskovalcem prireditev. Zaradi izjemnih okoliščin smo se včasih poslužili tudi ostrejših 
ukrepov. 
 
Na področju varnosti cestnega prometa smo v letu 2008 obravnavali bistveno manjše število 
prometnih nesreč, kar je posledica dopustnih odstopov od obravnave prometnih nesreč, kot 
to predvideva sprememba Zakona o varnosti cestnega prometa. Stanje na področju 
prometnih nesreč, in sicer števila mrtvih in telesno poškodovanih, je bilo znatno boljše. Po 
sprejetih spremembah Zakona o varnosti cestnega prometa v maju (pridržanje v primeru 
alkoholiziranosti, zaseg vozil idr.), se je stanje prometne varnosti bistveno izboljšalo.  
 
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 se je občutno povečalo število primerov čezmejne kriminalitete 
in s tem povezano večje število zaseženih ukradenih predmetov na prometnih 
komunikacijah. Hkrati zaznavamo znaten padec ugotovljenih klasičnih ilegalnih prehodov na 
državni meji s Hrvaško. Novoustanovljena Policijska postaja za izravnalne ukrepe Koper je v 
skladu s pričakovanji v celoti in uspešno izvedla svoje naloge. Z 31. 3. 2008 se je na 
letaliških mejnih prehodih prenehala izvajati mejna kontrola na notranjih letih. Med poletno 
turistično sezono smo z ustreznimi kadrovsko-organizacijskimi ukrepi zagotavljali relativno 
tekoč pretok prometa vozil in potnikov čez mejne prehode.  
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

V letu 2008 smo v primerjavi s prejšnjimi leti obravnavali manjše število kaznivih dejanj, saj je 
bilo teh 3.450 (3.471)1 oziroma 0,6% manj kot v letu 2007. Državnemu tožilstvu smo podali 
kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenske ovadbe zaradi za 4.219 (4.224) kaznivih 
dejanj, storjenih v letu 2008 in v letih pred tem. Preiskali smo 46,1% vseh obravnavanih 
kaznivih dejanj, kar je 1,8 odstotnih točk več kot v letu 2007. Po naši oceni naj bi storilci s 
kaznivimi dejanji povzročili za skupno 14.734.820 (5.527.300) evrov materialne škode. 
Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj smo podali kazenske ovadbe 
oziroma poročila v njihovo dopolnitev zoper 917 (942) oseb. 
 
Število preiskovalnih dejanj in ukrepov policije pri preiskovanju organiziranih in drugih hujših 
oblik kriminalitete je bilo v rahlem porastu v primerjavi z letom 2007. Mednarodno operativno 
sodelovanje je še vedno zelo intenzivno. 
 
Na področju najtežjih kaznivih dejanj zoper življenje in telo sta ostala nepreiskana dva umora 
iz leta 1995 in umor v Strunjanu, storjen v marcu 2007. Preiskava teh še poteka. V letu 2008 
smo obravnavali in uspešno preiskali poskus umora v Izoli. V skupnem seštevku je bilo 
storjenih manj kaznivih dejanj zoper življenje in telo 74 (97), preiskanost teh pa je bila 83,8% 
(84,5%). Obravnavana so bila 4 (10) posilstva in 4 (2) kazniva dejanja spolnega nasilja. Tudi 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je bilo v letu 2007 manj kot v letu 2007, in sicer 
21 (30) primerov, preiskanost pa je bila 85,7% (93,3%). 
 
Povečalo se je število kaznivih dejanj ropov 15 (4), preiskanost pa je bila 73,3% (75,0%), in 
kaznivih dejanj roparskih tatvin 7 (1). Odmeven je bil oboroženi rop na bencinskem servisu 
na Škofijah, ki sta ga izvršila italijanska državljana, preiskave ostalih podobnih ropov pa so 
še v teku. 
 
Preiskanih je bilo 50,0% vseh kaznivih dejanj tatvin vozil. Z uporabo preiskovalnih ukrepov 
smo obravnavali kriminalno združbo slovenskih državljanov, ki je v letih 2007 in 2008 na 
območju Slovenije izvršila najmanj 47 tatvin motornih vozil. Zoper 23 osumljencev oz. članov 
hudodelske združbe so bile podane kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve 73 
kaznivih dejanj (hudodelsko združevanje, velike tatvine, prikrivanja itd.).  
 
V letu 2008 se je struktura osumljencev kaznivih dejanj po državljanstvu nekoliko spremenila. 
Zabeležili smo večje število ovadenih osumljencev iz Romunije 30 (12), Italije 38 (25) in 
drugih držav 100 (98). Pri tem smo ugotovili, da so ovadeni tujci na območje Policijske 
uprave Koper2 prišli prav z namenom, da bi izvršili kazniva dejanja. Šlo je predvsem za 
kazniva dejanja tatvin, velikih tatvin in ropov. V sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi 
je bila prijeta skupina štirih romunskih državljanov, ki so storili 11 tatvin izvenkrmnih motorjev 
na plovilih na območju PU Koper. Obravnavana je bila tudi skupina romunskih državljanov, ki 
so izvršili 3 drzne tatvine, prav tako pa sta bila obravnavana 2 slovaška državljana, ki sta 
izvršila ropa nad prostitutkama v Kopru ter večje število posameznih premoženjskih kaznivih 
dejanj, ki so jih prav tako izvršili tuji državljani. 
 
Obravnavali smo 55 (87) kaznivih dejanj, katerih so bili osumljeni mladoletniki, kar je 36,8% 
manj kot v letu 2007. Pri tem je najbolj upadlo število kaznivih dejanj zoper premoženje. 

                                                 
1 številke v oklepajih veljajo za leto 2007 
2 v nadaljevanju PU Koper 
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Skupaj je bilo mladoletnikov med vsemi ovadenimi osebami 6,0% (6,8%). Med žrtvami 
oziroma oškodovanci obravnavanih kaznivih dejanj je bilo 111 (177) otrok in mladoletnikov 
oziroma 6,0% od vseh oškodovancev. Kriminalisti skupine za mladoletniško kriminaliteto so 
najpogosteje obravnavali kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega 
ravnanja, spolni napad na osebo mlajšo od 15. leta, nasilništvo ter prikazovanje, izdelava in 
posest pornografskega gradiva, kjer so bili otroci ali mladoletne osebe žrtve navedenih 
kaznivih dejanj. 
 
Število obravnavanih primerov gospodarske kriminalitete je bilo v letu 2008 v primerjavi z 
letom 2007 v velikem porastu. Obravnavali smo 182 (94) ali 93,6% več tovrstnih kaznivih 
dejanj. Vzrok izrednega porasta gospodarskih kaznivih dejanj gre pripisati predvsem 
izrazitemu povečanju kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin 50 (10), 
davčnih zatajitev, kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti, 
pranja denarja in drugih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, med katerimi so bila 
izstopajoča kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. 
 
Po oceni policije je bilo s kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete povzročeno za 
11.277.600 (1.199.700) evrov premoženjske škode, ki se je v primerjavi z letom 2007 
drastično povečala. Velik porast premoženjske škode oziroma ugotovljene protipravne 
premoženjske koristi je bil predvsem posledica preiskovanja dveh kaznivih dejanj zlorabe 
položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti, ko je uprava družb zlorabila oz. prekoračila 
svoja pooblastila in neupravičeno prodala družbene nepremičnine oz. se je neupravičeno, in 
sicer brez soglasja nadzornega sveta odločila za velike investicije v tujini. Prav tako je bil 
porast premoženjske škode odraz povečanega števila kaznivih dejanj davčnih zatajitev 
oziroma utaja zaradi neplačevanja davka na dodano vrednost v gradbeni dejavnosti. 
 
Na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je bilo obravnavanih 11 
(2) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
 
V letu 2008 smo obravnavali tudi kazniva dejanja s področja zlorab plačilnih kartic in velikih 
tatvin, ki so bile povezane z vdorom v sistem elektronskega bančništva. Zato smo v zvezi s 
to problematiko v medijih javnega obveščanja večkrat opozarjali na samozaščitno ravnanje 
uporabnikov plačilnih kartic in elektronskega bančništva. 
 
Obseg računalniške kriminalitete je v letu 2008 ostal na ravni iz leta 2007, povečala pa so se 
kazniva dejanja, pri katerih je bilo sredstvo storitve kaznivega dejanja računalniška oprema. 
Temu posledično smo izvedli več zasegov in pregledov računalniške opreme. 
 
Korupcijska kazniva dejanja oziroma dejanja, pri katerih so bili zaznani elementi korupcije, so 
se v letu 2008 povečala. Viden je tudi porast kaznivih dejanj tihotapljenja blaga, predvsem 
trošarinskega blaga kitajskega porekla, ki je vstopalo v Evropsko Unijo preko koprskega 
pristanišča. 
 
Intenzivnost odkrivanja in preiskovanja organiziranih oblik kriminalitete se je izkazalo za 
uspešno, saj smo zabeležili bistveno večje število obravnavanih kaznivih dejanj, ki so bila po 
naši presoji posledica organizirane kriminalne dejavnosti, in sicer v glavnem na področju 
premoženjske kriminalitete. V letu 2008 smo tako obravnavali 99 (25) kaznivih dejanj 
organizirane kriminalitete. Bistven porast je bil občuten predvsem na področju preiskovanja 
organiziranih oblik kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, kjer smo 
zabeležili 10 (4) tovrstnih kaznivih dejanj. Uspešnost dela je bila posledica tudi dajanja 
prednosti in intenzivnosti tovrstnim nalogam kriminalistične policije na našem področju. 
  
S področja prepovedanih drog smo obravnavali 112 (89) kaznivih dejanj ali 25,8%. Zaradi 
skupnega sodelovanja z organi Carinske uprave nam je uspelo zaseči večjo količino 
prepovedane droge kokain v koprskem pristanišču, in sicer približno 381 kg mešanice 
kokaina. Poleg tega je bila odkrita približno enaka količina prepovedane droge, 
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pretihotapljena v na videz povsem legalni pošiljki, in sicer v pošiljki 30 ton keramičnega 
lepila. Iz dane pošiljke je bilo izločeno 250 kg snovi, ki je vsebovala kokain. S to 
kriminalistično preiskavo smo razkrili kriminalno združbo. Na podlagi zbranih dokazov so bili 
ovadeni 4 osumljenci. Zaradi domnevne zastrupitve s prepovedanimi drogami sta v letu 2008 
na območju PU Koper umrli dve osebi. 
 
Število obravnavanih kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 
eksplozivov ter drugih oblik ogrožanja varnosti je bilo v letu 2008 podobno kot v letu 2007, 
medtem ko je bilo število obravnavanih kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali 
ozemlja države v upadu. 
 
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 

Če pogledamo število vseh kršitev, lahko z gotovostjo potrdimo, da se je delež kršitev 
javnega reda povečal v primerjavi z letom 2007. Slednje bi lahko pripisati intenzivnemu delu 
policije v času predsedovanja Slovenije Evropski Uniji. Največje povečanje ukrepov je bilo 
izvedeno na področju prijavno-odjavne službe. Prav tako smo zabeležili večje število 
ugotovljenih kršitev na področju organiziranja javnih zbiranj. 
  
Pred turistično sezono smo izdelali temeljit načrt vseh aktivnosti, ki smo jih kasneje tudi 
izvedli. Načrtovane naloge in ukrepi za izboljšanje varnosti so bili predstavljeni na sejah 
varnostnih sosvetov in na delovnih sestankih s predstavniki drugih služb. Zaradi samih 
priprav, izdelovanja občinskih programov varnosti in ponujene pomoči lokalnim skupnostim 
so komandirji policijskih enot obiskali župane na svojih območij in jim posredovali izhodišča 
za ustrezno izdelavo programov varnosti in jim ponudili tudi ustrezno strokovno pomoč. 
 
V letu 2008 smo evidentirali 10,0% porast kršitev javnega reda in miru, v primerjavi z letom 
2007. S poostrenim delom v varnostno obremenjenih območjih so bile naše aktivnosti 
usmerjene v obvladovanje dogodkov, kjer je bilo pričakovati kršitve z elementi nasilja, 
vandalizma in kaznivih dejanj. Posledično smo zabeležili 8,0% upad prekrškov v povezavi z 
nasiljem, zelo pa smo povečali število ukrepov policije, v primerih lažne naznanitve prekrška 
oziroma neupravičene zahteve po intervenciji policistov. Na območju Izole smo obravnavali 
odmeven dogodek v diskoteki, povezan z varnostjo, ko je bilo potrebno odrediti prepoved 
oziroma prekinitev same prireditve. 
  
Kršitve, povezane z nasiljem v družini, so se v letu 2008 zmanjšale za 4,7%, prav tako se je 
zmanjšalo število izrečenih ukrepov prepovedi približevanja, za 21,6% v primerjavi z letom 
2007. V aprilu smo se na pobudo Centra za socialno delo udeležili strokovnega posveta ob 
implementaciji novega Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Strokovni posvet je vodila 
soavtorica navedenega zakona. V juliju smo organizirali delovno srečanje s Centrom za 
socialno delo v Kopru. Izhodiščna tematika je bila nasilje v družini. Poleg policije in 
zaposlenih na centru, so se dogodka udeležili tudi predstavniki sodišč in medijev. V 
decembru smo se udeležili izobraževalnega seminarja Nasilje nad ženskami, ki ga je 
pripravil Center za socialno delo v Kopru v sodelovanju z Društvom za nenasilno 
komunikacijo.  
 
V letu 2008 so se v treh obalnih mestih zvrstile tri večje javne prireditve. Po predhodno 
izdelanem načrtu smo sodelovali pri zagotavljanju varnosti udeležencev. Kljub vsemu je po 
zaključku prireditve v Kopru prišlo do tragične nesreče, ko je eden od udeležencev utonil v 
morju, ker je z osebnim avtomobilom zapeljal s pomola. 
 
V času volitev poslancev v državni zbor smo izvedli vse načrtovane ukrepe. Ob tem smo 
zabeležili nekaj kršitev volilnega molka, vendar je šlo pri tem le za manjše kršitve. Med 
odmevnejšimi javnimi zbiranji velja omeniti še dva javna shoda, ki sta se odvila v Sečovljah.  
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Problematika ugotovljenih kršitev s področja Zakona o orožju je v letu 2008 ostala približno 
enaka kot v preteklih letih. V sodelovanju s strokovno službo Generalne policijske uprave 
smo izvedli dodatno usposabljanje policistov na področju obravnavanja in preiskovanja 
tovrstne problematike. 
 
Policijske enote so v okviru usmerjenih nadzorov in lastnih načrtov dela opravile nadzor nad 
subjekti zasebnega varstva. V letu 2008 smo tako ugotovili 4 (3) kršitve, zaradi katerih so bile 
izrečene globe, ter 25 (12) drugih kršitev, zaradi katerih so bili podali predlogi pristojnemu 
prekrškovnemu organu. V začetku leta smo predlagali začasen odvzem licence zasebni 
varnostni družbi iz Kopra, in sicer zaradi več ugotovljenih kršitev. Na podlagi določil Uredbe o 
obveznem organiziranju službe varovanja smo Generalni policijski upravi predlagali, da v 
seznam zavezancev, ki so dolžni organizirani službo varovanja, vpiše 5 subjektov z območja 
PU Koper. 
 
V letu 2008 smo obravnavali 26,0% manj dogodkov kot v letu 2007, v katerih je 37 (42) oseb 
umrlo. Med dogodki, ki so bili predmet policijske obravnave, so izstopali predvsem nenadna 
smrti, samomori in utopitve. 
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

V letu 2008 smo obravnavali 20,3% manj prometnih nesreč kot v letu 2007. V prometnih 
nesrečah je 9 (14) oseb izgubilo življenje. Manj je bilo tudi hudo in lažje telesno 
poškodovanih. Neprilagojena hitrost je bila poglavitni razlog za hujše prometne nesreče, 
čeprav se je njihovo število v letu 2008 zmanjšalo za 32,0%. Izmed 1.292 (1.592) 
povzročiteljev prometnih nesreč je bilo kar 146 (180) takih, ki so vozili pod vplivom alkohola, 
kar pomeni 11,3% (11,3%).  
 
S področja cestno prometnih predpisov smo obravnavali 18.188 dogodkov (15.201), v katerih 
smo ugotovili 23.254 (20.725) kršitev. Največ glob je bilo izrečenih zaradi neuporabe 
varnostnega pasu in prekoračitve hitrosti v naseljih. V prvem četrtletju smo zaradi tehnične 
okvare na radarskem sistemu izvedli manj meritev hitrosti kot je bilo načrtovano. Sicer pa so 
se meritve hitrosti izvajale po vnaprej izdelanem načrtu. Proti koncu leta smo meritve hitrosti 
večinoma izvajali brez asistence. 
 
Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimskem času v tej zvezi nismo zaznali večjih 
posebnosti pri opravljanju svojih nalog.  
 
Na podlagi novih usmeritev pri izvajanju aktivnosti zoper voznike enoslednih vozil smo v 
aprilu pričeli z izvajanjem nalog na določenih relacijah in s tem nadaljevali vse do konca 
turistične sezone. V tem času smo zabeležili ugoden trend zmanjševanja prometnih nesreč z 
udeležbo voznikov enoslednih vozil. V letu 2008 so v dveh prometnih nesrečah umrli 3 (6) 
motoristi, dva 2 (5) voznika in 1 (1) potnik. V obeh nesrečah voznika motorista nista bila 
povzročitelja nesreče, temveč sta bila povzročitelja voznika osebnih avtomobilov, ki sta 
izsiljevala prednost. Na naš predlog je upravljavec cest na cestah R2-409 in G1-111 postavil 
obvestilne table, da bi motoriste opozarjale na nevarne odseke. Problematika enoslednih 
vozil je bila največja ob koncih tedna, in sicer na relacijah Bivje-Senožeče, Koper-Piran in 
Koper-Dragonja. 
 
Povečano število gradbišč (izgradnja hitre ceste Koper-Izola, prenova hitre ceste med 
Koprom in Bivjem, izgradnja križišč v centru Kopra) je zahtevalo večjo prisotnost policijskih 
patrulj pri urejanju cestnega prometa. Sodelovanje z izvajalci del je potekalo dobro. 
 
Nadaljevali smo z izvajanjem poostrenih nadzorov skupaj z italijanskimi varnostnimi organi, 
in sicer zaradi problematike tovornih vozil na območju nekdanjega mejnega prehoda 
Fernetiči, voznikov enoslednih vozil na cestah v neposredni bližini državne meje in vožnje 
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pod vplivom alkohola. Prav tako smo nadgradili sodelovanje s hrvaškimi varnostnimi organi 
in koordinirano izvedli nadzore po hitrosti in enoslednih vozilih. 
 
Pri nadzoru prometa je bilo veliko število nadzorstvenih aktivnosti usmerjenih tudi v 
problematiko vožnje tovornih vozil v tranzitu. Pri tem je potrebno izpostaviti, da bi za 
učinkovitejši nadzor potrebovali boljšo tehnično opremljenost. Določeni nadzori so bili 
opravljeni skupaj s specializirano enoto iz Ljubljane, tako da smo dosegli večjo strokovnost. 
 
Vedno večje je število rekreativnih športnih prireditev na cesti, zato smo v letu 2008 na ustnih 
obravnavah pred izdajo dovoljenja izpostavili znane probleme in od organizatorjev zahtevali, 
da ti izvedejo vse ukrepe za varnost na prireditvah. 
 
  
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

Po predhodni ukinitvi mejne kontrole na notranjih mejah Evropske Unije smo v letu 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 popolnjene s policisti iz notranjosti. Policijska postaja za izravnalne 
ukrepe se je preselila v prenovljene prostore na nekdanjem mejnem prehodu Kozina in v 
celoti izvedla naloge, zaradi katerih je bila ustanovljena. Patrulje na morju Postaje pomorske 
policije Koper so sodelovale v projektu mreže evropskih patrulj v skupnem sodelovanju z 
italijanskimi varnostnimi organi na morju, ki so običajno organizirane v okviru Evropske 
agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic.  
 
V letu 2008 je državno mejo na mejnih prehodih na območju PU Koper prestopilo 12.625.678 
potnikov. Na državni meji s Hrvaško je obseg prometa ostal na približno enaki ravni kot v letu 
2007, zmanjšal pa se je na pomorskih mejnih prehodih in letališču, in sicer zaradi ukinitve 
mejne kontrole na notranjih mejah. 
 
Enote so okrepile izvajanje nalog na področju nezakonitega prebivanja in prijave 
prebivališča. Obravnavali smo 1.795 oziroma 230,0% več kršitev Zakona o tujcih in 577 
oziroma 89,8% več kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Razlog za povečanje te 
problematike je predvsem večje število tujcev, ki so vstopali na notranji meji brez ustreznih 
dokumentov. To je povezano tudi z večjim številom izrečenih opozoril. Obravnavali smo 75 
(16) tujcev, povezanih z nezakonitim prebivanjem tujcev v državi. Med temi so bili pretežno 
državljani Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Obravnavali smo tudi 139 oziroma 396,4% več 
kršitev Zakona o prijavi prebivališča. Izstopali so državljani Romunije in Bolgarije, ki svojega 
bivanja niso pravočasno prijavili na policijski postaji. 
 
Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 471 oziroma 82,8% tujcev manj kot lani, ki niso 
izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo. Razlog zmanjšanja zavrnitev je ukinitev 
mejne kontrole na notranjih mejah. Policisti so na vseh mejnih prehodih odkrili 29 
ponarejenih, prenarejenih in tujih dokumentov. Med njimi izstopajo predvsem državljani 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Italije. Največ je bilo zlorabljenih italijanskih osebnih 
izkaznic in hrvaških potnih listin. 
 
V letu 2008 nismo obravnavali nobenega mejnega incidenta. Na območju mejnega prehoda 
Sečovlje (kontrolni točki) je v aprilu potekal protestni shod. 
 
Pri varovanju državne meje so bile uporabljene vse oblike policijskega dela. Pri njenem 
varovanju smo v delo redno vključevali vodnike službenih psov in aktivno sodelovali s 
hrvaškimi mešanimi patruljami. Dvakrat do trikrat mesečno smo načrtovali opazovanje 
državne meje s helikopterjem. V letu 2008 smo pričeli z izvajanjem nočnih observacij s 
helikopterjem. Pri delu smo uporabljali vso razpoložljivo opremo za nadzor državne meje.  V 
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letu 2008 smo obravnavali 212 oziroma 60,1% manj ilegalnih prehodov čez državno mejo. 
Med obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Srbije, Kosova ter Bosne in 
Hercegovine. Zmanjšalo se je tudi število ilegalnih migrantov, ki so podali izjavo o njihovi 
nameri za podajo prošnje za azil v Sloveniji. 
  
Tuji varnostni organi so nam v letu 2008 na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju 
oseb vrnili 48 oziroma 9,1% več oseb. Vse osebe, razen dveh, ki sta bili vrnjeni iz Hrvaške, 
so nam bile vrnjene iz Italije. V glavnem je šlo za tujce, ki niso imeli pogojev za prestop 
notranje meje in niso bili klasični ilegalni migranti. Naši organi pa so tujim varnostnim 
organom vrnili 130 oziroma 53,2% manj tujcev, in sicer večje število le-teh v Hrvaško. 
 
 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 

V prvem polletju je Slovenija predsedovala Evropski uniji. Policisti smo bili aktivno vključeni v 
vse aktivnosti, ki jih je izvajal Urad za varnost in zaščito na območju protokolarnega objekta 
Brdo pri Kranju in drugje po državi glede na protokolarni program posameznega obiska. 
Samostojno smo izvedli varovanje osrednje državne proslave Vrnitve Primorske k matični 
domovini v septembru na glavnem pomolu v Kopru. V skladu z Uredbo o varovanju 
določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih se nahajajo sedeži državnih organov 
smo dosledno izvajali svoje naloge. 
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 

Število evidentiranih preventivnih aktivnosti je iz leta v leto večje. Nad tem bdi komisija za 
preventivno. Večje aktivnosti so bile predhodno načrtovanje, zabeležene v letnem načrtu in 
so bile tudi v celoti izpeljane. 
 
Na področju prometne varnosti je potrebno omeniti celoviti pristop, usmerjen k mladim 
voznikom, voznikom enoslednih vozil in osebnih vozil, kjer smo pripravili številne preventivne 
akcije. Med temi velja izpostavili: Zapelji me varno, Motoristi za motoriste, Adriaclasic in 
Mladi voznik. 
 
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile osredotočene predvsem na 
sodelovanju na okroglih mizah in predavanjih, ki so jih organizirale javne ustanove (centri za 
socialno delo, osnovne in srednje šole, varstveno delovni centri itd.) in nevladne organizacije. 
Pri tem smo ciljne skupine (starše, učitelje, vzgojitelje, učence in dijake, varovance ipd.) 
seznanjali s posameznimi oblikami kriminalitete in možnostmi njenega preprečevanja. V 
aprilu smo organizirali predavanje za najemnike nekaterih bencinskih servisov v povezavi s 
samozaščitnim ravnanjem v primeru kaznivega dejanja ropa. 
  
V okviru projekta Zberi pogum in povej (izobraževalni film), ki je namenjen osnovnošolskim 
otrokom, njihovim učiteljem in staršem za prepoznavanje in ustrezno ukrepanje v primerih 
nasilja nad otroki, smo izvedli številna predvajanja in predstavitve tega filma. S tesnim 
sodelovanjem z drugimi strokovnimi službami (gasilci, center za obveščanje, zdravstvo in 
druge nevladne organizacije) smo v letu 2008 izvedli 4 izkustvene delavnice Bodi previden, 
ki je namenjena učencem 4. in 5. razredov, in sicer na osnovnih šolah Šmarje pri Kopru, 
Sečovlje, Koper in Dekani. 
 
V letu 2008 organizirali številna predavanja na osnovnih in srednjih šolah s področja nasilja v 
družini, medvrstniškega nasilja, prepovedanih drog in seznanjanja s policijskimi pooblastili. 
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Posebna pozornost je bila namenjena problematiki uporabe interneta med mladimi na temo 
"Varni na internetu". 
 
Skupno je bilo v letu 2008 izvedenih 768 preventivnih aktivnosti. Zaznali smo pozitivne 
učinke omenjenih aktivnosti, in sicer v obliki povečanega števila prijav kaznivih dejanj 
izsiljevanja, spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let, grdega ravnanja, 
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ipd., kot tudi večjo prepoznavnost policijskega 
dela pri drugih strokovnih službah. 
 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 

Na številko 113 smo v letu 2008 prejeli skoraj enako število klicev kot v letu 2007, tako 
interventnih kot ostalih. Tudi reakcijski časi policijskih patrulj so popolnoma primerljivi s 
preteklimi leti. 
 
Zaradi boljše notranje organizacije dela smo policiste operaterje usmerjali k delu na 
interventni številki 113, ki naj bi jo v prihodnosti skoraj v celoti prevzeli. V ta namen smo 
dodatno usposabljali tudi nekatere policiste, ki sicer opravljajo naloge varnostne službe. 
 
Realizirali smo več delovnih srečanj s pripadniki drugih interventnih služb (centra za 
obveščanje, nujne medicinske pomoči, gasilskih enot) in s predstavniki Operativnega centra 
Kvesture v Trstu. 
 
Več kot šest mesecev je delo centra potekalo v začasnih in neprimernih prostorih, saj je bila 
selitev na novo lokacijo uresničena šele konec julija. Kljub vsemu smo bili uspešni pri 
realizaciji zastavljenih nalog. 
 
 
2.2.3 Forenzična in kriminalistično-tehnična dejavnost 

Ocenjujemo, da smo delo na področju forenzične in kriminalistično-tehnične dejavnosti 
opravili dobro. S pridobitvijo novih prostorov nam je bilo delo olajšano, saj smo lahko 
ponovno pričeli z izvajanjem nekaterih postopkov. Vsebinsko smo pri delu na tem področju v 
letu 2008 ugotavljali, da je trend podoben kot v letih poprej. 
 
Pri vlomih v večje trgovine in veleblagovnice storilci za seboj puščajo le sledi rokavic in 
obuval, ki zaradi svojih značilnosti niso primerni za kasnejšo identifikacijo. Pri več kaznivih 
dejanjih, ki so bila raziskana, smo ugotovili, da so te izvršili storilci iz drugih krajev Slovenije 
ali tujine. Število kaznivih dejanj, kjer so bili opravljeni ogledi krajev kaznivih dejanj, ostaja 
podobno preteklim letom. 
 
Na podlagi uporabnih sledov je bilo dokazano in uspešno rešeno večje število kaznivih 
dejanj, ki so jih izvrševali storilci povratniki. Delavci Oddelka za kriminalistično tehniko so v 
letu 2008 opravili skupno 338 ogledov, od tega 263 za potrebe policijskih enot. 
 
Vzpostavljen je bil optični čitalec Live Scan za računalniški odvzem prstnih odtisov oziroma 
za daktiloskopiranje oseb. 
 
 
2.2.4 Analitska dejavnost 

V skladu z novo metodologijo za izdelavo letnih poročil o delu je bilo izdelano poročilo o delu 
za leto 2007 in poročilo o delu prvo polletje 2008. Pri tem smo uporabnikom nudili strokovno 
pomoč. Ob polletju 2008 smo vsa poročila policijskih postaj podrobno pregledali in jih pri 
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ugotovljenih nepravilnostih nanje opozorili, za večje nepravilnosti pa zahtevali izdelavo 
popravkov. 
  
Za ustrezno načrtovanje aktivnosti in njeno učinkovito izvajanje so bile na 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 

Direktor PU Koper je v letu 2008 izdal sklep za nadzor nad delom delavcev na podlagi 3. 
odstavka 3. točke Pravil za izvajanje nadzora v policiji. Na podlagi slednjega smo opravili 10 
nadzorov nad delom delavcev. Nadzornika sta stanje ocenila z oceno dobro. Pri nadzorih so 
bile ugotovljene nekatere manjše pomanjkljivosti, ki pa niso bistveno vplivale na zakonito in 
kvalitetno izvedbo nalog. 
 
Izveden je bil splošni nadzor, in sicer nad celotnim poslovanjem in delom Postaje pomorske 
policije Koper. Nadzorna skupina je ugotovila, da je enota svoje delo načrtovala skladno z 
usmeritvami in smernicami razvoja slovenske policije. Ob upoštevanju doseženih rezultatov, 
obsega dela, kadrovske zasedenosti in kriterijev za ocenjevanje dela organizacijskih enot, je 
nadzorna skupina ocenila delo enote za zelo dobro. 
 
Na policijskih enotah smo v letu 2008 opravili skupaj 25 strokovnih nadzorov. Nadziranih je 
bilo 8 delovnih področij. Nadzor je bil opravljen na vseh policijskih postajah in notranjih 
organizacijskih enotah PU Koper. Izvedbo strokovnih nadzorov so v prvem polletju 
narekovali nekateri notranje-zaščitni pojavi, ki so zahtevali takojšen pregled določenih 
segmentov po nekaterih področjih dela. Na podlagi ugotovljenih dejstev so bili izpeljani 
ustrezni ukrepi. V drugem polletju pa so bili opravljeni strokovni nadzori, ki so bili predvideni 
v samem načrtu nadzorne dejavnosti za leto 2008. 
 
 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 

V letu 2008 smo pridržali za 28,3% več oseb kot v letu 2007. Med temi izstopa delež 
pridržanih oseb na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa, saj ta predstavlja kar 34,4% 
od skupnega števila pridržanj. V primerjavi z letom 2007 se je povečalo tudi število pridržanih 
oseb na osnovi določb Zakona o kazenskem postopku (pridržanje do 6 ur), in sicer za 
37,0%. Zaradi pridržanj je prišel do izraza prostorski problem, saj so bile vse pridržane osebe 
na obalnem območju prepeljane v prostore za pridržanje na Policijski postaji Piran. Slednje je 
dodatno obremenilo vse enote, še prav posebno v trenutku, ko je bila sprejeta novela 
Zakona o varnosti cestnega prometa, na osnovi katere je postalo pridržanje oseb v določenih 
primerih obvezno. V maju in decembru so nas obiskali predstavniki Varuha človekovih pravic 
in Pravno informacijskega centra nevladne organizacije, ki so opravili nadzor nad prostori za 
pridržanje in nad postopki policistov s pridržanimi osebami. Iz njihovega poročila je razvidno, 
da je delo policijskih organov s pridržanimi osebami dobro, še prav posebno dobro pa je 
področje zagotavljanja njihovih pravic. Nekaj manjših pomanjkljivosti je bilo ugotovljenih le na 
področju tehnične opremljenosti prostorov za pridržanje. Napake bodo odpravile pristojne 
službe. 
 
Uporabo prisilnih sredstev in njihovo evidentiranje smo v letu 2008 stalno spremljali in o 
ugotovljenih nepravilnostih takoj opozarjali policijske enote. V primerjavi z letom 2007 je bilo 
evidentiranih 28,9% več primerov uporabe prisilnih sredstev. V največ primerih so bila 
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uporabljena najmilejša prisilna sredstva. Huje poškodovanih oseb in povzročene materialne 
škode zaradi uporabe prisilnih sredstev v letu 2008 ni bilo. 
 
Na področju izpopolnjevanja in usposabljanja policistov za uporabo policijskih pooblastil je 
udeležba policistov nekoliko manjša kot v letu 2007, kar je bilo pogojeno z izvajanjem 
operativnih nalog v okviru predsedovanja Slovenije Evropski Uniji. Pri izvajanju vadbe smo 
evidentirali eno poškodbo. Programa preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in 
psihofizičnih zmožnosti policistov se je udeležilo 138 policistov. 
 
 
2.2.7 Reševanje pritožb 

Zoper postopke policistov smo evidentirali skupaj 57 (47) pritožb. Ob zaključku leta je ostalo 
nerešenih še šest pritožb. Pri vodji organizacijske enote je bilo obravnavanih 23 (14) pritožb. 
V 9 (9) primerih je bil postopek reševanja pritožb pri vodji organizacijske enote uspešno 
zaključen. Zaradi neusklajenosti postopkov z obstoječimi predpisi so predstojniki ocenili, da 
je bilo 1 (3) ravnanje policista neprimerno. Zaradi nerazumljivo in nepopolno napisanih 
pritožb je bilo zavrženih 5 (7), 12 (16) pritožb pa je bilo predčasno zaključenih. Na sejah 
senata za pritožbe na Ministrstvu za notranje zadeve je bilo obravnavanih 25 (11) pritožb, od 
tega je bilo v 5 (3) primerih ugotovljeno, da so bile te utemeljene. V vseh primerih je bil s 
policisti, ki jih je pritožba utemeljeno bremenila, opravljen razgovor in izrečeno ustno 
opozorilo. O vsebini pritožb, utemeljenosti in sprejetih odločitvah, so predstojniki enot na 
delovnih sestankih seznanili vse zaposlene.  
 
Največ pritožb je bilo povezanih z delom policistov v cestnem prometu. Sledile so jim 
pritožbe na področju javnega reda in miru, kriminalitete, državne meje in pri izvajanju 
predpisov o tujcih. Ugotovljenih je bilo 47 (32) pritožbenih razlogov. Najpogostejši razlog za 
pritožbe je bilo pripisati nestrokovnosti, nekorektnosti policistov in nepravilni ugotovitvi 
dejanskega stanja določenega dogodka. V 11 (6) pritožbah je bilo prepoznati razloge za 
sum, na podlagi katerega naj bi policisti storili uradno pregonljiva kazniva dejanja, zato so bili 
ti primeri predani v nadaljnjo obravnavo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike 
Slovenije. 
 
Na delovnem področju reševanja pritožb smo redno spremljali problematiko in spremembe 
predpisov. O njih smo nemudoma obveščali, nanje opozarjali in jih izvajali skladno z 
dogovorjenimi načrtnimi nalogami. Takoj ko smo bili seznanjeni s pritožbo, smo enotam 
ponudili strokovno pomoč. 
 
 
2.2.8 Notranje preiskave 

V predkazenskem postopku je bilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije 
odstopljenih 29 kaznivih dejanj zoper 36 uradnih policijskih organov. Od skupnega števila je 
bilo 17 primerov kaznivih dejanj takih, za katera so obstajali razlogi za sum, da so policisti 
storili uradno pregonljivo kaznivo dejanje, medtem kot v 12 primerih takih razlogov ni bilo. 
  
Večina sumov storitve kaznivih dejanj je bilo v povezavi z izvajanjem policijskih pooblastil, 
predvsem s področja uporabe prisilnih sredstev. V enem primeru je Vrhovno državno 
tožilstvo Republike Slovenije (Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, 
Specializirani oddelek) zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega 
dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 270. členu Kazenskega 
zakonika na Okrožno sodišče v Kopru podalo obtožni predlog zoper policista, v dveh 
primerih pa je bila zoper policiste uvedena sodna preiskava, ki je še v teku. 
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Med opravljanjem strokovnega nadzora na področju pritožb in notranje zaščite so bili 
ugotovljeni zakonsko osnovani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja ponareditve ali 
uničenja uradne listine, knjige ali spisa po 265. členu Kazenskega zakonika. Obravnavali 
smo tudi kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 325. členu 
Kazenskega zakonika. Obema delavcema je bila prekinjena pogodba o zaposlitvi.  
 
Zaradi specifičnosti lege PU Koper je Oddelek za notranje preiskave in nadzor v letu 2008 
pričel z intenzivnim operativnim sodelovanjem na področju notranje zaščitnih pojavov s 
hrvaškimi in italijanskimi predstavniki varnostnih organov.  
 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 

V letu 2008 smo z analizo stanja ugotovili, da je večina obstoječe informacijske opreme 
zastarele. Posebno pereč je problem osrednjega računalniškega strežnika na PU Koper, kjer 
primanjkuje prostora za podatke. O nujno potrebni posodobitvi smo obvestili pristojne.  
 
Prav tako smo ugotavljali, da je čedalje več naprav, ki potrebujejo redno vzdrževanje. Za to 
pa je potrebna strokovnost, profesionalnost in predvsem usposobljenost. Predvsem 
usposabljanj je zaradi različnih dejavnikov vedno manj.  
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 

Na zadnji dan v letu 2008 je bilo na PU Koper sistemiziranih 859 delovnih mest, od tega je 
bilo zasedenih 726 mest oziroma 84,5%. Znotraj PU je bilo realiziranih 69 razporeditev in 
premestitev. Izdanih je bilo 41 odločb o začasni napotitvi v skladu s 77. členom Zakona o 
policiji. 
 
V letu 2008 se je pri delu poškodovalo 29 zaposlenih, 2 več kot v letu 2007. Najpogostejši 
vzrok poškodb pri delu so bile prometne nesreče in poškodbe zaradi padcev oziroma zdrsov. 
 
Izvedli smo preventivno cepljenje proti klopnemu menigoencefalitisu, hepatitisu B in proti 
gripi. 14 zaposlenih smo napotili na preventivni zdravstveni pregled, pri čemer se je izkazalo, 
da jih je 10 od teh zmožno opravljati zastavljene naloge, vendar z omejitvami. 
 
Zaradi ugotavljanja stopnje invalidnosti sta se invalidske komisije na Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v Kopru udeležila 2 zaposlena. Enemu je bila potrjena III. stopnja 
invalidnosti in s tem pravica do krajšega delovnega časa, medtem ko drugemu delavcu 
invalidnosti niso priznali, saj zdravljenje še poteka. 
 
 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

V letu 2008 smo se udeležili različnih športnih tekmovanj, ki jih je organizirala policija v okviru 
svojih programov. Poleg teh smo organizirali tudi tekmovanje med enotami PU Koper za 
pokal direktorja, in sicer v štirih športnih panogah. Rezultati na tekmovanjih so bili v 
primerjavi z letom 2007 boljši. 
 
V letu 2008 smo izvedli dve redni vaji v streljanju, med drugim tudi kot segment celovitega 
Programa preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti 
policistov. Pri slednjem so vsi policisti preizkus uspešno opravili. 
 
V jesenskem času smo izvedli tudi usposabljanje pomožnih policistov. 
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Tri delavce smo napotili na izobraževanje v zunanje izobraževalne institucije in štiri na 
nadaljnje izobraževanje na Višjo policijsko šolo. 
 
V letu 2008 smo se udeležili vseh usposabljanj, ki smo jih načrtovali na PU Koper oziroma so 
bila načrtovana z načrtom dela policije. 
 
 
2.2.12 Finančno - materialne zadeve 

Z internim finančnim načrtom za leto 2008 nam je bilo za redne materialne izdatke dodeljeno 
1.252.900 evrov, kar je 5,5% manj kot v primerjavi z letom 2007. 
 
Tekom leta 2008 smo se srečevali s pomanjkanjem finančnih sredstev, kar je povzročilo 
neredno plačevanje zapadlih obveznosti. Vzrok je bil predvsem v prenosu obveznosti iz leta 
2007, ki so nastale zaradi selitev. Tako smo morali dodeljena finančna sredstva tekom leta 
prerazporejati. Ob koncu leta so nam bila na vseh proračunskih postavkah odobrena in 
dodeljena finančna sredstva v višini dejanske porabe. 
 
Poraba za redne materialne izdatke za leto 2008 je na koncu znašala 1.581.283 evrov, kar je 
za 26,2% več od začetno dodeljenih sredstev. Na postavki mejni prehodi na zunanji meji je 
končna poraba znašala 164.319 evrov, na postavki posebna sredstva za nadzor prometa 
59.058 evrov, na postavki posebna sredstva za kriminalistično dejavnost pa 43.151 evrov. 
 
V okviru lastne dejavnosti smo konec leta nakazali 14.000 evrov za nakup delilnega pulta v 
Domu Policije Koper, 4.972,72 evrov smo namenili za plačilo računov v letu 2009, 6.107,22 
evrov pa je bilo odvedeno v proračun kot presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008. 
 
Ministrstvu za javno upravo smo odstopili 10 objektov za opravljanje mejne kontrole na meji z 
Republiko Italijo, medtem ko smo Občini Piran predali objekt bivše Policijske postaje Piran in 
bližnjega samskega doma. Opravljana je bila prenova objekta na Krvavem potoku, kjer ima 
sedež novo ustanovljena enota Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper. Na mejnem 
prehodu Sočerga smo s postavitvijo dodatnih zabojnikov zagotovili namestitev pomočnikov 
komandirja. 
 
Glede na to, da smo ugotovili, da so bili prostori Operativno komunikacijskega centra PU 
Koper povsem neprimerni, smo s pomočjo Generalne policijske uprave zagotovili najem 
novih prostorov v objektu Gasilske brigade Koper. Sklenjena je bila najemna pogodba ter 
opravljena nujna investicijska dela za nemoteno delo. 
 
Sestavljen je bil seznam prosilcev za dodelitev službenih stanovanj. Ob koncu leta 2008 so 
bila na razpolago štiri službena stanovanja, in sicer tri na območju Sežane in eno v Izoli. 
 
V letu 2008 so bili s službenimi vozili delavci policije udeleženi v 120 prometnih nesrečah, 
kar je 12,6% več kot v letu 2007. V 90 primerih je bila krivda za prometno nesrečo na strani 
naših delavcev, vendar pa v vseh teh primerih ni bilo ugotovljeno, da bi bilo to storjeno iz 
hude malomarnosti ali z naklepom povzročitve materialne škode. 
 
  
2.2.13 Mednarodno sodelovanje 

V letu 2008 smo na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete v okviru 
maloobmejnega sodelovanja z italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi organi sodelovali zelo 
dobro. Najbolj pogosta oblika sodelovanja je bila uspešna izmenjava operativnih informacij in 
podatkov. Poglobljeno je bilo tudi sodelovanje in koordinacija operacij pri uporabi prikritih 
preiskovalnih ukrepov pri odkrivanju kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s 
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prepovedanimi drogami, prepovedanega prehoda državne meje ter pri preiskovanju 
premoženjskih kaznivih dejanj. Pri preiskovanju premoženjske kriminalitete je bilo 
sodelovanje s sosednjimi tujimi varnostnimi organi skoraj vsakodnevno, še posebej dobro je 
bilo sodelovanje na področju problematike ukradenih vozil, ropov in vlomov, tatvin 
izvenkrmnih motorjev in v zadnjem obdobju tudi na področju problematike varstva okolja. 
Vzpostavljeno je bilo tesnejše sodelovanje na področju preiskovanja gospodarske 
kriminalitete, predvsem pa na področju preiskovanja tihotapstva trošarinskega blaga.  
 
Pri nadzoru državne meje smo intenzivno sodelovali s hrvaškimi varnostnimi organi oz. s 
policijsko upravo iz Pulja. Izvedli smo mesečne delovne sestanke, kjer smo govorili 
predvsem o aktualni problematiki ilegalnih prehodov čez državno mejo, o izvajanju določb 
dvostranske pogodbe o vračanju oseb, o problematiki na mejnih prehodih, izvajanju 
Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju ter delovanju mešanih slovensko-hrvaških 
patrulj. Tedensko smo si izmenjevali podatke o strukturi obravnavanih ilegalnih migrantov. 
 
Sodelovali smo tudi s predstavniki mejne policije iz Trsta, predvsem pri usklajevanju 
postopkov pri vračanju tujcev na podlagi bilateralnega sporazuma o vračanju. 
 
Policijski inšpektor je sodeloval tudi pri izvedbi projekta vzpostavitve evropske mreže 
policijskih patrulj v Sredozemskem morju, ki je potekalo 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 redno sodelovale s pristojnimi enotami iz 
sosednjih držav. 
 
Zaradi specifičnosti območja Policijske uprave Koper smo v letu 2008 pričeli z intenzivnim 
operativnim sodelovanjem s predstavniki italijanskih in hrvaških varnostnih organov na 
področju notranje-zaščitnih pojavov. Rezultate tega sodelovanja ocenjujemo kot zelo dobre 
in korektne. 
 
 
2.2.14 Odnosi z javnostjo 

Na PU Koper smo sodelovali z vsemi lokalnimi in regionalnimi novinarji, ki jih je iz leta v leto 
več glede na statistične podatke, saj se število novinarskih vprašanj iz leta v leto povečuje. S 
pomočjo lokalnih novinarjev smo poskušali oblikovati podobo in povečati ugled policistov. 
Prav tako smo se dnevno trudili občane seznanjati s policijskim delom na terenu. Skušali 
smo biti čim bolj iskreni in odprti do vseh tistih, ki so si želeli z nami sodelovati. 
 
V preteklem letu so kadrovske spremembe zajele tudi to področje, saj sta bila zamenjana 
direktor uprave in vodja kriminalistične policije. Medije smo neprestano obveščali o odmevnih 
dogodkih in podajali izjave na samih krajih dogodkov. O preostalih dogodkih smo jih 
obveščali s pomočjo obvestil za javnost.  
 
Veliko pozornost smo posvetili preventivnim aktivnostim, ki so imele izjemno velik odmev 
tako med novinarji kot tudi v širši javnosti. Veliko vlogo sta odigrali Odprti telefon, ki je vsak 
mesec obravnaval drugo tematiko in Zapelji me varno, preventivna akcija za večjo prometno 
varnost, v kateri je sodelovalo večje število institucij s celotnega območja naše policijske 
uprave. Nenazadnje je bila odmevna tudi akcija, naslovljena Varnost na plažah, ki je požela 
izjemen pozitiven učinek. Rezultati so bili vidni na osnovi raziskav javnega mnenja in na 
osnovi statističnih rezultatih, kajti v poletnem času je bilo zaznati manjše število tatvin 
predmetov na plažah zaradi predhodno omenjenih preventivnih aktivnosti. Javnosti smo 
neprestano posredovali podatke o raziskanih kaznivih dejanjih, prijetih organiziranih 
kriminalnih skupinah in druge, za javnost pomembne informacije. 
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2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot 

Posebna policijska enota je bila 13 (10) krat aktivirana za opravljanje nalog v sestavu I. in 15 
(18) krat v sestavu II. Aktiviranja v sestavu I so v večini potekala zaradi opravljanja nalog na 
območju PU Koper (športne prireditve, varovanje oseb in objektov ter pomoč pri odpravi 
posledic naravne ujme), po sestavu II pa v glavnem na območju drugih PU (Maribor, Kranj, 
Krško in Ljubljana). Za izvedbo določenih nalog je bila enota nekajkrat sklicana le po 
posameznih oddelkih za pomoč pri izvedbi postopkov na območju PU Koper. 

 
Vodniki službenih psov so evidentirali 95 primerov uporabe službenega psa v različnih 
dogodkih, in sicer 84 primerov iskanja ljudi, 5 primerov za preventivno delovanje in 12 
primerov, ko je bil službeni pes uporabljen kot prisilno sredstvo. Z njihovo pomočjo je bilo 
prijetih 24 oseb in najdenih 14 predmetov. 
 
Policist je s pomočjo policijskega psa odkril tudi 1.925 g konoplje, 471 g heroina, 320 kg 
kokaina in 260 litrov tekočine, v kateri se je nahajal kokain. 
 
 
 
 

        Božidar ŠTEMBERGER 
 

DIREKTOR POLICIJSKE UPRAVE 
          POLICIJSKI SVETNIK 

 
 
 
 
PRILOGA: STATISTIČNA PRILOGA 
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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 3.613 3.768 3.620 3.471 3.450
Št. preiskanih kaznivih dejanj 1.903 1.777 1.578 1.538 1.591
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 52,7 47,2 43,6 44,3 46,1
Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 567 599 563 559 632
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v %) 15,7 15,9 15,6 16,1 18,3

 
 
 

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 15 - … 15 - 100,0 - 14 - 93,3 -
PMP Sečovlje 10 33 … 10 33 100,0 100,0 10 33 100,0 100,0
PMP Sočerga 15 6 … 14 5 93,3 83,3 15 6 100,0 100,0
PP Izola 430 443 3,0 155 190 36,0 42,9 23 49 5,3 11,1
PP Koper 1.491 1.242 -16,7 696 510 46,7 41,1 161 104 10,8 8,4
PP Kozina 126 92 -27,0 43 46 34,1 50,0 27 30 21,4 32,6
PP Piran 671 804 19,8 237 254 35,3 31,6 75 83 11,2 10,3
PP Sežana 433 437 0,9 139 184 32,1 42,1 74 86 17,1 19,7
PPIU Koper - 34 … - 32 - 94,1 - 34 - 100,0
PPOP Koper - 7 … - 5 - 71,4 - 4 - 57,1
SKP Koper 268 349 30,2 219 331 81,7 94,8 151 202 56,3 57,9
SD Koper 12 3 … 10 1 83,3 33,3 9 1 75,0 33,3
Skupaj 3.471 3.450 -0,6 1.538 1.591 44,3 46,1 559 632 16,1 18,3
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Struktura ovadenih oseb 

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

Porast/upad 
(v %) 

Spol – skupaj 942 100,0 917 100,0 -2,7
   moški 826 87,7 799 87,1 -3,3
   ženski 116 12,3 118 12,9 1,7
Starost – skupaj 942 100,0 917 100,0 -2,7
   14 do 17 let 64 6,8 55 6,0 -14,1
   18 do 20 let 72 7,6 66 7,2 -8,3
   21 do 30 let 298 31,6 276 30,1 -7,4
   31 do 40 let 223 23,7 201 21,9 -9,9
   41 do 50 let 148 15,7 167 18,2 12,8
   51 let in več 133 14,1 150 16,4 12,8
   neznano 4 0,4 2 0,2 …
Državljanstvo – skupaj 942 100,0 917 100,0 -2,7
   Bosna in Hercegovina 44 4,7 41 4,5 -6,8
   Hrvaška 30 3,2 29 3,2 -3,3
   Italija 25 2,7 38 4,1 52,0
   Romunija 12 1,3 30 3,3 …
   Slovenije 733 77,8 679 74,0 -7,4
   druge države 98 10,4 100 10,9 2,0
Pravne osebe 2 100,0 11 100,0 …

 
 

Vrste kriminalitete 

Vrsta kriminalitete 2004 2005 2006 2007 2008 
Celotna 3.613 3.768 3.620 3.471 3.450
   Splošna 3.495 3.637 3.456 3.377 3.268
   Gospodarska 118 131 164 94 182
Organizirana 32 40 48 25 99
Mladoletniška 235 196 99 87 55

 
 

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 5 1 … 4 1 80,0 100,0
   dokončan 2 - … 1 - 50,0 …
   poskus 3 1 … 3 1 100,0 100,0
Posebno huda telesna poškodba 5 1 … 5 1 100,0 100,0
Huda telesna poškodba 22 12 … 16 9 72,7 75,0
Lahka telesna poškodba 54 47 -13,0 46 38 85,2 80,9
Druga k. d. zoper življenje in telo 11 13 … 11 13 100,0 100,0
Skupaj 97 74 -23,7 82 62 84,5 83,8
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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 10 4 … 9 3 90,0 75,0
   dokončano 9 3 … 8 3 88,9 100,0
   poskus 1 1 … 1 - 100,0 0,0
Spolno nasilje 2 4 … 2 3 100,0 75,0
Kršitev sp. ned. z zlor. položaja 2 - … 2 - 100,0 …
Sp. napad na os. ml. od 15 let 11 7 … 10 7 90,9 100,0
Prikazovanje, izdelava, posest 
in posred. pornogr. gradiva 2 - … 2 - 100,0 …

Druga k. d. zoper sp. ned. 3 6 … 3 5 100,0 83,3
Skupaj 30 21 … 28 18 93,3 85,7

 
 

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 214 199 -7,0 59 41 27,6 20,6
Tatvina - skupaj 1.804 1.771 -1,8 491 486 27,2 27,4
   vlom 696 552 -20,7 228 174 32,8 31,5
   drzna tatvina 42 55 31,0 23 36 54,8 65,5
   tatvina motornega vozila 44 44 0,0 8 22 18,2 50,0
   druge tatvine 1.022 1.120 9,6 232 254 22,7 22,7
Rop 4 15 … 3 11 75,0 73,3
Roparska tatvina 1 7 … - 6 0,0 85,7
Zatajitev 56 80 42,9 17 31 30,4 38,8
Klasična goljufija 163 67 -58,9 151 58 92,6 86,6
Požig 4 1 … 1 1 25,0 100,0
Druga k. d. zoper premoženje 83 130 56,6 63 119 75,9 91,5
Skupaj 2.329 2.270 -2,5 785 753 33,7 33,2

* 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 
Kazniva dejanja 2007 2008 
Lahka telesna poškodba  4 2 
Huda telesna poškodba  - 2 
Posilstvo  - 1 
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let  - 1 
Neupravičena proizvodnja in promet s prep. drogami... 3 3 
Omogočanje uživanja prepovedanih drog...  - 2 
Tatvina  30 12 
Velika tatvina  12 3 
Rop  - 2 
Goljufija  1 - 
Izsiljevanje  2 1 
Druga k. d. mladoletnikov  35 26 
Skupaj 87 55 
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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 … 0,3 0,6 …
Oderuštvo  2 - … 4,3 - …
Lažni stečaj  2 1 … - 17,4 …
Uporaba ponarejene bančne, kreditne ali 
druge kartice  - 1 … - - …

Poslovna goljufija  15 10 … 350,9 74,6 …
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin  10 50 400,0 - - …
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti  11 14 … 272,2 9115,5 …

Poneverba in neupravičena uporaba tujega 
premoženja  13 17 … 20,5 895,2 …

Pranje denarja  - 2 … - - …
Izdaja nekritega čeka in zloraba bančne ali 
kreditne kartice 6 1 … 17,0 0,4 …

Davčna zatajitev  9 30 … 193,3 1123,4 …
Druga k. d. gospodarske kriminalitete  23 54 134,8 341,1 50,5 …
Skupaj 94 182 93,6 1199,7 11277,6 840,0

 
 

Kazniva dejanja organizirane kriminalitete 

Št. kaznivih dejanj 
Kaznivo dejanje 2007 2008 
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države  13 2 
Ponarejanje denarja  - 14 
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov - 2 
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog 

4 10 

Tatvina  1 1 
Velika tatvina  2 23 
Rop  1 - 
Goljufija  1 - 
Druga kazniva dejanja organizirane kriminalitete  3 47 
Skupaj 25 99 
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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 2 … 1 4 …

Vdor v računalniški sistem 2 1 … - 3 …

Računalniška kriminaliteta  

Skupaj 3 3 … 1 7 …
Neupravičena proizvodnja 
in promet s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in 
predhodnimi sestavinami 
za izdelavo prepovedanih 
drog 

81 94 16,0 95 114 20,0

Omogočanje uživanja 
prepovedanih drog ali 
nedovoljenih snovi v 
športu  

8 18 … 5 16 …

Zloraba prepovedanih 
drog  

Skupaj 89 112 25,8 100 130 30,0
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
eksploziva 12 11 … 14 12 …

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države  35 13 … 70 9 -87,1
Ponarejanje denarja  312 290 -7,1 8 34 …

Zloraba prostitucije 1 3 … 1 4 …Zloraba prostitucije in 
trgovina z ljudmi  Skupaj 1 3 … 1 4 …

Kršitev proste odločitve 
volivcev - 1 … - 1 …

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

Korupcijska kazniva 
dejanja  

Skupaj 1 2 … 1 2 …
Tihotapstvo  2 5 … 3 16 …

Izsiljevanje 14 17 … 15 20 …
Ogrožanje varnosti 112 154 37,5 118 159 34,7
Povzročitev splošne 
nevarnosti 12 10 … 14 11 …

Protipravni odvzem 
prostosti 1 6 … - 7 …

Druge oblike ogrožanja 
varnosti  

Skupaj 139 187 34,5 147 197 34,0
 

 
Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 

 2007 2008 
Porast/upad

(v %) 
Št. ogledov kraja kaznivega dejanja 718 718 0,0
Št. hišnih preiskav 168 219 30,4
Št. osebnih preiskav 24 26 8,3
Št. zasegov predmetov 1.084 1.139 5,1
Št. policijskih zaslišanj 32 58 81,3
Št. prikritih preiskovalnih ukrepov 94 40 -57,4
Št. oseb, zoper katere so bili odrejeni prikriti preisk. ukrepi 33 113 242,4
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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* 2.027 1.685 1.753 2.043 2.247
Št. kršitev drugih predpisov** 2.138 1.881 1.700 1.408 3.161
Skupaj 4.175 3.566 3.453 3.451 5.408

* 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. 
*** Podatki za leto 2004 so bili zbrani na drugačen način, kot je to določeno z metodološkim navodilom. 
 

 

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 - … 38 - … 39 - …
PMP Sečovlje 1 1 0,0 262 1.165 344,7 263 1.166 343,3
PMP Sočerga 1 1 0,0 132 126 -4,5 133 127 -4,5
PP Izola 324 365 12,7 119 211 77,3 443 576 30,0
PP Koper 917 1.115 21,6 281 376 33,8 1.198 1.491 24,5
PP Kozina 49 53 8,2 163 82 -49,7 212 135 -36,3
PP Piran 563 535 -5,0 261 204 -21,8 824 739 -10,3
PP Sežana 176 160 -9,1 86 83 -3,5 262 243 -7,3
PPIU Koper - 2 … 1 813 … 1 815 …
PPOP Koper 1 5 … 53 88 66,0 54 93 72,2
PPP Koper 10 10 0,0 8 11 … 18 21 …
SKP Koper - - … 4 2 … 4 2 …
Skupaj 2.043 2.247 10,0 1.408 3.161 124,5 3.451 5.408 56,7

* 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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Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 

Število kršiteljev 
 2007 2008 
Spol 
   moški 2.165 2.767
   ženski 263 428
   neznano* 458 942
Starost 
   14 do 17 let 60 59
   18 do 24 let 689 789
   25 do 34 let 733 980
   35 do 44 let 384 606
   45 do 54 let 347 461
   55 do 64 let 141 210
   65 let in več 73 88
   neznana* 459 944
Državljanstvo 
   slovensko 1.687 1.927
   tuje 729 1.266
   neznano* 470 944
Pravne osebe 27 26

* Zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več 
evidentiranja osebnih podatkov o opozorjenih osebah.  

 
 

Kršitve zakonov o javnem redu in miru* 

Št. kršitev 
Kršitve 2007 2008 
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu  281 275
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje 426 497
Nedostojno vedenje do uradne osebe  204 257
Nasilje v družini  278 265
Motenje nočnega miru s hrupom  71 100
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati  120 143
Neupoštevanje odredbe uradne osebe  245 323
Prenočevanje na javnih krajih  21 19
Druge kršitve  397 368
Skupaj 2.043 2.247

* 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. 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 

Št. kršitev 
Predpisi 2007 2008 

Porast/upad
(v %) 

Zakon o tujcih  544 1.795 230,0
Zakon o nadzoru državne meje  304 577 89,8
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 255 300 17,6
Zakon o osebni izkaznici  17 50 194,1
Zakon o prijavi prebivališča  28 139 396,4
Zakon o zaščiti živali  87 81 -6,9
Zakon o orožju  59 59 0,0
Zakon o javnih zbiranjih  33 70 112,1
Zakon o omejevanju porabe alkohola  30 9 …
Zakon o zasebnem varovanju  6 5 …
Zakon o osebnem imenu  7 10 …
Drugi predpisi  38 66 73,7
Skupaj 1.408 3.161 124,5

 
 

Zaseženo in najdeno orožje 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje 
Vrsta orožja Merska enota 2007 2008 2007 2008 
Plinsko orožje  kosi  5 2 - -
Hladno orožje  kosi  49 56 - -
Lovsko orožje  kosi  1 1 - -
Zračno orožje  kosi  - 3 - -
Pištola  kosi  8 2 1 -
Puška  kosi  2 2 - -
Drugo orožje  kosi  1 - - -
Del orožja  kosi  2 8 - -
Bomba  kosi  - 2 7 2
Ostro strelivo  kosi  900 361 14 -
Lovsko strelivo  kosi  110 299 - -
Plinsko strelivo  kosi  10 68 - -
Eksploziv  grami  2.420 - - -
Vžigalnik  kosi  - 2 - 3
Vžigalna vrvica  metri  10 - - -
Minsko-eksplozivno sredstvo kosi  8 - 4 17

*Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivih dejanj ali prekrška. 
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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 190 145 80 834 226 553 61 95 557 1.627
Plačilni nalog 1.081 1.144 140 815 34 16 137 274 1.392 2.249
Posebni plačilni nalog** 571 846 297 136 42 3 14 15 924 1.000
Odločba v hitrem 
postopku 33 54 - - 2 4 311 383 346 441

Obdolžilni predlog 168 58 27 10 1 37 22 232 91
Predlog drugemu 
prekrškovnemu organu - - - - - - 189 303 189 303

* 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. 
 
 

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 84 93 3 8 8 1 4 18 99 120

Zahteva za sodno varstvo zaradi 
odločbe v hitrem postopku 37 19 - - - - 7 6 44 25

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega naloga** 60 86 - 1 - - 1 2 61 89

Predlog za uklonilni zapor 16 5 - - - - 13 70 29 75
* 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. 
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Ukrepi policistov zaradi prekrškov 

Vrsta ukrepa 2007 2008 
Št. pridržanih oseb*  
   pridržane do 48 ur (43/2 čl. ZPol)** 414 183
   pridržane do 24 ur (43/1 čl. ZPol) 16 6
   pridržane s privedbo (110/2 čl. ZP-1) 11 4
   pridržane do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 325 324
   pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve strokovnega pregleda  
(238.b čl. ZVCP-1E) - 523

   Privedene na sodišče (110/1 čl. ZP-1) 21 5
Št. opravljenih preiskav  
   hišne 6 2
Št. privedb z odredbo  
   na sodišče 177 164
   inšpekcijskim službam 2 1
   drugim upravičencem 7 2
Št. drugih ukrepov  
   neuspešne hišne preiskave*** - 3
   intervencije**** 2.358 2.757
   prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 37 29

* 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.). 
 

Nesreče in drugi dogodki 

Vrsta dogodka 2007 2008 
Onesnaženje in ogrožanje okolja  3 1 
Nesreče na vodah  1 2 
Utopitve  1 3 
Nesreče in izredni dogodki v železniškem prometu 2 1 
Samomori  14 10 
Poskusi samomora  7 15 
Požari  49 26 
Delovne nesreče  25 17 
Iskanje pogrešanih oseb  1 1 

* V skladu z določili Zakona o varnosti za smučiščih je upravljavec smučišča dolžan 
obveščati policijo samo o tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno 
poškodovani ali je nastopila smrt. V število so vštete tudi nesreče na smučiščih z 
lahkimi telesnimi poškodbami, o katerih je bila policija obveščena. 

 
Pomoč policije drugim upravičencem 

Št. pomoči 
Upravičenci 2007 2008 

Porast/upad 
(v%) 

Zdravstvene ustanove 7 7 0,0 
Sodišča 9 1 … 
Inšpekcijske službe 4 8 … 
Centri za socialno delo - 3 … 
Drugi upravičenci 7 5 … 
Skupaj 27 24 -11,1 
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa  

Št. kršitev 
Predpisi 2007 2008 

Porast/upad 
(v%) 

Zakon o varnosti cestnega prometa 20.679 23.133 11,9 
Zakon o delov. času in obveznih počitkih ...* 33 24 -27,3 
Zakon o prevozih v cestnem prometu 11 6 … 
Zakon o javnih cestah - 91 … 
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 2 - … 
Skupaj 20.725 23.254 12,2 

 
 

Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 

Št. kršitev 
Postopek 2007 2008 
Opozorilo 2.624 1.997 
Plačilni nalog 15.660 18.738 
Posebni plačilni nalog* 345 661 
Izdaja odločbe v hitrem postopku 18 59 
Obdolžilni predlog 2.075 1.799 
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. 

 
 

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 388 466 
Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem postopku 5 10 
Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga* 28 37 
Predlog za uklonilni zapor 6 2 

* 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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Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

Vrsta ukrepa 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Št. odrejenih alkotestov 8.145 10.475 28,6
   pozitiven 1.298 1.426 9,9
   negativen 6.730 8.969 33,3
   odklonjen 116 78 -32,8
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 199 150 -24,6
   pozitiven 50 37 -26,0
   negativen 76 68 -10,5
   odklonjen 63 29 -54,0
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 196 208 6,1
   pozitiven 44 58 31,8
   negativen 71 79 11,3
   odklonjen 73 57 -21,9
Št. pridržanj 24 541 2154,2
   po ZVCP-1E - 523 …
   po ZP-1 24 18 …
Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 1.000 998 -0,2
Št. zasegov motornih vozil 6 18 …
   po ZVCP-1E - 6 …
   po ZP-1 6 12 …
Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih 7 3 …

 
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 2.297 13 527 1.757 14 94 645
2005 1.816 11 526 1.279 11 116 570
2006 1.672 21 466 1.185 23 92 579
2007 1.692 14 409 1.269 15 100 423
2008 1.349 8 377 964 9 63 398
Porast/upad 
2007/2008 (v %) -20,3 … -7,8 -24,0 … -37,0 -5,9
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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 253 1 48 204 2 17 52PP Izola 
2008 158 1 52 105 1 11 58
2007 744 5 171 568 5 37 177PP Koper 
2008 611 5 141 465 6 19 158
2007 88 2 29 57 2 8 27PP Kozina 
2008 60 - 23 37 - 4 23
2007 249 2 65 182 2 19 65PP Piran 
2008 237 - 65 172 - 11 63
2007 358 4 96 258 4 19 102PP Sežana 
2008 283 2 96 185 2 18 96
2007 1.692 14 409 1.269 15 100 423Skupaj 
2008 1.349 8 377 964 9 63 398

 
 

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 14 8 6 2 42,9 25,0 0,89 1,78
S telesno poškodbo 405 360 55 47 13,6 13,1 1,20 1,41
Z materialno škodo 1.173 924 119 97 10,1 10,5 1,38 1,42
Skupaj 1.592 1.292 180 146 11,3 11,3 1,31 1,42

 
 

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  9 3 39 19 124 110
Nepravilna stran/smer  1 2 29 11 79 88
Neupoštevanje prednosti  1 3 12 16 76 85
Nepravilno prehitevanje  2 - 6 7 28 15
Nepravilni premiki z vozilom  - 1 2 2 28 26
Neustrezna varnostna razdalja - - 3 3 51 39
Nepravilno ravnanje pešcev  - - 5 3 4 3

 
 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 

Potniki po vrstah mejnih prehodov 

Vrste mejnih prehodov 
Št. potnikov

2008 
Kopenski 12.625.678
Zračni 3.621
Morski 162.895
Skupaj 12.792.194
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Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 

Št. oseb 
Državljanstvo 2007 2008 
Čile  1 5
Črna Gora  8 4
Bosna In Hercegovina  240 31
Hrvaška  315 279
Makedonija  253 17
Ruska Federacija  67 50
Srbija  478 31
Turčija  65 9
Ukrajina  232 9
Združene Države  14 10
Druge države  1.069 26
Skupaj 2.742 471

 
 

Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 

 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Ponarejeni in prenarejeni potni listi  10 8 … 
Ponarejene in prenarejene osebne izkaznice  9 8 … 
Ponarejena in prenarejena bivalna in delovna 
dovoljenja 5 3 … 
Ponarejena in prenarejena vozniška dovoljenja  20 4 … 
Ponarejeni in prenarejeni žigi mejne kotrole  - 1 … 
Ponarejena in prenarejena prometna dovoljenja  5 - … 
Ponarejene in prenarejene ostale listine  10 4 … 
Uporaba tuje potne listine  - 1 … 
Skupaj  59 29 -50,8 

 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 

Št. oseb 
Državljanstvo 2007 2008 
Češka Republika  - 1 
Bosna in Hercegovina  3 3 
Brazilija  - 1 
Hrvaška  2 8 
Italija  6 5 
Nemčija  1 1 
Slovenije  3 1 
Srbija  8 1 
Druge države  19 2 
Skupaj  42 23 
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Nedovoljeni prehodi čez državno mejo  

992
1193

1037

531

212

0

500

1000

1500

2004 2005 2006 2007 2008
 

 
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 

Št. oseb 
Državljanstvo 2007 2008 
Črna Gora  7 3 
Albanija  129 9 
Bosna in Hercegovina  45 26 
Hrvaška  18 9 
Indija  3 16 
Kosovo  - 29 
Makedonija  39 16 
Moldavija, Republika  4 4 
Srbija  205 46 
Turčija  22 33 
Druge države  59 21 
Skupaj  531 212 

 
 

Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 

Št. oseb 
Državljanstvo 2007 2008 
Bosna in Hercegovina  3 10 
Hrvaška  2 22 
Iran  - 2 
Italija  - 1 
Koreja, Republika  - 3 
Kosovo  - 4 
Makedonija  1 5 
Srbija  3 8 
Ukrajina  2 9 
Združene Države  - 2 
Druge države  5 9 
Skupaj  16 75 
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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.). 

 

OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 
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Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih postajah 

Vsi interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss) 
Enota 2007 2008 2007 2008 
PP Koper 16:06 16:18 10:29 09:20 
PP Izola 12:51 13:06 07:29 08:51 
PP Piran 14:08 15:28 08:12 09:11 
PP Sežana 18:56 18:01 15:31 12:48 
PP Kozina 13:43 13:19 07:58 08:35 
PPP Koper 13:37 13:43 10:01 09:14 
PU Koper 15:28 15:44 10:12 09:36 

 
 

FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 

Zaprosila za preiskave  

Št. zaprosil 
Laboratorij 2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Fizikalni 6 53 783,3 
Kemijski 12 452 3.666,7 
Biološki - 152 … 
Za dokumente in NAC/CNAC 14 66 371,4 
Daktiloskopski 59 141 139,0 
Skupaj 91 864 849,5 

 
 

NADZORNA DEJAVNOST 

Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot  

Nadzori nad delom delavcev PP 
Enota Splošni Strokovni Ponovni 
PP Piran - 4 - 
PP Izola - 4 - 
PP Koper - 2 - 
PP Kozina - 2 - 
PP Sežana - 1 - 
PMP Sečovlje - 1 - 
PMP Sočerga - 2 - 
PPOP Koper 1 1 - 
PPP Koper - 1 - 
PPIU Koper - 2 - 
SD PU - 1 - 
SKP PU - 1 - 
SUP PU - 1 - 
OKC PU - 1 - 
SOP PU - 1 - 
Skupaj 1 25 - 
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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 1.520 2.772 82,4 
Zakon o nadzoru državne meje 1.193 1.554 30,3 

 
 

Osebe, privedene na sodišče  

Št. oseb 
 2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj 1 2 … 
Storilci prekrškov 28 8 … 
Skupaj 20 10 … 

 
 

Pridržane osebe 

Št. oseb 
Čas pridržanja 2007 2008 

Porast/upad 
(v %) 

Do 24 ur (43/1 ZPol) 16 6 … 
Do 48 ur (43/2 ZPol) 414 183 -55,8 
Do 12 ur (110/2 ZP-1) 11 4 … 
Do 12 ur (109/2 ZP-1) 325 324 -0,3 
Od 6 do 12 ur (ZVCP-1E) - 523 … 
Do 6 ur (157/2 ZKP) 216 296 37,0 
Do 48 ur (157/2 ZKP) 203 184 -9,4 
Skupaj 1.185 1.520 28,3 

 
 

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

Vrsta prisilnega sredstva 2007 2008 
Sredstva za vklepanje in vezanje  215 265 
Plinski razpršilec  8 13 
Fizična sila  224 297 
Palica  3 1 
Službeni pes  3 12 
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev 2 - 
Opozorilni strel  1 - 
Skupaj  456 588 

 
 

Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 

Št. policistov Št. kršiteljev* 
 2007 2008 2007 2008 
Vidni zunanji znaki** 2 2 20 35 
Lahka telesna poškodba 2 3 5 7 
Skupaj 4 5 25 42 
* Osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba. 

 
 

Grožnje policistom 

Št. groženj 
Stopnja ogroženosti 2007 2008 
Majhna - 1
Velika 1 -
Skupaj 1 1

 
 

Kazniva dejanja napadov na policiste 

 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Št. kaznivih dejanj (302, 303, 304 in 305 čl. KZ) 20 7 … 
Št. napadenih policistov 27 11 … 
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REŠEVANJE PRITOŽB 

Pritožbe zoper policiste 

 2007 2008 
Porast/upad 

(v %) 
Št. sprejetih pritožb 47 57 21,3 

nerešene pritožbe 4 6 … 
rešene pritožbe 43 51 18,6 

Št. pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske enote 14 23 64,3 
uspešno zaključen postopek 9 9 … 
neuspešno zaključen postopek 5 14 … 
delež neuspešno zaključenih (v %) 35,7 60,9 … 
ravnanje, skladno s predpisi 9 16 … 
ravnanje, neskladno s predpisi 3 1 … 
delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %) 25,0 5,9 … 
ni ocene 2 6 … 

Št. zavrženih pritožb 7 5 … 
Št. pritožb s predčasno zaključenim postopkom 16 12 … 
Št. pritožb, obravnavanih na seji senata 11 25 … 

neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote 5 14 … 
sum storitve kaznivega dejanja 6 11 … 
utemeljene 3 5 … 
neutemeljene 6 19 … 
delež utemeljenih (v %) 33,3 20,8 … 
ni ocene 2 1 … 

 
 

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 

PP Koper 3 3 
PP Kozina 2 2 
PP Sežana 1 1 
SKP Koper 1 - 
SD Koper 6 6 
Skupaj 13 12 

*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. 
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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 1 1 3
SD - 7 5 12 - 7 4 11
SUP 29 - 2 31 23 - 2 25
SKP - 59 4 63 - 48 5 53
OKC 7 19 1 27 4 18 1 23
SOP - 8 54 62 - 7 50 57
Skupaj NOE 37 95 67 199 28 81 63 172
PP Koper 170 - 9 179 135 - 10 145
PP Piran 73 - 6 79 60 - 6 66
PP Izola 26 - 2 28 23 - 2 25
PP Kozina 31 - 3 34 29 - 3 32
PP Sežana 36 - 5 41 26 - 5 31
PPP Koper 38 - 5 43 24 - 6 30
PMP Sečovlje 81 - 3 84 67 - 3 70
PMP Sočerga 68 - 3 71 58 - 2 60
PPOP Koper 68 - 4 72 65 - 2 67
PPIU Koper 27 - 2 29 26 - 2 28
Skupaj PP 618 - 42 660 513 - 41 554
Skupaj 655 95 109 859 541 81 104 726

 
 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Delo na področju odnosov z javnostmi  

 2007 2008 
Porast/upad

(v %) 
Št. tiskovnih konferenc, kratkih sestankov (brifingi) in fototerminov 15 14 …
Št. sporočil, obvestil in informacij za javnost 453 459 1,3
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja novinarjev 948 1043 10,0
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja državljanov 45 46 2,2
Št. demantijev na prispevke v medijih - - …

 




