
Kriminalistična preiskava Policijske uprave Koper –  
informacija z novinarske konference 8. decembra 2009 

 
Javnost smo že julija letos obvestili, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije 
Policijske uprave Koper marca letos prejeli obvestilo ene od upravnih enot na območju 
PU Koper, da so pri pregledu arhivske dokumentacije ugotovili obstoj suma, da je njihova 
nekdanja uslužbenka nezakonito izdajala vozniška dovoljenja.  
 
Kriminalisti so takoj začeli s preiskavo in na upravni enoti zasegli sporne spise. Z njihovim 
pregledom so potrdili sume, da je 37-letna nekdanja referentka storila več kaznivih 
dejanj.  
 
Preiskavo so kriminalisti nato razširili na vse spise, ki jih je ta referentka vodila v minulih štirih 
letih in ugotovili, da je izdala najmanj 59 ponarejenih vozniških dovoljenj osebam s 
celotnega območja Slovenije, čeprav ti niso opravili vozniških izpitov v izpitnih centrih. V 
najmanj 49-tih primerih ji je pri ponarejanju vozniških dovoljenj pomagal 25-letni moški, 
doma z območja Kozine. 
 
S pregledom zasežene dokumentacije na upravni enoti in v več izpitnih centrih po Sloveniji, 
pregledom podatkov iz računalniških evidenc v informacijskem sistemu Ministrstva za 
notranje zadeve, na podlagi pridobljenih dokazov v hišnih preiskavah pri osumljencih ter z 
zbiranjem obvestil in izjav uporabnikov ponarejenih vozniških dovoljenj in drugih oseb so 
policisti ugotovili, da v celotni zadevi obstajajo utemeljeni sumi storitve 367 kaznivih 
dejanj, za katere je osumljenih 68 oseb iz celotne Slovenije, pretežno iz Primorske. Zoper 
vse osumljence smo podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, in sicer 
za: 
 
 44 kaznivih dejanj jemanja podkupnine (po 267. členu Kazenskega zakonika), 39 

kaznivih dejanj dajanja podkupnine (po 268. členu KZ), 108 kaznivih dejanj dajanja 
daril za nezakonito posredovanje (po 269. členu KZ oz. po 264. členu 264 KZ-1) ter 
kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje (po 263. členu 263 
KZ-1) oz. sprejemanje daril za nezakonito posredovanje (po 269. členu KZ); 

 
 59 kaznivih dejanj napada na informacijski sistem (po 221. členu KZ-1), 58 kaznivih 

dejanj ponarejanja listin (po 256. členu KZ), 59 kaznivih dejanj ponareditve ali 
uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva (po 259. členu KZ-1) ter 
pomoči pri navedenih kaznivih dejanjih.  

 
 
Večine teh kaznivih dejanj sta osumljena omenjena nekdanja referentka upravne enote 
in 25-letni moški z območja Kozine. Ostalih kaznivih dejanj pa so osumljeni uporabniki 
ponarejenih vozniških dovoljenj in osebe, ki so posredovale med uporabniki ponarejenih 
vozniških dovoljenj in referentko upravne enote. 
 
V kriminalistični preiskavi smo še ugotovili, da so osebe, ki so želele nezakonito pridobiti 
vozniško dovoljenje ali dodatno kategorijo za vožnjo vozil, preko svojih znancev in prijateljev 
navezale stike s posredniki. Ti so jim proti plačilu, ki je znašalo od nekaj 100 pa tudi do 
približno 16.000 evrov, priskrbeli nezakonito izdana vozniška dovoljenja.  
 
Te osebe niso opravljale vozniških izpitov v izpitnih centrih niti se niso zglasile na upravni 
enoti, so pa prejele vozniška dovoljenja, izdana na originalnih obrazcih, te listine so 
bile tudi vnesene v uradne evidence MNZ. Uporabniki ponarejenih vozniških dovoljenj so 
se za nezakonito pridobitev odločili zato, ker so vedeli, da bo nezakonito izdano vozniško 
dovoljenje izdala uradna oseba, da bo izdano na pravem obrazcu in da bo vpisano v uradne 
evidence. 



 
Uradna oseba, bivša referentka na upravni enoti, je za nezakonito izdana vozniška 
dovoljenja v vsaj 44 primerih prejela tudi podkupnino, ki ji jo je v večini primerov dal že 
omenjeni pomočnik, ki ji je tudi pomagal pri ponarejanju vozniških dovoljenj. V nekaj primerih 
pa so ji podkupnino izročili neposredno uporabniki ponarejenih vozniških dovoljenj.  
 
Policisti so ugotovili, da so uporabniki nezakonito pridobljenih vozniških dovoljenj med leti 
2005 in 2009 za nezakonito pridobitev vozniških dovoljenj posrednikom in uradni osebi 
izročili več kot 60.000 evrov. 
 
Kljub številnim podanim kazenskim ovadbam v tej zadevi kriminalisti Sektorja kriminalistične 
policije na Policijski upravi Koper nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov, saj obstajajo 
sumi storitve še drugih kaznivih dejanj. 


