
Odkrili storilce oboroženega ropa v igralnem salonu na Škofijah - informacija z 
novinarske konference na Policijski upravi Koper 26. januarja 2010 

 
 
Marca lani, natančneje 12. marca 2009 ob 8.23, je uslužbenec igralnega salona Karnevale iz 
Škofij po telefonu poklical Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper in 
naznanil, da so bili njihovi uslužbenci žrtve dveh neznanih roparjev, ki so iz igralnega salona 
ukradli večjo količino gotovine. 
 
Po prejetem obvestilu so na kraj dogodka odhiteli policisti in kriminalisti, ki so pri ogledu kraja 
in z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta okoli 8. ure v igralni salon vstopila neznana 
moška, ki sta na glavah nosila motoristični čeladi. Napadla sta uslužbenca igralnega 
salona, in sicer v prostorih števnice denarja, kjer sta mu zagrozila s strelnim orožjem in 
mu odvzela večjo količino gotovine, okoli 70.000 evrov. Med ropom sta roparja napadla 
še drugega uslužbenca igralnega salona, ki je prišel preverit, kdo je vstopil z motorističnima 
čeladama na glavi. Roparja sta uslužbenca obvladala z grožnjo z orožjem in ju zvezala z 
lepilnim trakom. Po dejanju sta se z motornim kolesom odpeljala v smeri proti Italiji.  
 
V dneh po dejanju so kriminalisti in policisti začeli z intenzivnim zbiranjem obvestil, pri čemer 
so se povezali tudi z italijanskimi in hrvaškimi varnostni organi. Izmenjava podatkov je 
potekala med celotno kriminalistično preiskavo. 
 
Pri ugotavljanju okoliščin storitve kaznivega dejanja so kriminalisti ugotovili, da sta morala 
roparja imeti določene t. i. notranje informacije oziroma informacije katerega od 
uslužbencev igralnega salona, saj sta očitno dobro poznala okoliščine štetja denarja, urnike 
posameznih opravil, razpored prostorov in sistem varovanja v igralnem salonu. 
 
Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da sta dejanja osumljena državljana Srbije, stara 25 in 
27 let, pri dejanju pa je bilo vpletenih še več oseb. 25-letni domačin, sicer uslužbenec 
igralnega salona Karneval, je priskrbel t. i. notranje informacije, medtem ko sta 25- in 29-
letna domačina k dejanju pritegnila 39-letnega državljana Srbije. Ta je storilcema zagotovil 
prevoz, saj sta v Slovenijo prišla ilegalno nekaj dni prej oziroma 6. marca 2009. Pri dejanju 
sta bila vpletena še domačina, stara 21 in 24 let, ki sta storilcema zagotovila motoristični 
čeladi, 39-letnemu Srbu pa osebni avtomobil. 
 
Med preiskavo so kriminalisti še ugotovili, da se vsi osumljenci ukvarjajo tudi s kaznivimi 
dejanji s področja zlorabe prepovedanih drog. 
 
Po zbranih materialnih in drugih dokazih za dokazovanje kaznivega dejanja oboroženega 
ropa osmim identificiranim storilcem so policisti in kriminalisti 20. januarja 2010 izvedli 
hišne preiskave na naslovih bivanja osumljencev. Pri vseh so zasegli predvsem mobilne 
telefone, ki so jih osumljenci uporabljali za medsebojno komunikacijo, in druge predmete, ki 
bodo dokaz v nadaljnjem postopku. 
 
Pri 24-letnem domačinu so kriminalisti poleg drugih predmetov zasegli tudi 5.678 gramov 
konoplje. Tudi pri drugih hišnih preiskavah so našli nekaj manjših količin prepovedane droge, 
in sicer 160 gramov konoplje in 80 tablet ekstazija.  
 
Po hišnih preiskavah so bili osumljenci zaslišani in s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega 
suma storitve kaznivega dejanja ropa (II. odstavek 206. člena Kazenskega zakonika) in 
kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (I. 
odstavek 186. členu KZ-1) 21. januarja 2010 privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu 
sodniku Okrožnega sodišča v Kopru. Preiskovalni sodnik je zoper tri osebe odredil pripor; gre 
za oba 25-letnika in 29-letnika, ter hišni pripor zoper 24-letnika. 
 



Med kriminalistično preiskavo je bila podana še ena kazenska ovadba po 186. členu 
Kazenskega zakonika, in sicer zoper dva državljana Srbije s prebivališčem na območju 
Ljubljane, stara 41 in 27 let, 31-letnega Pirančana in že omenjenega 25-letnega domačina. 
 
Zoper vse tri osumljene državljane Srbije, stare 25, 27 in 39 let, smo razpisali iskanje, 
Okrožnemu državnemu tožilstvu pa predlagali razpis Evropskega pripornega naloga. Že med 
preiskavo smo ugotovili, da je bil 27-letni državljan Srbije priprt v Nemčiji, kjer naj bi bil 
osumljen storitve kaznivega dejanja ropa.  
 
Kazenski zakonik predpisuje za izvršitev kaznivega dejanja ropa po II. odstavku zaporno 
kazen od 3 do 15 let, za kaznivo dejanje, povezano z zlorabo prepovedanih drog, pa od 1 do 
10 let. 
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