
Zaključena preiskava dveh velikih tatvin 

- informacija z novinarske konference PU Koper (20. 5. 2010) - 

 

Družba za varovanje je 21. septembra 2009 obvestila Operativno-komunikacijski center na 
Policijski upravi Koper, da je neznanec isti dan ob 20.30 vlomil v njihovo službeno vozilo, s 
katerim je njihov uslužbenec opravljal prevzem in prevoz denarja, tj. dnevnih izkupičkov 
trgovskih podjetij z območja Obale. Policisti Policijske postaje Izola so odšli na kraj, in sicer 
na parkirni prostor trgovine v Izoli, kjer so ugotovili, da je med odsotnostjo varnostnika - 
uslužbenca družbe za varovanje nekdo s pomočjo železa razbil stransko steklo vozila na 
sovoznikovi strani ter iz vozila odtujil do takrat zbran denar v skupni višini 7.270 EUR. PP 
Izola je zoper neznanega storilca za kaznivo dejanje velike tatvine podala kazensko ovadbo 
na okrožno državno tožilstvo.  
Operativno-komunikacijski center iz Kopra je 21. novembra 2009 ista družba za varovanje 
obvestila, da je prišlo do vlomne tatvine v prostore njihovega podjetja na območju Kopra. Na 
kraj je odšla ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Koper, ki je ugotovila, da je 
nekdo okoli 18.40 nasilno vlomil v prostore družbe za varovanje v Kopru, ki so sicer 
opremljeni z alarmnim varnostnim sistemom. Po vstopu je vlomil v omarico, kjer se hrani 
ključ železne blagajne, ga vzel, odklenil železno blagajno in iz dveh tam puščenih torb za 
prenos denarja izvršil tatvino 61 oštevilčenih vrečk z denarjem, in sicer z dnevnim 
izkupičkom ene od večjih trgovskih družb na Obali. Ugotovljeno je bilo, da si je storilec tako 
pridobil denar v skupni vsoti 146.435 EUR. 
 
Pri preiskavi so kriminalisti SKP PU Koper ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da je 
neznani storilec za izvršitev obeh vlomov moral imeti t. i. notranje informacije iz oškodovane 
družbe za varovanje, predvsem informacije o načinu dela njenih uslužbencev pri pobiranju 
dnevnih izkupičkov trgovskih podjetij na območju Obale, kot tudi informacije o hrambi 
zbranega denarja. Na podlagi teh razlogov za sum se je kriminalistična preiskava usmerila 
zoper aktivne in bivše zaposlene v oškodovani družbi za varovanje. Med preiskavo, ki jo je 
usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra, se je pridobilo dovolj dokazov, da se je sum 
usmeril zoper tri aktivne uslužbence družbe za varovanje, in sicer zoper 29-letnega 
Koprčana ter Izolana, stara 23 in 29 let. Zoper njih so bili odobreni in izvajani prikriti 
preiskovalni ukrepi na podlagi ustreznih odredb in dovoljenj okrožnega sodišča in okrožnega 
državnega tožilstva iz Kopra.  
 
V kriminalistični preiskavi je bilo naknadno ugotovljeno, da so se osumljenci združili z 
namenom izvrševanja kaznivih dejanj, in sicer tako, da bi lažno uprizorili vlomne tatvine z 
namenom kraje gotovine, ki so jo kot uslužbenci družbe za varovanje prenašali in hranili.  
 
Tako naj bi kaznivo dejanje vloma v vozilo družbe za varovanje v Izoli po dogovoru izvršila 
29-letni Koprčan, ki je tisti dan opravljal naloge in dela varnostnika ter po trgovskih družbah 
na Obali pobiral dnevne izkupičke, in 23-letni Izolan, prav tako varnostnik družbe za 
varovanje, ki mu je prvi omogočil, da je lahko neovirano pristopil do službenega vozila 
družbe in z nasilnim vstopom vanj odvzel celoten izkupiček trgovskih centrov tistega dne. 
 
Ugotovljeno je bilo tudi, da so se za izvršitev vlomne tatvine v prostore družbe za varovanje v 
Kopru dogovorili 29-letni Koprčan ter Izolana, stara 23 in 29 let, vsi aktivni uslužbenci 
iste družbe za varovanje. Dan prej je 29-letni Koprčan nabavil tri nove SIM kartice 
mobilnega operaterja, ki so jih uporabljal na dan storitve kaznivega dejanja za medsebojno 
komunikacijo. Isti osumljenec je na dan izvršitve kaznivega dejanja poskrbel za aktiviranje 
alarma na varovanem objektu na območju Lucije (alarm je aktiviral 28-letni Koprčan), s čimer 
je 23-letnemu Izolanu, ki je tisti dan opravljal naloge varovanja, zagotovil alibi, saj naj bi 
slednji zapustil poslovne prostore družbe za varovanje in se napotil v Lucijo intervenirat 
zaradi alarma. Med odsotnostjo varnostnika so lažno uprizorili vlom v poslovne prostore 
družbe in iz železne blagajne odvzeli že omenjenih 146.435 EUR, ki so jih shranili v 



izposojeno vozilo, vozilo pa parkirali na območju Kopra. Šele naslednji dan so osumljenci 
odšli po vozilo z denarjem in ga pripeljali na naslov bivanja četrtega osumljenega, 28-
letnega Koprčana, kjer so prešteli in shranili denar, slednji pa je poskrbel, da so bile vrečke, 
v katerih je bil denar spravljen, uničene oz. zažgane. V dneh po tatvini denarja so si štirje 
osumljenci denar v skupnem znesku okoli 40.000 EUR razdelili, preostanek pa po dogovoru 
predali v hrambo petemu osumljencu, 28-letnemu Divačanu. Ta je v naslednjih mesecih 
periodično izročal manjše vsote denarja, med 2.000 in 7.000 EUR, Koprčanu, ki je nato 
denar delil med ostalimi sostorilci. Običajno so si denar delili v dneh, ko so v družbi za 
varovanje prejemali plačo in tako poskušali dodatno prikriti imetje večjih količin denarja.  
 
Kriminalisti in policisti PU Koper so 17. in 18. maja 2010 na podlagi pridobljenih odredb 
okrožnega sodišča iz Kopra prijeli vse osumljence in na njihovih naslovih bivanja opravili 
hišne preiskave. Pri preiskavah so poleg drugih predmetov zasegli mobilne telefone, ki so jih 
osumljenci uporabljal za medsebojno komunikacijo med izvršitvijo kaznivih dejanj, revolver 
znamke Smith & Wesson 22 LR (Lady Smith GUN) z 9 pripadajočimi naboji, malokalibrsko 
pištolo znamke ZASTAVA, št. ET-8100687, kal. 6,35 s petimi naboji v nabojniku, dve manjši 
steklenički s skupno 200 ml nedovoljene snovi v športu (anaboličnega steroida) ter manjšo 
količino denarja – okrog 1.000 EUR.  
 
Z zbiranjem obvestil od osumljenih so ugotovili, da so po vlomu v poslovne prostore družbe 
za varovanje odvrgli pri vlomu uporabljena oblačila na eno izmed stranskih povezovalnih 
cest, ki pelje med Šmarsko cesto in naseljem Šared. Pri pregledu terena so dejansko našli 
PVC vrečko, v njej pa oblačila in maskirno kapo z izrezom za oči. Ugotovili so še, da je imel 
oblačila med storitvijo vloma na sebi neposredni izvršitelj vloma, to je eden od prijetih 
osumljencev.  
 
Kriminalisti so tudi ugotovili, da so osumljenci s pomočjo že omenjenega Divačana denar, 
pridobljen z vlomom, investirali v nakup osebnega avtomobila znamke BMW, za katerega so 
porabili okoli 50.000 EUR. Po nakupu so ga registrirali na ime osebe iz Divače, ki pa je 
dejansko nudil samo svoje osebne podatke. Na tak način so prikrivali dejansko lastništvo 
kupljenega vozila, vozilo pa je uporabljal eden od osumljencev.  
 
Skupna ugotovitev za večino osumljencev je bila, da so se za storitev kaznivih dejanj odločili 
zaradi težje finančne situacije, saj so bili skoraj vsi obremenjeni s preteklimi dolgovi in večjimi 
krediti, ki jih niso zmogli odplačevati.  
 
Vsi osumljenci so bili 18. in 19. maja 2010 privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku 
Okrožnega sodišča iz Kopra s kazenskimi ovadbami zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivih dejanj:  
 

- velike tatvine po 1. točki I. odstavka 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) z dne 
20. 9. 2009, in sicer zoper 29-letnega Koprčana in 23-letnega Izolana (predpisana 
zaporna kazen za takšno dejanje je do 5 let), 

- velike tatvine po III. odstavku 205. člena KZ-1 z dne 20. 11. 2009, in sicer zoper 29- 
in 28-letna Koprčana ter 23- in 29-letna Izolana (predpisana zaporna kazen je od 1 do 
8 let),  

- pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja po I. odstavku 282. člena KZ-1, in sicer 
zoper 28-letnega Divačana (predpisana zaporna kazen je do 1 leta), 

- pranja denarja po III. odstavku 245. člena KZ-1 zoper 29-letnega Koprčana in 28-
letnega Divačana, saj sta od 21. 11. 2009 naprej denar velike vrednosti, ki je bil 
pridobljen s kaznivim dejanjem, sprejela, ga hranila in na drug način, določen z 
Zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrila njegov izvor (predpisana 
zaporna kazen let in denarna kazen). 

 
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper z delom v opisani kriminalistični 
preiskavi nadaljujejo, predvsem v smislu natančnejše ugotovitve, kam je bil investiran oz. za 
kaj je bil porabljen denar, pridobljen s kaznivima dejanjema.  


