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Koprski kriminalisti so 13. maja 2013, v tesnem sodelovanju z italijansko policijo (Squadro Mobile), 
uspešno preiskali serijo hujših premoženjskih deliktov, ki je stanovalcem Milj v Italiji vnesla nemalo 
strahu. Žrtve kaznivih dejanj so bile nemočne ostarele osebe, ki so jih storilci ustrahovali z grožnjami z 
nožem in od njih izsiljevali zlatnino in denar ter vlamljali v njihova bivališča.  
 
Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Koper je bil 8. maja 2013 obveščen, da italijanska 
policija (Squadra Mobile) preiskuje kazniva dejanja ropa in poskusa ropa ter vlomne tatvine, ki so bila 
izvršena 5. in 6. maja 2013 na območju Milj, storilca pa naj bi bila dva neznana moška. Žrtve kaznivih 
dejanj ropov so bile ostarele osebe, državljani Italije, storilca pa sta žrtvam grozila z nožem. Pri prvem 
ropu sta ukradla približno 300 evrov gotovine ter večjo količino zlatega in srebrnega nakita in dragega 
kamenja, pri vlomni tatvini pa poleg zlatnine še več ročnih ur. 
 
Italijanski policisti so zaprosili za preverjanje v odkupovalnicah zlata na območju PU Koper, saj so 
prišli do podatkov, da bi lahko sostorilci roparjev nakradeno blago prodajali prav tam. 
 
Že 8. maja 2013 je bila na območju Kopra identificirana odkupovalnica zlata, kjer so potrdili nakup 
skoraj četrt kilograma zlatega nakita, in sicer od 19-letnega Koprčana. Z zbiranjem obvestil in dokazov 
so se potrdili tudi sumi, da je skrbel za prodajo nakradenega zlata v imenu oz. za račun 33- in 17-
letnega Koprčana, ki sta zlato pridobivala z ropi in vlomi v Italiji.  
 
Na podlagi zbranih dokazov so kriminalisti isti dan pridobili odredbe in na naslovih vseh treh 
osumljencev opravili hišne preiskave. Ob teh preiskovalnih aktivnostih je bila prostost odvzeta le 19-
letniku, ki so mu med hišno preiskavo zasegli ročno uro znamke SEIKO automatic, za katero je bilo 
potrjeno, da izvira iz kaznivih dejanj, izvršenih na območju Italije. Obenem je bila pri preiskavi najdena 
in zasežena tudi plastična pištola. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 19-letnik 6. maja 2013 
popoldne na prošnjo 33-letnika odnesel v odkupovalnico zlata v Kopru večjo količino zlatega nakita. 
Ob prodaji je prejel nekaj več kot 2.800 evrov gotovine, ki jo je v celoti izročil 33-letnemu osumljencu, 
ta pa mu je za opravljeno prodajo plačal približno 30 evrov in eno ročno uro. 
 
Isti dan sta bili opravljeni tudi hišni preiskavi pri 33- in 17-letnem osumljencu. Pri prvem so našli in 
zasegli več kosov zlatega in srebrnega nakita, pri drugem pa preko 300 gramov konoplje in račun 
odkupovalnice zlata iz Kopra, na katerem je bil kot prodajalec naveden 19-letni osumljenec iz okolice 
Kopra. 
 
Naslednji dan, 9. maja 2013, se je dopoldan na policiji sam zglasil osumljeni 33-letni Koprčan, ki mu je 
bilo v postopku zaseženih več ročnih ur, za katere je bilo ugotovljeno, da izvirajo iz kaznivih dejanj, 
storjenih na območju Italije. Isti dan je bil izsleden in zaslišan tudi 19-letnik iz okolice Kopra, čigar ime 
se je pojavilo na računih o prodaji zlata odkupovalnici zlata v Kopru. Tudi ta je potrdil, da je za račun 
33-letnika prodal zlato v odkupovalnici zlata v Kopru, za to pa prejel približno 150 evrov. 
 
Na podlagi zbranih obvestil in dokazov so koprski kriminalisti isti dan opravili še ogled kraja na 
območju Hrvatinov pri Kopru, kjer so v naravi našli skrite vse predmete z vlomne tatvine 6. maja 2013 
v Italiji. Našli so več ročnih ur, zlatega in srebrnega nakita, bižuterije in drugih predmetov. 
 
10. maja 2013 so 19- in 33-letnega osumljenca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje pred 
preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju oba izpustil na prostost. 13. 
maja 2013 so kriminalisti prijeli še 17-letnega osumljenca ropov in vlomne tatvine in ga s kazensko 
ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru. Po zaslišanju je 
bil izpuščen na prostost. 
 



Zoper 33- in 17-letna osumljenca iz Kopra je bila podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma 
storitve kaznivih dejanj ropa, poskusa ropa in velike tatvine . Zoper drugonavedenega osumljenca je 
bila podana tudi kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja 
neupravi čene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,  nedovoljenimi snovmi v 
športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepo vedanih drog . 
 
Zoper 19-letnega Koprčana in 19-letnika iz okolice Kopra je bila podana kazenska ovadba za kaznivi 
dejanji prikrivanja .  
 
Za kaznivo dejanje ropa je v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije zagrožena kazen od treh do 
petnajst let zapora, za kaznivo dejanje velike tatvine do pet let zapora, za kaznivo dejanje prikrivanja 
do dveh let zapora, za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pa 
od enega do deset let zapora. 
 
 
Vsi štirje storilci kaznivih dejanj so podobna kazniva dejanja izvrševali že v preteklosti: 
 

• 19-letni Koprčan, utemeljeno osumljen kaznivega dejanja prikrivanja, je bil v letu 2013 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja tatvine na dva meseca zapora, pogojno s 
preizkusno dobo do leta 2014, policija pa ga je predhodno kazensko ovadila še za kazniva 
dejanja tatvin in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. 

 
• 33-letni Koprčan, utemeljeno osumljen kaznivih dejanj ropa, poskusa ropa in velike tatvine, je 

bil v letu 2012 pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja prikrivanja na zaporno kazen 
treh mesecev pogojno, s preizkusno dobo do aprila 2013, policija pa ga je predhodno 
kazensko ovadila še za kazniva dejanja tatvin in velikih tatvin. 

 
• 17-letni Koprčan, utemeljeno osumljen kaznivih dejanj ropa, poskusa ropa in velike tatvine, je 

bil v letu 2012 pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja prikrivanja na izrek ukora ter 
vzgojnega ukrepa obveznih navodil in prepovedi. Policija ga je predhodno kazensko ovadila 
še za kazniva dejanja zatajitve, tatvin, velikih tatvin in neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog. 

 
• 19-letnik iz okolice Kopra, utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja prikrivanja, do 

sedaj zaradi kaznivih dejanj še ni bil obravnavan.  
 
 
 
 
 
 
 
 


